NYE TIDER
NYE OPGAVER
NYT FORSVAR

.,

~~

{~. \(,.

~+L~ ~~~~~

Forsvarsprobl emet .B .7 .

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD
D en forsvarspolitis ke deb at har i de senere år været præ get af talrige rapporter
med u klare udmeldinger, af mangfol dige po litiske kontroverser og af en udvikling, de r har forvirret ma nge.
Samtidig har vi et forsvar, der får pålagt nye opgaver men som har en fortidig
stru ktu r og et materiel, hvoraf store dele
er forældet eUer hurtigt bliver de l.
Vi har også et personel i forsvaret , der
loyalt lever op til de beslutninger, de r tages af politikere og af forsvarets ledelse.
Det er yderligere et personel, der for
langt de flestes vedkommende er glade
for deres arbejde. Men det er også et personel, hvor forvirringen i større og større
grad brede r sig om, hvad der sker og skal
ske med deres arbej dsplads.
I Centralforeningen for Stampersonel
er vi ikke i tvivl om, at det dan ske forsvar skal omstruktureres for at kunne
leve op til de nye krav og de ændrede op-

Stampersonel udgiver dette skri ft , der
fører frem til en skitse for, hvordan
frem tidens danske forsvar bør se ud . En
model, vi mener, der er visoner i og som
alle bør kunne leve me d .
Samtidig holder vi med de tte skrift
den klare linie i den forsvarspolitiske debat , som vi har vist gennem vor medvirken til at udgive debatoplægget »Et forsvar, der er brug for e, ved tillægget i CSbladet september 1994 om de faktorer,
der bestemmer dan sk forsvars fremtidige udvikling, og i vor deltagelse i den
almindelige debat om forsvaret.
Vi regner ikke med , at man allerede
ved de aktu elle forhandlinger om et nyt
forsvarsforlig får stablet en model for
forsvaret år 2010 på benene. Men politikerne må gern e starte ad de nne vej og
hurtigt nå frem til et resultat , der gerne
må være i stil med de tanker og forudsæt ninger, vi fre mlægger på de kommende sider.
Som konklusion vil jeg un derst rege,
at det vigt igste mo tiv for dette skrift er,
at det er medlemmerne af Centralforeningen for Stampe rsonel, der primært
skal beta le med deres liv eller velfærd
ved forsvarspolitiske fejltagelser eller
ved mangel på beslut ninger. For de t er jo
dem , der i der es virke udsættes for ydertigere fare, hvis samarbejde, uddannelse
ogiel1er materiel ikke er i orde n. Det forsøger vi at være med til at forhindre gennem vor aktive de ltagelse i forsvarsdebatten, blandt andet med dette skrift.

gaver.
Men for samfundet , for forsvare t og
for forsva rets personel hå ber vi, at de nne omst ru kt ureri ng vil foregå velovervejet og efter en nøje vurde ri ng af de nye
udford rin ger, de nye kr av og af de opgaver, der fra po litisk hold allere de er opstillet.
Vi håb er også, at denne vu rdering
ikke må præges af krav om hu rti ge
»fredsdividender« eller af gammeldags
ideo logisk tankegods. »F redsdividender- bør tid ligs t indløses efter en forn uftig oms tru ktu rerin g af forsvare t.
Det er derfor, Centralforeningen for

Finn BusseJensen
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A. ET FORSVAR UNDER
FORANDRING
-Den kolde Krig« er afsluttet og en ny
sikkkerhedspolitisk situation er opstået.
Denned står dansk forsvar over for at
skulle indrette sig efter nye udfordringer
og opgaver. Det kræver en ny struktu r,
så vi over de kommende 15 år får et ef-

fektivt og moderne forsvar.
Det danske forsvar efter år 2000 skal
kunne løse de mest sandsynlige og vigtigste opgaver bedst muligt og med
størs t muli ge hensyn til opgavens udførelse, personellets sikke rhed og samfundets forbrug af ressourcer.
De t betyder, at vi skal have et forsvar,
der er fleksibelt i stru ktu r, udrustning,
uddannelse og personel. Derved kan
forsvaret hurtigt indrette sig efter de af
det s opgaver, der aktuelt er mest påtrængende, mens det samtidig har en
kapabilitet til hurtigt at skifte over til andre opgavemønstre. Alt dette kræver et
anderledes forsvar end det, vi kender
herhjemme i dag .
To vigtige forud sætninger for at nå
dette mål er, at Danmark i fremtiden
lægger megen vægt på et højtuddannet,
velmotiveret og professionelt personel i
forsvaret, og at forsvarets materielmæssige efterslæb udlignes snarest muligt.
For kun på den måde kan vi fa et forsvar, der inden for de sandsy nlige økonomi ske ramm er kan udføre de pålagte
opgaver effektivt og hen sigtsmæssigt ,
og med størst muli ge hensyn til de danske soldater, der skal ud føre opgaverne.
Det er ud fra disse forudsætninger,

Centralforeningen for Stampersonel
fremlægger dette forslag om fremtidens
dan ske forsvar.
Ud fra både nationale og interna tionale forudsætninger og udviklingsmønstre mene r vi, at dan sk forsvar i fremtiden bør baseres på
- et hjemligt forsvar med især værne pligtige
- et forsvar med primært internationale
opgaver og med professionelt personel
De IO dele er selvfølgelig ikke adsltilte,
og hvis Danmark kommer ud for en alvorlig trussel mod vor nati onale sikke rhed , har vi i de internationale styrker
nogle enheder af høj kvalitet , der også
kan ind sættes herhjemme. Samtidig har
de professionelle soldater en vigtig opgave ved uddannelse og videreuddannelse
af de værnepligtige enheder, der derved
kan gøres fuldt operationsdygtige inden
for den varslingstid , man påregner.
Forsvaret vil fortsat have de tre værn.
Fredstidsstyrken i det hjemlige værnepligtsbaserede forsvar vil bestå af færre værnepligtige med væsentligt kortere
tjenestetid, og politikerne kan ud fra
økonomiske og politiske hens yn hvert år
vedtage, hvor mange værnepligtige, der
skal indkaldes. De værnepligtige vil pri mært være knyttet til hærens mobiliseringsstyrker.
Den internationale del af forsvaret vil
være forsvarets bærende del og vil være
bemandet med fast personel. Antalsmæssigt vil dette personel ved et lavt in-

ternationa1t aktivitetsniveau være nogenlunde det samme som nu , mens antallet vil stige med aktivitets niveauet.
Hæren vil omkring år 2010 bestå af:
- Første danske Division med to internationale brigader og en uddannelsesbrigade
- et regimentsbaseret uddannelsessystem for værnepligtige
- to værnepligtige mobili sering sbriga der, der danner Anden danske Division
- lokalforsvar
- mere moderne materiel
Søværnet vil have stort set samme
struktur som nu, men med en forbedret
kapacitet til internationale operationer,
for eksempel med et antal store STANFLEX-fanøjer.
Flyvevåbnet vil også have stort set
samme struktur som nu, men med forbedret evne til internationale aktioner blandt andet større transportkapacitet.
Det er denne struktur, vi gennem en
nøje vurdering af sikkerhedspolitiske,
befolkningsmæssige, tekn ologiske og
ideologiske udviklingsmønstre er kommet frem til at være den , der vil være den
mest hensigtsmæssige for fremtidens
danske forsvar. Og det er denne struktur
og den s forudsætninger, læserne på de
kommende sider vil fa præsenteret mere
detaljeret.

Nutidens usikre planlægning skaber utryghed - - - - - - - - - - - På es' s delegeretmøde i Odense i november 1994 understregede formanden
for es,Finn Busse Jensen , den usikkerhed og ut ryghed, de r er i forsvaret på
grund afd e kort sigtede politiske beslutninger om forsvaret.
Situationen bliver ikke bedre af, at de
talrige rap porter om forsvaret heller ikke
viser, hvor forsvaret er på vej hen , fort satte han.

Den tilstand , med mere eller mindre
tilfældige beslutninger og beskæringer,
er dybt utilfredsstillende for især forsvaret s pers onel. Derfor efterl yste Finn
Busse Jen sen en åben debat om de store
beslutninger om forsvaret - beslutninger, der skal give Danmark et stærkt forsvar, der er tilpasset fremtidens samfund .

B. SAMFUNDSSTRUKTURER
OG TRUSLER
I FLYDENDE FORANDRING
Det er tilsyneladende således, at der efter en fredsslutning altid er den opfattelse, at nu kommer der ikke flere storkrige . Og således ser det også altid ud - i
hvert fald lige efter krigen.
Denne gang er det selvfølgelig afslutningen af en anden slags krig, der er anledningen, nemlig »den kolde krigs. ophør. Reaktionerne har imidlertid været
nøjagtig de samme som efter andre
storkrige - at en ny storkrig ikke vil kunne opstå igen! Og det begrundes sædvanligvis med en lang række argumenter, der i sig selv alle er fornuftige og
plausible.
Historien og erfaringerne viser imid lertid det uholdbare i dette argument.
Man kan hævde, at krigen og måden at
føre krig på forandrer sig. •Den kolde
krig» var en anderledes krig . Den brod
aldrig ud, men ikke desto mindre stod to
store militære alliancer overfor hinanden i ca. 40 år med alle de samfundsmæssige omkostninger, det førte med
sig. Men det var en nødvendig investering , fordi uden den ville krigen sand-

synligvis være brudt ud med langt større
samfundsomkostninger og tab til følge.
Det eneste, der formentlig kan hindre
en ny storkrig, er at være forbe redt på, at
den kan opstå. Det gøres ved at fastholde
et militært beredskab , der altid er til·
stræ kkeligt til at kunne forsvare de samfundsværdier, der anses for essentielle i
ethvert dem okrati sk samfundssystem.
Nu er det imidle rtid således, at krige
sjældent ligner hinanden. Det samme
gælder deres oprindelse. Og i den industrialiserede verden har man erkendt, at
verden ser meget anderledes ud end før
1989. • Den kolde krig . skyggede for en
anden virkelighed.
De industrialiserede land e oplever for
øjeblikket store ændringer af stru kturen
i deres samfundss ystemer. Overgan gen
fra »industrisamfund« til «informationssamfund« er en mere og mere bet ydningsfuld proces .
Sideløbende henned er der taget hul
på ændringerne i Europa . En ny, anderledes og samlet stru ktur synes langsomt
at træde tydeligere frem gennem bestræ-

belserne for at skabe den Eu ropæiske
Union (EU).
Samtidig vil de multinationale virksomheder blive endnu større og befri sig
endnu mere fra enkeltsta ters kontro l.
Selvfølgelig er der tale om en forenkl et
og unuanceret beskri velse af »verdensbilledet •. De gamle økonomiske og politiske magt strukturer vil fort sat gøre sig
gældende i mange år fremover, men vil
ændre sig i takt med udviklingen. Nuancerne i magtfordelingsprocessen og i de
ændringer, der løbende vil finde sted, er
meget omfattende og forskellige efter
det tid sperspektiv og de omgivelser, de
betragtes i.
Men uanset om man kan lide det eller
ej, synes tendensen mod internationalisering og samtidig omstrukturering
af samfundenes tekni sk-økonomiske
grundlag at være uafvend elig. Derfor vil
det også være nødvendigt at tage hensyn
til disse forhold , når det drejer sig om
etablering af nye forsvarsstrukturer.

De økonomiske »supennagter«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Forudsætningen for at kunne opretholde en militær styrke, der kan ud gøre en
magtfaktor på verdensplan, er økonomisk styrke og tekn ologisk formåen,
Skal man derfor søge efter militære
magtfaktorer, der kan danne basis for en
ny verdenskrig eller har magt til at sikre,
at en storkrig ikke bryder ud , må det
være indenfor økonomisk stærke stater
eller sammenslutninger af stater. Af
økonomiske magteen tre eller områder
er der tre , nemlig
- det nordamerikanske område,
- det østasiatiske område og
- det eu ropæiske område.
Naturligvis er det sandsynligt, at andre som SNG med tiden placerer sig på
niveau med disse tre centre. Indenfor en
IS-mg horisont er det imidlenid de
tre ovennævnte områder, der har bet ydning .

De

~re

økonomiske
magtcenrre.
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DET NORDAMERIKANSKE
FASTLAND
USA er fortsat ubestridt verdens førende magt i politi sk, økonomisk og teknologisk henseende, men dele af denne
magtposition er i det seneste tiår kommet under pres fra det østasiatiske område med Japan i spidsen . Samtidig er
også europæisk økonomi og industri
stærkt på vej og ikke længere helt tilfred s med at skulle indtage den evige an denplads i forhold til amerikanerne med
hensyn til højtekn ologiske produkter.
Her fa år før årtusinds kiftet synes
USA yderligere at være kommet i tvivl
om sig selv. USA' s militære strategi skal
nytænkes efter Ilden kolde krigs« afslutning' und erskuddet på statsbudgettet
skal tilsyne ladende fjernes , det sociale
mønster undergår forandringer under
stor indre polit isk opmærksomhed, det
indre nordamerikanske marked er udvidet gennem aftaler med Mexico og Canada , FN ud sættes mere eller mindre
berettiget for angreb og den ame rikan ske støtte til FN øn skes ned sat kraftigt
og omlagt.
Holdningen fra perioden mellem l .
og 2. Verdenskrig kan være ved at gentage sig. USA lægger tilsyneladende større vægt på egne interesser, tidligere byrder fra koldkrigsperioden afvises og
militære allierede synes nu at kunne
blive økonomiske modstandere.
USA kan være på vej til at vende sig
indad mod egen selvtilstræ kkelighed og
verdens førende magt vakler i fastholdelsen af det globale lederskab. Samti digt må USA imidlertid også sikre sig
tilførsler af råstoffer og energi samt forsvare sine store investeringer i ud landet.
Ingen kan dog vide, om USA vil genop tage lede lsen efter at have fundet sig
selv, eller om farertrøjen vil blive overladt til en af de to resterende økonomiske
magtcentre . Spørg smålet er, om Japan
eller Eu ropa er i stand til at påtage sig
rollen .
DET ØSTASIATISKE OMRADE
I det østasiatiske område sidder Jap an
med nøglen til den økonomiske magt .
Det østasiatiske om råde er i økonomisk
hen seende i rivende vækst.
Japan var oprindelig et industri område, der beskæftigede sig med lavprisprodukter. Det er dog mange år siden .
Nu er der tale om højteknologiske pro dukter af omtrent enhver an.
I første omgang blev lavprisprodukterne overtaget af Singapore, H ong
Kong og Taiwan , men efterhånden som
højteknologiske produkter vandt ind pa s
i også disse om råde rs industri blev lavprisprodukterne skubbet videre ud

