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Baggrund - projektet 

• CMS projekt om alliancepolitik og partnerskaber, 
videreført fra 2016 

• Viden om NATO’s partnerskabspolitik forældet 

• Erfaringsudveksling med asiatiske partnerlande 
via workshops i DK og Japan  

• Interviews i NATO HQ efteråret 2016 

• Artikel udgivet i RÆSON december 2016 

• Bogkapitel udgivet juli 2017 

• Rapport udgivet 6. juli 

• War on the Rocks-analyse udkommer medio juli 
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Kontekst  

• NATO’s tre strategiske opgaver: kollektivt 
forsvar, krisestyring og kooperativ sikkerhed 

• Siden 2014:  

• Refokusering på kollektivt forsvar og 
afskrækkelse  

• Men også stadig: kooperativ sikkerhed 

• Wales og Warszawa:  

• Fornyet fokus på partnerskaber og lancering 
af nye tiltag 

• Uklart med hvilket formål, funktion og 
sammenhæng 

• Tid til at gøre status, identificere udfordringer 
og fremtidige retninger 
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NATO’s partnerskabspolitik siden 2014 

• Ny partnerlogik:  

• Øget trusselsniveau + sparsomme ressourcer = 
opprioritering af partnerskaber 

• Partnere nu nøgleagenter i NATO’s langsigtede 
tilpasning til det nye strategiske miljø inkl. 
militær omstilling 

• Nye partnerskabsinitiativer: 

• Sikring af grænser mod øst og syd  

• Gøre partnerlande i stand til at varetage egen 
sikkerhed (langsigtet investering)  

• Øge og sikre partnerdeltagelse i fremtidige 
militære operationer 

• Partnere som en aktiv faktor i NATO’s militære 
planlægning 

 

07-07-2017 4 



Fokus-

område 

1. Militær integration   2. Kapacitetsopbygning   3. Politisk konsultation 

Formål Øge partnernes evne til at bidrage til 

NATO-operationer, sikre partnerdeltagelse 

i krisestyring samt maksimere effekten 

heraf. 

Udøve kriseforebyggelse 

via kapacitetsopbygning,  

styrke partnernes evne til 

at varetage sikkerhed i 

egne regioner. 

Fremme politisk 

interoperabilitet som 

en forløber for militær 

interoperabilitet, 

anerkende partnere, 

øge 

situationsbevidsthed. 
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Partnerskabspolitikkens tre fokusområder 



Udfordringer 

• Det politiske og militære niveau i NATO 
tillægger retorisk partnerskaber stor 
betydning 

• Ikke bakket op i praksis 

• Organisatoriske og politiske udfordringer 

• Lederskab og reel opmærksomhed 

• Ressourcer og mandskab 

• Klar retning og enighed 

• Ineffektive strukturer 

• Kompleksitet og forvirring 

• Potentiel strategisk værdi ikke udnyttet 
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Assisterende generalsekretær for partnerskaber 

Politisk 
opmærksomhed 

-Sætte partnerskaber 
på NATO's dagsorden 

-Sikre medlemmernes 
støtte og opbakning 
til 
partnerskabsprojektet 

-Sikre  ressourcer 

-Sætte retningen for 
partnerskabspolitikke
n 

 

 

 

Konceptuel 
udvikling 

-Strategisk forankring af 
partnerskabspolitikken 

-Bevidsthed om 
partnerskabernes formål 
og funktion 

-Jævnlig evaluering og 
optimering af 
rammekonceptet for 
partnerskaber 

-Kontinuerlig revision af 
"kooperativ sikkerhed" 
som kerneopgave 

-Strømlining af 
partnerskabspolitikken 

 

Operationel 
udvikling 

-Gentænkning og       
optimering af de 
praktiske rammer for 
partnerskabspolitikken 

-Udvikling af nye 
initiativer 

-Fremadrettet 
balancering af 
partnerskabspolitikkens 
fokusområder  

-Sikring af en effektiv 
partnerskabspolitik  

-Strømlining af 
partnerskabspolitikken 

 

Koordination 

-Koordinere mellem 
partnerskabspolitikkens 
aktører i NATO 

-Sørge for, at NATO 
fremstår som en samlet 
aktør 

-Koordinere mellem 
NATO og partnerlande 

-Koordinere NATO-
medlemmernes 
nationale indsats i 
partnerlande 

Drift 

-Ansvar for/overblik 
over den daglige drift 

-Fordeling af 
ressourcer 

 

 

 

 

• Overordnet: tilfør området lederskab 
• Opret en assisterende generalsekretær for partnerskaber 
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Anbefalinger 2 
Politiske anbefalinger Organisatoriske anbefalinger 

• Afstem ambition og ressourcer • Skab enighed på tværs af allierede og 
instanser internt i NATO 

• Omstrukturér programmer  og strukturer 
• Prioritér partnere efter potentiale og 

beløn aktive partnere 
• Nye initiativer baseret på praktiske 

løsninger, ikke tradition eller geografi 
• Nedlæg regionale samarbejdsfora, 

opret nye efter funktionalitet 

• Integrer partnere i NATO’s arbejde 
• F.eks. i forsvarsplanlægning, hvor det 

giver mening 
• Inddrag partnere i udformningen af nye 

initiativer og aktiviteter 
• Kræv, at partnere opretter en 

diplomatisk repræsentation i NATO HQ 

• NATO bør være mere opsøgende i at 
videreudvikle partnerskaber, ikke vente på 
at partnerne kommer til NATO 

• Gør det simplere: revurder antal af aktiviteter, 
opbyg aktivitetsmenu, klarlæg aktiviteternes 
formål, tænk progression ind i alle aktiviteter 
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Overordnet og særligt for Danmark:  
• Partnerskaber har stigende sikkerhedspolitisk betydning 
• Partnerskaber er en kerneopgave – tildel proportionel politisk, økonomisk, organisatorisk 

opmærksomhed  
• Danmark har særlig mulighed for at påvirke/sætte denne dagsorden 


