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Vejen til et robust Forsvar
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21,3 MIA.KR. TIL 
DANSK FORSVAR I 2017    

Side 5

Ros til Danmark fra General- 
sekretærens Kabinet ved NATO 

Side 6

” Make America great again”. Mantraet fra 
den amerikanske præsidentvalgkamp 
sidst i året 2016 fik ekstra styrke, da Ame-
rikas præsident nr. 45 Donald Trump sidst 
i januar 2017 blev taget i ed. Nu sidder re-
sten af verden, inklusiv Danmark, spændt 
og venter på efterdønningerne fra ekkoet. 

Forsvarets Efterretningstjeneste malede 
i sit nytårsbudskab et klart billede af en 
usikker verden og et ”ufredeligt hav”, 
Østersøen. FE´s hovedkonklusioner er, at 
netop Østersøen er et væsentligt frikti-
onsfelt mellem Rusland og NATO, og i de 
kommende år vil fortsætte med at være 
en betydelig sikkerhedspolitisk udfor-
dring for både Vesten og Danmark. Øster-
søen og Baltikum er efter Ukrainekrisen 
blevet en vigtig brik i det storpolitisk spil 
mellem NATO og Rusland. Den russiske 
enklave, Kaliningrad, der er klemt inde 
mellem Polen og Litauen er medvirkende 
årsag hertil. Kaliningrad har opsat luftfor-
svar med Iskandermissiler, der har en ræk-
kevidde på 250 kilometer og sømålsmissi-
ler, der kan klare 600 kilometer. 
FE skriver direkte, ”Relationerne mellem 

Rusland og de baltiske lande er anspænd-
te, og de politiske kontakter er begrænse-
de. Ud over russisk utilfredshed med de 
baltiske landes medlemskab af NATO, er 
relationerne præget af betydelige politi-
ske uoverensstemmelser, især Ruslands 
selvpåtagne rolle som beskyttermagt for 
de russisktalende mindretal, parternes 
meget forskellige fortolkninger af tiden 
under Sovjetunionen og de baltiske lan-
des tilknytning til EU’s energipolitik. Rus-
land har i sin officielle politik erklæret sig 
som beskyttermagt for alle russiske min-
dretal uden for Rusland, inklusive mindre-
tallene i de baltiske lande. Især Estland og 
Letland har store russisk-talende mindre-
tal. Rusland forsøger at tegne et billede af, 

Christiansborgpolitikerne:

Gør Danmarks sikkerhedspolitik stærk igen

fortsættes på side 7

Baltiske styrker under et hvil på en NATO-øvelse
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KOLOFON / LEDER

Ved indgangen til 2016 syntes Verden 
mere usikker end i mange år: Et stadigt 
mere aggressivt optrædende Rusland – 
fortsat intervention i det østlige Ukraine, 
stigende aktivitet i Arktis, intervention i 
Syrien-krisen og en skarpere retorik end 
set i mange år – en fortsat uløst krig i Sy-
rien og stor risiko for terror i Europa, en 
fortsat uløst migrationskrise, en forestå-
ende Brexit-afstemning og præsident-
valg i USA, stigende spændinger i det 
sydkinesiske hav m.v.
Ved indgangen til 2017 – efter begiven-
hederne i 2016 - er Verden endnu mere 
usikker. Sikkerheds- og forsvarspolitiske 
eksperter synes at være enige om, at to 
følgende to nøgleord bedst beskriver si-
tuationen p.t.: Usikkerhed og Uforudsi-
gelighed og – muligvis – en ny verdens-
orden på vej. 
Forsvarets Efterretningstjeneste offent-
liggjorde den 20. december 2016 ”Efter-
retningsmæssig Risikovurdering 2016”, 
som understreger dette. Præsentationen 
af rapporten indledes med at konstatere, 
at ”Det globale trusselsbillede er i kon-
stant forandring”. Herefter fremhæver 
rapporten tre forhold som de væsentli-
ge sikkerhedspolitiske udfordringer for 
Vesten og Danmark:
1. Forholdet mellem Rusland og Vesten, 

som anses som en fortsat betydelig 
sikkerhedspolitisk udfordring, idet 

Rusland i 2016 har påbegyndt en ræk-
ke militære tiltag - militær opbygning 
og modernisering. 

2. Konflikterne i dele af Mellemøsten, 
herunder den største terrortrussel 
mod Vesten, som kommer fra militant 
islamisme, særligt ISIL. 

3. Den vedvarende og meget høje cy-
bertrussel fra især cyberspionage, 
som danske myndigheder og virk-
somheder står over for. 