APEC
NAFTA

NAFTA ~ Nort h America n Free Trade Ag reement
APEC = Asian-Pacifie Eeo no mie Cooperation
AFTA ~ ASEAN Free Trade Area

Økonomiske samarbejdsorganisationer
mod Indonesien , T hailand, Malaysia og
Kina.
Bølgen af lavprisprodukter vil så efterh ånden , som højteknologiske produkter også vinder indpas 'her, blive
skubb et længere ud i kre dsen og' mod
det indre af Kina . D.v.s. at lavprisprodukterne på et tidspunkt vil nå til Indie n, Bangladesh og Pakistan.
Der er tale om en utrolig kraftig udvikling og Japan sidder centralt som primu s motor. Japan har imidlenid et problem, neml ig afhængighed af råstofressourcer, en problemstilling, der kun kan
løses tilfredsstillende gennem internationalt samarbejde.
Forholdet til Ki na kan her fa stor betydning. Et stærkt økono misk samarbejde mellem Japan og Kina i tilknyt ning til samarbejdet med de øvr ige
fjernø stlige stater vil være en af vejene til
en utrolig stærk økonomisk og politisk
position , som i høj grad og på flere måder kunne blive en magtfaktor i relation
til Europa og USA.
Gan ske vist breder bølgen af industriel udvikling sig i Asien , men den synes kun at vise bet ydningen af investeringer og dannelsen af et økonomisk og
industrielt forb illede . Set i et længere
tid sperspektiv lurer splittelsen.
Kin a kan yderl igere vise sig at være en
kolos på lerfødder på grund af indre forskelle og spændinger - eller kan måske
øn ske at gå egne veje.
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Endelig består det østasiatiske område
af en række selvstæ nd ige stater, hvor
frygte n for naboens militære kapacitet
og mulige hensigter stadig er en afgørende faktor . I takt med forøget velstand er
våbenindkøbene til netop dette områ de
stærkt stigende.
Sker der en opdeling mellem de to
stormagter i området , Kin a og Japan ,
kan der måske med tiden opstå vans kelige og måske endog spræ ngfarlige forhold i hele det østasiatiske områ de. Det
vil hind re enh ver form for en østasiatisk
global ledelsesstruktu r og verde nsarenaen vil dermed ubetinget være overladt til USA og Europa.
Desuden vil Japan og de øvrige lande
i østeslen næp pe på nuværende tidspunkt være i stand til at overtage en ledende politisk rolle i global henseend e
og har formentlig heller ikke noget ønske om at gøre det . Det er imidlertid et
faktu m, at det østasiatiske område far en
stadig stærkere økono misk position, der
fuldt ud vil kunne måle sig med USA's
og Europa 's økonomiske position.
EUROPA
Ligesom i østasien er de fremtidige vilkår for Europa langtfra så afkla rede, at
der kan blive tale om en politisk ledende
position på globalt niveau. D er er ingen
tvivl om , at EU har potent ialet til en
økonomisk og tekn ologisk posit ion ,
men meget afhænger af de kommende

års udvikling. Man kan nok vurd ere Europa s situation som lidt stærkere end
det østasiatiske område i relation til
dannelsen af en samm enhængende samfundsstruktur. Men EU har samtidigt
vanskeligheder med at nå til klarhed i
forho ldet til Rusland.
En bet ingelse for et stabilt Europa er
et økonomisk stærkere Rusland , men
også et Rusland , der ikke er i stand til og
heller ikke ønsker at udfordre NAlD i
militær henseende . SNG-landene og
EU skal opnå en rimelig grad af fodslag,
hvis Europa skal have mulighed for større po litisk, økonomisk og teknologisk
indflydelse på det globale plan. Det er
bl. a. også betingelsen for en stabil ud vikling i de mindre lande i østeuropa.
Instabile politiske forho ld i Rusland vil
altid blive en politisk belastning for de
øvrige europæiske lande og hermed også
forEU.
Et andet afgørende problem , der bela ster den europæiske ud vikling og EU's
polit iske , økonomiske og teknologiske
magt sfære, er forho ldene i de arabi ske
lande i Mellemøs ten og i Nordafrika.
F undamentalismen s fremmarch skal ses
som et udslag af tiltagende overbefolkning , arbejdsløshed og fattigdom, som
den »importerede«delvise vestlige industrielle model kun har været i stand til at
udligne i helt uti lstrækkelig grad. En
anden faktor, der fremmer fundamentalismen er, at regimerne i mange arabiske
lande har mistet deres opbakning fra befolkningen.
Fu ndamentalismens »spøgelse« bidrager for øjeblikket til at skabe tilhængere og modstand ere også langt udenfor
egne grænser. De t er næppe utænkeligt,
at de po litiske muligheder for at yde

massiv økonomisk opbygningss tøtte til
disse områder kan være forpass et i løbet
affå år, hvis støtt en kun t jener til at fastholde de regimer, som araberne selv har
mistillid til. Den anli-fundamentalistiske bevægelse er under kraftig udvikling i Europa og hvis fun dame ntalistiske
grupper far magten i nogle af de nordafrikanske eller mellemøstlige områder kan resu ltatet i bedste fald blive konstant uro på Europas sydflanke.
EU er de rfor indkapslet i en sikkerhedspolitisk spændetrøje mod øst og
mod syd , som det vil kræve stor beslutsomhed, stor behændighed , store investeringer og mange år at komme ud af.
Hertil kommer, at EU endnu ikke er
tilstrækkelig beslutningsdygtig i politisk og økonomisk henseende, ford i om brydningen af den gamle struktur tager
tid at tilendebringe. Yderligere er om-

brydningen afhængig af - og måske end da betinget af - den videre indførelse af
informationssamfundet .
Det synes indlysende, at EU ikke på
nuværende tidspunkt vil være i stand til
at påtage sig en ledende politisk rolle på
global plan . Ikke engang det militære
system til en sådan rolle eksisterer.
WEU er i sin allerførste del af opbyg ningsfa sen. På den ande n side vil EU
formentlig blive i stand til at spille en
væsentl ig økonomisk rolle på verdensplan , en rolle som vil være ligeværd ig i
forhold til USA og Ostasien.
NATO er fortsat den dominerende
militær-politiske alliance i Europa med
USA som den dominerende partner.
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En hårfin balancegang eJler?

Er nye verdenskrige eller storkrige mulige?- - - - - - - - - - - - - Umiddelban forekommer det mærkeligt at indføre de tre økonomiske magtcent re i et trusselsperspektiv. Der eksisterer jo ikke for øjeblikket en militær
trussel mellem de tre områder og der ser
heller ikke ud til at kunne op stå en militær trussel indenfor en overskuelig tid shorisont. Snarere tværtimod! Der foreligger fælles forsvarsaftaler områderne
ime llem, omend baseret på den afsluttede »kolde krig «, men alligevel af en karakter, der kan række mange år fremover. Naturligvis kan man tale om løben de tilpasning af det politisk -militære
aftalemønster, men heri synes der ikke
at være noget grundlag for tendenser,
der kan tangere begreber som opladning
til nye storkri ge eller verdenskrige.
Men selv om storkrige mellem industr ialiserede områder heldigvis ikke sy-

nes at kunne blive aktuelle, så er der ingen grund til naivitet . Andre former for
magtkampe end de militære eksisterer i
bed ste velgående mellem de tre økonomiske centre eller områder. Der er derfor ingen grund til at tro på, at en fremtidig globalt udbredt næstekærlighed og
andre humanistiske tankegange vil vinde større indpas end det hidtil har været
tilfældet. Den menneskelige psyke ændrer sig ikke, og det gør en storpolitisk
tankegang selvfølgelig heller ikke.
Men måske er det ikke helt forken,
som det ofte har været hævdet siden
1989, at konflikter i højere grad kunne
være økonomisk, teknologisk og kulturelt betingede. Dv, s. at de kan være økonomi ske i form af at »frarøve« konkurrerende grupper af nationer dere s velstand
gennem f.eks . handelskrige eller kan
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være en teknologisk »krig« indenfor det
videns- og forskningsmæssige område
eller kan være en kamp om adgangen til
global informationsformidling , der bl .a.
er en betingelse for, at en afgørende
»krig« på ideer, holdninger, etik, moral ,
kultur og vaner kan vindes. Alt ialt en
tilsyneladende fredelig kappestrid , som
dog i sig selv kan være omtrent lige så
barsk som en rigtig krig.
Måske er det muligt at udkæmpe den
slags »krige« ved hjælp af »fredelige«
midler. Ideer, holdninger, ku ltur, et ik,
moral og vaner forekommer dog at være
en utrolig farlig cocktail, hvis den blandes med økonomisk og politisk pression. Der er derfor ikke umiddelbart nogen rimelig begrundelse for, at den nye
form for konflikter skulle skabe mere
frede lige tilstande.

Enhver, der har levet under Ilden kolde krigs« nukleare trusler, må stille sig
selv det spørgsmål, om de nukleare arsenaler i de industrialiserede lande fortsat
vil kunne hindre større konventionelle
krige i at bryde ud . Det kan fonnent1ig
kun besvares positivt, dog med de samme forbeho ld som under »den kolde
krig«. Logisk set skulle det stadig være
muligt at hindre en større krig mellem
fremtidens informationssamfund gennem fælles trusler om anvendelse af de
nukleare arsenaler.
Nu er der selvfølgelig det problem , at
det et USA og Rusland, der har de store
nukleare arsenaler. I Europa har Frankrig og England nogle filnukleare våben,
østasien har nukleare våben i kraft af
Kina. Japa n, der er den virkelige økonomiske magt i dette område, er uden

nukleare våben. Alle de nukleare arsenaler er fortsat opbygget i relation til
magtspillet under Ilden kolde krige.
Til bage står spørgsmålet, om de tre
økonomiske magtcentre på et tidspunkt
vil kræve en ny nuklear balance og om
den i så fald vil tage karakter af et våben kapløb .
Generelt kan det formentlig hævdes ,
at magtkampe mellem økonomisk stær ke stater eller sammenslut ninger af stater vil fil en væsentlig mere kompleks
karakter. Det er imidlertid i sig selv ingen garanti for, at konventionelle militære sammenstød ikke skulle kunne opstå
- omend det som nævnt nok vil være på
længere sigt . H vorvidt der kan blive tale
om verdenskrigslignende situationer afhænger formentlig af, om der opstår en
fælles aversion indenfor de enkelte eko-

nomiske områder, som kun kan udløses
gennem ødelæggelse af den eller dem,
der er genstand for aversionen. Hvem
kan egentlig med stor sikkerhed udelukke den mulighed?
Større krige i lighed med tid ligere verdenskrige eller erobringskrige vil dog
næppe blive aktuelle mellem de tre økonomiske magtcentre. Der vil antagelig
højest kunne blive tale om en »kold« eller en »halvkold« krig . Arsagen hertil vil
kun til en vis grad være den ny verdensorden eller informationssarniundenes
gensidige afhængighed. Den vil primært være den samme, som gjorde
konfrontationen i Europa um ulig under
»den kolde krig«, nemlig de nukleare .
våbens altødelæggende virkning.

Den fælles globale trussel - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stigende ulighed mellem rige og fattige
befolkningsgrupper, mangel på ressourcer, indskrænkninger i landbrugsjord,
mangel på vand og fødevarer, globale
klimatiske forandringer, udryddelse af
dyre - og planteliv, forurening og ikke
mindst en truende regional overbefolkning er derfor et stadigt vigtigere udsnit
af de udfordringer, der ligger forude .
Den uro, der nutidigt kan konstateres
i de befolkningsrige og fattige dele af
verden , vil vokse i takt med at problemerne bliver større på grund af en relativt stigende overbefolkning. Hertil
kommer, at informa tionsteknologien
gør skellet mellem de rige og de fattige
lande endnu større, og samtidig udstiller skellet via satelir-tv og andre medier.
Mange af de fattige i udviklingslandene
vil tro, at de kan fa deres hurtige andel i
rigdommene.
Disse tendenser forstærkes af, at informationsteknologien skaber et mindre
behov for nogle af de råvarer og halvfabrikata, som udviklingslandene traditione lt kan levere. Der bliver ligeledes et
mindre behov for arbejdskraft. Det er
nemlig ikke længere den rå arbejdskraft, der er brug for, men primært uddannelse og viden indenfor en stabil
samfundsstruktur. Det findes kun i begrænset omfang i udviklingslandene.
Det vil dog være individuelt i hvor høj
grad overbefolkning m.v. vil destabilisere samfundene i udviklingslandene.
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Ligesom storbyerne altid har tiltru kket landenes egne fattige, vil de rige
samfund tiltrække fattige tilflyttere fra
udviklingslande ne. Alle vil de håbe på
at fa deres chance. Hertil kommer et stigende antal nødlidende og trængende
flygtninge fra diktatoriske regimer, borgerkrige m.v.
H vorvidt en egentlig integration af
disse mennesker kan gennemføres i de

bestående samfund vil være afhængig af
»tilførslen« af mennesker, af de ressourcer og den uddannelseskapacitet, der
kan etablere s i de industrialiserede lande, af tilflytternes vilje til integration
samt delvis adoption af en fremmed kultur og endelig af borgernes vilje til at
modtage tilflytterne i de bestående samfund .
Det sidste vil på mange måder afhæn-

FN's tunge byrde - - - - - -- - - - - - - - - -- - - Det bliver bl.a. FN, der skal forsøge at
løse problemerne. Store internationale
hjælpeprogrammer skal tage brodden af
de værste problemer og teknologiske
landvindinger, som f.eks. nye biotekniske metoder og andre hjælpemidler til
bl.a . fremstilling af fødevarer, vil have
stor betydning.
Slår FN's, statslige eller andre organi sationers hjælpe- og udviklingsprogrammer ikke til, vil det blive nødvendigt for større lande eller sammenslutninge r af lande at forsøge at støtte eller
hjælpe gennem særlige økonomiske foranstaltninger.
Hvi s det heller ikke slår til, så er det
ikke vanskeligt at forestille sig, at problemerne i en række tilfælde kan nå en
krit isk sikkerhedspolitisk fase.
Meget afhænger formen tlig af om de
udviklingsprogrammer og -proiekter,
der etableres i udviklingslandene, har
den effekt, der tilsigtes. Hertil kommer
at afdrag og renter af udviklingslandenes gældsbyrder i visse områder udelukker udv ikling .
FN har i stigende grad fileten position
i forbindelse med opretholdelse af fred

