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Den russiske aktion på Krim samt aktiviteterne i Ukraine og Syrien bygger på en

række militærreformer. I den vestlige offentlighed har fokus længe været på Putin,

oligarker, korruption og russisk energi. Det russiske forsvar har typisk været i

baggrunden, hvilket gør, at mange nok ser det russiske forsvar, som en statisk

størrelse fra sovjettiden præget af nederlaget i Afghanistan. Imidlertid hører vi nu

om russiske jagerfly tæt på kollision med et amerikansk krigsskib, amerikanske B52

bombefly over Bornholm, polsk oprustning, Tyskland forøger hæren, bekymring i

Norge, Sverige og Finland over Rusland. Rusland fylder igen i det

sikkerhedspolitiske billede. Rusland var ellers nærmest forsvundet ud af dette frem

til 2013, og Rusland og NATO havde i en årrække gode kontakter. I dag er billedet

anderledes. Særligt har den russiske annektering af Krim øget spændingerne.

Indledning
Rusland er tilbage på den sikkerhedspolitiske dagsorden. En af de
bagvedliggende grunde hertil er de aktuelle russiske
militærreformer. I 2008 iværksatte Rusland en række reformer, der
skal gøre det russiske militær mere effektivt. Dette brief redegør
kort for udviklingen og peger på de punkter, der medfører
bekymringer i NATO.



Ruslands militærreformer blev initieret i 2008 af den daværende forsvarsminister

Anatoly Serdyukov efter en øjenåbnende ringe præstation i krigen mod Georgien

samme år. Russerne kom dog sejrrigt ud af krigen på grund af et markant

kvantitativt overtag, men de russiske styrker havde problemer med næsten alt (1).

Reformprogrammet indeholder flere tiltag, der samlet set skal løfte det russiske

forsvar ud af sovjettiden og ind i det 21. århundrede.

De primære elementer af reformen er:

1. En ændring af den organisatoriske udformning, blandt andet for at forbedre

kommando og kontrolstrukturen

2. En ændring af personelstrukturen, herunder en øget professionalisering gennem

en udfasning af værnepligten samt en forbedring af træning og uddannelse

3. En moderniserings- og materielanskaffelsesplan, der har til hensigt at udskifte

70% af det militære materiel frem mod 2020 (2).

Reformernes hovedtræk



Til omorganiseringen hører en række tiltag. Ruslands tidligere seks militærdistrikter

er reduceret til fire: det vestlige, det sydlige, det centrale og det østlige

militærdistrikt, og hvert distrikt har operationel kontrol med samtlige værn inden

for det gældende område (3). 

Derudover er der gennemført en omlægning fra divisionsstruktur til

brigadestruktur, der har gjort de russiske styrker mere fleksible samt højnet

beredskabet. Dette skyldes en divisions enorme størrelse (omkring 13.000 mand)

modsat en brigade, der ’kun’ består af 5.500 mand udstyret med egne våben,

hvilket giver mulighed for en mere uafhængig ageren samt hurtigere mobilisering

og deployering (4). Denne omlægning blev også forsøgt i 1990’erne, men ikke

gennemført.

I 2010 blev det i uofficielle vurderinger fra det russiske forsvarsministerium anslået,

at op mod 60% af de nye brigader ikke var i kampberedskab, hvilket blandt andet

skyldtes mangel på moderne materiel, utidssvarende kommunikationssystemer

samt de øverstbefalendes manglende evner til at anvende moderne kommando- og

kontrolveje (5).

Omlægningen fra division til brigade blev i starten af 2016 dog delvist tilbagerullet i

særligt det vestlige militærdistrikt, og tre divisioner blev genoprettet med

argumentet om at være forberedt på krig af storskalakarakter. Dette ønske om at

kunne operere i en stor konventionel krig i det vestlige militærdistrikt er en af

hovedårsagerne til bekymringen i NATO-medlemsstaterne.

