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DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION – NATO
•2Det overordnede formål med Danmarks forsvarspolitik er at fremme fred og sikkerhed, jf. Forsvarsloven.
•2Usikkerhed og uforudsigelighed er nøgleordene
for den sikkerhedspolitiske situation. Den drastiske og hastige ændring af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed, også i Danmarks
nærområde, kan både på kort, mellemlang og
lang sigt og med stigende intensitet få væsentlig
indflydelse for Danmark og Danmarks sikkerhed.
•2Ændringen af den sikkerhedspolitiske situation
og virkelighed fordrer en lige så drastisk og hastig
ændring af Danmarks forsvarspolitik. Fred og
sikkerhed er ikke en givet ting, og alle lande, der
omkranser Danmark, har allerede taget skridt til
en væsentlig styrkelse af deres investeringer i
fred og sikkerhed.
•2Dansk forsvar i dag er meget langt fra at kunne
løse de opgaver, som kan forudses både på kort
og mellemlang sigt, særligt hvis udviklingen i den

sikkerhedspolitiske situation fortsætter, som det
er set de seneste år.
•2Dette stiller krav om, at det kommende forsvarsforlig, som er en udmøntning af Danmarks
forsvarspolitik, bør rumme en meget væsentlig
omstilling af Danmarks samlede forsvar i forhold
til det forsvar, som Danmark har i dag – det gælder opgaver, struktur, organisation, kapaciteter,
materiel, personel m.v.
•2”NATO er grundstenen i dansk sikkerhedspolitik
og i sidste ende Danmarks sikkerhedsgaranti”, jf.
Taksøe-rapporten side 14. Dette stiller også krav
om, at Danmark lever op til sine forpligtelser som
fuldgyldigt NATO-medlem. Fokus skal naturligvis
være på de forventede fremtidige opgaver for
dansk forsvar, men forsvarsforliget bør lægge op
til ikke blot at ”knække kurven”, men at arbejde
henimod, at Danmark i 2024 på ny anvender 2%
af BNP på forsvaret, eksempelvis ved en gradvis
forøgelse med godt 10% pr. år.

på udviklingen både på kort, mellemlang og lang
sigt.

Ikke siden afslutningen af Den Kolde Krig har der
været så stor risiko for direkte og indirekte trusler
mod Danmark og dets NATO-allierede, som der er i
dag. Truslerne er mangeartede og meget forskellige.
Fælles for truslerne er, at de er meget komplekse.
Ingen kan i dag være i tvivl om, at den sikkerhedsmæssige situation, både globalt og regionalt,
herunder i Danmarks nærområde, er meget alvorlig
og stærk forværret i forhold til blot tre-fire år siden.
Usikkerheden gør, at dansk forsvar bør omstille sig

Med undtagelse af Balkankrigene har konflikter og
krige hidtil også været langt fra Danmark og EU.
Den ændrede sikkerhedspolitiske situation betyder
imidlertid, at Danmark og vores allierede ikke
nødvendigvis længere kan vælge, hvilke konflikter
og krige, vi vil involveres i. Danmark og risikerer nu
ufrivilligt at blive inddraget i konflikter i nærområdet
– det gælder primært Østersøen, herunder Baltikum
og Polen, og muligvis også Ungarn, Rumænien og
Bulgarien samt Arktis. Hertil kommer hjemlig terror
og cyber-warfare.
Der synes at være bred enighed blandt sikkerhedspolitiske eksperter, forskere, politikere m.v. om, at
den sikkerhedspolitiske situation globalt i dag er
præget af to nøgleord:

USIKKERHED og UFORUDSIGELIGHED

Bilag 1 til Taksøe-rapporten indeholdt en ”Trendanalyse af Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer frem mod 2030” udarbejdet af Forsvarets
Efterretningstjeneste i april 2016. Analysen tegnede
et dystert billede af Danmarks sikkerhedspolitiske
udfordringer frem til 2030.
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På nuværende tidspunkt – ca. 1 1/2 år efter færdiggørelsen af analysen – kan det konstateres, at det
på flere og væsentlige områder er gået værre – og
hurtigt værre - end analysens forudsigelser:

RUSLAND

Forholdet mellem EU og NATO, herunder USA, og Rusland er forværret.

Rusland har i betydelig grad intensiveret sin militære oprustning, og militært set er Rusland NATO langt
overlegen i Østersøregionen.
Rusland afholder fortsat meget store øvelser i det vestlige Rusland og i Østersøen, senest i juli en
større flådeøvelse i Østersøen med deltagelse af Kina og i september en større øvelse i Hviderusland
med forventet deltagelse af mere end 100.000 soldater imod de officielle 12.700, som er grænsen
for inspektion. Ruslands militære øvelser foregår året rundt og omfatter et antal soldater, som langt
overgår størrelsen af NATO´s militære øvelser.

CYBER

Cyber-kriminaliteten er intensiveret i meget
betydelig grad.

Cyber-angreb kommer bl.a. fra Rusland og
benyttes nu systematisk til at ramme andre
landes politiske systemer og infrastruktur.
Omkostningerne ved cyber-angrebet i juni 2017,
der bl.a. ramte Mærsk, forventes at løbe op i
et trecifret milliardbeløb, der har ramt bredt.

MELLEMØSTEN

Situationen i Mellemøsten har været konfliktfyldt
i mange år. Forskellen fra tidligere tider til nu er
imidlertid følgende:
Situationen er så ustabil, som ikke er set i
mange år.