Ørkenområderne og de erketuruede
områder breder sig hastige. H vor skal
befolkningerne søge hen?
og sikkerhed på den internationale arena. I relation hertil har FN fire hovedtyper af foranstaltninger.
Fredsbevarelse skal sikre bevarelsen
af en opn ået fred eller en indgået våbenhvile.
Fredsopbygning er en and en form for
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ge af, om de inforrnationsteknologisk
baserede samfund formår at fjerne polariseringen blandt deres egne borgere,
d.v.s. mellem dem , der har uddannelse
og viden og dermed arbejde og dem , der
forsørges af samfundet.
Også her har en ny og anderledes verdensorden meldt sig på arenaen .
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foranstaltning, der skal mindske risikoen for at en væbnet konflikt genoptages efter at den er tilendebragt.
Fredsskabelse har det sigte at etablere
en fred , hvor denne ikke eksisterer,
d.v.s. hvor parterne kæmper mod hinanden . Der er her tale om frivillige og ikkevoldelige foranstaltninger, men også om
økonomiske, politiske og militære foranstaltninger.
I den sidste ende af skalaen kan det
blive nødvendigt at gennemtvinge fredelige tilstande ved anvende lse af militær magt. Begrebet fredshåndhævelse
hører ind under begrebet fredsskabelse .
Her er tale om fredsbevarende styrker,
som dog kan ind sættes i den fredsskabende rolle uden samtykke fra de involverede parter. Forebyggende diplomati
er endnu en foranstaltning, der skal
hindre at uenighed mellem to eller flere
parter udarter sig til væbnet konflikt eller som et minimum sikre, at en konflikt
spredes mindst muligt.
Opgavekomplekset for FN-styrker er
ofte helt speciel og dækker på mange
måder slet ikke det traditionelle formål
med militære kampenheder.
Det kan mu ligvis på længere sigt betyde opstilling af en anderledes type enheder end dem, der udse ndes på nuvæ-

rende tidspunkt med et fredsbevarende
sigte.
Et prob lem er dog at i visse udviklingslande kan indsættelse af kamp enheder fra den rige del af verden blive
misopfattet , næsten uanset hvor velmenende og reelle deres hensigter end er.
Tendensen vil blive mere udpræget, såfremt problemkomplekserne i udvik lingslandene ikke kan løses med fredelige midler.
Yderligerehar FN, til trod s for årelange bestræbel ser på at få stillet permanente styrker til rådighed, aldrig fået
disse. Det skyldes såvel politiske som
ressourcernæssige forhold . Overvejelser
om etablering af nationale »UN Stand
By Forces« er et udtryk for ønsket om
oprettel se af militære styrker, der kan
ind sættes hurt igt i en indledende fase af
en FN operation.

Udviklingslande og ultimative magtmidler- -

T-72 finde s overalt i udviklingslandene

- Det er tvivlsomt om Leopard 1 vil
kunne stå sig i en ildkamp med T-72.

FN i krise- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spørgsmålet om organisationens fremtidige opgaver og den betyd ning, som
FN i fremt iden skal tillægges på deu internationale scene, afhænger af, om
spørgsmålet om kompetence kan løses.
Det er kun FN's Sikkerhedsråd , der
kan træffe bindende beslutninger på
medlemmernes vegne. Hensigtsmæssigheden i rådet s sammensætning er
derfor under pres på grund af den ændrede magtforde ling i verden , og en
række lande, herunder Japan, Tyskland, Indien, Pakistan, Indonesien,
Brasilien og Nigeria har vist interesse for
at få sæde i rådet. Ændringer i FN's Sikkerhedsråd kan bet yde svækkelser. Det
har også betydning, at grænserne for definitionen af en stats indre anliggender
er flyttet, men uden at FN samtidigt er
sikret kapacitet til at håndtere de borgerkrige , som man dermed har fået mulighed for at gribe ind overfor.
Et fund amentalt problem for FN er,
at de finansielle problemer er voksende
og løbende forværres af stigende kont ingentr estancer blandt medlemslandene.
Specielt udgifterne til fredsbevarende
operationer antager i disse år karakter af
en himmelflugt . Hertil kommer USA's
kritiske holdning til FN og deraf følgende begrænsninger af USA's meget væsentlige bidrag til organisationen. Mistilliden overfor FN's fredsbevarende
operationer er stigende i USA. Organisationen angribes for bureaukrati og ineffektivitet .
USA er ind stillet på at nedskære bidraget til FN's fredsbevarende operationer fra knap 32% til ca. 25%. Yderligere
skal USA's udg ifter til operationer trækkes fra denne andel , herunder f.eks. om-
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kostningerne ved indsættelse af tropper
i Haiti og Kuwait. Det vil formentlig i en
periode nedbringe USA's bidrag til et
nul.
FN vil dermed aktuelt komme til at
mangle ca. 7 milliarder kroner til de 17
igangværende operationer, som årligt
koster mere end 21 milliarder kroner.
Det er tvivlsomt om andre lande vil udligne eller betale regningen ) hvilket
uvægerligt vil medføre, at FN's fredsbevarende opgaver begræn ses. Verden s førende magt, USA, vender blikket mod
sin egen navle og ingen vil tilsyneladende overtage byrderne.
Det kan være en parantes i USA's
holdning, men kombineret med det forhold , at den amerikan ske udviklingsbistand til de fattige lande vil blive skåret
ned , at udvikling sbistanden til Rusland
ligeledes er under pres, og at der er sti-
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gende skepsis overfor beskyttelsen af de
fælles globale ressourcer, synes at indi kere , at USA drejer ind på en ny kur s.
Selvom det skulle blive en kortvarig
kursænd ring, finder den sted på et tidspunkt ) som kan være overordentlig
uheldigt valgt.
FN er i krise. H vorvidt den er vedvarende eller midlertidig er uvist.
Men de globale problemer venter
ikke, det gør de nye trusler mod vores
delaf verden heller ikke .

Nukleare, kemiske og biologiske våbentyper er væsentlige magtmidler.
Der er tvivl om, hvor mange udvik lingslande, der har nukleare våben.
Derimod er der ikke tvivl om, at interessen for at anskaffe sig nukleare våben er
tilstede.
Statsdirigeret terrorisme med nuklea re midler - eller mest sandsynligt trus ler
herom - kan vise sig at blive aktue l i en
turb ulent sikkerhedspolitisk situation.
Fanatiske terrorgruppers anvendelse af
nukleare våben kan heller ikke udelukkes. I sådanne ekstreme situationer vil
det som oftest blive den ind ustrialiserede verdens befolkni nger, der kommer i
søgelyset som gidsler.
D er er mulighed for en lang række
modtræk. Der er opbygget et verdensomspændende kontro lsystem, hvor
overvågning af aktuelle områder finder
sted fra bl.a. satelliter, ligesom nukleare
anlæg m ,v, inspiceres. Kontrollen omfatter hele jorden.
Trusler om brug af nukleare midler
kan imødegås med sanktioner og måske
gennem direk te militære angreb på de
installationer, der er tale om. Bruges nukleare våben til terrorangreb vil ophavslandet eller ophavsmændene formentlig
med meget kort varsel være kendt. Gengældelsen må antages at blive meget
kontant og afstemt efter de ulykker, som
terrorangrebet har medført .
Anvendelse af nukleare midler i terrorøjemed vil følgelig ikke være uden
omkostninger. Der kan derfor rejses
tvivl om, hvorvidt situationen nogensinde vil opstå. På den anden side har historien ofte vist, at eksempelvis religiøs fanatisme kan føre til irrationelle handlinger.
Nukleare våben kan også blive anvendt i krige mellem stater i f.eks. udviklingslande. Også i sådanne tilfælde
vil hele verden være inddrage t.
En speciel anvendelse af nukleare våben er eksplosioner i stor højde med det
form ål, at skabe en såkaldt EMP-effekt
(EMP ~ Electromagnetic Pulse) . Ved
nukleare eksplosioner fra 35 km . til
max. nogle få tu sinde km. over jordoverfladen dannes en relativt kraftig EMP,
som »belyser« hele den del af jordoverfladen , som ligger indenfor horisonten
af eksplosionspunktet.
Et område som Europa kan eksempelvis omfattes af et enkelt våben, der brin ges til eksplosion i ca. 500 km . højde.
EM P-effekten skaber i brøkdele af et sekund ekstremt høje spændinger i bl.a .
metalkabler, metalkabinetter, antennekabler o.s.v, Det resulterer i, at alt elektronisk udstyr, der ikke er specielt be-

_

Dækningsdiagram for ballistiske missiler i Middelh avsom rådet .
600 km rækkevidde. - - - - 1000 km rækkevidde.
Kilde: Ian Lesser, Security in North Africa (Rand 1993) .

skyttet eller har indb ygget sikringssystemer, vil ophøre med at fungere.
(Fiberoptiske datalink forbindelser er
eksempelvis immune overfor EMPeffekt ). Skader vil ligeledes kunne opstå
på f.eks. kommunikationssatellitter.
Denne form for terrorisme eller bevidst krigsførelse skulle være relativt
uskadelig for mennesker) men kan på
den anden side indebære ganske alvorlige konsekvenser for informat ionssamfundet , der på brøkdele af et sekund kan
lammes. Det samme gælder militære
forsvarssystemer, der anvender civilt)
ubeskyttet elektronisk udstyr.
Det kan derfor være en effektiv metode for en teknologisk underlegen modstander til at skabe forvirring og uro i det
avancerede samfundssystem umiddelbart inden et angreb sættes ind .
Sådanne muligheder er bl.a . også årsagen til) at lavteknologisk udrustede
militære styrker fortsat vil have deres
berettigelse som en del af enhver nations
samlede militære potentiel .
Eftersom kemiske fabrikker sprede s
til stadig flere lande spredes også potentialet til at fremstille farlige kemiske
kampstoffer.
Skal kemiske kampmidl er, f.eks. nervegasser, anvendes til terrormæssige formål, kan de kemiske stoffer relativt let
tran sportere s til målområder som en by
Iraki sk Al Hussein missil. Et eksempel
på videreudvikling af et russiskbygget
missil.

Il

i Europa, Asien eller USA. Her samles
det kemiske våben og fjernudløses derp å
af de pågældende terrorister.
I terrorlignende operationer er det
ikke nødvendigt at besidde avancerede
missiler og andre typer af våbenb ærere
for at bringe kemiske kampstoffer frem
til et målområde.
Kemiske våben anses af mange for at
være »fatt igmandsvåben«. Den betegnelse skal nok tages med et gran salt ,
specielt når der er tale om de mere avancerede våbentyper.

Brugen af kemi ske kampstoffer til terror mod en civilbefolkning vil, ligesom
anvendelsen af et nu kleart våben, være
et overgreb af så store dimensioner, at
det naturligt vil medføre repressalier og
en tilpasset gengældelse. Det kan dog
blive vanskeligere at spore op havs landet
eller ophav smæ nden e. Det forho ld kan
gøre kemiske våben mere acceptable for
terrorister end de nukleare våben .
De biologiske våben kommer i løbet af
få år til at overgå de nukleare og kemiske
våben i farlig hed . Biologiske våben vil
kunne skabe langt større skader end nu kleare og kemiske våben. Ophavslandet
eller ophavsmæ ndene vil før st på et sent
tid spunkt kunne spores.
Der tales ikke så meget om disse
kampstoffer. De t kan skyldes , at ud viklingen af de mere avance rede typer på
nuværende tidspunkt stadig er på ud vikling sstadiet . I løbet af måske ti år vil
de første virkeligt farlige biologiske
kampmidler form entl ig se dagen s lys.
Bioteknologien giver mulighed for
produktion i stor skala af tok siner samt
kon strukt ion af nye toxinproducerende
mikroorganismer. Frem stilling af spe-

cielle toxine r, der angriber særlige celletyper eller organ er i det menneskelige
legeme , kan blive en realitet.
D e såkaldte bioregulatorer i det menneskelige legeme, d .v.s. de hormoner,
enz ymer etc. der styrer de biokemiske
processer i kroppen, er også et område,
der kan have inte resse i forbindelse med
anvendelsen af biologiske våben .
Biologisk modificerede mikroorganismer giver ligeled es muligheder for at
skabe masseodelæggelsesvåben. Også
her er der et ut roligt bredt spe ktrum af
muligheder, som dog endnu kun er på et
meget tidligt udviklingsstade. Det er
faktisk et særdeles kompliceret område,
der yderligere kræver, at ma n nø je kender virkningen på det menneskelige
legeme .
Det hævdes , at der nutidigt er tale om
op til 12 nat ioner i udviklingslandene,
der har eller forsøger at skaffe sig biologiske våben . Flere af disse nationer er at
find e i Mellemøsten.
Der må sættes et spø rgsmålstegn ved,
om det overhovedet er muligt at kontrollere eksport eller import af mikroorganismer. De t er jo yderst små mængder
der er tale om .

Terrorhandlinger med biologiske våbentyper er af en helt anden an end de
terrorhandlinger, der kan gennemføres
med kemi ske og nukleare våben. Det er
en mere raffineret fonn for terrorvirksomh ed . Af samme grund kan d e biologiske kampmidler blive meget populære
i forbin delse med terrorhandli nger og
statsdiri geret terrorisme. Biologiske
kampmidler vil blive et magtmiddel på
lige fod med nukleare våben . Men til
forskel fra de nukleare våben vil det ikke
være muligt at sikre sig mod udbredelse
eller mængde . Biologiske kampmidler
er hin sides al kontro l.
Det eneste effektive modmiddel synes
at være en sideløbende op bygning af viden om de biologis ke kam pmidler, der
e~ udviklet eller kan udvikles, og derigennem etablere den fornødne ekspertise i bekæmpelsesmetoder. Et nyt eleme nt i det integrerede forsvar, som burde tages lige så alvorligt, som den
målbevidsthed visse lande lægger i investeringer i frembringelsen af kampstoffeme.