Ny struktur - nye trusler



Omstrukturering på personelsiden var mestendels fokuseret på en

professionalisering af det russiske forsvar samt en reduktion af det samlede antal af

soldater. Selv i de russiske specialoperationsstyrker var der i 2008 i en række

enheder kun ca. 30 procent professionelle – resten var værnepligtige med kun et

års uddannelse (6). Professionaliseringen består af en gradvis udfasning af

værnepligten for i stedet at satse på rekrutteringen af kontraktbaserede soldater,

der både har en mere kvalificeret uddannelse samt en længere bindingsperiode (7).

Denne del af reformprocessen vurderedes i 2008 til at blive en af de største

udfordringer for gennemførelsen af reformen på grund af den negative

demografiske udvikling i Rusland samt en grundlæggende dårlig helbredstilstand

blandt de mulige kandidater. Derudover er lønningsniveauet en seriøs hæmsko for

rekrutteringen af kontraktbaserede soldater. I 2010 fik en kontraktansat soldat,

hvad der svarede til ca. 2.600 kr. om måneden, mens en delingsfører fik omkring

5.300 kr. månedligt (8).

Det andet led i omstrukturering af personel indebar en reduktion af det samlede

antal soldater. Dette var hovedsageligt rettet imod officerskorpset, som ifølge

planen skulle reduceres fra 355.000 til 150.000 officerer frem mod 2012 (9). Dette

skabte naturligvis en væsentlig modstand i den militære ledelse imod Serdyukovs

reformer, da det særligt var generaler, oberster, majorer og kaptajner, som stod for

skud. Da nuværende forsvarsminister Sergei Shoigu overtog efter Serdyukov i

2012 var en af hans første opgaver da også at lempe på den massive nedskæring i

officerskorpset, og han fremlagde en plan om at tilbagerulle dele af reformen og

genansættes op mod 50.000 officerer (10).

Personel



Til ændringen af personelstrukturen blev der også planlagt en omfattende

omstrukturering af det militære uddannelsessystem, der blandt andet medførte, at

de 65 militære uddannelsesinstitutioner, der eksisterede i 2013, skulle reduceres til

10 uddannelsescentre, som skulle inkorporere både militærskoler og universiteter

(11). Med udnævnelsen af Shoigu i 2012 blev dette dog foreløbigt lagt på hylden

(12).

Foto: Ruslands præsidents officielle hjemmeside. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51888

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51888


I 2008 var kun 10% af det russiske forsvars materiel mindre end 10 år gammelt.

Med moderniserings- og materielanskaffelsesplanen igangsat i 2010 til en værdi af

$600 mia. (13) skulle denne procentsats stige til 70% i 2020. Denne manøvre samt

de ovenstående ændringer har ført til en markant stigning i det russiske

forsvarsbudget, der i 2015 var omkring $50 mia. årligt og udgjorde over 4% af

Ruslands bruttonationalprodukt (14).

Foto: Ruslands præsidents officielle hjemmeside:

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49437

Nedenfor ses en tabel over de estimerede indkøb, Rusland har foretaget fra 2011,

og som er planlagt frem mod materielanskaffelsesplanens udløb i 2020. Hertil

kommer, at Rusland også revitaliserer ældre systemer, eksempelvis Kirov-krydser

med S-400 missiler.

Materiel

http://en.kremlin.ru/events/president/news/49437


Ruslands materielanskaffelsesplan 2011-2020

2011 2012 2013 2014 2015 Mål i

2020

ICBM 7 9 15 16 16* 400+

SLBM 22* 16* 16* 22 24* i.o.

Militære satellitter 8 4 10 i.o. i.o. 100+

Fastvingede fly 28 35 67 96 126 850*

Kampfly 16* 30* 45* 89* i.o. 450*

Helikoptere 82 118 100 135 88 1.150

Kamphelikoptere 22 35 31 43 i.o. 330*

Droner i.o. i.o. i.o. 179 i.o. 4.000+

S-400 missilforsvarssystemer

(bataljoner)

4 3 4 2 6 56

Strategiske atomubåde 0 0 3 1 1 8

Atomubåde 0 0 0 1 0 7

Diesel-elektriske ubåde 0 0 0 2 1 6 til 10

Krigsskibe 2 1 5 3 5 50

Kampvogne i.o i.o. i.o. i.o. i.o. 2.300+

Iskander missilsystemer (brigader) i.o. i.o. 2 2 2 10

[*] estimater

[i.o.] ikke oplyst

Kilde: Military Balance (2016) - International Institute for Strategic Studies (15)



Samtidig med igangsættelsen af de militære reformer har Rusland også udviklet en

række nye elementer – eller rettere videreudviklet og sofistikeret gammelkendte

elementer. 