Omkring Østersøen og Baltikum anfører 
rapporten, at disse områder efter Ukra-
inekrisen er blevet en vigtig brik i det 
storpolitiske spil, og at netop Østersøen 
er et væsentligt friktionsfelt mellem Rus-
land og NATO. Den russiske enklave, Kali-
ningrad, der er klemt inde mellem Polen 
og Litauen, er en medvirkende 
årsag hertil, idet deres luftforsvar 
med bl.a. Iskandermissiler kan nå 
dansk territorium. Det kan man 
læse mere om i interviewet med 
Jeppe Trautner, forsker og ph.d. 
fra Forsvarsakademiet i denne 
Forsvarsavis. 
Budskabet fra NATO’s General-
sekretærs kabinet direkte til 
Folk & Sikkerhed senere i den-
ne Forsvarsavis indeholder ros 
til Danmark, fordi vi er en vigtig 
spiller i styrkelsen af den globa-
le sikkerhed og bidrager med 
mange vigtige politiske og mili-
tære bidrag, men der efterlyses 
samtidig en plan fra Danmark 
om, hvorledes vi vil opfylde 
målene fra topmødet i Wales i 
2014. Kort sagt: Hvorledes vil 
Danmark leve op til målsæt-
ningen om over en 10-årig pe-
riode at nå op på 2 % af BNP til 
dansk forsvar.

Samtlige lande i regionen, og som om-
kranser Danmark, har allerede ageret på 
denne nye sikkerhedspolitiske virkelig-
hed - blot ikke Danmark, hvor Forsvaret 
og Hjemmeværnet fortsat kæmper en 
daglig kamp mod følgevirkningerne af 
det seneste forsvarsforlig, der beskar for-
svarsbudgettet med 15% eller op mod 
3.000 millioner kroner.  
Det forestående forsvarsforlig, som 
skal gælde fra 2018 og frem, bliver 
utvivlsomt det vigtigste for Dan-
mark i mange, mange år. Der skal ta-
ges højde for en hel ny sikkerhedspo-
litisk situation, de fremtidige opgaver 
for dansk forsvar skal analyseres grun-
digt, og Forsvaret og Hjemmeværnet 
skal dimensioneres til at løse disse op-

Forsvarsavis 2017
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2017 – ET SKÆBNEÅR FOR VERDEN – 
OG FOR DANMARKS FORSVAR

Af Peter M. Andersen  
Formand for Folk & Sikkerhed

Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport
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VI SKAL DREJE VÆK FRA KATASTROFEKURSEN I ØSTERSØEN

Østersøen er i hidtil i russisk termino-
logi blevet kaldt ”Fredens Hav”, men 
sådan opfatter Vesten det ikke selv. 
Tværtimod er frygten, truslen og ri-
sikoen vokset set med NATO´s øjne. 
–”Rusland kan med minimal risiko og 
på få timer erobre et eller flere baltiske 
lande. Langtrækkende Iskander-ra-
ketter opstillet i Kaliningrad, kan på få 
minutter nå helt til København. NATO 
skal derfor hurtigst muligt opbygge 
en forsvarsstyrke og grave den ned 
i Baltikum, Polen etc. Styrkerne skal 
dog ikke være så store, at russerne 
opfatter dem som en trussel, ” siger 
forsker, ph.d. Jeppe H. Trautner til Folk 
& Sikkerhed.
Kun Rusland og Finland har i dag til-
strækkelige styrker til en militær kon-
frontation i Østersøen. Rusland står 
endda i dag langt stærkere end NATO 
på deployerbarhed, vedholdenhed, 

dybde og samtænkning. Så man kan 
stille spørgsmålet. Hvad provokerer 
præsident Putin mest? Svaghed el-
ler styrke fra Vesten? Ifølge Jeppe H. 
Trautner er den bedste NATO-model 
at opstille tre militære brigader i hvert 
baltisk land med masser af kampvog-
ne, artilleri, panser- og luftværn samt 
det tilsvarende mellem Warszawa og 
den russiske 1. Panserbrigade sup-
pleret med skibe og flykapaciteter fra 
NATO.

OPBYG EN TILSTRÆKKELIG  
MILITÆR STYRKE
Problemet er blot, at de europæiske 
NATO-lande praktisk taget ikke læn-
gere har brigader. Danmark udsta-
tionerer 100 mand i Estland og kan 
sende 1300 yderligere med to ugers 
varsel. Storbritannien udstationerer 
500 mand og kan måske sende 4000 

yderligere. I de hidtidige russiske an-
grebsøvelser i området opererer man 
i størrelsesordenen 150.000 mand, så 
NATO har et taktisk problem. –” Snæ-
vert militært tænkt kan freden i Øster-
søen sikres ved, at vi opbygger en 
tilstrækkelig militær styrke godt ned-
gravet til forsvar nær Rusland, så Putin 
eller hans mulige endnu værre efter-
følger ikke af indenrigspolitiske grun-
de snupper et baltisk land en fredag 
eftermiddag, ” siger Jeppe Trautner.
Det er ikke det politisk, økonomisk 
og socialt svækkede Ruslands relativt 
stærke militær, der er truslen mod de 
frie demokratier. Det er ifølge Jeppe 
H. Trautner ”Vores egen opgivelse 
af værdier. Vi bavler løs om fred og 
frihed, menneskerettigheder og de-
mokrati, men glemmer at Jorden 