De internationale organisationer i europæisk sammenhæng- - - - - - - - -
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D e bærende elementer i den sikkerhedspo litiske konstruktion i Europa er
bl.a . opbygget omkring OSCE, EU ,
WEU, NATO og FN. Di sse institutioner udgør som helhed et netværk, der er
gensidigt forp ligtende. Fordelingen af
opgaver imellem dem og deres endelige
funktioner i det sikker hedspolitiske b illede er endnu ikke faldet på plads . D er
vil i de kommende år løbende ske glidninger og forskydninger i institutionernes rolle.
OSCE
Som den eneste af de ek sisterende europæ iske institut ioner omfatter OSCE ' s
medle mskreds alle de europ æiske stater
foruden USA og Canada. Organisationen spiller en væsentlig rolle på menneskeretti ghedso mrå det og i relat ion til
konventionel nedrustning og tillid sskabende foranstaltninger.
Ved topmødet i H elsingfors i 1992
blev det besluttet , at OSCE kunne påtage sig fredsbevarende operationer efter
pr incipper, der er gælde nd e for tilsvarende F N-operationer. Yderligere blev
det folkeretlige grundlag tilvejebragt
for, at FN kan benytte OSCE i forbindelse med fred sbevarende operationer i
Europa. OSCE kan også påtage sig
fredsbevarende operationer på opfordring fra medlemslande. En eventuel
beslutning om indsæ tte lse af fredsbevarende styrker skal imidlertid træffes i
enighed. OSCE kan anmode f.eks.
SNG, NATO, NACC eller WE U om at
bistå sig ved operationern e.
Fordelene ved OSCE er den brede
medlemskreds. Endnu en fordel er det
brede antal emner, der kan drøftes , herunder militære og ikke- militære sikkerhedspolitiske aspe kte r, samarbejde omkring miljø, videnskab, teknologi og
økonomi, sam arbejde på kulturelle, uddannelsesmæssige og humanitære områder, herunder menneskerettighedsområ det.
OSCE's væsentligste svaghed er til
gengæld arbejds- og beslutningsprocedurern e. Beslut ninger skal træffes i enstemmighed, d .v,s, det såkaldte konsensu sprincip.
Der er dog sket frem skridt, idet
kon sensus-minus-een-princippet blev
besluttet i 1992 . Dermed kan et enke lt
medlemsland ikke længere blokere en
sag ved f.eks. at henvise til indblanding
i indre anliggender.
En anden ulempe ved OSCE er de
mange interesser, der skal tilgodeses. De
mange medlemmer vil uvægerligt frem komme med mod stridende udsagn i relation til de res interesser. De t giver ubehagelige mindelser om Folkeforbundet,
der blev oprettet efter l. Verden skri g,

men af samme årsag aldrig kom til at
fungere.
Der arbejdes energisk med at skabe
procedurer, der kan gøre organi sationen
mere beslutningsdygtig.
EU
Den primære strategi til sikring af fredelige tilstande og stabilitet i Europa er
ikke længere afskrækkelse, me n de rimod integration. Med det antal lande,
der tilslutter sig EU og med de associerings- og samarbejdsaftaler, der er UDder udvikling i forhold til andre europæi ske stater, kan det med rette siges, at
integrat ionsp rocessen er und er udv ik ling.
Traktaten om den Europæiske Union
repræsenterede et væsentligt skridt
fremad i integrationsprocessen . Bestemmel ser for en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og EU ' s nye procedurer på
det udenrigspo litiske område indebærer bl.a ., at den fælles ud enrigspolitik
blive r mere operationel. I stedet for fælles udtalelser skal der nu skabes fælles
handling /aktion.
Militært set ligger det interessante i
det forhold , at en fælles udenrigs- og
sikkerhedspo litik også på længere sigt
omfatter udformningen af en fælles forsvars politik , som uvægerligt vil føre til
et fælles forsvar. EU's forsvar spolitiske
dime nsion indebærer medlemskab af
WEU.
I erklærin gen fra NATO-topmødet i
Rom i november 1991 fik WEU en dobbelt sikkerheds politisk rolle som den
europæiske integrati onsp roces' forsvarsko mpo nent og som et middel til at
styrke den europæiske søjle i NATO.
Man valgte at gøre WEU til broen mellem EU og NATO.
Danmark har som medlem af EU fået
tilbudt medlemskab eller observatørstatus af WE U. Indtil videre har Danmark
observatørs tatu s i organisatio nen .

WEU
WEU har som nævnt rollen som EU's
forsvarspo litis ke komponent.
Medlemmerne af WEU's kon sulta tionsforum om fatter udover WEUlandene, Polen , Ungarn , T jekkiet, Slovakiet , Bulgarien, Rumænien, Estland ,
Letland og Litauen. Der er tendenser
til , at kon sultation spartneme tilb ydes
en slags associeret status i forhold til
WE U, der udove r deltagelse i humanitære akti oner, fredsbevarende og krisestyringsoperatio ner måske også kan give
mulighed for deltagel se i WEU 's beslutningsprocesser. Danmarks observatørstatus i WEU kan dermed blive reduceret til en biro lle.
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Forbindelsen og forholdet mellem
NATO og WEU skal formentlig være
fuldt klarlagt, før Danmark vil deltage.
På WEU's ministerrådsmode i slutningen af 1993 blev organisa tionens
forbindelser til EU og NATO drøftet.
Man erklærede, at WEU skulle styrke
NATO's europæiske søjle. USA akcep terede dette.
I virkeligheden er der tale om opb ygning af en selvstændig eu ropæisk identitet på det sikkerheds- og fors varspo litiske område og indrettet således , at EU
kan handle selvstændigt, d .v.s. uden
deltagelse af USA og Canada. Tendensen synes dog også at pege mod en stadig
tættere poli tisk tilkn ytning mellem
WEU og NATO. Det nye Eurokorps vil
ind ledningsvis komme til at bestå af tre
divisione r, nemlig en belgisk , en frans k
og en tysk division . Kernen i korpset
bliver den fran sk-tyske bri gade .
Det er aftalt mellem NATO og WEU,
at Eurokorpset kan operere såvel un der
WEU som under NATO. Og med hensyn til forsvar af det vesteuropæiske territorium vil Eurokorpset blive stillet under NATO ' s kommando.
Overvågn ingskap acitet i ru mm et vil
blive en nøglefaktor i frem tidens sikke rhedspolitik og krigsførel se. WEU anbefalede derfor, at Europa skulle klarl ægge
sine frem tid ige aktiviteter i rummet.
Argu mentet om , at en europæisk satellitovervågningskapacitet skulle være
unødvendig, fordi USA allerede havde
denne kap acitet , er nok lidt urealis tisk .
Det skyldes til en vis grad, at USA ikke
altid har været lige villig til at frigive
data fra deres satelliter til deres eu rop æiske allierede. Der kan måske også være
noget om , at USA's sikkerheds interesser ikke nødvendigvis altid vil være sammenfaldende med de europæiske.
Det er opfattelsen i WEU, at et eu ropæ isk overvågningssatellit system i hø j
grad vil kunne bidrage til at styrke
NAlD, ligesom det ville være et bevis
for en europæisk vilje til at leve op til
sit medansvar i sikkerhedspolitisk henseende.
I 1991 gik man videre med ideen i
WEU gennem beslutningen om at etablere et -Satellire Da ta Interpretation
Centre», Centret blev etableret i Spanien .
Det er væsentligt at mærke sig, at der
er forskel mellem NATO og WEU med
hensyn til forpligtel sen til at komme et
med lems land til h jælp. l NATO hedder
det: .. .. bistå den eller de således angrebne delta gerlande ved straks, hver
for sig og i forståel se med de øvrige deltagerlande, at tage sådanne skri dt , derunder anvendelse af væbnet magt , som
hver af dem anser for nødvendige, for at

genoprette og opretholde det nordatlantiske områdes sikkerhed.
1 WEU er der rale om en forpligt else,
d.v.s.: .. . yde den angrebne part al den
militære og anden hjæ lp og bistand, som
står i deres magt .
NATO
NATO ' s nye strategiske koncept ba serer
sig på direktiver bl.a. fra Københavnsmøde t i juni 1991. Man fastholder
NATO ' s princip om , at et angreb på et
medlemsland er et angreb på NATO
som helhed . Man sammenkobler også
Nordamerikas og Europas sikkerhed

gennem erkl æring om , at disse er ubrydeligt forbunder.
NATO skal udgøre grundlaget for en
stabil sikke rhedspolitisk situation i Europa, være forum for allierede konsultation er, afskræ kke og forsvare imod trusler mod medlemsland enes territorium
samt bevare den strategiske balance i
Europa.
NATO 's forstærkningskoncept har
undergået væsentlige ændringer. I det
tidligere kon cept omfatted e forstærknin gerne styrker fra Engl and, USA og
Canada, med ens der i det nuværende
forstærkningskoncept indgår gensidige

forstærkninger med styrker baseret i
Europa og naturligvis forstærkni nger
fra USA og Canada. Alle NATO-lande
er opfordret til at yde bidrag til forstærkning sstyrker.
Allian cens nye styrkestru ktu r er
kendt , hvorfor det ikke anses for nødvendigt at gå i detaljer. Hovedstruktu ren
skal dog lige opridses:

NATO 's kommandostruktur i E uropa.
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Umiddelbare Reaktionsstyrker
(IRF - Imm ediate Reaction Forces).
H urtige Reaktionsstyrker
(RR F - Rap id Reaction Forces).
Hovedforsvarsstyrker
(MD F - Main Defense Forces).
Tillægsstyrker
(AF - Augmentation Forces).
Endelig er det nat urligvis væsentl igt
for Danmark, at BALTAP er overført fra
Nordregionen til Centralregionen.
Samarbejdet mellem NATO og de
central- og østeuropæiske lande finde r
hovedsagelig sted i Det Nordatlantiske
Samarbejdsråd, også kaldet NACC
(North Atlantic Cooperation Council).
Samarbejdet blev indledt ved et udenrigsministermøde den 20. december
1991.
Samarbejdet omfatter ialt 39 lande,
heru nder 11 SNG-lande, Estla nd , Letland , Litauen, Georgien, Slovakiet,
Tj ekkiet, Ungarn , Rumænien, Bulgarien , Albanien, Polen og naturligvis
NATO-landene. Finland er ligeledes
med , men har observatørstatus. En særlig aktiv itet indenfor NACC er NACC
Ad Hoc Group on Cooperation in Peacekeeping (NACC AHG ). Gruppen beskæftiger sig med samarbejde omkring
fredsbevarende operationer, herunder
eksempelvis uddannel se af fredsbevarende styrker og øvelsesvirksomhed .

rationer. Det vil form entlig blive således, at F N vil fastholde den strategiske
ledelse af disse operationer, medens sikkerhedsrådet vil bemynd ige de med lemsstater, der deltager i den fred sskabende operation, til selv at etablere den
operative ledelse.
Der er bestræbelser på, at F N i fremtiden får mulighed for at reagere mere
direkte på økonomiske kriser end det
hidtil har været tilfæld et.
Selvom ophøret af supermagtskonfrontationen har forøget FN' s bet ydning på den internationale scene, så har
organisationen som helh ed problemer :
- Det er kun FN's sikkerhedsråd , der
kan træffe bindende beslutninger på
medlemmernes vegne. Sammen sæt ningen af sikkerheds rådet er derfor
under pres af en række stater, heru nder Tyskland, Indien, Brasilien
m .m .fl., der ønsker sæde i råder.
- Manglende indbetalinger af kontingent til FN fra en række medlemsstater skaber problemer med finansi ering af operationer. FN har heller ikke
det fornødne materiel og personel til
løsning af opgaverne.

1 NACC drøftes politis ke og sikkerhedsmæssige prob lemer, herunder forsvarsplanlægning og militære spørgsmål, omstilling af militæ r produk tion til
civil produktion etc.
Partnerskab for Fred udv ikles indenfor rammerne af NACC samarbejder.
Alle NACC med lemmer og andre OSCE
stater er inviteret til at tage del i dette initiativ, der i den sidste ende skal give muligh ed for medlemskab af NATO. Udgangsp unktet er militært samarbejde,
men en væsentlig faktor i samarbejdet er
fælles planlægning og også øvelsesvirksomh ed i relation til eksempelvis fredsbevarende operationer. Deltagerlandene i Partnerskab for Fred får kend skab
til NATO' s forsvarsplanlægning , procedurer og strukturer. CJTF (Combined
Joint Task Force) og CJTF H Q er bl.a .
de led, som skal knytte partnerlandene
tællere til NATO.
Et aktiv t partnerland kan henvende
sig til NATO, såfremt det føler sig truet.
Partnerskab for Fred initiativet blev
vedtaget på et NATO-topmøde i januar
1994.
FN
De r arbejdes for tiden i FN med styrkelse af organisationens ledelse af fred s-\
bevarende operationer. Organisationens
multinationale karakter gør det imidlertid tvivlsomt - også i fremtiden - om FN
vil blive i stand til at varetage den operative ledelse af f.eks. fred sskabende ope -
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c. DANSK FORSVAR
I EN OPBRUDSTID
Hvad kræver politikerne af forsvaret ?
Politikern es krav til forsvaret fremgår
bl.a. af -Lov om forsvaretsformål, opgaver og organisation m.v.«
Heri hedder det i bl.a .:
Det militære forsvar skal bid rage til at

fremme fred og sikkerhed .
Forsvaret udgø r et væsentligt sikkerhed spolitisk middel og har til formål :
- At forebygge konflikter og krig .
- At hævde Danmarks suverænitet og
sikre landets fort satte ek sistens og integritet og
- At fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menn eskerettig hederne.
Dansk forsvar skal på mandat af FN
eller OSCE med militære midler, direkte eller stillet til rådig hed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af
konflikt forebyggende, fred sbevarende,

fredsskabende, humanitære og andre
lign ende opgave r.

Forsvaret skal som en integreret del af
NATO:
- Kunn e løse konfliktforebyggende opgaver og kri sestyringsopgaver samt
yde effektiv modstand mod angreb på
dansk område og gennemføre egentlig
forsvar af Darunark og tilstødende
nærområder i samarbejde med alliere -

de styrker, herunder rettidigt kunne
modtage, støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i
forstærkni ngsøjemed, samt
- kunne deltage i konfliktforebyggelse,
krisestyring samt forsvar indenfor
NATO' s område , herunder demonstration af solidaritet ved ind sættelse
af reakt ionsstyrker, i overensstemmel se med Alliancens strategi.