Rusland har altid lagt stor vægt på efterretning og udviklede allerede i tsartiden et

effektivt efterretningsvæsen. Efterretningstjenester, militæret og civile

myndigheder koordinerer nu indsatsen. Der er oprettet et nationalt

forsvarskontrolcenter i Moskva (The National Defence Control Centre) (16). Dette

kontrolcenter koordinerer – eller samtænker – den civile og militære indsats på

imponerende vis. Centrets koordinationsevne imponerer i NATO og i vestlige

efterretningstjenester. Hybridkrig vil være en del af fremtidens krig. Denne

fremtidens krig beskrives af den russiske generalstabschef Valerij Gerasimov som

værende ikke-erklæret, hvor grænserne mellem det militære og civile bliver

udvisket, og kampene udkæmpes både rent fysisk og i informationsrummet.

Rusland har bevæget sig fra Tjetjenienkrigenes altødelæggende militære indsats til

en langt mere kontrolleret og koordineret indsats på Krim og i Ukraine. Indsatsen

af de såkaldte grønne mænd – russiske styrker uden identifikationsmærker – var

med til at sikre den hurtige og nærmest ublodige kontrol over Krim. Dette er blandt

andet blevet betegnet som hybridkrig. Denne koordinerede, og til dels ublodige

indsats, bekymrer de baltiske stater, der frygter tilsvarende hurtige aktioner på

deres territorium. En markant del af hybridkrigen er brugen af

specialoperationsstyrker. Blandt deres operationer er psykologiske operationer

(propaganda etc.) og militær assistance uden for Rusland (17). I forbindelse med

reformerne i 2008 blev dele af de russiske specialstyrker hårdt beskåret. Dette

skete muligvis som en reaktion på den dårlige indsats i Georgienkrigen.

Nye elementer - hybridkrig og
cyberdomænet



Imidlertid ændredes strukturerne igen i 2013, og specialoperationsstyrkerne blev

nu forstærket (18). Specialoperationsstyrkerne skal efter 2013 ses som en

strategisk styrke, der skal levere operationer, der understøtter den politiske og

militære ledelse, og i noget mindre grad støtter operationerne, som gennemføres af

de enkelte militærdistrikter. Det er som strategiske styrker, at de har været indsat

på Krim og i Ukraine.

Rusland har samtidigt udviklet sine evner til at føre informationskampagner, og ikke

mindst udnytter landet cyberdomænet. Reportager i vestlige medier mere end

antyder, at Rusland fører massive cyberkampagner mod vestlige institutioner fra

påvirkning, over industrispionage til angreb på infrastrukturer. Det antages, at

Rusland blandt andet har angrebet det tyske parlament (19).

I Danmark understreger Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i dens

risikovurderinger, at: 

"... danske myndigheder er prioriterede mål for statslige og statsstøttede grupper...

Enkelte fremmede stater går målrettet efter danske myndigheder i forsøg på at

indhente informationer om danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold.

Eksempelvis står fremmede stater bag flere kampagner i 2015, der har været

målrettet centraladministrationen og andre offentlige myndigheder. Formålet har

været gennem cyberspionage aktivt at opfylde en fremmed stats

informationsbehov om Danmarks aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitik." (20).

Fremmede stater dækker her ret sikkert over navnlig Rusland.



Serdyukovs afskedigelse i 2012 som følge af korruptionsanklager og den

efterfølgende udnævnelse af Shoigu førte ikke umiddelbart til den store forandring

af den grundlæggende reformproces, der stadig har som overordnet formål at

bevæge sig væk fra et massemobiliseringsforsvar og hen imod et mere fleksibelt,

deployerbart forsvar. Ifølge analytikere var Serdyukov særligt fokuseret på

genoprustningen samt de finansielle problemstillinger, mens Shoigu i højere grad er

optaget af regelmæssige militære øvelser og aktiviteter, og derfor er mange af de

vigtigste beslutninger fra Serdyukovs tid forblevet uændret (21).

