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Rusland:  

 

• Et geopolitisk problem, ikke en direkte 

militær trussel for Danmark. Søger at splitte 

Europa og undergrave opbakning til 

institutionerne 

• Konfrontation i flere dimensioner: 

militært, efterretningsmæssigt, 

propaganda/fake news, 

påvirkningskampagner, kriminalitet, med 

videre.  

 

• Kollektivt forsvar (NATO), herunder 

Enhanced Forward Presence i Baltikum 

• Politi, efterretning, offentlig debat om 

information-operationerne 

 

• NATO (USA) helt afgørende 
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Sydflanken: 

 

• Ustabilitet er et geopolitisk problem, ikke en direkte 

militær trussel for Danmark. Svage stater, økonomier og 

institutioner, voldelig ekstremisme, befolkningstilvækst og 

ukontrolleret migration truer sammenhængskraften i Europa 

 

• Ustabilitet er svært at håndtere: Der er ikke noget at true, 

ikke noget at samarbejde med, ikke noget at kooptere 

 

• Øget fokus på kontrol af Europas ydre grænser 

(FRONTEX, Sea Guardian) 

• Kapacitetsopbygning og dialog med bufferstater, 

indsatser for stabilisering (terrorbekæmpelse, 

oprørsbekæmpelse, afslutning af borgerkrige) og langsigtet 

udvikling (alle staternes instrumenter) 

 

• NATO rolle pt. perifer, potentielt ikke meget større 

• EU som samlepunkt 
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Centeret:  

 

• Sammenhæng 1949-1991: USSR 

• Sammenhæng 1991-2007/14: Europas egen fortid 

• Sammenhæng nu?  

 

• Kina, Rusland, USA – konfliktuelle stormagtsrelationer 

(Mattis) 

• Kraftigt stigende ustabilitet syd og sydøst for Europa 

• Landene ser mod øst, syd og indad (illiberale regimer):  

• Splittelse gør prioritering svær 

 

• Europæisk tvivl på vigtigheden af europæisk sammenhold 

• Aktivt hjulpet af Rusland 

• Fører Mogherini EU udenrigspolitik for europæernes 

eller for resten af verdens skyld?  

• Manglende fælles strategisk udsyn (diagnose)  

• Manglende fælles strategisk kultur (kur) 
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Europæisk sikkerhed og NATO’s rolle 

Helt afgørende rolle i Øst. Kollektivt forsvar 
og troværdig afskrækkelse kun gennem 
NATO 

Helt afgørende rolle ift udviklingen af nye 
militære kapaciteter, som læringskilde 
angående fremtidens krig (USA), og ift  
standardisering (interoperabilitet) 

Perifer rolle i forhold til sydflanken: 
opgaverne ikke oplagt primært militære,  
diplomatisk uenighed, men stadig 
væsentlig fordi forudsætningsskabende 

Delt strategisk opmærksomhed (øst, syd, 
center) undergraver NATO, derfor 
forskellige initiativer for at holde NATO 
sammen:  

 - NATO Strategic Direction South Hub 

 - ‘Coherence’  

 - 360 degree security 

Positiv vinkel: NATO har altid været i krise, 
kriserne er fremtidens NATOs benzin 

 

 

 

U.S. Navy Admiral Howard, commander of JFC Naples, speaks to the crowd at the 

ribbon cutting ceremony marking the opening of the NSD-S Hub, Sep. 5, 2017. 

(Photo by German Air Force Master Sgt. Dennis Tappe) 
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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 