Forsvaret skal råde over styrker af alle
tre værn , hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør
det muligt at løse ovennæv nte opgaver.
Yderligere fastslår loven bl .a. at:
Forsvarsministeren fastsætter størrelsen , sammensætningen og organisationen afhæren, Søværnet og flyvevåbnet,
herunder styrker m .v. til løsning af internationale opgaver, samt af organer til
støtte for forsvaret.
Denne lov, der tråd te i kraft pr. l . januar 1994, betød i realiteten en forøgelse
af forsvaret s hidtidige opgaver til også at
omfatte et begreb , der betegnes som »de
udvidede sikkerhedspolitiske mål«,
d.v,s. at forsvaret af Danmark også skal
varetages udenfor dansk territorium.
Den sikkerhedspolitiske situation efter afslutningen af de n kolde krig nødvendiggjorde en forskydning af prioriteringen for at sikre, at konflikter ud enfor
landets grænser ikke udvikler sig på en
sådan måde, at der kan opstå trusler
mod Danmarks eksistens, integritet og
suverænitet. Aflegitimerings- såvel som
ressourcernæssige årsager skal dan ske
militære enheders deltagelse i sådanne
operationer antagelig primært ske i mul tinational sammenhæng.
Den nye sikkerhedspolitiske situation
indeholder således mulig heder for en
mere aktiv, men også mere ressourcekrævende international ind sats af det
dan ske forsvar som redskab for dan sk
sikkerhedspolitik.
Teoretisk set er dansk forsvars operationsområde dermed udvidet til at opfatte operatio ner over hele jord kloden.
Af ressourcernæssige årsager kan områ-

det i praksis forventes at blive noget
mere begrænset.
Dermed har man fra politisk side fastsat, hvorledes forsvaret skal anvendes i
den nye sikkerhedspo litiske situation,
d.v.s. at der er fastlagt et overordnet
grundlag for en forsvarsplanlægning .
Man kan natu rligvis ikkr udlede af
loven, hvilken størrelse det fremtidige
forsvar skal have eller hvilke af prioriteringerne, d.v.s. hvilke af forsvarets opgaver, der i praksis skal tillægges størst
betydning: Det -indre« territorialforsvar af Darunark, deltagelse i forsvar af
nærområdet , deltagelse i NATO's reaktion sstyrker eller deltagelse i FN-,
OSCE- eller andre lignende operationer.
Man kan derfor sige, at selv om der er
fastlagt et overordnet gru ndlag for forsvarsplanlægningen, så er forsvarets endelige struktur og fremtidige udrustningsmæssige status fortsat flydend e.
Problem et er jo i virkeligheden, at de r
ikke læn gere eksisterer en klan defineret tru ssel, som forsvarets størrelse,
stru ktur og udrustning kan baseres på.
Heraf vanskelighederne med at fastlægge forsvarets fremtidige udformning.
Det eneste faste holdepunkt, udover lovens overordnede planlægningsgrundlag, er de øvrige NATO-landes forsvarssystemer. Men her foregår der jo også
omstruktureringer, ligesom der hersker
usikkerhed omkrin g de ændringer, der
skal ske.
Det er derfor med god gru nd, at der
efterlyses en politisk stillingtagen og en
åben debat i forbindelse med den udvikling, som nu skal finde sted i dansk forsvar.

Dansk politik og forsvaret - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Danmark befmder sig i dag fjernt fra
potentielle og egentlige krigsområder.
Omvendt tyder alle solemærker på , at
internationale kriser i fremtiden vil stige
i antal og intensitet.
Disse fundamentale ændringer i den
dan ske udenrigspolitiske situation har
endnu ikke resulteret i en ny, samm enhængende forsvars- og sikkerhedspolitik . På en lang række overordnede
pu nkter er borgerne og de politiske par-

tier nemlig uenige om mål og midler.
Forsvaret står derfor stadig, trods enkelte nybrud, med fødderne solidt plan tet i den kolde krig, stru ktur- såvel som
personel - og materielmæssigt .
Prisen for den manglende sammenhæng betales i første omgang af de, de r
med utilstrækkelige eller uhe nsigtsmæssige midler alligevel af politikerne
sættes til at handle i en konkre t situation. Senere betaler vi allesammen,
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kraft af de·mindskede muligheder for at
forfølge dan ske, udenrigspolitiske mål.
H vis skuden igen skal bringes på ret
kel , så kræves det, at debatten om dan sk
forsvar og dansk sikkerhedspolitik river
sig løs fra småtingsafdelingen og kaster
sig over de store spørgsmål: Hvor skal vi
hen, og hvordan gør vi det?

Udvikling eller militært forsvar?
Hvad skaber størst sikkerhed, interna-

tional politisk og økonomisk udvikling,
eller militært forsvar? Under den kolde
krig var der et forholdsvist klart skel
mellem de politiske panier i dette
spørgsmål.
Højre side i Folketingssalen, især Det
konservative Folkepani og Venstre,
støttede det militære forsvar, hvorimod
venstreflø jen støttede økonomiske og
politi ske midler i fredsarbe jdet. Højrefløjens holdning var begrundet i den
militære trus sel fra Warszawapagren,
venstre fløjens i manglende tro på denne
trussel samt en mere idealistisk holdning til udsigterne for international udvikling.
I dag er billedet langt mere komplekst. øst-vest konflikten er afblæst og
afløst af forsøg på at indlemme store dele
af de n tidligere Warszawapagt i vestlige
organisationer og i vestlig økonomi .
Dette skaber i første omgang problemer
i forhold til udviklingsbistanden:
Hvem skal have hjælpen , ulandene eller Østeuropa? I anden række er det
spørgsmålet, hvorvidt direkte økonomisk og politisk støtte til Østeuropa og
Rusland på langt sigt har større sikkr rhedsskabende effekt end direkte investeringer i dan sk forsvar.
Disse spørgsmål er endnu ikke så gennemdiskuterede i befolkningen og så
inda rbejdet i de politiske part ier, at der
er opstået en ny balance mellem synspun kterne. Og langt mindre nogen politisk enighed. En af vanskelighederne er
nemlig bl.a. , at flere af de politiske mål
synes at modarbejde hinanden: Ved at
fremme det ene mål mind sker man samtidigt mulighede n for at opnå det andet .

Nationalt eller internationalt}
Et af problembørnene er her spørgsmålet om , hvorvidt dan sk forsvar skal forblive primært nationelt eller i stigende
ud strækning gøres til et redskab for interna tionale organisationer.
De di rekte argume nter for et dansk
militært forsvar synes nemlig at være aftaget betydeligt - dansk område er som
nævnt ikke umiddelbart true t fra nogen
side. På den ande n side er der masser af
potentielle konflikter i verden , hvor
dan sk forsvar kunne spille en konstruktiv rolle.
Traditionelle fortalere for det militære
forsvar synes altså at være trukket ud i et
dilemma: Enten bør store dele afforsva ret lægges i mølpose (hvilket da også har
været svaret fra visse traditionalisters
side), eller det bør i stigende grad internationaliseres, dvs. anvendes i konflikter fjernt fra Danmark. Den sidste løsning har selvfølgelig især været et problem for dem, for hvem debatten om

forsvaret er nært knyt tet til forsvaret af
fædrelandet.
Også på den anden side af det politiske spektru m er der imidlertid problemer med at forene hidtidige politiske
doktriner med nutidig praksis. Det var
lettere at være imod krig og oprustning
under den kolde krig , hvor krig kunne
være ensbetydende med altings ødelæggelse.
Sværere er det i dag, når militær inter vention og magtanvendelse kan være
nødvendig for at undgå politisk kaos,
brud på menneskerettigheder samt nød
og elendighed . De r er ikke længere en
afgru nd mellem militære og andre politiske midler, og ofte kan de kombin eres
unde r den samme politik. Dilemmaet
står her ikke mellem dansk eller internationalt forsvar, men mellem pacifisme
og kampen for menneskerettighederne.

Samarbejdsorganisationerne
Dansk forsvar er selvfølgelig langtfra
ukendt med internationalt samarbejde,
og vi har været aktivt med i de væsentlige sikkrrhedspolitiske og militære organisatione r, vi har arvet fra den kolde
krig . På de bredere sikkr rhedspolitiske
plan er vi med i FN og OSCE, på det
snævrere militæ re felt er vi med i NATO,
og vi har observatørstatus i Den vesteuropæ iske Union (WEU).
Alle de nævnte organisationer er nu
und er kraft ig udvikli ng i forsøget på at
leve op til den nye verdens krav. FN forsøger at opbygge et egentligt militært
bered skab og har, specielt med Golfkr igen , Somalia-aktionen og konflik ten i
det tidligere Jugoslavien, bevæget sig fra
en fredsbevarende rolle over imod en direkte fred sskabende.
OSCE er på vej til at blive en egentlig
overbygning på den bredere, europæiske sikkerhedspolitik, med fastere
struktur og egentlig besluttende myndighed på en række områder. NATO har
udvidet sit interesseområde udover forsvarpolitikken og har, specielt i kraft af
Pannerskab for Fred-aftalen, formået at
integrere de nye østeuropæ iske stater i
den eu ropæiske fredsproces. WEU har
opnået statu s som NATOs europæiske
søjle og dermed formået at nedtone tidligere antiamerikanske tendenser.
På trods af denne ud vikling er de danske politi ske panier imidlertid stadigvæk uenige, når det gælder det fortsatte
samarbejde i disse organisationer, samt
spørgsmålet om hvordan dette samarbejde skal vægtes. Uenighedern e om de
generelle udenrigspolitiske mål spiller
her ind , når organisationerne skal vurderes:
NATO og WEU scorer stadigvæk flest
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point hos pan ierne til højre side i Folketingssalen , medens det bredere og mere
politi ske samarbejde gennem FN og
OSCE er i højsædet blandt partierne til
venstre i salen . Meget af denne polarise ring vil givetvis forsvinde efterhånden
som organisationerne yderligere ændres
og ændringerne sætter sig igennem i
folks bevidsthed. Andre tilsvarende
spørgsmål er af mere grundlæggende,
ideologisk karakter og vil formentlig
tage længere tid at ændre.

Værnepligt eller professionelle
Størrelsen af Danmarks inte rnationale
engagemen t berører i høj grad også
spørgsmålet omkring vægtningen mellem værnep ligtige og fast ansat personel. Da værnepligtige i sagens natur er
under uddannelse, er der grænse r for, i
hvor stor ud strækning de kan anvendes i
styrker, der tænkes ind sat internationalt. Som det fra flere sider er blevet
slået fast politisk , så kan vi selvfølgelig
ikke sende uuddannet personel ud i internationale kri ser.
I samme ud strækning man accepterer, at der er sket et skred i dan sk forsvar
mod det internationale, i samme udstrækning synes man også at måtte acceptere en mindsket grad af værnepligtigt personel i forsvarets hovedstyrker.
Dette er selvfølgelig ikke det samme
som at sige, at værnep ligtige ingen rotte
kan have i forsvaret. De bør i så fald blot
eksempelv is henvises til eventuelle ud dannelsesenheder.
Diskussionen af dette spørgsmål rører
imidlertid ved en række politiske holdninger, hvis indhold har mindre med
forsvaret end med generel politisk ideologi at gøre. Værnepligten anses af tilhængere både til højre og venstre i det
politiske spektrum for garant for demokratiet, selvom denne samm enhæng
måske er sværere at forsvare i dag end
under enevælden s ophævelse, hvor værnepligt ssystemet blev skabt .
Forsvarsbudgettet
Uen igheder om dan sk forsvar har en
tendens til fokusere på et enkelt punkt:
Forsvarsbu dgettet. Unde r de n kolde
krig gjorde polariserin gen mellem forsvarsven1ige og forsvarskritikere sig
selvfølgelig også gældende på det
punkt, således at tilhængerne altid gik
ind for en forøgelse af budgettet, medens kritikerne gik ind for en beskæring.
Næsten uanset hvad, kan man sige for
begges vedkommende.
I dag er tendensen en anden. Skarpt
trukket op kan man næsten sige, at hvad
nytter et større forsvarsbudget, hvis det

ikke batter i forhold til de politiske mål,
som befolkningen og politikerne har sat
sig? Nej: Hvis man vil målet, må man
også ville midlerne!
Hvad nytter eksempelvis øgede midler til det generelle forsvar, hvis målet er
en effektiv, international brigade? Hvad

nytter en krigsstyrke på 60.000 mand,
hvis målet er hurtig indsats i fredstid
langt fra fædrelandet ? Og hvad nytter
store udgifter til drift og vedligeholdelse, hvis materiellet efterhånden er på vej
til at blive overhalet af den teknologiske
udvikling?

Der er derfor behov for en debat , der
fokuserer mere på langsigtede mål og
midler end på kroner og øre. Kun herved kan vi hæve forsvarsdebatten udover
den traditionelle skyttegravskrig og forhåbentlig igen forene mål og midler.

De hidtidige ændringer for dansk forsvar - - - - - - - - - - - - - - Forsvaret har siden 1989 været underkastet tilpasnings- og rationaliseringsprocesser. Der er sket reduktioner og omlægninger indenfor hæren s, søværnets
og flyvevåbnets strukturer. De årlige
forsvarsbudgetter er blevet reduceret og
der er gennemføn besparelser på drifts og anlægsbudgetterne. Forsvarskommandoen er reduceret med tilhørende
decentralisering og delegering af opgaver til und erlagte myndighed er. Ligeledes er der gennemført ændringer af varigheden af den første samlede t jenestetid for værnepligtige og gennemført
reformer i aflønningen .
Der er som nævnt en direkt e sammenhæng mellem forsvarets struk tur og de
opgaver, som forsvaret skal løse. Denne
tilpasning til nye opgaver vil langt fra
være omkostningsfri, selv om det stadig
fra politisk side synes at være opfattelsen, at der kan hæves en klækkelig
fredsdividende på baggrund af øst-vest
konfrontationens bortfald .
Det må i den forbindel se ikke glemmes, at en række af forsvarets personelog øvrige drift sudgifter er behæftet med
betydelige bindinger. Det gælder ikke
mindst bindinger, der har stor lokalpolitisk interesse i forbindel se med kaserner
og andre militære etablissementer. Kun
en begrænset del af budgettet er til rådighed til materielanskaffelser og forbedringer og det gør forsvaret meget følsomt overfor såvel nedskæringer i bud gettet som omstru ktureringsbestræbelser.
Materielanskaffelsesbudgettet er en
vigtig nøgle til det forsvar, som der politisk er udtrykt ønske om. Med grundlag
i den række nye opgaver, som forsvaret
derm ed er blevet pålagt, må det vurderes, at der i årene fremover vil være behov for endog meget betydelige investeringer i materiel. I betragtning af, at
Danmark igennem mange år ikke tilnærm elsesvis har anvend t den samme
procentandel af budgettet til materielanskaffelser, som andre nationer, vi kan
sammenligne os med, gør at situationen
om a år vil være yderst krit isk for dansk
forsvar.
Dansk pansret mandskabsvogn M -113.
Den Inrernarionale Brigade bør i steder
udru stes med moderne in fanrerikamp køretøjer.

