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Introduktion

Forsvarsforlig og Danmarks strategiske udfordringer – prioritering i forhold til
trusler.

Hvordan skal Danmark i forbindelse med forsvarsforliget forholde sig til de
forskellige trusler mod Danmark og trusselsopfattelser blandt dets
samarbejdspartnere og allierede?
Danmark står over for en række strategiske valg i forbindelse med det kommende
forsvarsforlig. Trusselsbilledet har forandret sig over de seneste år, og vores
allierede i NATO samt naboer har forskellige opfattelser og prioriteringer.
Det gør, at det kommende forsvarsforlig ikke kun angiver, hvilke midler Danmark
vil afsætte til forsvaret, men også hvordan Danmark tænker og prioriterer
strategisk i forhold til vore NATO-partnere. Det er med andre ord en prioritering af
dansk udenrigspolitik.
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Introduktion
Lige nu skal Danmark prioritere overfor følgende
trusler og forhold:
Trusler i form af:
Terrorisme som både en national og international
trussel.
Rusland som en usikkerhedsskabende stormagt.
Migration som en trussel mod dele af Europa.
Ændrede sikkerhedspolitiske forhold i form af:
Brexits konsekvenser for Europa.
USA’s ændrede rolle i verden.
Våben der kan ændre den strategiske situation:
Masseødelæggelsesvåben – og særligt ballistiske
missiler er en kommende trussel mod Europa.
Cyberangreb som et aktivt redskab hos både
statslige og ikke-statslige aktører.
Brexit og USA’s ændrede rolle i verden behandles ikke
videre i dette brief. Begge forhold vil helt generelt
medføre, at der vil blive stillet øgede krav til
opbygningen af de enkelte europæiske staters forsvar.
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Introduktion
Mange af Danmarks allierede anser Rusland som en
direkte trussel. For Danmarks vedkommende synes
der dog imidlertid ikke at være en direkte territoriel
trussel, og en krig mellem Rusland og NATO synes
hverken at være i NATO’s eller Ruslands interesse.
Det gensidige mistillidsforhold, som er blevet
opbygget igennem en årrække, kan dog påvirke
politiske beslutninger. Disse politiske beslutninger kan
resultere i, at man alligevel snubler ud i en
konfrontation, og konsekvenserne af en sådan
situation ville være enorme.
Dette Atlant Brief bygger på et anneks, udarbejdet af
Atlantsammenslutningen, som er en gennemgang af
de mange, meget forskellige, trusselsopfattelser som
hersker i NATO-staterne og i vores nabostater Sverige
og Finland. I annekset kan læseren få et hurtigt
overblik over f.eks. trusselsopfattelsen i Polen,
Storbritannien eller Sverige samt finde de fornødne
henvisninger til videre fordybelse. Sammenfattet viser
trusselsopfattelsen hos vores nabolande og allierede,
at der er en meget nøje sammenhæng mellem
opfattelsen af Rusland, og den pågældende stats
geografiske nærhed til Rusland. Jo tættere på, desto
mere bekymret er man for Rusland.
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Introduktion

Forskellene i de mange trusselsopfattelser
internt i NATO betyder, at man må
forhandle og prioritere opgaverne. Denne
balancegang er ikke nem og kræver en nøje
afvejning af de konkrete trusler. Én ting er
den umiddelbare trussel man kan stå over
for, men man bør også overveje denne
trussels omfang og konsekvenser. Ligeledes
bør man overveje de fremtidige trusler, idet
det kan tage lang tid at anskaffe de
fornødne kapabiliteter til, at modstå de
trusler der måtte opstå i fremtiden.
Den russiske trussel koncentreret i øst, og
terrorfrygten i vest, resulterer i en todeling
af NATO’s prioriteter som Danmark må
tage hensyn til, når forsvarsforliget
forhandles. Et område som dette brief kun
behandler meget kort er
migrantstrømmene i Middelhavet, som for
mange sydeuropæiske NATO-lande har høj
prioritet set fra deres perspektiv.
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Den russiske
trussel i øst
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Den russiske
trussel i øst
Siden Ruslands annektering af Krim i 2014,
og konflikten i Donbass, er landene i
Østersøregionen oprigtigt bekymrede over
Ruslands ageren, og de frygter lignende
aktiviteter mod dem selv. Ruslands retorik
er også blevet markant skærpet overfor
sine naboer. I russiske udtalelser fra 2015
omtalte man Danmark som et nukleart mål.