Østersøen, Fredens Hav:

VI SKAL DREJE VÆK FRA KATASTROFEKURSEN I ØSTERSØEN

gaver – i en usikker og uforudsigelig verden, forventeligvis 
mange år frem.  
Under Folk & Sikkerheds årlige Sikkerhedspolitiske Kon-
ference på Christiansborg den 25. november 2016 offent-
liggjorde vi vores Alternative Forsvarsrapport, som bl.a. 
indeholder en lang række klare anbefalinger til det kom-
mende forsvarsforlig – se www.folkogsikkerhed.dk/publi-
kationer. Som opfølgning på den Sikkerhedspolitiske Kon-
ference og Den Alternative Forsvarsrapport gennemfører 
Folk & Sikkerhed bl.a. en række debatmøder rundt omkring 
i Danmark i løbet af 1. halvår 2017.  
Formålet med denne Forsvarsavis er – sammen med vores 
Alternative Forsvarsrapport - at tjene som baggrundsinfor-
mation og oplæg til de kommende debatmøder omkring 
det forestående forsvarsforlig.
Det overordnede formål med Folk & Sikkerheds initiativer 
på forsvarsområdet i år er at forsøge at sætte forsvars- og 

sikkerhedspolitik på den bredere offentlige dagsorden – 
gerne med en langvarig og dybdegående offentlig debat 
– således at det sikres, at Danmarks befolkning er ganske 
klar over situationen og de prioriteringer, der efter Folk & 
Sikkerheds opfattelse er helt nødvendige.
Målet med vores initiativer på forsvarsområdet i år er klart: 
At arbejde for, at det kommende forsvarsforlig lever op til 
den første og primære anbefaling i vores Alternative For-
svarsrapport – nemlig at målsætningen for forsvarsforliget 
skal være: 

Vel mødt til vores kommende debatmøder over hele lan-
det!!!

forsættes på næste side

Her er redaktionskomiteen på Forsvarsavisen. Fra venstre Rolf Paulsen,
Mikkel Hansen, Claus Arboe-Rasmussen og Johnny G. Larsen

ET RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANSK FORSVAR

MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL

EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE –
BÅDE PÅ KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT”

VI HAR BRUG FOR DIG
MELD DIG IND I FOLK&SIKKERHED

WWW.FOLKOGSIKKERHED.DK
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kun tæller 28 demokratier, 45 halv-
demokratier og 110 diktaturer.” Vi 
tror, vi ikke behøver røre en finger for 
at fastholde disse skrøbelige værdier. 
Der er i dag en større risiko for krig i 
Europa, end der har været siden 1948. 
Først når Danmark og de vestlige be-
folkninger igen forstår, at orden hviler 
på magt og frihed på engagement og 

solidaritet, kan vi håbe, at dreje væk 
fra katastrofe-kursen. ”

VI HAR ET FORSVAR I UBALANCE
På Folk & Sikkerheds Sikkerhedspo-
litiske konference på Christiansborg 
strammede Jeppe Trautner udsagnet 
ved at sige, ” at Danmark og den euro-
pæiske del af NATO bruger for man-
ge penge på militær administration 
og for lidt på kampkraft. I Danmark 

bør vi satse på, at 60% af vore solda-
ter er klar til kamp og på opbygning 
af en reservestyrke. Vi har et forsvar i 
ubalance”. Samtidig ser vi vore nabo-
er omkring Østersøen øge deres for-
svarsbudgetter som modtræk mod 
trusselsbilledet. Her skiller Danmark 
sig stadig markant ud. Folk & Sikker-
hed håber på, at befolkningsdialogen 
her i foråret om det nye forsvarsforlig 
for 2018 vil ændre denne opfattelse.

fortsat fra forrige side

”Samarbejdet mellem Politi, Beredskab, 
Forsvar og Hjemmeværn bør i nationa-
le krise-og spidsbelastnings-situationer 
samtænkes og forbedres. Der skal kort 
sagt nytænkes”, skriver Folk & Sikkerhed 
i sine Anbefalinger. Budskabet er åben-
bart delvis blevet hørt, for samarbejdet 
mellem de forskellige aktører har været 
effektivt og fået megen ros fra befolknin-
gen. 
I forlængelse af Nytårets ”Urd ”-storm 
og stormfloden i januar kunne forman-
den for Danske Beredskaber, Jarl Vang 
Hansen, der samtidig er beredskabsdi-
rektør i Brand & Redning, Sønderjylland 
konkludere: -”Samarbejdet med bered-
skabsaktørerne har fungeret rigtigt godt. 
Den kommunale beredskabsplanlægning 
er lykkedes. Nogle steder har beredskabet 
dog været udfordret, men har kunnet ind-
sætte assistance fra frivillige, statens regio-
nale beredskab, Forsvaret og Hjemmevær-
net.  