---

Hertil kommer, at anskaffelser af moderne og drift sikken materiel ville betyde meget væsentlige drift sbesparelser
på længere sigt.
H ÆRE N
Der er siden 1989 sket reduktioner og
omlægninger af hærens struktur, herunder reduk tion af krigsstyrken, nedlæggelse af en sjællandsk brigade med
oprettel se af Den Internationale Brigade
på fundamentet af den gamle brigade,
nedlæggelse af to kampgrupper, et antal
bataljoner, underafdelinger og logistiske
enheder; sammenlægning af regimenter, garnisonsændringer, reduktion af
fredsstyrken og oprettelse af Hærens
Operative Kommando.
For hærens vedkommende betyder
loven af 8. december 1993, at priorit eringen flyttes fra evnen til at udvikl e en
krigsstruktur til evnen til at deltage i internationale opgaver uden at krigsstrukturen aktiveres. Den Intern ationale Brigade har aet en væsentlig rolle i den forbindel se.
.
Hæren skal kunne deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære opgaver. Yderligere skal hæren kunne bidrage til konfliktforebyggelse og krisestyring bl.a.
gennem deltagelse i NAm's Umiddelbare og Hunige Reaktionsstyrker. Ligesom under den kolde krig skal hæren
kunne yde modstand mod angreb på
Danmark og yderligere være i stand til at
modtage, støtte og gennemføre opera-

tioner 1samarbejde med allierede forstærkningsenheder.
Hæren skal kunne deltage i suverænitetshævdelse, forsvarets efterretningsvirksomhed, verifikation af våbenkontrol- og nedrustningsaftaler, deltage i
uddannelse s- og øvelsessamarbejde indenfor NAm, OSCE, NACC og Partnerskab for Fred, skal bidrage i forbindelse med samarbejdsaftaler af forsvarsmæssig karakter, herunder udvekslingsbesøg, stabsdrøftelser, uddannelse og
øvelsessamarbejde, med bl.a. Polen,
Estland, Letland og Litauen.
Herudove r skal hæren kunne deltage i
mere civilt orienterede opgaver.
Hærens operative fredsstruktur består af Hærens Operative Kommando ,
Jyske Division med tre brigader, østre
Landkommando med to brigader, hvoraf den ene omfatter Den Internationale
Brigade, fire kampgrupper, herunder
kampgruppen på Bornholm og endelig
syv militærregioner.
Hærens logistiske støttestruktur omfatter Hærens Materielkommando med
underliggende myndigheder.
Endelig er der hæren s uddannende,
opstillende og forvaltende struktur, der
er bygget op omkring hærens regimenter og skoler, som alle er underlagt Hærens Operative Kommando.
Med udgangen af 1995 vil hærens
fredsstyrke omfatte 19.500 årsværk ,
meden s krigsstyrken vil omfatte ca.
64.500 mand.

Foto: Preben Kir1<holf .

Leopard lA5 - Hæren bør anskaffe
Leopard 2 til intemetiotule operetionet:

SØVÆRNET
For søværnets vedkommende er der siden 1989 sket udflytning fra Holmen ,
udfasning af fregatterne, etablering af to
kystmissilbatterier, reduktion af det oprindeligt planlagte antal Standard Flex300 enheder, tilpasning og rationalisering af den logistiske støttestru ktur,
forenkling af skolestrukturen samt redu ktion af freds- og krigsstyrken.
Også for søværnet er der tale om en
forskydnin g af opgavekomplekset mod
de internationale opgaver.
Søværnet skal kunne deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,. humanitære eller andre lignende opgaver på mandat fra FN eller
OSCE, enten direkte eller indirekte gennem NATO. Gennem deltagelse i
NATO's Reaktionsstyrker skal søværnet kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring eller forsvar indenfor alliancens område. Søværnet skal kunn e
yde effektiv modstand i tilfælde af angreb mod dansk område, samt kunne
deltage i konfliktforebyggende såvel
som krisestyringsopgaver i forbindelse
med samme område. Et egentligt forsvar af dansk område og tilstødend e
nærområder skal kunne gennemføres i
samarbejde med øvrige værn og allierede styrker.

Torpedomissilbåd under angreb.

-

SumFlex 300 - Er fremtidsorienreret
fartøj.
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Yderligere skal søværnet kunne deltage i efterretningsindhentning, overvågning og varsling samt hævde Danmarks, Gmnlands og Færøernes suverænitet og interesser til søs. Endvidere
skal en lang række maritime opgaver til
støtte for den civile del af samfundet
kunne løses.
Går man dybere ned i sun derskovene
af operative opgaver er der tale om et
meget stort opgavespektrum.
I søværnet er der stor lighed mellem
freds- og krigsstrukturen, d.v.s. at store
dele af materielleter i drift. Søværnet er
et materielorienteret værn, der haret rimeligt højt teknologisk niveau. Uddannelsesniveauet er generelt højt og med
forholdsvis lange uddannelser. Af
egentlige kampenheder er der 41, heri
medregnet et kystfart, kystmissilbatterier og minestrygere. Yderligere har søværnet 8 helikoptereog en række enheder med særlige opgaver (39 skibe), herunder inspektionsskibe og kuttere.
Enhederne erorganiseret i fem eskadrer under Søværnets Operative Kommando. Helikopterne er organiseret i
Søværnets Flyvetjeneste. der ligeledes
erunderlagt Søværnets Operative Kommando. Søværnets enheder kan til enhver tid grupperes meget fleksibelt på
tværs af eskadrernetil løsnin g af aktuelle opgaver.
Udoverden operative struktur findes
de landbaseredestattestrukrurer, opdelt
i den operative, logistiske og uddannelsesmæssige støttestru ktur.
Med udgangen af 1994 vil søværn ets
fredssty rke omfatte 6.200 årsvæ rk,
medens krigsstyrken vil omfatte ca.
9.500 mand.

Lynx h elikop ter.

FLYVEvABNET
Forflyvevåbnets vedkommende er i period en siden 1989 gennemføn udfa sning af Draken flyene, reduktion af
kampfl ystrukturen til fire eskadriller
f-16 kampfl y, ændring af status for Flyvestation Karup til deployeringsflyvestation, flytning af flyveskolen fraAvnø,
tilpasning og rationalisering af den logistiske støttestruktur samt reduktion af
freds- og krig sstyrken.
Også indenfor flyvevåbnet er der sket
en ændring af opgaverne i forbindelse
med tilgangaf internationale'opgaver.
Flyvevåbnet skal kunne deltage i
konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære eller andre
lignende opgaver på mandat fra FN eller
OSCE , enten direkte eller indirekte gennem NATO. Endvidere skal flyvevåbnet
kunne bidrage til NATO's konfliktforebyggelse og krisehåndtering bl.a. gen-

nemdeltagelse i NATO's Reaktionsstyrker. Kri seforebyggende, fredsbevarende
og humanitære opgaver kan omfatte
luftrumsovervågning, luftrumskontrol,
luftforsvar, flyste tteoperatloner, rekognoscering, evakuering, katastrofehjælp,
nedkastning af forsyninger m.m . Fredsskabende opgaver kan omfatte luftkrigsoperationer.
Flyvevåbnet skal kunne bidrage til tillids- og sikkerhedss kabende foranstaltninger, Open Skies Traktaten etc. I forbindelse med bilaterale aftaler med bl.a.
Polen, Estland, Letlandog Litauenskal
flyvevåbnet deltage i udvekslingsbesøg ,
stabsarbejde, uddannelses- og øvelsessamarbejde.

F-16 kIunpfly. Behov ror moderne V<l-

ben, hvis flyet skal delmge i internationaleoperationer.

---
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Flyvevåbnet skal yderligere til hævdelse af suveræniteten konstant overvågedansk luftrumog tilstødende nære
luftrum, samarbejde med søværnet omkring overvågning af farvandene samt
bidrage til indhentning af efterretningsinformationer. Endelig skal flyvevåbnet
kunneimødegåangreb mod dansk territorium i samarbejde med det øvrige forsvar og NATO-forsrærkningsstyrker.
Flyvevåbnet skal medvirke til løsning
af civilorienterede opgaver, herunder
redningstjeneste, katastrofehjælp, fiskeriinspektion, forureningsovervågning,
lufttr afikkontrol, ambulanceflyvning,
støtte til toldvæsen og politi m.m.
I flyvevåbnet er freds- og krigsstruk turen, specielt for den operative virksornhed, stort set sammenfaldende.

Flyvevåbnet er et materielorienteret
værn, der er karakteriseret ved et rimeligt høit tekno logiindhold , der betinger
at materiellet eri kontinuerlig drift. Uddannelsesniveauet er generelt højt og
med forholdsvis lange uddannelser.
Dette gælder naturligvis i særlig grad
det f1yope:rative område. Den operative
struktur omfatter ftre kampflyeskadriller med 60 kampfly, en transporteskadrille, en redningseskadrille, skole- og
kurerfly, 8 HAWK-eskadriller, næ rluftforsvarseskadriller og seks kontrol- og
varslingseskadriller. Støttestrukturerne
omfatter Flyvertaktisk Kommando, flyoperative flyvestationer, Luftværnsgruppen, Kontrol- og Varslingsgruppen, Flyvematerielkommandoen
og fem skoler.
Flyvevåbnets personelstyrke udgør i
fredstid 8.300 årsværk. Den samlede
krigsstyrke er på ca. 18.600 mand.
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HAWK iuftværnsmissiler. Bt system,

der kun i ringe omfang vil kunne nedskyde missiler.

D. FORHOLD,
DER KAN PAVIRKE
FORSVARETS STRUKTUR
O

Den politiske påvirkning
Der sker mange ændringer indenfor forsvaret i disse år. Der er løbende tale om
redu ktioner af såvel forsvarsbudgettet
som af forsvarets størrelse. Spørgsmålet
er, hvor ændringern e fører os hen , specielt hvis redu ktionerne i forsvarets økonomiske grundlag fortsætter.
Hvis hensigten med reduktionerne i
forsvarsbudgettet og reduktionerne i
forsvarets stru ktu r er at fjerne store dele
af det gamle strukturgru ndlag for herefter, på de rester der fon sat må blive anset
for anvendelige, at investere i opbygningen af noget nyt, der i højere grad svarer

til fremtiden og de nye krav til forsvaret,
så må fremgangsmåden vel anses for
hensigtsmæssig for forsvaret. Den
skjulte politiske fremgangsmåde er
imidlertid langt fra hensigtsmæssig
overfor forsvarets faste personel. Den
skaber usikkerhed.
H vis det derimod kun er hensigten
med besparelserne og reduktionerne at
hente en fredsdividende, samtidigt med
at der stilles krav om tilfredsstillende
løsning af et øget opgavekompleks, såvel
nationalt som internationalt, så har både
forsvaret og politikerne et problem. Det

er desværre nok denn e situation, der aktuelt er gældende.
Det er bl.a . sådanne forhold, der kan
skabe usikkerhed om, hvorledes forsvaret vil udvikle sig i fremtiden .
Uden en klar målsætn ing vil forsvarets udvikling antage en zig-zag kurs,
der er afhængig af den vej de øjeblikkelige politiske vinde blæser. Det vil ikke
alene være uheldigt for forsvaret , men
også uforhold smæssigt kostbart i det
lange løb.

Påvirkninger fra samfundet, herunder teknologiske og strukturelle faktorer
Et militært system vil altid være stru ktureret og organiseret i overensstemmelse med det samfundssystem, der har opbygget det . Da forsvarssystemer på samme måde som virksomheder baserer sig
på organisation, uddannelse og teknolo-

gi, må det ligeledes anses for' selvfølgeligt, at et forsvarssystem følger den
fremher skende tekno logi i det pågældende samfund .
Hvis man derfor ser på de vestlige indu strisamfund og de udviklingstende n-
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ser, der er gældende her, har man en del
af grundlaget for at vurdere den udvik ling , der tilsvarende vil påvirke og forme
et forsvarssystem. herunder også det
dan ske.
Overgangen fra indu strisamfund et til
informationssamfunde t er en realitet også i Danmark . Det er en langsom og i
visse henseender smertefuld proces, der
lægger op til en ny teknologi og nye produk ter, der på mange måder er væsensforskellige fra det gamle indu strisamfunds tekni k og produ ktionsmetoder.
Informationssamfund et betyder bl. a.
også en stigende grad af intern ationalisering. Industrisamfund ene står allerede med det ene ben langt inde i den nye
udvikling. Med begrebet intern ationalisering er ikke sagt, at de hid tidige nationalstater forsvinder.
Internationaliseringen i samfundssystemerne vil helt naturli gt fa indflydelse
på forsvarssystemerne. De indledende
skridt mod intern ationaliseringen er
som nævnt allerede taget , såvel indenfor
NATO som i de enkelte nationalstater.
Også dan sk forsvar er naturligvis påvirket og denne påvirkning manifesterer
sig formentli g efterhånden i et endnu
dybere internationalt tilknytningsforhold for dele af forsvaret. Selvom vi
sædvanligvis opfatter det dan ske for-

svars udvikling og fremtid som et nationalt dan sk anliggende, så er beslutningerne i virkeligheden bundet til de vestlige stru kturelle rammer og påvirkes
følgelig kun til en vis grad af national statens egne ønsker og betingelser.
Sagt på rent dansk , så er vi også i Danmark nødt til at udvikl e forsvaret således, at det passer til det samarbejde og
den udvikling, der finder sted i resten af
den vestlige verden .
Informationsteknologien har allerede
frembragt meget store forbedringer af
ledelsesredskaberne og stru kturen indenfor organisationer og virksomheder,
ligesom den på det indu stri elle niveau
gør det muligt at automatisere indu stri processerne. Behovet for menneskelig
arbe jdskraft til disse arbejdsprocesser
bliver stadigt mindre. Færre mennesker
kan producere væsentligt mere på kortere tid.
Det kan også udt rykkes på den måde,
at hvor menn esket og maskinen tidligere
var de afgørende elemente r i prod uktionsleddet , så overtager avancerede
maskiner og computere stadig mere af

MLRS - Er moderne rakerartilleri-

system med scor rækkeviddeog effekt i
måler. Mandskabsbesparend e.
Anskaffes ril hæren.

