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EU-FORSVARSFORBEHOLDET 

Folk og Sikkerhed mener, at det er på tide at Forsvarsforbeholdet 
bliver taget op til revision igen. Og foreningen lægger ikke skjul 
på, at vi mener det er tid til at afskaffe forbeholdet fuldt ud. Ikke 
bare har den faktiske udvikling på området været en helt anden, 
end den de danske EU-modstandere forestillede sig i 1992; det 
har faktisk vist sig at være en hæmsko for dansk sikkerhedspoli-
tik, at vi har sat os selv udenfor indflydelse på en række væsent-
lige tiltag. Forbeholdet er ganske enkelt forældet og ikke i dansk 
interesse.

Dertil er den nyeste udvikling indenfor europæisk forsvarssamar-
bejde er af en sådan karakter, at Danmark ikke bare bør ignorere 
den. I hvert fald ikke hvis vi er glade for arbejdspladser og 
eksportindtægter. En række danske industrier er således i reel 
fare for at miste lukrative eksportmuligheder på det fremtidige 
europæiske marked. 

Det er ikke i den nationale interesse! Lad os få debatten sat i gang!

Hvad Danmark talte om i 1992 
De danske EU-forbehold – eller undtagelser, om man vil – blev 
forhandlet i efteråret 1992 ovenpå folkeafstemningen om 
Maastricht-traktaten, som var endt med det knebne nej på 
50,7%. Under kampagnen havde samtlige de ansvarlige partier 
anbefalet et ’ja’, mens ’nej’-fløjen bestod af SF, Fremskridts-
partiet, Folkebevægelsen og JuniBevægelsen. Mange ting blev 
diskuteret i løbet af kampagnen, og man kan naturligvis ikke 
pege entydigt på en bestemt faktor, der gjorde udfaldet til fordel 
for EU-modstanderne. Men i hvert fald et af SF’s store slagnumre 
var, at EU med den nye traktat ville udvikle sig til en ”ny militær-
blok” med en fælles EU-hær. Sådanne planer var allerede ”langt 
fremme”, som partiets valgmateriale dystert påstod. Frygten for 
et ’militariseret EU’ var i hvert fald en del af baggrunden for det 
berømte/berygtede udfald af afstemningen. 

 

Da de øvrige, dengang 11 medlemslande kort efter afstemnin-
gen meldte ud, at de havde i sinde at fortsætte ratifikationen,  
og at vi danskere selv måtte finde en løsning på den situation,  
vi havde bragt os i, stod Danmark reelt på randen til at falde helt 
ud af EU. Det turde SF alligevel ikke tage ansvar for, og indledte 
en række forhandlinger med Socialdemokratiet, som mundede 
ud i det nationale kompromis og de fire forbehold. Sigtet var fra 
starten, at man skulle finde en række kontroversielle punkter, og 
helst nogle, der var relativt nemme at afgrænse fra det daglige 
arbejde i EU i øvrigt – og så skulle de punkter neutraliseres gen-
nem danske forbehold, tilføjet traktaten som ekstra protokoller. 

Forsvarssamarbejdet blev således udpeget som et af de punkter, 
der ville kunne bevæge Holger og Konen til at skifte fra ’nej’ til ’ja’ 
til Unionen. Og sådan blev det; Danmark fik forhandlet en undta-
gelse, der betød, at vi kun ville deltage i den rent politiske og civile 
del af EU’s Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Som bekendt 
blev det et ’ja’ til den reviderede Maastricht-traktat ved folkeaf-
stemningen i maj 1993, og forbeholdet har bestået lige siden, om 
end samtlige efterfølgende regeringer har beklaget situationen. 

Hvad EU’s forsvarssamarbejde reelt blev til?  
Og hvad det aldrig bliver  
Man kan roligt sige, at udviklingen indenfor forsvarsområdet 
ikke helt har levet op til EU-modstandernes ’hype’ fra 1992. En 
EU-hær er det aldrig blevet til; ja, faktisk har EU stadig ingen som 
helst egne militære styrker. Der er ene og alene tale om samar-
bejde mellem medlemslandenes forsvar, og indsættelsen af lan-
denes styrker under EU-flag er fortsat en ren national beslutning. 
Endda selve beslutningen om at søsætte en EU militær operation 
skal træffes ved enstemmighed. National suverænitet, hvordan 
man end ønsker at definere det, er derfor ikke blevet  
udhulet overhovedet på dette punkt.   