Hans kollega, sekretariatschefen i Dan-
ske Beredskaber Bjarne Nigaard siger 
det endnu kraftigere. Selve beredskabet 
kan ikke trylle. ”Når man rammes af prio-
riteringer og besparelser, kan vi kun levere 
det, vi har. Der er ikke mulighed for at ind-
sætte ekstra, selvom situationen er ekstra-
ordinær. Vi gør alt for at holde stand, men 
vi har ganske enkelt ikke mere at investe-
re af. Vi må bare håbe, at vandet ikke sti-
ger for voldsomt. Selvom Beredskabet har 
forebygget og indkaldt alt, der kan krybe 
og gå er grænsen nu nået. Vi har materiel i 
den mængde og kvalitet, vi nu engang har, 
men ingen af delene er længere tilstrække-
ligt. Ham, der havde indsatsansvaret og 
var på vagt i fire døgn i træk i sidste uge, 
er flere steder den samme, der skal på vagt 
denne gang, for der er ikke længere andre 
til at afløse, og der er ikke mulighed læn-
gere for at finde afløsere. Det er ikke muligt 
at indsætte noget ekstra, selvom situatio-
nen er ekstraordinær. Det er sørgelig, at vor 

fælles forsikring på denne måde er blevet 
udhulet. ” 

BEREDSKABSSTYRELSEN  
ROSER OGSÅ
Statens Beredskabsstyrelse skulle dæm-
me op mod rekordhøje vandstande i 
syd-og sydøst Danmark har også ros til 
samarbejdet. –”1600 meter mobile dæm-
ninger, 100.000 sandsække, samtlige seks 
Beredskabscentre indsat, 250 befalings-
mænd, værnepligtige og frivillige deltog i 
fjorten indsatssteder. Den Nationale Ope-
rative Stab, NOST var i aktion. Stor tak til 
borgere og samfund for fælles indsats. 
Det viser, at vi har en beredskabskultur i 
Danmark, når det gælder, ” siger Henning 
Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen. 
I 2017 udløber det nuværende bered-
skabsforlig. Ved sidste forlig var den stør-
ste udfordring i Rednings-beredskabet 
en strukturreform, der ændrerede de 
kommunale beredskaber fra 87 til cirka 
20 større beredskaber. I dag er der dog 
flere beredskaber end de 20, der oprinde-
ligt var planlagt. Statens Redningsbered-
skab blev samtidig pålagt en besparelse 
over de næste par år på over 100 millio-
ner kr.  Denne blev dog delvis trukket til-
bage i foråret 2016. Folk og Sikkerhed er 
glad for, at myndighederne har lyttet til 
vor faglige og begrundede input, men 
vi kan ikke forstå, at besparelsen på de 
kommunale redningsberedskaber og 
dele af det statslige stadig består. 

800 MILLIONER ER IKKE  
NOK TIL DELING
Læser vi Regerings nye udspil til National 
Sikkerhed, står der jo klart, ”at et stærkt og 

STORMFLOD OG BLÆST:

DET TVÆRFAGLIGE BEREDSKAB FÅR ROS FOR SAMARBEJDET MEN ER PRESSET TIL DET 
YDERSTE AF ØKONOMIEN 0G ROBUSTHEDEN OVER TID

DET TVÆRFAGLIGE BEREDSKAB FÅR ROS FOR SAMARBEJDET MEN ER PRESSET TIL DET YDERSTE AF ØKONOMIEN 0G ROBUSTHEDEN OVER TID

Stormflodsbillede lånt fra Beredskabsstyrelsen.
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Siden år 2000 er forsvarsudgifterne i Danmark faldet fra 1,5 af 
BNP til 1,17% af BNP i 2017. I sær det sidste forsvarsforlig med 
besparelser på næsten 2,7 mia. kr., tog hårdt på forsvaret.  Til 
sammenligning bruger USA 3% af deres BNP på militæret. I 
2017 er det danske forsvarsbudget på kr. 21,3 mia., men skulle 
øges med hele 20,6 mia. kr., hvis vi skulle leve op til NATO-må-
lene om 2% af BNP.

Sverige har for første gang si-
den afslutningen af den kolde 
krig, fået en permanent mi-
litær tilstedeværelse på Got-
land. Landet har øget antallet 
af nye jagerfly og foretaget 
en generel opgradering af 
udstyr i hæren. Den svenske 
marine har sinde 2009 fået 5 
stealth korvetter af Visby klas-
sen.
Norge bruger mest på forsva-
ret og 87% af befolkningen 
støtter det, siger Folk & For-
svar, Norges generalsekretær 
Monica Mattsson Kämpe til 
Folk og Sikkerhed. Norge får 
300 US Marines fast udstatio-
neret i Nordnorge.