Også der danske forsvar filr behov for
trsnsporthelikoptere i internationale

opgaver.

23

det grove og rutineprægede arbejde ,
medens kravene til uddannelse og viden
hos de menn esker, der arbejder i produktionssektoren, herunder med reparation og vedligeholdelse af de stadigt
mere avancerede maskiner, bliver
større.
På den anden side har ud viklingen også den effekt , at den enkelte arbejdsplads bliver mere avanceret og derm ed
dyrere at etablere. Det sker i takt med at
maskinerne gøres mere »intelligente« og
dermed opnår programmerbar fleksibilitet til individuelt prægede produktioner.
Den individuelle produktion gør det
til gengæld nødvendigt at have langt flere mennesker beskæftiget i salgs- og serviceleddene i virksomh ederne. Det er
en af årsagerne til at informationssamfundet ofte ses benævnt som -servicesamfunde t«.
Den samme ud vikling vilgøre sig gældende for de militære systemer. For
både USA og Europa bliver det formentlig således, at det militære forskningsog udviklingsarbe jde reduceres. Til
gengæld vil man lægge hovedvægten på
specifikke militærteknologiske områder, hvorefter resten af udvikling sspekteet vil blive suppleret af udviklingen
indenfor civil tekno logi.
Det er ikke alene antallet af personel,

der i fremtiden vil blive afgørende for et
militært systems kampeffekt. Ligesom i
indu strivirksomhederne vil det militære systems maskiner, d .v.s. våben platforme og våben- og ildledesystemer
skulle præstere stadigt mere - med større
effekt og præcision - og med langt færre
mennesker involveret i de direkte kamphandlinger.
Det betyder, at den enkelte, der betjener et våben, a r et stadigt større ansvar
i takt med våbnen es stigende effekt . Det
betyder også højere uddannelse for at
kunne bet jene våbnene og ikke mind st
det til de enkelte våben knyttede kommando og kommunikationssystem.
Sidstnævnte bliver en stadig mere afgørende faktor. Med øget våbeneffekt
kan en uhensigtsmæssig måludvælgelse
a uoverskuelige konsekvenser. Også
indenfor terrændækning vil teknologien
give stadig bedre muligheder.
Den tekniske kompleksitet vil altså
øges på alle niveauer parallelt med det ,
der sker indenfor industr ien. Men selv
om betje ningen af de enkelte avancerede
våben vil blive lettet gennem »cornputerstyring«, så vil den tilhørende kontrol
med våbnenes anvendelse kræve bedre
uddannelser. Våben, hard - og software,
information og menneske indgår i en
helhed. Yderligereskal kravene til fejlafhjælpning eller vedligeholdelse af de pågældende våben udføres af personel
med specialviden . Udviklingen medfører derfor, at mere personel overføres fra
direk te deltagelse i kamphandlinger eller andre former for operationer til de

Tomahawk missilet er et typisk ekse mpel på de nye langtrækkende våben, der
er i stand til at ramme deres mAl med stor
præcision .

operative og tekniske støtteelementer.
Ligesom i ind ustrien har det en pris.
Den enkelte militære arbe jdsplads bliver stadig dyrere at etablere. Automatisering, forøget effektivitet og pris følges
uhjælpeligt ad. Det sker i industrien og
det vil ske på de militære arbejd spladser.
Det betyder også, at forsvaret i langt
større udstrækning end tidligere vil
være nødt til at ansætte mere personel,
der har eller skal gennemføre relativt
lange udd annelser, d .v.s. primært stampersonel.
Også kommando -, kont rol-, kommunikation s- og Informations-zefterret-

ningssystemerne vil blive udbygget
kraftigt i de kommende år for at kunne
magte fordeling og behandling af det stigende informations flow i forbindelse
med forberedelse og gennemførelse af
især større militære operationer.
Forsvarssystemer skal dermed om
ganske få år købe og holde materiel i
d rift, der bliver dyrere i anskaffelse,
mere komplekst og med en større kampeffekt, der igen stiller voksende krav til
personellet, den operative ledelse og de
dertil knyttede elektroniske hjælpemidler.
Skal et forsvar med et svindende forsvarsbudget klare den situation, er der
fire hovedud viklingsmuligheder :
- At hæve kvalitetsniveauet for materiel
og nøjes med et væsentligt mindre forsvarssystem.
- At lade kvalitetsniveauet synke til et
lavt tekno logisk niveau og fastholde et
relativt stort forsvarssystem.
- At hæve forsvarsbudgettet væsentligt
og derigennem opnå et rimeligt kvalitetsniveau materielrnæssigt og samtidigt fastholde et relativt stort forsvarssystem .
- At opdele forsvaret i en international
styrke med et højtudviklet materielniveau og en national forsvarsstyrke
med et lavere teknologisk niveau materielmæssigt.

Et forsøg på at finde en prioritering - - - - - - - - - - - - - - - - Danmark ligger i en afstand af mere end
1000 km. fra det nærmeste område,
hvorfra en direkte agression af betydning kan tænkes at forekomme. Som et
levn fra den kolde krig sikrer nedrustningsf9rhandlingerne for Europa
(CFE), a~t angreb mod dele af NATO's
terrjtorium i stigende grad bliver usand synligt. Andre initiativer, herunderøkonomisk integration , Partnerskab for
Fred etc., sikrer, at sandsynligheden for
fjendtligheder stater imellem på det
europæiske kontinent langsomt nedgradueres.
Dan marks medlemskab af NATO og
et mu ligt senere medlemskab af WEU
tjener til sikring af de nationale territo riale områder mod en svindende angrebstrussel .
I det europæis ke perspektiv vil sikkerheden generelt være afhængig af, at
de østeuropæi ske lande samt SNG-Iandene - herunder især Rusland - far en
passende økonomisk fremgang og at der
kan etableres et fredeligt forhold mellem
Europa og de arabiske lande, trods de
derværende fundamentalistiske strømninger.
Set i et vesteuropæisk perspektiv vil
det følgelig pri mært være en beskyttelse
af de østlige og sydlige NAW-grænser,
der har interesse.
Med efterdønninger fra koldkr igsepoken og den usikkerh ed, som nutidens Europa trods alt stadig byder på,
synes prioriteringen af dansk forsvars
indsats i første omgang at være lagt nogenlunde således:

Uanset denne fordeling, tjener danske
styrker primært til forsvar af dansk
territorium, skulle dette være truet.
D.v.s. at styrkerne kaldes hjem fra evt.
internationale missioner, såfremt en
trussel mod Danmark skulle opstå.
På lidt længere sigt er det overvejende
sandsynligt, at prioriteringen vil ændre
sig på følgende måde:

Dansk forsvar
Mul ig fr cm tidi g opera tiv vægt ning

Fæll es forsvar

Fre dsbev. opgaver
Også denne prioritering kan naturligvis diskutere s, men generelt vil det nok
holde stik, at allianceforpligtelserne og
de internationale forpligtelser iøvrigt vil
a en primær sikkerhedsmæssig betydning .
Et fort sat næn samarbejde indenfor
allianceregie nødvendiggøres i særlig

Forsvarets opgaver - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Der var et stort fremskridt , at forsvarsloven af 1993 fastlagde, hvad dan sk forsvar grundlæggende skal beskæftige sig
med . De fire hovedområder omfatter:
- Det »indre« forsvar af Danmark, indledningsvis selvstændigt, men senere
i samarbejde med andre landes
NATO-styrker.
- Det regionale forsvar, omfattende forsvaret af området umiddelbart omkring Danmark i samarbe jde med andre landes NATO-styrker.
- Fælles forsvar afNAW's europæ iske
grænseområder gennem deltagelse i
NAW's reakt ionsstyrker.
- Dansk forsvar skal på mandat af FN
eller OSCE kunne deltage udenfor
NAW 's område, såvel direkte som
stillet til rådighed gennem NATO.

Styrkerne skal her bidrage til løsning
af konfliktforebyggende, fredsbevarend e, fredsskabende , humanitære og
andre lignend e opgaver.
Men det er ikke tilstrække ligt til at
fastlægge en forsvarsstruktur. For at
ku nne uddrage en sådan på baggrund af
opgavekomplekset skal bl.a . behovet for
styrkernes indsats indenfo r de forskellige opgaver klarlægges. Der er behov
for en prioritering.
Det primære formål med et dansk forsvar er naturligvis, at det skal kunne forsvare Danmark. Derom hersker der heller ikke tvivl i loven. Men det kan gøres
på mange forskellige måder. Et forsvar,
der yderligere skal kunne påtage sig et så
bredt spektrum af opgaver, som der her
er tale om, kan naturligvis stru ktureres
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på mange forskellige måder.
For at nævne yderpunkterne i en sådan stru ktu rering, kan man vælge en
opdelt specialisering af forsvaret ud fra
hver af de fire hovedopgaver. Man kan
også vælge den vej, at hele forsvaret til
enhver tid og med vilkårlige enheder
skal kunne deltage i alle opgaver. Herimellem er der naturligvis igen et utal af
mellemløsninger.
Prob lemet med den nuvære nde omstru ktu rering af forsvaret er netop, at
man tilsyneladende ikke kan vælge,
hvor vægten skal lægges. Man beholder
en alt for stor struktur, der uddannelsesog rnaterielmæssigt snart vil blive en
tom skal.

Dansk forsvar
Nuvæ rende opera tiv vægt ning

Nærområdet

Fæll es forsvar

Fredsbev. opga ver
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grad af det forhold, at ingen ved, hvorledes et muligt fremtidigt angreb mod
det enkelte NATO-land vil kunn e udforme sig.
Vil det blive en angrebsform, der svarer til den forestillingsverden, man havde und er den kolde krig? Eller vil det
blive noget helt andet ?
Det er væsentlige spørgsmål at a besvaret. Der er blot den hage ved spørgsmålene, at ingen kan besvare dem !
D.v.s. at sikring af det danske område
dels ikke længere kan baseres på en veldefineret militær trus sel og at der ikke
længere er nogen garanti for, at et klassisk konventionelt terr itorialforsvar er
det rigtige. Der kan eksempe lvis i stedet
blive tale om et angreb med ballistiske
missiler eller andre former for angreb ,
som territorialforsvaret slet ikke er udru stet til at imødegå.
Sikkerheden skal derfor søges inde nfor NAW-alliancen. Dermed er dansk
forsvars str uktur i væsentligt omfang
underl agt de betingelser, der er gælden de for Alliancen .

()gsJ dansk!: militære enheder bliver

Et forsvars udvikling i allianceregie
Hvis vægtningen af de c peratl ce opgave r bliver som anført, så synes det indlysende, at en enkelt dansk inte rnational
brigade næppe vil være ti lstrække lig,
ligesom både søværnet og flyveVåbnet

vil være nødsaget til at havestørre dele af
deres styrke r klarg jort til internationale

operationer.
D e dele af hæ ren , søvæ rnet og flyvevåbn et, der kan være udsendt i humani-

tære, fredsbevarende eller fredsskaben-

de opgaver på mandat fra FNIOSCE vil
nemlig ikke i alle tilfælde umiddelbart
kunne frigøresogvi l følgelig ikke samridigt ku nne forudsæ ttes at yde støtte til
NATO's reaktionsstyrker indenfor de
fastsatte tid srammer. Behovet for øremæ rkni ng af større dele af forsvarer til
intern ational e opgaver og dermed slkring af, at også ~AlO 's reaktionsstyrker i påkommend e tilfælde kan tilgodeses, synes derfor indlysende.
Meget væsentlige dele afforsvaret S)"
nes derfor at skulle tilp asses NAlU's
reaktionsstyrker.
El andet forhol d , der gri ber ind i udviklingen af fors varssys temer er, at de t
ikke længere er e konoæls k muligt for et
enkelt land, og slet ikke for et lille land ,

mere

at besidde de større militæ re materielsyste mer.
De t drej er sig j den forb indel se hverken om fly, skibe, kampvogne eller andre mindre vå benpla tforme og hovedvåbensys temer. D et kan der nok blive råd
t il, hvis den politiske vilje er tilstede.
Derimod dre jer det sig f.eks . om sarellirovervågningssysterner, større luftbårne varslings. og kontrolsystemer
(AWACS), varslings- og luftfor svarssystemer mod lang trækkende raketa ngreb, heru nder også angreb af såkaldte
cruise-missller m.m. H ertil kommer p!
en fjernere tidshor isont specielle forsvarstjjtag mod kemiske og biologiske

kampstuffer.
De r kommer følgelig nogle væsentlige
forandringer for de nationale forsvarssystemer i perioden frem mod i r 2010 .
D en strategiske, operative og taktiske
afhængighed af fælles alliancebetingede
systemer vil ikkt' alene være vokse nde.
men ogsl nødve ndig for at kun ne gen -