 



Hvad frygten for en ’ny militærblok’ angår, skuffer EU også fælt. 
Snarere end at være blevet en trussel for verdensfreden, som SF 
frygtede, har EU fokuseret på en række fredsskabende og freds-
bevarende opgaver, primært på Balkan og i Afrika. Dertil har EU 
også været meget aktiv i bekæmpelsen af pirater ud for Somali-
as kyst. Indsatserne har generelt været af relativt begrænset om-
fang rent mandskabsmæssigt, og har især fokuseret på de mere 
’bløde’ aspekter af sikkerhed, såsom stabilisering og optræning 
af lokale sikkerhedsstyrker. Alt sammen ting, som Danmark har 
interesse i, og med fordel kunne deltage i. 

At EU skulle udvikle sig til en konkurrent til NATO har også vist 
sig en ubegrundet frygt. En sådan frygt kan virke komisk nok 
i sig selv, i og med 22 af de 28 EU-lande også er NATO-med-
lemmer, og i så fald skulle være ude på et skjult ærinde i at 
underminere deres egen alliance-organisation. Men det har 
ikke stoppet danske EU-modstandere fra fremture. Hvad der 
end på et tidspunkt har været af spekulation om den præcise 
rollefordeling, så har de to organisationer for længst afklaret det 
i praksis. Således blev ’Berlin+ -aftalen’ indgået tilbage i 2002, 
og slog fast, at NATO er den primære sikkerhedsorganisation, og 
at EU kan agere, hvis NATO ikke ønsker det, eller som støtte til 
NATO’s indsatser. EU kan til gengæld trække på NATO ressour-
cer til dets indsatser. Skiftende NATO generalsekretærer har da 
også konsekvent støttet opbyggelsen af forsvarssamarbejdet i 
EU-regi. Den langt større bekymring fra NATO’s side har været de 
lave forsvarsbudgetter blandt EU-medlemmerne, men det er en 
anden diskussion.  

Ifølge Tænketanken Europa har Danmark aktiveret forsvarsfor-
beholdet ikke mindre end 140 gange siden 1993. Det betyder 
at vi i 140 tilfælde har trukket os fra beslutninger, som de øvrige 
medlemslande af indgået på det sikkerheds- og forsvarspolitiske 
område. Bevares, størstedelen af de 140 beslutninger har da 
ikke været af stor og væsentlig karakter. Men nogle har været 
af betydning for danske nationale interesser, har omhandlet 
EU’s ageren i vores nærområde, og der har Danmark stået uden 
for indflydelse. Et ganske aktuelt eksempel angår situationen i 
Middelhavet, hvor det i EU-regi diskuteres hvilke tiltag, herunder 
militære, der bør tages mod de kriminelle organisationer, der fra 
Nordafrika smugler migranter mod Europa. Mange vil mene, at 
Danmark har en klar interesse i at påvirke den slags debatter – 
men tydeligvis ikke de danske EU-modstandere. De vil hellere, at  
Danmark binder den ene hånd bag ryggen, når vores sikkerheds-
interesser skal varetages. 

Forstærket samarbejde – hvad er nu det? 
Debatten om fremtiden har naturligvis ikke stået stille i resten 
EU, blot fordi vi danskere tror, at vi stadig er i 1992. Forskellige 
udspil over det seneste års tid fra forskellige centrale medlems-
lande og fra EU-Kommissionen har faktisk skabt en ny dyna-
mik, som åbner nye interessante perspektiver, som Danmark 
ikke bør undlade at forholde sig til. Det gør vi naturligvis i 
øjeblikket, da forbeholdet tvinger regeringen til at stå udenfor 
diskussionerne. Så der hygger vi os sammen med Malta (!), 
og selvfølgelig briterne, der som bekendt er ved at forlade EU 
fuldstændigt. Alle de øvrige 25 medlemslande deltager aktivt i 
forhandlingerne for at sikre, at deres interesser bliver tilgodeset 
i de endelige aftaler.