Finland har den største stående hær i Norden. De kan på 30 
dage rekruttere omkring 500.000 mand. Den finske regering 
har øget budgettet for forsvaret de næste par år. 
Generelt har de nordiske stater udover Danmark taget truslen 
fra Rusland alvorligt. I Sverige har sagt nej til et russisk ønske 
om udskiftningshavne til gasprojektet North stream 2 gennem 
Østersøen. Nu forsøger russerne at få en aftale i stedet med 
Bornholm. Beslutningen ligger dog hos den danske regering.

Forsvarsudgifter i Norden: NORGE BETALER MEST TIL FORSVARET PR. INDBYGGER

robust beredskab er vigtigt for Danmarks 
sikkerhed og tryghed, og at et stærkt kom-
munalt redningsberedskab suppleres af et 
stærkt statsligt overbygningsberedskab.”  
Her kan de 800 mio. kr. der er planlagt 
til ”sikkerhed” næppe gøre alle glade. Ek-
sempelvis har Forsvaret i de seneste år 
fået skåret kraftigt i sit budget, Politiet 
mangler bl.a. nedlagte stillinger, og det 
kommunale - og statslige beredskab har 
store udfordringer på både personel og 
ressourcesiden.  

POLITI OG HJEMMEVÆRN
Politiet der har den koordinerende rolle, 
når Danmarks natur går amok eller i kri-
se- og terrorsituationer, kan glæde sig 
over de mange frivillige fra Hjemmevær-
net, der var med til at sikre danske vær-
dier. -” Det er under indsatser som disse, at 

behovet for Hjemmevær-
nets støtte til samfundet 
virkelig bliver tydelig, ” 
siger chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor 
Finn Winkler.
Folk & Sikkerhed arbej-
der med netop at frem-
me den enkeltes borgers 
robusthed overfor sam-
fundet.  Vi understreger” 
at Din samfundsforsikring 
bedst styrkes ved, at du 
som borger tager med-
ansvar for at Danmarks 
sikkerhed er vort fælles an-
svar og dermed med til at 
styrke de danske værdier”.    

Forsvarsbudget Indbyggere pr. indbygger

NORGE 39.323 5.195 7.568

FINLAND 19.960 5.482 3.642

SVERIGE  35.330 9.798 3.605

DANMARK 23.296 5.676 4.104

Planche der viser styrkeforholdene i Østersøregionen, Jeppe Trautner.

NORGE BETALER MEST TIL FORSVARET PR. INDBYGGER

Beredskabsfolk og Hjemmeværn kæmpede mod vandmasserne.
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ROS TIL DANMARK -MENS VI VENTER PÅ DANMARKS PLAN FOR FORSVARSBUDGETTET

”NATO ser ikke en umiddelbar militær trussel mod sine alliere-
de. Men vi ser tydelige tegn på at Rusland øger sit militærbud-
get og sine kapaciteter og er villige til at bruge militær magt 
mod sine naboer. Derfor har NATO tilpasset sig de ændrede 
sikkerhedsforhold, så vi kan reagerer hurtigere i Europa med 
at deployere styrker, hvis der bliver brug herfor. Infrastrukturen 
i området indgår naturligvis heri omkring f.eks. kapaciteten af 
lufthavne, havne og jernbaner. Vore allierede inklusiv USA er 
også klar med depotudlægning, så vi kan forstærke vore mu-
ligheder for genforsyning.  De fire bataljoner i De Baltiske sta-
ter og i Polen er netop en del af det mix at være tilstede lokalt 
og kunne genforsyne. Husk lige på, at Danmarks geografiske 
placering i NATO-alliancen i dag er helt anderledes vigtig 
og en styrkelse end i 1989”, siger JC Gad Justesen-Jørgensen, 
underdirektør i Generalsekretærens Kabinet ved NATO-hoved-
kvarteret i Bruxelles. 
” Danmark er en vigtig spiller for styrkelse af den globale sik-
kerhed og bidrager med mange vigtige politiske som militære 
bidrag. Det er bl.a. sket til NATO-missioner i Afghanistan, Liby-
en og Balkan. Danske skibe har været aktive med piratbekæm-
pelse ved Afrikas Horn og danske fly har deltaget i airpolicing 
i luftrummet over Østersøregionen. Danmark planlægger lige-
ledes at deltage i NATO´s missilforsvar og støtter den internati-
onale koalition mod ISIL, ” tilføjer han.

