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Overblik 

• Om CMS 

 

• Hvad er sikkerhedspolitik og 
Europapolitik?  

• Hvilken rolle spiller USA og NATO 
i Europas sikkerhed?  

• Hvad er forsvarspolitik?  

• EU’s forsvarspolitiske satsning i 
et transatlantisk lys 
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Europapolitik og sikkerhedspolitik 

• Europapolitik er en udvidelse af den 
normale danske politik i fredeligt samarbejde 
med de andre EU-lande 

• rammer for moderne økonomi, stat, og 
samfund – grundlag for velstand og 
velfærd 

• virker gennem jura, politiske aftaler, 
bindende regulering 

 

• Sikkerhedspolitik skaber forudsætninger for 
alt andet 

• grundlaget for at den normale politik kan 
udfolde sig, handler om fred og stabilitet, 
og ultimativt: overlevelse 

• virker gennem magtbalancer og militær 
magt, gennem diplomati, normer og 
mindre bindende regulering (fx OSCE) 

• Kollektivt forsvar (af alliancens 
territorium), krisestyring og 
sikkerhedssamarbejde (ude i verden) 
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Hvilken rolle spiller USA og NATO i Europas 
sikkerhed?  

EU er vokset i NATO’s stålspand 

• Arbejdsdeling: Kun i ly af USA har EU kunnet 
udvikle sit forpligtende fællesskab fordi NATO’s 
sikkerhedsgaranti skabte tillid mellem de store lande 

 

USA er afgørende for at sikre fred og stabilitet i 
det europæiske område 

• NATO sikrer USA’s fortsatte forankring i Europa 

• Atomparaply, missilforsvar, konventionelle militære 
styrker, amerikansk diplomati 

• Adgang til kapaciteter og militær viden 

• Standardisering som sikrer operativt samarbejde 
også i EU, FN, og koalitioner 

 

EU kan ikke erstatte NATO 

• Svag politisk enighed: Uden USA’s pres kan de 
store lande ikke enes strategisk (udvidelserne), 
fravær af ‘strategisk kultur’  

• Manglende militære kapaciteter (Libyen): 
kommando og kontrol, lufttankning, avanceret 
måludpegning, lagre, mm. 

NATO 

EU 
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Hvad er forsvarspolitik? 

Styrke- 

produktion 

 

- Materielindkøb 

- Udvikling nye 
kapaciteter, herunder 
forskning 

- Forsvarsindustri 

- Planlægning af 
struktur 

 

- ’Forsvarsforlig’ 

Styrke- 

indsættelse 

 

- Kollektivt forsvar 

- Nationale operationer 

- Internationale 
operationer 

- Planlægning af 
aktiviteter 

 

- ’Folketings-
beslutninger’ 

• Forsvarspolitik er forudsætningsskabende: ressourcepolitik for sikkerhedspolitikken 

• Man kan inddele den i to ’lag’: styrkeproduktion og styrkeindsættelse 
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EU’s forsvarspolitiske satsning 

Styrke- 

indsættelse 

• EU’s forsvarspolitiske initiativer 
handler langt overvejende om 
styrkeproduktion 

Styrke- 

Produktion 

• PESCO: ”integration … virtuous circle in 
developing and operating Europe’s future 
defence capabilities”  

• European Strategic Autonomy: 
European Defence Fund, European Defence 
Industrial Base, European Defence 
Industrial Strategy, European Defence 
Semester, European Defence Agency… 

• Primært fokus på udvikling af europæisk 
forsvarsindustri, fælles forsvarsindkøb 

• Ex: nyt kampfly. Kan udvikles, 
produceres og leveres og indsættes per 
2050 

 

 

• NATO er afgørende for 
styrkeindsættelse, og især det 
kollektive forsvar og hårde 
internationale operationer 
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EU’s forsvarspolitiske satsning … i et transatlantisk 
lys 

• Forsvarsinitiativet drives i høj grad af 
Frankrig/Tyskland (Brexit), selvom Kommissionen stadig 
ønsker ’ever closer union’ 

• Fokus på styrkeproduktion: tidligst strategisk 
virkning om 25-50 år 

• Handler primært om europæisk forsvarsindustri, 
fælles forsvarsindkøb 

• Intet alternativ til USA’s rolle i europæisk sikkerhed 
i de kommende årtier 

• Byrdedelingsdebatten i NATO: USA ønsker mere 
ligelig fordeling af byrderne. Gjorde det også før 
Trump, presset vil fortsætte efter Trump 

• USA’s pres vil styrke incitamentet til at udvikle EU’s 
forsvarspolitik (tyske euros til tysk industri) 

• Danske konsekvenser:  

• Ingen alliancemæssige ift. kollektiv sikkerhed: 
NATO er uomgængelig 

• Forbeholdet under pres af PESCO samt fælles 
indkøb: flere politiske forventninger om samarbejde 
om nye kapaciteter, muligvis dyrere økonomisk og 
politisk at stå udenfor  

 

Kilder:  

• ”In Defence of Europe”, EPSC 
Strategic Notes, 04/2015 

• ”EU Global Strategy”, 06/2016 

• ”European Defence Action 
Plan”, 09/2016 

• ”Implementation Plan on 
Security and Defence”, 
11/2016 

 


