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Dette Atlant Brief svarer på en række af de oftest forekommende spørgsmål om
NATO og dets krav om brug af 2 % af BNP (Brutto National Produktet) på
forsvaret. Briefet bygger på en lang række af samtaler med ansatte i ministerier,
diplomater, ansatte i forsvaret, medarbejdere i NATO og repræsentationerne ved
NATO igennem de seneste to år.
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Hvordan er de 2. %
fremkommet?
Formelt set bliver de 2. % vedtaget som en
målsætning af NATO’s forsvarsministre i 2006.[1] 2. %
kravet er således ikke et krav som Donald Trump har
opstillet, men et langt ældre krav der både rækker
tilbage til præsident Obamas og præsident Bushs
perioder.

[1] http://europesworld.org/2015/07/29/natosdefence-pledge-matters/#.WYoQn-QUmUn
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Hvordan er de 2. %
fremkommet?
Med Wales topmødet I 2014 bliver målsætningen en
del af topmødeerklæringen:

Allies currently meeting the NATO guideline to spend
a minimum of 2% of their Gross Domestic Product
(GDP) on defence will aim to continue to do so.
Likewise, Allies spending more than 20% of their
defence budgets on major equipment, including
related Research & Development, will continue to do
so.
Allies whose current proportion of GDP spent on
defence is below this level will: halt any decline in
defence expenditure;
aim to increase defence 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[1]
Dermed blev der tale om et mere forpligtigende
tilsagn der kunne danne grundlag for den videre
diskussion af byrdedeling i Alliancen. Målsætningen
begyndte som ikke-forpligtende informal target, men
har senere ændret karakter
[1]http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_
112964.htm
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Der er ikke indbygget nogen sanktionsmuligheder i Atlantpagten. Danmark kan
formelt set ikke blive straffet for ikke at opfylde målsætningen om de 2. %.

Det er ikke ualmindeligt, at internationale aftaler og regimer bygger på en gensidig
forståelse, frem for traktatfastsatte sanktioner. Selvom der ikke er fastsat
sanktioner forstås det ofte implicit, at internationale aftaler er forpligtigende.
Omvendt er det heller ikke ualmindeligt at medlemslande i internationale
organisationer (som NATO) ikke lever op til deres økonomiske forpligtigelser, på
samme måde som de fleste NATO lande ikke lever op til de 2. %, eller at landene
ved internationale nødhjælps-donorkonferencer ofte ikke yder den betaling de
lover i forbindelse med disse konferencer.
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Er de 2.% forpligtende?

Ikke alle beslutninger i NATO støttes med samme entusiasme i alle hovedstæder.
Det er en forhandling, hvor man søger konsensus. Derfor kan en erklæring godt gå
igennem på et møde, uden at alle er lige begejstrede. Det er en del af spillet i en
alliance. Men normalt er der konsensus om, at man skal forsøge at følge den
vedtagne hovedretning. Eksempelvis har en prioritering af output og deployerbare
styrker før været på dagsordenen i NATO, hvor nationerne i større eller mindre
omfang har omstillet (Danmark i større omfang), og hvor alle har udvist vilje til at
omstille som vedtaget i NATO’s strategiske koncept.
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Er de 2.% forpligtende?

Europæerne kan sagtens have troet, at der var tale om business as usual i forhold
til netop byrdedeling, når vi taler om 2. %målet. Men allerede fra 2011 advarede
man i den amerikanske administration om, at tiderne var ved at skifte. Den
amerikanske forsvarsminister Robert Gates mindede europæerne om, at det nu var
alvor i en tale i 2011:
“The blunt reality is that there will be dwindling appetite and patience in the U.S.
Congress – and in the American body politic writ large – to expend increasingly
precious funds on behalf of nations that are apparently unwilling to devote the
necessary resources or make the necessary changes to be serious and capable
partners in their own defense. Nations apparently willing and eager for American
taxpayers to assume the growing security burden left by reductions in European
defense budgets”[1].
[1] http://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=4839
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Er vi ikke allerede oppe på de
2.%?
Danmark brugte cirka 2 % af de offentlige udgifter på forsvaret i 2016. [1]
Imidlertid er det BNP man måler på. Her opgør NATO det til 1,17 % af BNP, og
Danmark bruget i 2016 lige over 20 mia. kr. på forsvaret.[2]

[1] http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=200...
[2] http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_145409.htm
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Er vi ikke allerede
oppe på de 2.%?
Generelt er de danske udgifter til forsvaret faldet
siden 1980’erne i henhold til den svenske tænketank
SIPRI.[1]

[1] https://www.sipri.org/databases/milex
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Er de 2. % en
særlig god
målestok?
Internationale organisationer har behov for fælles
anerkendte målestokke for at kunne sammenligne de
forskellige medlemslandes bidrag. Danmarks bidrag til
EU udregnes også på baggrund af blandt andet Brutto
National Indkomst (BNI).[1] Også på andre
ministerområder anvendes tilsvarende mål for at sikre
en måde at sammenligne indsats på tværs. Der er
eksempelvis en EU-målsætning om, at al forskning bør
udgøre 3 % af BNP[2] samt en FN-målsætning om, at
udviklingsbistanden bør udgøre af 0,7 % af BNI[3].
Internt i Danmark anvendes den slags målsætninger
også af bl.a. Finansministeriet eksempelvis i
forbindelse med budgetstyringsmålsætninger.

