DI FORSVAR OG SIKKERHED
DANMARKS BRANCHE
FORENING FOR FORSVAR,
RUM OG SIKKERHED

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF DI FORSVAR OG SIKKERHED:
> Politisk interessevaretagelse: DI Forsvar og sikkerhed varetager dine og branchens interesser ved at skabe tæt dialog og bånd til relevante ministerier, styrelser og politikere i Folketinget. DI Forsvar og sikkerhed er naturlig sparringspart
til det politiske niveau om, hvordan branchen bedst bidrager til dansk sikkerhed.
> Rådgivning og information: Du får sparring, information og vejledning om de
mange love og regler, der regulerer vores branche. Du får løbende information
fra indland og udland om nye tiltag, forretningsmuligheder og arrangementer,
som kan være relevante for drift og udvikling af din virksomhed.
> Udvikling, netværk og nye relationer: DI Forsvar og sikkerhed åbner døre og
etablerer og udvikler netværk, som vil styrke din position i branchen og skabe
helt nye relationer til forsvaret og andre samarbejdspartnere i både ind- og udland.
SOM MEDLEM AF DI FORSVAR OG SIKKERHED STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:
> Samarbejde og netværk inden for den samlede branche
> Eksportmuligheder og potentielle industripartnerskaber
> Relevante politiske dagsordener og interessevaretagelse
> Viden og information om branchevilkår og forretningsmuligheder

DI FORSVAR OG SIKKERHED
varetager interesser for de mest
væsentlige og nyskabende virksomheder inden for forsvars-,
rum- og sikkerhedsindustrien i
Danmark – store som små. Vi er
knap 100 medlemmer, som alle
er dybt engageret i at udvikle
branchen. Det gør vi gennem
udvikling af fælles positioner og
deltagelse i politiske diskussioner, netværksmøder og arrangementer.
Vi har fem netværksgrupper,
der dækker branchens forskellige virksomheder inden for henholdsvis Air, Land, Sea, Space
og Cyber.
DI Forsvar og sikkerhed er en integreret del af DI. Dette åbner
mulighed for at trække på brede
kompetencer i og uden for egen
branche og løfte tværgående
samfundsvigtige dagsordener.
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DI FORSVAR OG SIKKERHED SKABER
FÆLLES DANSK STYRKEPOSITION MELLEM
INDUSTRI OG POLITIK
VORES STRATEGISKE INDSATS STILLER SKARPT PÅ:
Dansk forsvarsindustri

Internationale leverandører

> Fordoble omsætning, beskæftigelse og eksport

> Tiltrække mere produktion i Danmark

> Skabe flere danske OEM’er

> Tiltrække flere forsknings- og udviklingsaktiviteter
i Danmark

> Inddrage teknologiområder uden for traditionel
forsvarsindustri
> Styrke involvering af SMV’er
> Styrke kompetenceudvikling i bred forstand
Danske forsvars-og sikkerhedsmyndigheder
> Definere danske sikkerhedsinteresser
> Prioritere udviklingsprojekter
> Fokusere på miljø og klimarigtige løsninger
> Købe dansk, hvor det understøtter danske sikkerhedsinteresser

> Styrke strategisk samarbejde med danske virksomheder

Internationale forsvars-og sikkerhedsmyndigheder
> Bruge flere danske underleverandører
> Arbejde for at skabe lige konkurrence på det europæiske marked
> Arbejde for at fremme danske interesser i forhold
til fonde m.v., herunder den europæiske forsvarsfond

DI Forsvar og sikkerhed arbejder for at styrke forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien i Danmark.
DI Forsvar og sikkerhed samler, udvikler og opretholder en fælles dansk styrkeposition mellem forsvarsindustri og sikkerhedspolitik og bidrager dermed til at varetage væsentlige nationale sikkerhedsinteresser.
DI Forsvar og sikkerhed aktiverer hele DI’s samlede stemme, når det er relevant, og arbejder for, at
SMV’er indtænkes aktivt i de større virksomheders udvikling og eksport. Vi arbejder for at skabe de
bedste rammer for, at branchen kan kompetenceopbygge og øge eksport samt øge indtjening,
vækst og velfærd.
Desuden fungerer DI Forsvar og sikkerhed som knudepunkt for udenlandske leverandører af forsvars-, rum- og sikkerhedsmateriel, der ønsker at samarbejde med danske virksomheder.

DU ER VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE:

Joachim Finkielman
Direktør
Mail: jofi@di.dk
Tlf. 3377 3673

Få endnu mere at vide om DI Forsvar og sikkerhed, vores medlemmer, og hvad der rører sig i branchen på di.dk/di-fos.
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