Dog har flyvevåbnet gennemgået en større reorganisering, der har bragt værnet

tilbage til den divisionsstruktur, der gjorde sig gældende før reformen (22).

Operationerne på Krim og i Ukraine samt udsendelsen til Syrien viser, at dele af det

russiske forsvar er fornyet, og at det kan deployere større styrker hurtigt og udføre

komplekse og koordinationskrævende operationer. Som sagt har nuværende

forsvarsminister Shoigu haft fokus på militære øvelser, og de seneste år er der

gennemført en række hurtige – til tider uvarslede – øvelser. Disse såkaldte snap-

exercises har til tider været endog meget store. I 2013 var der en øvelse, der

involverede 160.000 mand ifølge medierne (23). Der er en klar vestlig bekymring

over dette, da det indikerer, at den russiske ledelse ønsker et højt

beredskabsniveau i de væbnede styrker, og tester, om der reelt er det. Samtidigt

har Putin udtalt, at russiske styrker meget hurtigt vil kunne tage ”..Kiev, Riga,

Vilnius, Tallinn, Warszawa og Bukarest...” (24). Rekruttering er stadig en af de

største udfordringer for gennemførelsen af reformerne, og i starten af 2014 var

værnene kun bemandet 82%, hvilket betyder en mangel på næsten 200.000

soldater. Trods disse omstændigheder blev der i 2015 annonceret en ambitiøs plan

for rekruttering af kontraktbaserede soldater, hvor 150.000 fremtidige soldater

skulle rekrutteres på et år.

Status for reformprocessen



Selvom de russiske operationer på Krim samt lønforbedringer har øget de væbnede

styrkers popularitet, så antages det at være usandsynligt, at rekrutteringsplanerne

gennemføres rettidigt (25).

Store fald i oliepriser samt de finansielle sanktioner indført efter Ruslands

annektering af Krim har haft alvorlige konsekvenser for den russiske økonomi,

hvilket naturligvis også har en betydning for finansieringen af reformprocessen og

dermed materielanskaffelsesplanen. På trods af dette udgjorde forsvarsudgifterne

4,3% af det russiske bruttonationalprodukt i 2015 – dog forventes de kun at

udgøre 3,9% i 2016 (26), men de relativt store udgifter i forsvaret indikerer en

politisk vilje til fortsat at reformere og kvalificere Ruslands væbnede styrker.

Kilde: SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute

*Udgifterne er opgjort i $ mio.



I perioden efter igangsættelsen af reformerne fra 2008 er der blevet udgivet to

militære doktriner – en fra 2010 og den nyeste fra 2014.

I militærdoktrinen fra 2010 henvises der til specifikke NATO-aktiviteter, der i en

russisk optik udgør en trussel for russisk sikkerhed. Særligt udviklingen af

militærinfrastruktur tæt på Ruslands grænser anses for at være af særlig

problematisk karakter. Derudover lægges der vægt på det forsvarspolitiske

samarbejde omkring CSTO (Collective Security Treaty Organization), og særligt

forholdet til Hviderusland understreges (27).

Militærdoktrinen fra 2014 nævner NATO’s kapabilitetsopbygning og udvikling af

militærinfrastruktur omkring den russiske grænse – herunder alliancens fortsatte

udvidelse – som den største eksterne militære fare for den russiske føderation (28).

Det vurderes overordnet, at der er forholdsvist små ændringer i de to doktriner –

dog er den russiske trusselsperception af Vesten mere umiddelbar og direkte i

2014, end den vurderedes til at være i 2010 (29). Nuklearafskrækkelse indgår

fortsat som et meget vigtigt element i russisk strategi og russiske doktriner.