»Jeg tror ikke, at danskerne helt forstår
konsekvenserne af, hvad der sker, hvis
Danmark tilslutter sig det amerikanskstyrede missilforsvar. Sker det, bliver
danske krigsskibe mål for russiske
atommissiler,« Mikhail Vanin, Ruslands
ambassadør til Danmark.[1]
Udtalelser som disse er med til at skabe en
bekymring over Moskvas intentioner i
Østersøregionen.

[1] From, L. (2015). “Ruslands ambassadør:
Danske skibe kan blive mål for russisk
atomangreb”, Jyllands posten. 20/02 2015.
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Rusland og den
hybride trussel
Udover konventionelle trusler har Rusland også gjort
brug af såkaldt hybridkrigsførelse. Forsvarets
Efterretningstjeneste fremhæver Ruslands forsøg på
at underminere samarbejdet i NATO, ved at benytte
hybride operationer som udvisker skellet mellem krig
og fred. Formålet for Rusland er derfor at undgå
direkte konfrontation med NATO.[1]
Når situationen hverken er hvid eller sort, men
befinder sig i gråtoner, er det en udfordring som er
svær for NATO at imødekomme. Flere eksempler på
russisk ageren, heriblandt hvervning af litauiske
borgere og kidnapningen af en estisk officer,
illustrerer og understreger, at Rusland i sine
operationer er villig til at gå på kompromis med de
etablerede normer som hersker i internationale
relationer.[2]

[1] Forsvarets Efterrestningstjeneste, (2016).
”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016”,
Forsvarets Efterretningstjeneste. s.11.
[2] Se Atlant Annex: Trusselsopfattelser i Danmarks

nærområde.
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Rusland og
spredningen
af
misinformation

En anden metode som Rusland benytter sig
af er spredning af misinformation; såkaldt
’Fake News’. Tidligere omtalte man dette
som propaganda.
I 2015 fremgik det i et lækket brev, at den
svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist,
havde godkendt et våbensalg til Ukraine.
Det viste sig dog senere, at brevet var
forfalsket, bl.a. fordi modtageren ikke var
ansat i våbenvirksomheden på daværende
tidspunkt. Samtidig var det iøjnefaldende,
at brevet var skrevet på engelsk, selvom
både forsvarsministeren og modtageren var
svenskere.[1]
Dette viser et forsøg på at så tvivl om
Sveriges neutralitet, og er blot et af mange
forsøg på at påvirke meningsdannelsen
internt i Sverige.

[1] M. Kragh & S. Åsberg, Russia's Strategy
for influence through public diplomacy and
active measures: the swedish case, s. 793.
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Cyberangreb rettet mod vestlige institutioner er også blevet langt hyppigere. I
2007 blev Estland ramt af et cyberangreb som lammede både banker og
størstedelen af Estlands offentlige institutioner. Siden da har Estland investeret
stort i sin cybersikkerhed og betragtes nu som et foregangsland på området. I
mellemtiden er cyberangrebene dog ikke stilnet af men er kun vokset i antal.[1]
Både misinformationskampagner og cyberangreb er begge blevet brugt af Rusland,
i forsøg på at påvirke valgresultater i en række lande. Hackerangrebet imod
Democratic National Committee (DNC), under den amerikanske valgkamp i 2016,
er et eksempel på cyberangreb som har til formål at påvirke den demokratiske
proces. Fra amerikanske efterretningstjenesters side er det blevet fastslået, at
folkene som stod bag DNC-hacket har tætte bånd til Kreml.[2] Russiske forsøg på
at påvirke den demokratiske proces i NATO-lande er bekymrende, og det kan ikke
udelukkes, at Danmark kan blive udsat for et lignende angreb.