Det allermest interessante ved de nye tiltag er, at de ikke pri-
mært handler om at opstille styrker, som kan bruges til fælles 
missioner, men derimod ligger inden for Kommissionens traditio-
nelle aktivitetsområder såsom industri- og forskningspolitik samt 
markedsregulering a la det Indre Marked. Det handler om udvik-
ling af fremtidige kapaciteter og våbenteknologier, det handler 
om konsolidering og styrkelse af europæisk forsvarsindustri. Dy-
best set om at give den samme form for støtte og opbakning til 
europæisk forsvarsindustri, som amerikanerne i årtier har givet 
til deres. Heri ligger også en erkendelse af, at militært isenkram 
bliver dyrere og dyrere at udvikle, og at de europæiske lande og 
deres våbenindustrier hver især er for små til at løfte opgaven 
alene i fremtiden. Det vil man til gengæld kunne gennem en 
mere konsolideret tilgang på EU-niveau. Det samlede EU udgør 
nu engang verdens næststørste økonomi. 

Den europæiske forsvarsindustri har traditionelt været meget 
fragmenteret, og har i vid udstrækning været undtaget fra EU’s 
Indre Marked-regler. På et så politisk marked som det forsvars-
mæssige har alle lande, der har kunnet, generelt også prioriteret 
egne leverandører, både til udvikling af platformen samt de 
tilhørende systemer. Men den førnævnte stigning i omkostnin-
gerne forbundet med udvikling af nye platforme vil betyde, at 
selv for større EU-lande, såsom Frankrig, Italien og Tyskland, 
vil den fremtidige bekymring ikke så meget være, om man kan 
finde nationale firmaer til at levere systemerne, men snarere om 
der overhovedet vil være en nationalt produceret platform at 
montere dem på. 

Netop det er noget, som man med de nye tiltag sigter efter at ret-
te op på. F.eks. ligger der nu et konkret forslag om oprettelse af 
EU-fonde til både materielanskaffelse og til forskning i forsvars-
teknologi. Den samlede størrelse på disse fonde er p.t. foreslået 
til €500 mil. til forskning hvert år fra 2021, og et lignende beløb 
til fælles anskaffelser. Samtidig er det håbet, at man gennem 
øget samarbejde vil kunne sikre en mere effektiv udnyttelse af 
skatteydernes penge, fremfor en situation, hvor forskellige aktø-
rer arbejder separat.  

Det hele ligger i smuk forlængelse af tankerne fra EU’s Globale 
Strategi fra 2016, hvor der blev talt om sikring af ‘strategisk 
autonomi’, dvs. sikre sig at EU og medlemsstaterne vil være i 
stand til at agere uafhængigt af andre aktører. Dette har naturlig-
vis kapacitets-aspekt, altså om man har det fornødne mandskab 
og materiel osv. Det har også et industrielt aspekt, i den forstand 
at man ikke skal være overdrevent afhængige af udenlandske 
leverandører, men selv skal kunne være i stand til at udvikle og 
producere militært isenkram af højeste kvalitet. 

Ser man på hidtidig praksis med EU’s fonde, har det generelt væ-
ret sådan, at midler ikke gives til enkelte aktører fra kun et land, 
men i stedet gives til konsortier bestående af partnere fra flere 



lande. På den måde søger EU naturligvis at fostre samarbejde, 
men det betyder rent konkret også, at samtlige aktører har en 
klar interesse i at finde flere partnere fra andre EU-lande. Sam-
tidig har den generelle tendens i EU’s Indre Markedsinitiativer 
været, at de især har begunstiget små og mellemstore virksom-
heder. Det vil med stor sandsynlighed også være sagen i dette 
tilfælde. Og det er i den sammenhæng, at de nye EU-initiativer 
bliver interessante for den danske forsvarsindustri.

Danmark har en forsvarsindustri 
Den danske forsvarsindustri påkalder sig normalt ikke den store 
folkelige opmærksomhed. Det kan skyldes at de danske virksom-
heder ikke er dem, der leverer selve platformen, dvs. fly, skib, 
helikopter, tank osv., og som der typisk er den største offentli-
ge opmærksomhed omkring. Men flere danske virksomheder 
gør sig gældende som leverandører og underleverandører af 
komponenter til eller dele af de højteknologiske våbensystemer 
og gadgets, som placeres på platformen og gør den i stand til at 
udføre den tiltænkte funktion. 