Afskrækkelse udvides imidlertid i Rusland i disse år til både at være nuklear og

klassisk konventionel afskrækkelse, og de nyeste teknologiske udviklinger på blandt

andet cyberområdet inddrages som en del af afskrækkelsen.

Ser man på Europakortet med russiske øjne, så er NATO igennem de sidste 20 år

kommet tættere og tættere på Rusland. Bufferstaterne forsvinder, og det bekymrer

Rusland. I et russisk perspektiv er NATO, og særligt USA, hovedfjenden. De

fortsatte reformer af de væbnede styrker er i en russisk forståelse derfor

nødvendige for at kunne imødegå de trusler, som landet står overfor i en situation,

hvor Vesten i form af NATO rykker stadigt tættere på det russiske kerneland.

Den doktrinære virkelighed



Rusland er i gang med en række militære reformer. De betyder, at Rusland kan

agere meget hurtigt og militært samtænkt med civile myndigheder. Samtidigt har

Putin vist viljen til at agere hurtigt. De russiske styrker er langt fra totalt

reformerede, og det vil tage lang tid og koste mange penge. Men Rusland kan

meget hurtigt deployere tusinder af soldater – og øver det med jævne mellemrum

på et relativt avanceret niveau.

Rusland har over de seneste år udviklet en evne til at reagere hurtigt og til at agere

uden for de normale grænser imellem fred og krig. Man er blevet virkelig dygtig til

at agere med magt inden for en gråzone imellem fred og krig. Dette har den

konsekvens, at landene i Baltikum frygter, at Rusland kan anvende militær magt,

uden at det klart aktiverer en artikel 5 situation. Samtidig taler man nu i NATO-

kredse om, at Rusland kan agere hurtigere end alliancen i kraft af den samtænkte

russiske indsats.

Rusland har ikke kapaciteten til at slå NATO i en større konventionel krig, men

Rusland har kapaciteten til hurtigt at agere i et begrænset område i et begrænset

tidsrum. Det bekymrende er, at Rusland kan foretage aktioner i tid og rum og har

øvet mindre konventionelle indsatser fulgt op af en umiddelbar sikring af det

vundne med Iskander-missiler (ballistiske missiler, der kan transporteres relativt

hurtigt.) Her ligger Ruslands muligheder – og NATO’s svaghed. NATO placerer nu

fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen – de

mest udsatte områder som tegn på alliancens solidaritet.

Reformerne og NATO



Samtidig ser vi, at NATO gennemfører større øvelser, der dog på ingen måde i

omfang matcher de russiske. Senest har NATO i Polen og Baltikum haft øvelser

med op mod 30.000 deltagere. Rusland har til sammenligning i de sidste tre år

gennemført en række øvelser med mere end 100.000 deltagere. I Arktis er Rusland

den stat, der har gennemført de klart største øvelser – i 2015 med 80.000

deltagere (30). Der er opstået et gab imellem Rusland og NATO på øvelsessiden,

hvor Rusland laver markant større øvelser, og som beskrevet bekymrende øvelser,

hvor disse gennemføres pludseligt og uvarslet. NATO-øvelserne lægger vægt på

hurtig forstærkning af udsatte stater, hvilket må ses som en modsvar til de russiske

militærreformer og aktive militære ageren.

Foto: Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_N...

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_NATO_Russia.svg


Befolkning og personel

Befolkningsstørrelse

Aktiv militær styrke

Reservestyrke

142,440,610

798,000

2,000,000

Landstyrker

Kampvogne (MBT)

Pansrede mandskabsvogne

Infanterikampkøretøjer

Artilleri

2,700

6,000+

5,400

4,180

Luftstyrker

Totalt antal fly

Bombefly

Jagerfly

Rekognosceringsfly

Træningsfly

Tankfly

Kamphelikoptere

1,050

139

320

85

204

15

271+

Flådestyrker

Ubåde

Hangarskib

Krydsere

Fregatter

Destroyere

Korvetter

Minerydningsfartøjer

Landgangsfartøjer

63

1

6

10

18

46

45

47

Kilde: Military Balance (2016) - International Institute for Strategic Studies (31)

Ruslands militære kapabiliteter
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