[1] Windrem. R. (2016). “Timeline: Ten years of russian attacks on other nations”.

NBC.
[2] Intelligence Community Assesment, (2017). “Assessing Russian Activities and
Intentions in Recent US Elections”. Intelligence Community Assesment.
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Ruslands
militære
oprustning i
østersøen

En anden trussel fra Rusland er placeringen
af Iskander-missiler i Kaliningrad Oblast
som grænser op til både Polen og Litauen.
Disse Iskander-missiler kan udstyres med
atomsprænghoveder. Af samme grund
vækker placeringen af missilerne store
bekymringer og protester i de nærliggende
stater.[1] Dele af Danmark befinder sig
også inden for rækkevidde af missilerne, og
det skal her bemærkes, at man ikke kan
nedskyde disse missiler med NATO’s
nuværende ballistiske missilforsvar.
Annekteringen af Krim-halvøen, og den
efterfølgende konflikt i Donbass, har vist, at
truslen fra Rusland er reel. I september
gennemførte Rusland og Hviderusland en
militærøvelse kaldet Zapad 2017. Øvelsen
forsagede bekymring i de østeuropæiske
lande som grænser op til Rusland. Man
frygtede, at øvelsen ville blive brugt som et
skalkeskjul for en invasion. For et dansk
publikum virker dette som noget af en
overreaktion. Man skal dog huske, at den
russiske militærøvelse Kavkaz 2008
resulterede i en invasion af Georgien.[2]

[1] Reuters staff. (2016). ”Russia moves
nuclear-capable missiles into Kaliningrad.”

Reuters. 8/10 2016.
[2] Se Atlant Brief ‘Zapad 2017’ s. 4.
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Rusland og
den
geografiske
nærhed

Ruslands ageren i nærområdet er tiltagende
aggressiv, og trusselsbilledet er ikke kun af
konventionel karakter, men involverer også
ukonventionelle metoder.
Landende som rent geografisk grænser op
til Rusland prioriterer også den russiske
trussel i langt højere grad.
I Rusland har man en anden opfattelse.
Udvidelsen af NATO igennem de seneste
20 år anses som en trussel mod Rusland,
hvor tidligere ”bufferstater” nu er NATOstater.
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Terrortruslen i
vest
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Terrortruslen
i vest

“It is time to say enough is enough.
Everybody needs to go about their lives as
they normally would. Our society should
continue to function in accordance with
our values. But when it comes to taking on
extremism and terrorism, things need to
change.”
– Theresa May efter angrebet på London
Bridge I Juni 2017. [1]
[1] Walker, P. (2017). ”Theresa May says
’enough is enough’ after seven killed in
London Brigde attack.” The Guardian. 4/6
2017.
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Terrorangreb i
Europa
Vesteuropa har i en længere årrække været udsat for
terrorangreb i Paris, Manchester, Berlin, London og
Barcelona.
I august forsøgte en terrorcelle i området omkring
Barcelona at udføre et angreb mod byens turisme.
Terrorcellens angreb bestod af flere hændelser,
hvoraf det mest omfangsrige skete da en mand kørte
en kassevogn ned ad den turistbefærdede gade La
Rambla, hvilket dræbte 13 mennesker. Efterfølgende
forsøgte 5 mænd, iført falske bombeveste, i en bil at
køre ind i en gruppe mennesker i byen Cambrils.
Mændene gik derefter, bevæbnet med knive og økser,
til angreb på fodgængere hvilket resulterede i, at en
kvinde blev dræbt, og flere andre mennesker blev
såret. Alle 5 terrorister blev senere skudt og dræbt af
politiet. Manden bag angrebet på La Rambla blev også
skudt og dræbt af spansk politi få dage senere.
Islamisk Stat tog skylden for angrebene. [1] Angrebet
understreger, at der er mennesker i Vesteuropa som i
den grad ønsker at gøre civilbefolkningen fortræd.
[1] González. A. et all. (2017). ”Barcelona van attacker
may still be alive, on the run: police”. Reuters. 17/08
2017.
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Terrorangreb
i Europa