FORVÆRRING I ØSTERSØEN
Rosen fra NATO kommer fra JC Gad Justesen-Jørgensen, under-
direktør i Generalsekretærens Kabinet ved NATO-repræsenta-
tionen i Bruxelles. Justesen-Jørgensen svarer dermed direkte 
på Folk & Sikkerheds spørgsmål til NATO i forbindelse med 
vor Alternative Forsvarsavis.
Efter lang tids stabilitet i Østersøregionen er der siden 2014 
sket en forværring. Det er sket i forlængelse af de aggressive 
aktioner i Ukraine og den illegale anneksion af Krim. Rusland 
har øget sin militære tilstedeværelse ved NATO´s grænser og 
omkring Østersøen, hvor landets luft-og søværn har øget ak-
tiviteterne betydeligt. Kaliningrad er nu blevet en af Europas 

mest militariserede regioner. NATO har som reaktion øget 
sin tilstedeværelse mod øst med flere luft-og flådepatruljer i 
Østersøregionen. 
-”Fra foråret 2017 vil NATO deployere fire robuste multinati-
onale bataljoner i de baltiske lande og Polen, hvor Danmark 
også vil være tilstede. Bataljonerne er en tilføjelse til de styrker 
USA er ved at sende til området. Samtidig er det dog vigtigt 
fortsat at holde kommunikationen mellem NATO og Rusland 
åben. Når der er krise, er dialog mere vigtig end nogensinde. 
Vi kan ikke løse vore uoverensstemmelse med Rusland uden at 
tale sammen. NATO svarer igen –men på en behersket og for-
svarsrettet måde og ikke provokatorisk, Vort mål er ikke at pro-
vokere til konflikt men at undgå den, siger Justesen-Jørgensen 
til Folk & Sikkerhed. 

HUSK TOPMØDET I WALES 2014
Fra Generalsekretærens Kabinet lyder der også en kommen-
tar til det danske forsvarsbudget, og at den danske regering 
vil øge dette. -” Alle NATO-allierede har sagt ja til at investere 
i moderne og højtkvalificerede styrker. Det skete ved topmø-
det i Wales i 2014. Det betyder, at man vil arbejde frem mod 2 
% af BNP inden for ti år til det enkelte medlemslands forsvar. 
Medlemslandene har en del at arbejde med endnu men vi vi-
ser også fremskridt. I 2015 så man øgning af forsvarsudgifterne 
i Europa og Canada. Her i NATO har vi noteret os de gode in-
tentioner som Danmark har på sikkerheds-og forsvarsområdet 
og som er blevet bekræftet overfor Generalsekretæren. Vi er 
glade for denne bekræftelse, da Danmark er et af de få med-
lemslande, der endnu ikke har fremlagt en plan til hvorledes 
man vil opfylde Walesmålene, siger Justesen-Jørgensen.
Han tilføjer, at beslutningerne er et national anliggende, men 
at NATO har udstukket flere mål for sine allierede. Opfyldelse af 
disse gør det muligt at skabe et kollektivt forsvar og gennem-
føre store internationale operationer. Danmark har sagt ja til 
disse mål, og er klar over NATOs prioriteter. Så vægten ligger 
på initiativer, der giver mere, høj kvalitet og tungere tiltag.

Fra Generalsekretærens kabinet i NATO:

ROS TIL DANMARK -MENS VI VENTER PÅ DANMARKS PLAN FOR FORSVARSBUDGETTET

Franske jagere klar til NATO-øvelse. J C Gad Justesen-Jørgensen, Generalsekretærens Kabinet  ved NATO,Bruxelles.
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 Østersøen med rækkevidden for de russiske Iskandermissiler hentet fra FEs trusselvurdering 2016`

Estiske tropper deltager i de store NATO øvelser i Baltikum og Polen.

fortsat fra forsiden

fortsættes på næste side

at disse mindretal er udsat for forfølgel-
se. Kort sagt. En latent krisesituation.

RETTIDIGT OMHU
Det er derfor ”rettidigt omhu”, at Folk & 
Sikkerhed har lanceret sin Alternative 
Forsvarsrapport under titlen ”Et relevant, 
robust og fremtidssikret dansk forsvar”, 
og at vi her i foråret 2017 kommer i dia-
log med danskerne, så der kan sendes et 
klart signal til politikerne på Christians-
borg om indholdet i et nyt Forsvarsforlig. 
-”Vor sikkerhedspolitiske konference på 
Christiansborg sidst i november 2016 
viste klart, at vore budskaber blev mod-
taget, men at politikerne ikke tog advars-
lerne fra eksperterne alvorligt. Forsvars-
politik er en kedelig størrelse, som kun 
4 % af befolkningen synes er relevant at 
diskutere. Danskerne tager sikkerhed for 
givet og forventer at vort medlemskab af 
NATO alene skaber tilstrækkelig sikker-
hed til at skræmme Rusland. Intet kan 
være mere forkert opfattet,” siger Peter 
M. Andersen, formand for Folk & Sikker-
hed.
FE´s hovedkonklusioner har fokus på 
Østersøen, terroren, cybertruslen, Ark-
tisk, og Danmark har som mange naboer 
over de sidste tyve år ”nedskåret, udsul-
tet og nedprioriteret” Forsvaret. De euro-
pæiske landes militære styrker er yderst 
ressourcesvage i forhold til Rusland, og i 
realiteten kan kun Finland fører en kon-

ventionel krig med reservestyrker, der 
kan indsættes på 3o dage. Danmarks re-
aktion er 2500 kampklare infanterister. 