[1]
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/f
inancing/fin_en.cfm#own_res
[2] http://ec.europa.eu/invest-inresearch/index_en.htm
[3]
http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitargetahistory.htm
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Er de 2. % en
særlig god
målestok?
At anvende forsvarsudgifter som andel af BNP er på
den ene side en forholdsvis rigid målsætning, som ikke
siger så meget om hvad man får for pengene. På den
anden side er det en målbar målsætning, hvor man
kan sammenligne på tværs af landene. Derfor bruges
den slags målsætninger ofte af internationale
organisationer og finansministerier.
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Hvorfor skal vi
bøje os for Trump?
Defence Plegde blev vedtaget på topmødet i Wales i
2014

[1]

og er dermed fra før Trump blev valgt. Også

før Trump har den amerikanske administration
formuleret sig skarpt om europæernes evne til at
betale for forsvar. Eksempelvis udtalte præsident
Obama:
”But for those of you doing the math, that means that

the majority of allies are still not hitting that 2 percent
mark -- an obligation we agreed to in Wales. So we
had a very candid conversation about this. There’s a
recognition that given the range of threats that we
face and the capabilities that we need, everybody has
got to step up and everybody has got to do better”.[2]

[1]
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_1...
[2] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2016/07/09/press-conference-presidentobama-after-nato-summit
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Hvorfor skal vi
bøje os for Trump?
Præsident Trump har blandt andet i forbindelse med
sin første tale i NATO’s hovedkvarter givet udtryk for,
at europæerne skylder fra tidligere på 2. %
målsætningen. Så her skal man ikke bøje sig for
Trump, da hans udtalelser beror på en misforståelse af
de 2. % som et medlemsbidrag. De 2. % ikke er noget
man betaler ind til NATO, men er alene udtryk for
hvad landene bør bruge på deres forsvar.[1]

[1]
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2017/03/18/no-germany-doesnt-owe-americavast-sums-of-money-for-nato/?
utm_term=.363ee58778ef
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Er de 2.%
udtryk for en
retfærdig
byrdedeling?

Mindre ressourcefulde lande vil typisk
argumentere for, at rigere lande skal betale
en forholdsvis større andel da de alt andet
lige har bedre råd. I 1950erne eksempelvis,
argumenterede Danmark for, at Danmarks
økonomi stadig var under genopbygning,
samt at vi havde brug for våbenhjælp.
Omvendt argumenteres der i dag fra flere
sider i Danmark og i Tyskland for, at det vil
være vanskeligt at opnå 2. %
målsætningen, henset til at disse lande
oplever en vækst i deres
bruttonationalprodukt
Om de 2. % er udtryk for en retfærdig
byrdedeling handler også om forholdet
mellem USA og de europæiske allierede.
De 2. % skal også ses i sammenhæng med,
at USA de seneste 10 år har haft
forsvarsudgifter, der har ligget mellem 3. %
og 4. % af det amerikanske
bruttonationalprodukt. Indbygget i
målsætningen om de 2. % er der en
forventning om, at europæerne behøver at
bruge mindre på forsvar end amerikanerne.
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Er de 2.% udtryk
for en retfærdig
byrdedeling?
I en indenrigspolitisk amerikansk sammenhæng kan 2.
% målsætningen derfor også ses som udtryk for, at de
øvrige NATO-allierede stadig vil få ”rabat” selvom om
de opfylder de 2. %. Det skal i øvrigt bemærkes, at da
2. % målsætningen blev ”opfundet”, var den udtryk for
medianen for NATO-landenes forsvarsudgifter og den
blev derfor anset for værende realistisk.[1]

[1] http://europesworld.org/2015/07/29/natosdefence-pledge-matters/#.WYoQn-QUmUn
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Er de 2.%
udtryk for en
militær
nødvendighed?

NATO har gennem årene opstillet en række
mål og initiativer for at få landene til at
stille den nødvendige og relevante militære
kapacitet. Med Washington topmødet i
1999 kom Defence Capability Initiative,
som blev efterfulgt af Prag-topmødets
Praque Capability Commitments.[1] På
Istanbul Topmødet i 2004 opstillede man
fælles målsætninger for de såkaldte

usability targets - kvalitetskrav til hvor
anvendelige de militære kapaciteter var set
i forhold til de opgaver, som NATO havde
beskrevet i sit strategiske koncept. Disse
mange initiativer har ikke i tilstrækkeligt
omfang leveret de ønskede kapaciteter,
idet landene ikke har opstillet disse, ofte
med henvisning til de økonomiske
muligheder.