"We do not want to allow ourselves to be
paralysed by terror. It might be difficult in
these hours, but we will find a strength to
continue living life as we want to live it in
Germany, in freedom and openness and
together."
– Angela Merkel efter angrebet på et
julemarked i Berlin, December 2016[1]
[1] Johnston. I. (2016). ”Angela Merkel on
Berlin attack: ‘We must assume it was
terrorism’”. Independent. 20/12 2016.
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Islamisk Stat på
tilbagegang i Syrien

Terrorgruppen Islamisk Stat bliver for tiden aktivt
bekæmpet i Syrien af en koalition hvor en lang række
NATO-lande inklusiv Danmark deltager. Koalitionen
har i den seneste tid haft succes med at besejre
Islamisk Stat som nu kun har kontrol over en brøkdel
af dets tidligere territorium. Islamisk Stats territorielle
tilbagegang er dog langt fra ensbetydende med en reel
udslettelse af gruppen. I stedet åbner situationen op
for andre og mere komplekse problematikker. De
resterende IS-krigere, hvoraf en stor del er tilrejst fra
vestlige lande, er nu i en situation, hvor de vil blive
nød til enten at vende tilbage eller blive
nedkæmpet.[1] Disse krigere udgør en trussel mod en
række vestlige lande her især Danmark og dets
allierede i Vesteuropa.
[1] Fellman, Z. “Fallout The Future of Foreign
Fighters”, CSIS. s. 4.
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Hjemvendte
syrienskrigere
I takt med at Islamisk Stat mister terræn i Syrien og
Irak er frygten, at mange overlevende IS-krigere vil
finde vej tilbage til Europa, hvor de udgør en trussel
mod vestlige samfund. De anses for en trussel, fordi
de i Syrien og Irak, udover en ekstremistisk antivestlig ideologi, også har tilegnet sig erfaring i både
benyttelse og fremstilling af våben og
sprængstof.[1]På tilsvarende vis frygter man i Rusland,
at tidligere krigere kommer tilbage til Rusland og
igangsætter en terrorkampagne.[2] Op imod 40,000
mennesker fra hele verden estimeres at være rejst til
Syrien for at tage del i den syriske borgerkrig, og for
vesten alene er der tale om mindst 6.900
syrienkrigere.[3] Denne problematik om syrienkrigere
udgør en klar udfordring for sikkerheden i disse lande.
[1] Reed, A. & Pohl, J. (2017). “Tackling the surge of
returning foreign fighters”, NATO Review Magazine .
[2] RadioFreeEurope RadioLiberty. “Wives, Children
Of Russian-Born Islamic State Fighters Return From
Iraq, Syria”, RadioFreeEurope RadioLiberty, 2.
September, 2017.
[3] Wittes, B. (2016). ”Lisa Monaco Speech at
University of Texas”, Lawfare Blog.
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Terrortruslen
og dens
simple
metoder

Igennem de seneste år er der kommet øget
fokus på, at terrorister relativt nemt kan
udføre deres terrorhandlinger - et emne
som PET også fremhæver i sin seneste
vurdering af terrortruslen mod Danmark.[1]
Mange af de seneste terrorangreb, såsom
angrebet i Barcelona i august, har
inkluderet brugen af køretøjer som er
blevet kørt ind i turistknudepunkter. Et
sådant angreb kræver ikke stor
planlægning, og det samme gælder
knivangreb.
Grundet deres simple natur er angreb som
disse langt sværere at opfange inden deres
udførelse, på trods af efterretningsarbejde
samt forebyggende indsatser.
[1] Center for Terroranalyse (2017).
“Vurdering af terrortruslen mod Danmark”,