BEHOV FOR ET  
SUBSTANTIELT LØFT
Det har de indset i Sverige, Norge, Fin-
land, Polen og Tyskland, der alle foreta-
ger modtræk i forhold til det ændrede 
trusselsbillede. Danmark har endnu ikke 
udvist egentlig politisk vilje eller særlig 
store kriseerkendelse, men er det eneste 
land i Østersøregionen, der endnu ikke 
har reageret på den sikkerhedspolitiske 
virkelighed. I sit nye Regeringsgrundlag 

er der dog håb forude med erklæringen 
om ” et substantielt løft gennem tilførel-
se af flere midler til Forsvaret i den kom-
mende aftale på forsvarsområdet. Mid-
lerne skal føre til en styrkelse af Forsvaret, 
herunder Forsvarets robusthed og ud-
holdenhed og til at udtænke militære ka-
paciteter, der er fleksible og anvendelige 
på hele opgavespektret”.
Dansk Forsvar har dermed fået sit wa-
ke-upcall fra bl.a. NATO men også fra 
Østersøen, så vi i fremtiden forhåbent-
ligt kan operere mere uafhængigt i et 
trusselsbillede. Vi skal skærpe vor suve-
rænitetshævdelse herunder i Arktisk, vi 
skal blive endnu bedre til samarbejde 
mellem Politi, Beredskab, Forsvar og 
Hjemmeværn overfor bl.a. terror samt 
mere generelt. Samtidig skal vi bevare 
vor status som kerneland i NATO, hvilket 
indebærer dansk evne til at operere i al-
liancesammenhæng indenfor hele kon-
fliktspektret og med de kapaciteter, som 
NATO efterspørger. Alle er anbefalinger i 
Folk & Sikkerheds Alternative Forsvars-
rapport.

FRYGTEN FOR AT ENDE I EN NYT 
REGNEARK
Det Folk & Sikkerheds formand frygter 
allermest ved det kommende Forsvars-
forlig er, at det bliver endnu et regneark, 
som skræmmer den sidste militærfaglige 
ekspertise væk. Det tager årtier at bygge 
et solidt forsvar op, men kun et splitse-
kund at fjerne al den viden og erfaring 
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fortsat fra forrige side

WOX - POPsom dansk Forsvar har høstet under de 
hårdeste kampe siden 1864. 
Derfor har Folk & Sikkerhed i sin Alter-
native Forsvarsrapport netop givet det 
opgavekatalog til politikerne og befolk-
ningen, som der kan plukkes fra til en 
væsentlig fremtidig omstilling af dansk 
forsvar. Folk & Sikkerheds Anbefalinger 
er mange og uddybende og omhandler 
både forslag til et hurtigt arbejdende ud-
valg og en vurdering af længden på et 
kommende Forsvarsforlig.  
Mange af Anbefalingerne peger direk-
te på Forsvarsbudgettets størrelse. På 
Christiansborgkonferencen var der indi-
rekte en konsensus hos politikerne for, 
at Danmarks forsvar ikke kan ”udsultes” 
længere, og der er behov for at ”knække” 
budgetkurven, så Danmark kan arbejde 
sig frem mod NATO´s to procent mål. Pt. 
bruger vi ca. 21 mia. kr. svarende til 1,17 
% af BNP. Et område, der bestemt ikke 
her og nu er politisk enighed eller vilje til 
at øge. De 800 mill. Kroner, der fra politisk 
hold er meldt ud til brug på sikkerheds-
området skal jo indsættes på hele sikker-
hedsområdet dvs. ikke kun forvaret. 

STYRK RESERVEN
 -” Vi peger meget konkret på styrkel-
sen af Forsvarets Reserve gennem 
en opdeling i en Aktiv Reserve og en 
Fleksibel Reserve. Med henblik på at 
skabe den fornødne robuste dybde, 
bør anvendelse af en udvidet brug af 
reservestyrker overvejes. Det kan ske 
via supplering af tidligere fastansat 
personel og hjemsendt personel samt 
frivillige fra Hjemmeværnet, så vi kan 
opnå et Totalstyrkekoncept efter bri-
tisk, canadisk, australsk og amerikansk 
model, men måske under nyt navn, 
f.eks. Samfundets Beredskab. Folk & 
Sikkerhed peger også i sine Anbefa-
linger på, at antallet af værnepligtige 
bør forøges, og at værnepligtstiden 
samtidig forlænges. Derved opnår vi 
en omkostningseffektiv måde at øge 
Forsvarets dybde og udholdenhed, da 
de hjemsendte værnepligtige i en år-

række kan indgå i Forsvarets Reserve 
eller i Hjemmeværnet,” siger Peter M. 
Andersen. Netop værnepligten, der 
af politikerne er sendt til hjørne indtil 
2020, er et essentielt fokusområde for 
Folk & Sikkerhed. Flere værnepligtige 
og længere værnepligtstid giver For-
svaret mulighed for at bredere grund-
lag at rekruttere til de stående styrker 
og udvider samtidig reservestyrken og 
samtidig giver det folkelig forankring.