De to brancheorganisationer, Forsvars- og Aerospaceindustrien i 
Danmark (FAD) og Center for Sikkerhedsindustrien (CenSec) har 
hhv. over 90 og 125 medlemmer, dvs. virksomheder, der i et eller 
andet omfang producerer og sælger forsvarsrelaterede produk-
ter (men for manges vedkommende også eller hovedsageligt 
sælger til civilt brug). De fleste af disse er små eller mellemstore 
virksomheder, dvs. har færre end 50 ansatte, og kun meget få 
beskæftiger over 500. Samlet set er der dog tale om, at over 
3000 arbejdspladser er direkte berørt.

Når man lægger det hele sammen, eksporteres der fra Danmark 
forsvarsrelaterede produkter for over 25 mia. kroner, hvor mere 
end 80 % er eksport. En vigtig eksport er Europa, og den nyeste 
udvikling i EU kan derfor nemt få stor betydning for danske 
virksomheder.

 … og det skal vi blive ved med at have!
Vores forbehold omfatter rent formelt kun staten, og binder der-
for regeringen i forhold til EU; danske virksomheder kan naturlig-
vis stadig samarbejde med og eksportere frit til vores EU-partne-
re. Men det er nu alligevel ikke helt så nemt. For nok så dygtige 
de danske virksomheder er, vil de have svært ved at begå sig på 
det europæiske marked, hvis de modarbejdes af vores EU-fjendt-
lige politikere. 

Lobbyarbejde er ekstremt vigtigt indenfor forsvarsindustrien, 
hvor politiske overvejelser ofte er vigtigere end de rent tekni-
ske/kommercielle. Og med Danmark udenfor det forstærkede 
EU-samarbejde på forsvarsindustriområdet er den danske 
regering ikke i stand til at varetage industrielle interesser, og de 
danske virksomheder har mistet deres væsentligste lobbyist. 
Samtidig bliver danske virksomheder mindre interessante som 
konsortium-partnere, når der skal søges EU-midler til finansiering 
af udviklingsprojekter – og er man udenfor i udviklingsfasen 
bliver det svært at komme ind siden. 

Groft sagt, så skal de danske virksomheder, der leverer teknolo-
giske løsninger og komponenter til andres platforme ikke ’bare’ 
være bedre and konkurrenterne, de skal faktisk være så meget 
bedre, at det kan trumfe politiske overvejelser hos partnerne. 
Det er en meget høj barre at sætte for selv den bedste danske 
virksomhed. Hvis vi på den anden side er med fra starten, vil en 
dansk virksomhed, der ’blot’ er lige så god som dens fransk/
tyske/italienske konkurrent, blive en attraktiv mulig partner af 
politiske årsager. 

Hvorfor vil vi ikke hjælpe dansk eksport? Er det virkelig i dansk 
interesse at stille vores virksomheder, som skaffer arbejdsplad-
ser og eksportindtægter til landet – og derved i sidste ende 
bidrager til den fælles velfærd – ringere end deres konkurrenter? 
Det mener de danske EU-modstandere tilsyneladende.



Traditionelt har USA været meget positivt indstillet overfor 
europæisk integration, og det har været gældende, om det var 
Republikanere eller Demokrater i det Hvide Hus. Donald Trump 
udgør tilsyneladende også en undtagelse på dette område, og 
har markeret sig med en ekstremt EU-skeptisk retorik. Hans 
nylige handelskrig mod EU tegner heller ikke godt. Kradser man 
i overfladen vil man hurtigt finde, at den kølige amerikanske 
modtagelse af det forstærkede forsvarssamarbejde i EU mest 
handler om, at man ikke er begejstrede ved udsigten til øget 
konkurrence til amerikansk forsvarsindustri. Man skal her huske, 

at amerikanerne giver massiv statsstøtte til egne forsvarsvirk-
somheder, og eksklusivt køber amerikansk. De vil med andre 
ord miste nogle konkurrencemæssige fordele, hvis europæerne 
begynder at agere lige som dem selv. Det vil ikke passe til præsi-
dentens ’America First’- dagsorden. 

Andre, såsom Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, har dog 
budt de nye EU-tiltag velkommen, og har direkte sagt, at alt hvad 
der kan styrke den europæiske forsvarssektor per automatik vil 
styrke NATO samlet set. Den opfattelse deler Folk og Sikkerhed.

Folk og Sikkerhed mener:  
Forsvarsforbeholdet er forældet, og det er direkte skadeligt  

for vores nationale økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser. 
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Hvad mener amerikanerne?