Politiets Efterretningstjeneste .
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Terrorbekæmpelse
langt fra egne
grænser
Det er dog ikke kun terrortruslen på hjemmefronten
som bekæmpes men også terror som et globalt
fænomen.
Storbritannien, såvel som Danmark, udgør dele af
koalitionen som bekæmper Islamisk Stat i Syrien og
Irak, og Frankrig er også dybt engageret i
terrorbekæmpelse i Nordafrika.
Tanken er, at militære operationer i disse områder
med svage stater kan sikre, at terrorgrupper ikke har
et fristed, hvori de kan planlægge omfattende
terrorangreb mod vesten. At føre krig langt ude i
verden er dog ressourcekrævende, og det stiller krav
som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med et
mere traditionelt dansk forsvar.
Det er også centralt at tage højde for Danmarks
relation til sine allierede og her især USA. Danmark
har i en lang årrække nydt godt af et stærkt
omdømme i Washington D.C. grundet Danmarks
villighed og effektivitet, når det kommer til
deltagelsen i internationale missioner. Hvis dette
omdømme skal vedligeholdes, er det vigtigt, at
Danmark fortsat holder det relevante materiel
opdateret og effektivt.
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Migrationsstrømme i syd
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Migrationsstrømme
i syd
Det stigende pres på Europas ydre grænser fra
mennesker der flygter fra borgerkrigen i Syrien, og det
stigende antal bådflygtninge fra Afrika, har belastet
det Europæiske samarbejde.
Grækenland og Italien er økonomisk udfordret af de
mange migranter som de har modtaget, og de har
derfor til tider været nødsaget til at undlade at
registrere dem. Det har skabt en folkevandring op
igennem Europa ad den såkaldte Balkan-rute, hvor
migranterne har forsøgt at komme til de attraktive
lande i Nordeuropa. Migrantstrømmene har derfor sat
Europas åbne grænser under et markant pres. I nogle
lande har migrantpresset medført genindførelse af
grænsekontrollen, hvilket har gjort op med EU’s frie
bevægelighed.[1]

[1] Eurostat, (2017). “Asylum Quarterly Report”,

Eurostat.
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Trusler forbundet
med
migrationsstrømme
Migrantstrømmene udgør en tredelt trussel. Den
første er frygten for, at terrorister kan gemme sig
blandt de øvrige migranter og dermed komme relativt
uset ind i Europa for at begå terrorisme.
Den anden side er den ekstra økonomiske byrde et
land skal løfte for at finansiere de nytilkomne.
Grækenland og Italien blev begge hårdt ramt af den
økonomiske krise hvilket har betydet, at de har været
nødsaget til at indføre markante nedskæringer på de
offentlige budgetter.
Endeligt er der en frygt for en nedbrydning af
samfundenes sammenhæng, når der kommer så
mange flygtninge med en anden kulturel baggrund.
Alle tre argumenter bruges med forskellig tyngde i de
europæiske stater.
De Sydeuropæiske NATO-lande har derfor helt andre
prioriteringer og trusselsopfattelser end de
Østeuropæiske NATO-lande. De Sydeuropæiske
NATO-lande ønsker effektiv kontrol over
middelhavsgrænsen, da denne trussel for dem er
mere umildbar end russisk aggression.
Dette understreger, at staters geografiske placering er
tæt forbundet med den trussel som opfattes som
værende den mest reelle.
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Nye trusler i en globaliseret
verden