UNGT MEDBORGERSKAB
Det har samtidig den bonuseffekt, at fle-
re værnepligtige i en ungdomsårgang 
styrker samfundets robusthed og byg-
ger bredere bro mellem samfundet og 
Forsvaret/Beredskabet. Det er et område 
Folk & Sikkerhed har findyrket gennem 
sit mangeårige program ”Ungt Medbor-
gerskab”, der decideret efter udenlandsk 
model styrer efter at inddrage langt fle-
re unge af begge køn i hver ungdoms-
årgang i et medansvar for vort robuste 
samfund. 93 % af de unge har gennem 
utallige Folk & Sikkerheds analyser til-
kendegivet at, de gerne siger ja tak til en 
art frivillig social samfundspligt, hvis de 
unge samtidig selv får noget ud af det. 
Det har Folk & Sikkerhed dokumenteret 
i en rapport til Christiansborgpolitikerne, 
hvor vi peger på  tilbuddet til de mange 
unge i en årgang, hvor de får mulighed 
for frivilligt medborgerskab af nogle må-
neders varighed hos Forsvar, Hjemme-
værn, Beredskab, Beredskabsforbund, 
Politi, Sundhedssektor, samfundsvigti-
ge virksomheder, Ungdommens Røde 
Kors, veteranhjem, Natteravne etc. Kun 
fantasien sætter grænser for, hvor det 
kan være.  -”Hvad er mest farligt for Dan-
mark? Et svagt eller et stærk Forsvar? 
Folk & Sikkerheds landsformand Peter 
M. Andersen, stiller selv det retoriske 
spørgsmål og håber på, at den kommen-
de landskampagne i foråret 2017 for Den 
Alternative Forsvarsrapport vil give bor-
gere og politikere mere klarhed om ind-
holdet i den kommende Forsvarsforlig. 
Det er lige før man kan konkludere: ” Gør 
Dansk Forsvar og Danmarks sikkerheds-
politik stærkt igen. ”

Jesper Hylstrup: 
Forsvaret mangler 
personel og motiva-
tion hos dem som 
stadig er i Forsvaret. 
Danmarks nuværen-
de sikkerhedssitu-
ation er ikke kritisk, 
men kan blive det 
i morgen, hvis ikke 

der bliver tilført ressourcer

MF Carsten Bach, LA:
Forsvars- og sikker-
hedspolitikken skal 
beskytte Danmark og 
bidrage til at fremme 
fred og stabilitet samt 
forebygge krig, men 
den nye trusselsitua-
tion udfordrer i dag 
Forsvaret med behov 
for mere traditionelt forsvar. Danmarks sikker-
hedssituation er de seneste år blevet udfordret. 
Liberal Alliance ønsker at ophæve forsvarsfor-
beholdet i EU, så Danmark kan blive en fuldt 
integreret del af EU’s forsvarsindsats. Der er 
mulighed for at prioritere Forsvarets midler 
klogere, end man gør i dag. 

MF Rasmus Jarlov, C: 
De senere års ned-
skæring som har 
givet meget store 
problemer i Forsvaret. 
Det er afgørende at få 
forlig med flere midler 
Danmarks sikkerheds-
situation er god men 
ikke lige så god som 

den var for 5 år siden.Vi er ikke truet som land, 
men nogle af vores allierede er truet og det skal 
vi tage alvorligt. 2% målet fra NATO er topprio-
ritet for vores parti.

MF Martin Lidegaard, R:
Der er for lidt politisk 
prioritering, og derfor 
for mange ambitioner til 
for få ressourcer i dansk 
Forsvar. Vor sikkerhedssi-
tuation  er stabil. Største 
trussel er terrortruslen, 
Ruslands aggressive 
fremfærd er primært 
rettet mod deres nærområde og imødegås 
bedst med økonomiske sanktioner og militær 
solidaritet over for de baltiske lande.  2% målet 
fra NATO giver ikke meget mening. Det kom-
mer mindst ligeså meget an på, hvordan man 
anvender de midler man har. Jeg så dog gerne, 
at vi brugte flere midler på stabiliserende og 
forebyggende indsatser, og at dette kunne 
regnes med i NATO bidraget.  
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