Den geografiske udstrækning af ustabiliteten
er meget stor – fra Libyen i vest til Afghanistan/
Pakistan i øst med Syrien som særligt konfliktområde.

Konkliterne i Mellemøsten har de senere år haft
en direkte indflydelse på den sikkerhedsmæssige
situation i Europa i form af flygtninge- og migrationsstrømme samt terror.

TERROR

Terror i Europa er blevet en fast del af det sikkerhedsmæssige billede – og er blevet intensiveret i
hyppighed og intensitet i de senere år.
I juli 2017 har Interpol frigivet en liste med 173
ISIS-selvmordskrigere, der er på vej til Europa
med det formål at gennemføre hævn-/selvmordsangreb som følge af det selvudråbte
kalifats (snarlige) kollaps. Samtidig med ISIS’
tilbagetog i Irak og Syrien spreder ISIS sig nu
til andre dele af Mellemøsten og nu også Asien
(Filippinerne).

KINA

Kina har tilkendegivet ikke at ville rette sig efter
den Faste Voldgiftsret i Haags dom fra juli 2016
og fortsætter sin positionering og udbygning af
militære installationer i det øst- og sydkinesiske
hav. Dette har skabt øgede spændinger mellem
Kina og USA og landene i regionen.

NORDKOREA

Forholdet mellem Nordkorea og den vestlige
verden, herunder særligt USA, er klart forværret
– meget hurtigt. Den sikkerhedsmæssige situation i regionen er formentlig den mest ustabile
siden 1953, og der føres decideret ”krigsretorik”
mellem de to lande.

Situationen kan både på kort og på længere sigt
tvinge USA til at fokusere på denne region fremfor på Europa. Nordkorea synes immun overfor
FN-sanktioner og internationalt diplomatisk pres.

EU OG BREXIT – NATO OG TYRKIET

Ingen havde regnet med, at Storbritannien ville
forlade EU-samarbejdet, og ingen kan forudse konsekvenserne heraf. Tyrkiet er en meget
væsentlig NATO-allieret, og forholdet mellem
Tyrkiet og EU er tydeligt forværret i lyset af
flygtninge- og migrationskristen. Til gengæld er
relationerne mellem Tyrkiet og Rusland blevet
udbygget, og i august 2017 indgik Tyrkiet og
Rusland en aftale om nærmere forsvarssamarbejde.
Den sikkerhedspolitiske situation tilsiger éntydigt, at medlemmerne af de gamle alliancer,
fortrinsvis EU og NATO, står sammen. Dette
kræver, at medlemmerne, herunder Danmark,
til fulde lever op til de forpligtelser, der følger
af medlemskaberne.
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NATO og 2%-MÅLET
NATO-slutdokumentet fra Wales-topmødet i september 2014 lyder som følger:
“Allies whose current proportion of GDP spent on
defense is below this level [2%] will:
aim to increase defense expenditure in real terms
as GDP grows;
aim to move towards the 2% guideline within a decade with a view to meeting their NATO Capability
Targets and filling NATO’s capability shortfalls.”
Wales-slutdokumentet er som bekendt et politisk
og ikke-juridisk bindende dokument. Såvel intentionerne som ordlyden i Wales-slutdokumentet er
imidlertid ikke til at gradbøje. Der er tale om en
meget klar politisk aftale med lige så klare målsætninger.

I mere end 40 år, hvor Den Kolde Krig var kendt og
accepteret som en trussel, var de 2% accepteret.
At ét af verdens 10 rigeste lande ikke skulle kunne
anvende 2% af BNP på landets forsvar – særligt
når Danmark tidligere har gjort det i en periode på
40 år, og når Danmark i dag er rigere målt på BNP
end gennemsnitligt i perioden 1951 - 1991 – er ikke
korrekt.

I den forsvarspolitiske debat er det bl.a. af forskellige sikkerhedspolitiske eksperter anført, at det ikke
giver megen mening at måle et lands forsvarsbudget i % af landets bruttonationalprodukt (BNP).
De samme eksperter kommer imidlertid ikke med
anvisninger på, hvorledes et NATO-lands forsvarsbudget i så fald skal måles. Og uanset hvad så
ændrer dette ikke på, at målepunktet i NATO p.t.
er 2%-målsætningen - uanset om dette ud fra
en stringent logisk/økonomisk betragtning giver
mening eller ej. I debatten er det bl.a. af forskellige
politikere også anført, at det ikke er muligt at realisere 2%-målet, hverken i den kommende forligsperiode, inden 2024 eller i øvrigt på sigt. Danmark
er fortsat blandt verdens 10 rigeste lande målt på
BNP pr. indbygger. I en uafbrudt periode fra 1951
frem til 1991 (bortset fra 1986) udgjorde Danmarks
forsvarsbudget mere end 2% af BNP.

Fokus i forsvarsforliget skal naturligvis være på de
forventede fremtidige opgaver for dansk forsvar.
Den sikkerhedsmæssige virkelighed, hensynet til
vores NATO-allierede sammenholdt med Forsvarets og Hjemmeværnets status i dag fordrer imidlertid, at Danmark lever op til sine NATO-forpligtelser, herunder 2%-målet.

Udarbejdet af Folk & Sikkerhed med støtte af De Danske Garderforeninger.
Folk & Sikkerhed har udarbejdet fire briefs:
Brief nr. 1 – Den sikkerhedspolitiske situation og NATO
Brief nr. 2 – Opgaver - Prioritering
Brief nr. 3 – Værnepligt og Reserven
Brief nr. 4 – Hjemmeværnet
De fire briefs kan hentes elektronisk på www.folkogsikkerhed.dk
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