-

Truslen fra cyber
Indtil videre har dette brief udelukkende omtalt cyberdomænet i sammenhæng
med truslen fra Rusland, men cyberdomænet er på mange måder langt mere
omfattende og ikke bundet til en specifik aktør.
Cybertruslen er bred, og angreb kan rettes imod privatpersoner, statslige
institutioner, virksomheder eller kritisk infrastruktur. Konsekvenserne af
cyberangreb kan derfor være omfattende både økonomisk men også materielt,
demokratisk og menneskeligt. For eksempel blev rederiet Mærsk i sommeren 2017
udsat for et omfattende cyberangreb som blev estimereret til at have kostet
virksomheden op mod 2 mia. kr.
Cyberdomænet bør forstås som et middel, som en aktør kan benytte til at opnå
sine mål. Det banebrydende ved cyberdomænet er, at cyberdomænet er
uafhængigt af geografi, er relativt let tilgængeligt, og at man kan eskalere en
situation på få sekunder. Klassiske advarsler og mekanismer i trusselvurderinger, så
som geografisk afstand og kriseopbygning, er derved tilsidesat. Det betyder, at man
kan blive angrebet både når som helst og hvor som helst.
Derfor åbner cyberdomænet op for en lang række muligheder, ikke kun for stater,
men også for ikke-statslige aktører som ellers ville være stærkt bundet af deres
geografiske placering og mangel af finansielle midler. I cyberdomænet bør man
derfor også tage højde for andre aktører såsom terrorister, aktivister og andre
kriminelle grupper af ikke-statslig karakter.
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Rusland,
Nordkorea og
truslen fra
cyber

Dog er der stadig stater som er
dominerende i cyberdomænet. Rusland er
blot ét af flere eksempler; I stater som Kina
og Nordkorea foregår der også en massiv
udvikling på området. Man bør heller ikke
negligere USA’s og andre NATO-landes
cyberkapacitet, selvom disse selvfølgelig
ikke er en del af det danske trusselsbillede.
Cyberangreb udgør dermed en alvorlig
trussel som bør imødekommes. Som
inspiration til det danske forsvarsforlig kan
det nævnes, at Storbritannien i deres Cyber

Security Strategy for 2016-2021 har
allokeret 1,9 mia. pund. i alt til bekæmpelse
af cyberangreb.[1]

[1] HM Government (2016) National Cyber
Security Strategy 2016-2021, s. 9.
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Interkontinentale
ballistiske missiler
En anden trussel som i stigende grad udfordrer de
traditionelle geografiske rammer er truslen fra
ballistiske missiler. Ballistiske missiler kommer i mange
forskellige varianter, hvoraf de største evner at nå mål
på tværs af kontinenter - såkaldte interkontinentale
ballistiske missiler (ICBM).
Som det var tilfældet med cyberdomænet, kan man
nemt forbinde den ballistiske missiltrussel med én
aktør - Rusland. Dette ville dog være en fejltagelse.
Selvom Rusland har ballistiske missiler, er den mest
umiddelbare trussel hvad angår ballistiske missiler at
finde andetsteds – i stater som Nordkorea og Iran.
Med ballistiske missiler eroderes den geografiske
barriere, og truslen rykker nærmere.
Specielt Nordkorea er gået fra at være et sydkoreansk
og amerikansk problem i Stillehavet til at være en
trussel mod både det amerikanske fastland samt
Europa og Danmark selv. Den stigende rækkevidde på
Nordkoreanske missiler, som i skrivende stund skaber
stor bekymring hos vores amerikanske allierede, bør
også skabe bekymring i Danmark. Et nordkoreansk
missil som kan ramme San Francisco kan også ramme
København, Berlin, Paris eller London. Derudover
ligger der også en bekymring i, at Nordkorea kunne
sælge denne teknologi til andre fjendtlige stater,
hvilket ville skabe ustabilitet.