[1]
http://www.nato.int/cps/po/natohq/officia
l_texts_19552.htm
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Er de 2.%
udtryk for en
militær
nødvendighed?

De 2. % skal således også ses som en
opfølgning på andre initiativer og måder at
opstille målsætninger på. Det er værd at
bemærke, at teksten i NATO defence
plegde[1], i samme sætning som 2. %
målsætningen, også beskriver at
opfyldelsen af 2. % skal ses i sammenhæng
med, at landene skal opfylde NATO’s
kapacitetsmål og udfylde manglerne i
NATO’s kapaciteter.
Med fokus på 2. % målsætningen har man
på den ene side vendt tilbage til en mere
klassisk målsætning for byrdedeling, men
hvor de etablerede NATO-målsætninger på
out-put siden fortsat fylder meget.[2]

[1]
http://www.nato.int/cps/en/natohq/officia
l_texts_112964.htm
[2]
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
?fa=59918

-

Såfremt alle brugte 2. % ville
vi så få flere NATO-styrker i
Europa, end vi ville have brug
for?
2. % målsætningen optrådte i forbindelse med udarbejdelsen af NATO’s strategiske
koncept, hvor den daværende NATO generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer i
2007 erklærede, at; ”the new Strategic Concept should confirm an informal target
for all NATO nations to spend 2 per cent of their national income on defence”.[1]
Han så således en sammenhæng mellem det politisk fastsatte ambitionsniveau i
NATO og øgede investeringer i landenes forsvar. Når NATO kan løse sine opgaver
på trods af landenes lavere forsvarsudgifter, skyldes det i høj grad NATO’s adgang
til USA’s militære kapacitet.
USA har et stigende behov for at give udviklingen i Asien større opmærksomhed.
Såfremt alle europæiske lande anvendte 2. %, ville USA få handlefrihed til at
koncentrere sig om det der sker i Asien, idet grundlaget for alliancens
sikkerhedsgaranti fortsat ville være USA’s tilstedeværelse i Alliancen.
[1] http://www.nytimes.com/2007/02/11/world/europe/11ihtnato.4550548.html?mcubz=0
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Såfremt alle brugte
2.%, ville vi så få
flere NATO-styrker
i Europa, end vi
ville have brug for?
USA er desuden udfordret på, at det amerikanske
forsvar står overfor at skulle udskifte mange af sine
våbensystemer inden for en kort årrække. USA vil
ikke have mulighed for at %anskaffe 1:1 og må derfor
alt andet lige forvente at få ringere mulighed for, at
fylde de kapacitetsmangler, som europæerne
efterlader i NATO.
NATO har i dag en intern tommelfingerregel om, at
ingen allierede skal stille med mere end halvdelen af
styrkerne inden for hver type af militære kapaciteter.
USA stiller i dag på flere områder med mere end
halvdelen af kapaciteterne. USA kan desuden have en
berettiget forventning om, at deres bidrag kan
reduceres til væsentlig mindre end halvdelen, gennem
et øget europæisk bidrag.

-

Kan vi ikke bare betale med
Grønlandskortet?

Det såkaldte Grønlandskort var primært aktuelt i slutningen af 1950'erme, hvor
USA var afhængig af baser i Grønland for at holde sin atomslagstyrke med
bombefly konstant på vingerne og inden for rækkevidde af Sovjetunionen.
Danmark kunne derfor under den Kolde Krig bruge USA’s adgang til baserne på
Grønland, som et kort der gav adgang til at undgå at leve fuldt op til forpligtelserne.
Dette kort er der ikke i dag.
Det skal desuden bemærkes, at Grønland, i medfør af Atlantpagtens artikel 6, er en
del af NATO’s territorium, og som sådan også skal kunne forsvares.
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Er det noget nyt, at
Europæernes
manglende evne til
at betale medfører
tvivl om NATO's
solidaritet?
Præsident Trump og præsident Obama er de seneste
amerikanske præsidenter der på markant vis har rejst
byrdedelingsdebatten i NATO. I starten af 1950erne
var det præsident Eisenhower der rejste spørgsmålet
om den amerikanske forsvarsforpligtigelse overfor
europæerne, da europæerne ikke kunne blive enige
om et forpligtigende europæisk forsvarssamarbejde
(EDC).
Præsident Nixon rejste tilsvarende spørgsmålet om
den amerikanske militære tilstedeværelse i de
europæiske NATO-lande i kølvandet på det
udmattende amerikanske militære engagement i
Vietnam. Præsident Carter fik indført en målsætning i
NATO om en årlig stigning i forsvarsbudgettet på 3 %.
Selvom ingen af disse mange initiativer har nået deres
fulde målsætning, har der hver gang været en øget
europæisk vilje til at investere i egen sikkerhed.