-

Interkontinentale
ballistiske missiler
Interkontinentale ballistiske missiler kan, ligesom
cyberangreb, formindske de tre omtalte faktorer af tid,
afstand og konsekvens.
Geografisk befinder Nordkorea sig langt fra Danmark,
men afstanden og tiden formindskes markant ved
missilangreb.
Konsekvenserne ved et nukleart missilangreb ville
ligeledes være uoverskuelige. Selvom det kan antages,
at et Nordkoreansk nukleart angreb er mindre
sandsynligt, så udelukker det ikke, at Nordkorea vil
benytte sig afpresningsmetoder.
Nordkorea kan afpresse det internationale samfund,
heriblandt Danmark, til at modtage mere
udviklingshjælp samt fordelagtige handelsaftaler.
Derved bør truslen fra Nordkorea ikke negligeres eller
antages for at være fjern, men skal derimod
forebygges.
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af det danske
forsvar
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af det danske
forsvar
Terrortruslen mod Danmark er af Forsvarets Efterretningstjeneste beskrevet som
alvorlig.[1] Der er tale om en national trussel såvel som en international. Danmark
har oplevet terrorangreb samt forhindret andre. Derfor bør en indsats på dette
område fortsat være en prioritet for Danmark. På samme tid har Danmark også en
forpligtelse i forhold til truslen fra Rusland i kraft af Danmarks NATO-medlemskab.
I annekset til dette brief fremgår det klart, at trusselsopfattelsen i staterne omkring
Danmark optegner en tydelig todeling. I Vesteuropa har man et primært fokus på
terrorbekæmpelse, og i Østeuropa ligger man i højere grad vægt på truslen fra
Rusland. Der er således tale om et geografisk split. Danmark ligger både geografisk,
men også politisk, i midten og må derfor balancere disse opfattelser af
trusselsbilledet.
Den balance som Danmark måtte finde bør komme til udtryk i den forsvarspolitik
som vedtages, og de penge som investeres i materiel.
Regeringens udspil til det kommende forsvarsforlig for perioden 2018-2023
tilfører flere penge til Forsvaret. Derved stopper man besparelserne og begynder at
leve op til NATO’s guideline om at arbejde hen imod 2 % af BNP til militærudgifter.
[1] Forsvarets Efterretningstjeneste. (2016). ”Efterretningsmæssig Risikovurdering
2016”, Forsvarets Efterretningstjeneste. s. 19.
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af
det danske forsvar
Selvom forsvarsforlig dækker over en længere
årrække, og derfor er vigtigt i sig selv, er betydningen
af netop dette forsvarsforlig omfattende.
Danmark står til at investere store summer penge i nyt
materiel. Materielanskaffelser tager tid. Der skal
udpeges det rigtige materiel, og evt. skal der laves et
udbud. Det betyder, at materielanskaffelser kan tage
alt fra få måneder til 5-10 år. Derfor vil de valg og
prioriteringer som lægger til grund for investeringer i
nye kapabiliteter være med til at forme dansk forsvar
på meget længere sigt end blot tidsrammen for næste
forsvarsforlig.
For Atlantsammenslutningen er det således
afgørende, at den beslutning som Danmark træffer
sikrer, at Forsvaret bliver klædt på til at imødekomme
fremtidens udfordringer, uanset om disse udfordringer
skulle vise sig i form af et aggressivt Rusland eller
islamisk terrorisme.

-

Forsvarsforliget og
afbalanceringen af det danske
forsvar
Forsvaret er siden 2003/4 blevet struktureret til at udføre missioner langt fra
Danmarks grænser, hvor modstanderen har været teknologisk underlegen og ikke
har udgjort en territoriel trussel. Det betyder, at Forsvaret ikke har været opstillet
og udrustet til at imødekomme en trussel fra en højteknologisk og ligeværdig
modstander. Tidligere var truslen fra Rusland anset som fjern og ikke umildbar. De
seneste år er der dog sket noget. Vesten har været vidne til et aggressivt Rusland
som har annekteret en anden stats territorium og i den grad skærpet retorikken
overfor NATO og dets allierede. På trods af terrorangreb må det konstateres, at
konsekvenserne forbundet med en konfrontation med Rusland langt ville overgå
konsekvenserne ved terror.
Faktorerne tid, afstand og konsekvens medfører, at Danmark i højere grad må tage
højde for truslen fra øst og samtidig bibeholde den nødvendige kapabilitet til et
internationalt engagement i terrorbekæmpelsen. Danmarks engagement i kampen
mod terror har styrket dansk renommé i NATO og i relationen til USA.
Danmark skal derfor fortsat have et forsvar gearet til internationale operationer, og
til det kræves der kapabiliteter som er egnet til deltagelse udenfor det umiddelbare
territorielle nærområde. Det danske forsvar har vist at det kan være med i selv de
skarpeste situationer i områder langt fra Danmark. Operationerne har ikke blot
bekæmpet pirateri og terrorisme, men har også medført at Danmark anses som en
pålidelig allieret i NATO. Ved et fokus på terror er et grundigt efterretningsarbejde,
og ikke mindst efterretningssamarbejde på tværs af stater, afgørende for en
effektiv indsats.
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af
det danske forsvar
Danmarks og det samlede Rigsfællesskabs geografi
medfører at man har en interessant position i NATO.
De danske stræder udgør en vigtig Sea Line of
Communication (SLOC), og havene imellem Grønland,
Island, Færøerne og Storbritannien får øget
opmærksomhed.
I fremtiden er det sandsynligt at Danmark vil få en ny
opgave i NATO som base for opbygning af NATO’s
forstærkningsstyrker. Med udgangspunkt fra Danmark
skal NATO hurtigt kunne flytte styrker til f.eks.
Baltikum og Polen. Dette medfører, at det danske
territorium i fremtiden risikerer at være mål for en
mulig modstanders ballistiske missiler, eller andre
operationer der kan stoppe en militær opbygning.
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af
det danske forsvar
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen blev selv
overrasket over trusselsbilledet, da han flyttede
ministerium. Af onlinemediet OLFI udlægges
Forsvarsministerens tanker således:

”…det aktuelle trusselsbillede »chokerede« ham »en
lille smule«, da han overtog posten som
forsvarsminister i november. Han kalder det en »brat
opvågning«, som han og andre europæiske politikere
oplevede, da Rusland i 2014 gik ind i Ukraine,
annekterede Krim og siden har troppeopbygget langs
den vestlige grænse mod de baltiske lande. Men også
de nye oplysninger om hacking af det demokratiske
konvent i USA og falske historier i de vestlige medier
spredt af russiske trolls virker alt andet end
beroligende.”[1]

[1] Ramussen, P. E. ”Besparelserne er ikke gået ud
over Forsvarets kampkraft” OLFI, 2. marts 2017.
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Forsvarsforliget og
afbalanceringen af
det danske forsvar
Danmark står over for en række strategiske valg i
forbindelse med forsvarsforliget.
Det vil være fristende at vælge imellem en af
hovedtruslerne: terror eller Rusland i nærområdet, og
så opbygge forsvaret i forhold til det. Læren af de
seneste 20 år bør imidlertid være en anden.
Vi kommer til at skulle lære at forholde os til mange
trusler samtidigt. Vi kan som det fremgår af annekset
se, at vore allierede forholder sig til flere trusler
samtidigt. Danmark skal som minimum forholde sig til
terror, krig mod en ligeværdig modstander,
cybertrusler samt støtte NATO-partnere i forbindelse
med migration.
Danmark må også erkende og forberede sig i rammen
af NATO mod den fremtidige trussel fra ballistiske
missiler fra slyngelstater.
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Atlantsammenslutningen
Atlantsammenslutningen blev oprettet i 1950
som følge af Danmarks nyerhvervede
medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev
ændret til alliancesamarbejde.
Denne nye udenrigspolitiske retning affødte et
behov for at informere befolkningen om
Danmarks nye internationale rolle, og resultatet
blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.
Som uafhængig folkeoplysningsorganisation har
Atlantsammenslutningen således haft til opgave
at oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitik i mere end 60 år.
Atlantsammenslutningen støttes af en årlig
finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet.
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