Viden om

mods~dernes

sryrkr OB
bt1-qel#rer afgørende for rnrione1udfl}'lrelse af egne riMn.
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tegnede Golfkrigen som revolutionerende, d var de n vel nok gru ndlæggen de
ret tra diti onel. Det er derimod rigt igt,
al netop denne krig blotlagde nogle tendenser, de r kan pege mod en fre ml id ig
krigsførelse, som på man ge mader vil
blive anderledes .
Satellitcærvågningens betydning som
info rmationsk.ilde var en af faktorerne.
Det opbyggede kommunikations-, kommande- og kon trolsystem var endnu en
del afhclheden, ligesom de nyerevåbens
præcision gav stof t il eftertanke. Betyd .
ningen af evnen til nedskydning af ballistiske miss iler i passende afstand fra deres nedslagsomr:1de blev også in dlysen de, ikke mindst fordi der tilsyneladende
ikke var sror succes med at ødeLitgge de
mobile missilaffyringsrampcr pj jorden , rrods allieret luft hcrTedømme i
hele området .
Krigm. og specjelt luftkrigen - var en
succes b r de allierede , men det berettiger bestemt ikke til at trzkR' de store
sammenlignende linier mod fre mtidige
krige. Derimod kan der som na:vnl nok
med nogen forsigtighed ~ nogle
teodenser.
Et effektivt sam spil melle m stadigt
mere avancerede og præcise våbensysteme r med d et formJl at optimere deres
samlede effekt kommer til at stille store
krav ti l den hurtighed Oll sikkerhed ,
hvorunde r beslut ningerne skal træffes i
kampsituationer. Kravene til de opera-

rive ledel sesfunktioners arbejdshastig hed på alle niveau er vil indenfor den giv.
ne tidsh orisont (2010) blive 511 store, al
en automatise ring efbeslutniagsprocessens støttefunktioner bliver nød vend ig.
D en digitalisered e signal . og data behan dlingskapaci tet tillægges derfor med
god grund stigende betydni.ng. Ind samling, automatiseret bearbejdning og integreret præsentation af information fra
mange forskellige typer af sensorer (i
rummet, i luften, fra jord. /ha YOlo'el1laden og under ha\U\-erfladen) bliver af·
gøre nde for gennemførelsen af militære
operatio ner. Et «real-ti me.. billede af situationen langt ind i en modstanden
bagla nd vil være afgørende for anven delsen af langtrækkende og præcise \tben indenfor alle tre værn. Opbygning
af databaser med el væld af aktuelle informationer omkring modstanderens
posi tioner, udrustning, materielstatus ,
kommunikatiorn' udstyr, elek troni ske
signaler af enhver an o.s.v. saml egne
styrkers positioner, statuS og kapaelter
blrær er nedvendig led i operative systemer på alle niveauer.
Et væ sentligt teknologisk krav til systememe bliver bl.a . en auæmau sk . in·
telligent.. filtrering af det væld af informationer, der i stadig større omfang
bliver til rådighed ved militæreoperationer, samt at gennemføre en rettidig bearbejdning af de væsentlig ste: inform ationer, således at den optimale beslut-

ning umiddelbart kan træffes og iværkSE Ues i den givne situation.
Fremt idens meget store krav til kontrol og hastighed indenfor det militære
operation smønster gør det nød ven digt
at sama rbejde om kring ans kaffelsen af
materiel og midler indenfor allianceregie. Det er helt typisk for udvikl ingen,
at kun supermagter hidtil har været i
stand til at anskaffe sig del store spektrum afsystemer, der skal til for at sikre
en avanceret og effekti v anvendelse afde
militære våben. Den enkel te nation har
ikke en chance for al tee op til ddanne
krav, medmindre alliancerne kan tilbyde at løfte byrderne i tZlless kab .
H vorvidt den w rupa=i$ke del af
N ATO vil vææ i stand til al skabe sin
egen ide ntitet på dette:område afhænger
ikke si meget af teknologisk fonnkn
som af den politiske vilje til berilge midlerne. WEll syn es at være p4 ,,-ej , selv
om den poli tiske vilje til al bevilge de
meget store beleb, der bn blive tale om,
ind til videre virker begrænset, De r kan
dog næppe være tvivl om, at del europæiske WE U-satdlitO\"Crv.l.gningssystem
er under etablering.
Mendet er nat urligvis ikke det eneste,
der skal til . Indenfor N ATO har man erkendt , at det bliver nød"-endigt at skabe
en stru ktur, der bo sikre etableringen
af et fælles OIo-erv.l.gnings- og mål udpegningssystem m .v. til brug for krisestyring og til direkte brug fur genne mførel-

systemer.
nemfere en effektiv fælles forsvarskamp
til besk yttelse af alliance ns område .
H vorvid t ma n kan tale om en egentlig
revolunon af krigsførelsen i perioden
frem mod år 2010 er vanskeligt at sige.
Sejv om dele af pressen eksempelvis be-

RF f EO
Varsl ing
RF
Interferom eter

GPS
Las er

Interaktiv
stemmestyrin

IFF

Avanceret
FLl R

Avan cerede
våbensys .
Kunstig intell igens
VHSIC
Avanceret s oftwa re

Bill edbehandl ing

Integreret systemarkitektur
Avanceret si gnal behandl.
Miss ions s rin

Navigation

I

Fly: Evne til
ove rl evelse

Autonom ud pegn ing

Mål udpegnin

fil fremtidens slRpmrk er dN ~ alene 1"J bensysremel, der er nøglen ril succes. Der vigtige er
inrqcrarionc:n me11em personelkt og dk w ru1l1"SSysremt:l"s 1 \'8lK'rrede komponentt:r.

27

~

sen af militære operationer. Fire NAlDmedlemmer stræber teknol ogisk efter
udviklin g på dette område. USA og
England foreslår overvågning af store
områder med flybårne sensorer og
Frankrig og Italien foreslår helikopte rbårn e systemer, der kan dække områ der
af interesse i relation til brigade- og divisiensniveauet. Andre lande indenfor alliancen har tilbudt suppleren de støtte
eller andre typer af sensorer. Man er
bl.a . enige om at gennemføre en række
tekni ske studier af, hvorledes alliancens
kapacitet på dette område skal udvikles.
Yderligere har USA, Tyskland, Frank rig og Italien indgået aftale om fælles udvikling af en udvidet luftforsvarskapaci tet (Extended Air Defence Capabiliry)
mod den ballistiske missiltrusse l. USA

står for 50% af udviklingsornkostningerne, medens Tyskland og Frankrig
hver står for 20% og Italien for 10%.
Helt typisk er det også her nødvendigt
med et fælles projekt for at kunne gennem føre ud viklingen.
Vælger man at se bort fra et såda nt
overvågnings- og luftforsvarssystem , vil
det blive uomtvistelig nødve ndigt i stedet at kunne genne mføre præventive offensive angreb på fremme de landes missilbaser eller andre insta1lationer ude nfor NAlD's græ nser eller i tilfælde , hvor
et missil er blevet affyret og har ramt sit
mål indenfor NAlD's territorium, at
kunne gennemføre en offensiv opera tion mod det land, der har affyret missilet, d.v.s. en militær gengældelsesaktion, der mindst modsvarer de skader,

som det pågældende missil har påført en
NATO part ner.
Det kan forventes, at der vil blive ud viklet og etableret et luftforsvar mod begrænsede missiltrusler; og at der skabes
en avanceret offensiv kapacitet til at gennemføre præventive angreb eller egentlige gengældelsesang reb.
Den internationale harmonisering og
integration af dele af de forskellige
NATO-landes nationale styr ker vil øges.
Det betyde r, at strukturen indenfor de
natio nale styrker vil være bundet til fælles udvikling og fælles materiel ind enfor
NATO og WE U.

»Vi tik: den sgu billigt . Og så er den kun
fra 19601«
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Fælles europæisk militær styrke? - - - - - - - - - - - - - - - - Det er interessant , at udviklingstendensen i såvel den civile som den militære
udvikling peger mod stadig mindre og
samtidigt mere effektive »produktionsenheder«, der stiller større krav til såvel
investeringer som til personellets uddannelse.
Teknologifordyrelsen og det øgede antal tekno logisk avancerede militæ re materielsystemer gør det stadigt vanskeligere for den enkelte nation at leve op til
de materi elmæssige krav. Det kan på
meget langt sigt betyde en delvis specialiserin g i relation til alliancepartnere eller muligvis et fælles forsvarssystem,
fordi det vil være den eneste mulighed
for at nå det fornødne kvalitetsniveau i
materielmæsig henseende.
Umiddelbart set er det måske endnu
en ah for vidtgåe nde tankega ng, men
tendensen synes med rime lig sikkerhed

at pege i den retning. De dan ske materie1problemer og begrænsningerne i den
politiske forståelse af prob lemstillingen
er bl.a . en typisk indikator på den retning , som udviklingen vil tage.
Opbygnin g affælles forsvarssty rker er
så småt indledt indenfor W EU og erfaringerne herfra vil formentlig resultere i
en videregående integrationsproces.
Et fælles forsvarssystem kunne også
tænke s opb ygget ved at forskellige nati oner indenfor Alliancen stiller med personellet til de enheder, der skal oprettes .
Personellet udstyres med Alliancens
materiel og udrustning samt videre ud dannes i fælles træ ningsområder. De
økonomiske fordele synes indly sende .
Derfor kan det også tænkes at blive gennemført, men på meget langt sigt.
Det forho ld afgøres i realiteten på det
tidspunkt, hvor de nationale styrker

indenfor en alliance ikke længere kan
antages at kunne skabe den forsvarsmæssige kapacite t, de r alliancernæss igt
opfattes som nødvendig .
Tilbage står de nationale ønsker om en
passende forsvarsst ruktur, der forts at
kan sikre nationens eksistens mod ude fra komm end e militære tru sler. Vægten
vil i så fald her blive lagt på suverænitetshævdende nationale enheder samt måske fastholdelse af værnep ligtssystemet
som en faktor, der har nær tilknytni ng
til det nationale element.
Det synes følgelig hensigtsmæ ssigt at
nationale styrker allerede nutidigt påbegynd es »opdelt« i internationale enh eder og nationale enheder. Det vil skabe
en roligere rytme i de strukt uræ ndri nger, der alligevel vil skulle find e sted på
længere sigt .

Andre NATO-landes militære reduktioner og materielplaner- - - - - - Generelt er der tale om personelreduktioner og omstrukturering næsten overalt i NATO-lande ne. Der er tydeligvis
meget forskellige opfattelser af, hvorledes omst rukrureringsprocessen skal
gri bes an. Mange har valgt at øge andelen af kontraktansat personel og nogen
lande synes at foretrække afskaffelse af
værne pligtsordninger.
Helt naturligt er der midlert idigt en
afventende holdning med hensyn til
større ændringer i materielanskaffelserne, indtil omstru ktureringen af forsvarssystemerne er på plads. Dog er der
en helt klar tendens til at udruste de en -

heder, der har tilknytning til NATO 's
reakt ionsstyrker med nyt og moderne
materiel. Hovedvægten lægges på disse
enheder.
Generelt set er der ikke tvivl om, at
hovedsigtet bliver forbedringer af kvalitetsniveauet på materielsiden til gengæld for reduktionerne i styrketallene.
Det vil føre alt for vidt at genne mgå
alle NATO-landes nedskæringer i forsvarssystemern e og yderligere tilføje de
omstruktureringsprocesser og nyind køb af materiel, der tilsigtes. I stedet er
valgt at give et overordnet indtry k af de
ændringer der find er sted i de to største

europæi ske NATO-lande .
Kilde: NAW og Forsvarsmini steriet.
Et ek sempel på en grafisk sammenligning, der kan friste til besp arelser pAforsvarsb udgettet. Havde sam menligningen i stede t vist andelen afBNP (bru ttonationalproduktet) ville Danm ark have
ligget under gennemsnittet.
Men det er ikke det, det drejer sig om .
Dansk forsvars store problem er misforholdet mellem drifts- og investerings budgettet. Enhver besparelse, der ikke
rager hen syn til det forhold, vil være
uhensigtsmæssig.

Forsvarsudgifter i US$/årlindbygger (-85 kurser)
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Kvalitetsbegrebet får stadig større betydning - - - - - - - - - - - - Der er mange årsager til at forsvaret , og
herunder ikke mindst hæren, tvinges
frem mod kvalitetsbegrebet . Kvantitetseller massebegrebet, d.v.s. mange men nesker med mange våben systemer, opstod i en periode, hvor våbnene var enkle
og relativt billige.
Anvendelsen af massebegrebet, _altså
anvendelse af mange mennesker med relativt lavteknologiske våben og våbensy stemer vil være ensbetydende med store
menneskelige tab overfor en mod stande r
med modern e avancerede våbentyper. I
en national eksistenskamp kan det måske til en vis grad akcepteres, at en forsvarskamp kan medføre store menneskelige tab, men det vil aldrig ku nne
godke ndes, såfremt en nation skal sende
per sonel til et fremm ed område fjernt

fra deres eget land . Her vil det være afgørende, at det udsendte personel ikke
mister livet på grund af mangler ved materiellet eller uddannelsen. Det at træde
på en fodfolksmine kan være sort uheld ,
som ingen kan lastes for, men skyldes
uheldet, at det ud send te pers onel ikke
besidder det tilstrækkelige og mest moderne minerydningsmateriel, der kan
købes for penge, så er sagen en helt an den - og langt alvorligere.
En forsvarspolitisk prioritering i overensstemmelse med den sikkerhedspolitiske situation vil som nævnt uvægerligt
betyde flere internationale opgaver. Forsvaret bliver dermed nødt til at lægge
vægten til fordel for kvalitet, d .v.s. overgå fra delvis ind køb af »second-hand«
materiel til erhvervelse af nyt og moder-
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ne tid ssvarende materiel. Forsvarsbudgettet størrelse vil he refter afgøre, om
det kun er de styrker, der har internationale opgaver, der skal have det avancere- .
de materiel.
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To prototyper af den nye tyske 155
mm/52 cel. selvkørende haubits 2000.
185 afdenne type skil tillP tysk forsvar
efter 1998.

80,5%.
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Kilde: RAG .
. Ca. siden 1979 har forsvarsbudgettet
ikke levner plads ril rimelige marerielindkø b. Driftsomkostningerne blev
dermed uforholdsmæssigt srore i forhold til macerie1invesreringem e, bl.a.
fordi styrketnslen« sk ulle overholdes pA
lige fod med andre NATO-lande. D et er
mindst 15 Ars efterslæb pA materielindkøb, der nu skal indhentes,
Grafen er basere t pA danske defmitioner. Efter N ATO-defma tion ViIIedanske
driftsudgifter i 1989 f.eks . have været

1985

1986

1987

1988

Det nye europæiske jagerfly EF-2000.

England
En gland gennemfører mege t væsentlige

reduktioner af deres styrker i alle tre
værn. Fra 1990 er hæren blevet red uceret fra ca. 190.000 man d til ca, 120.000
i 1994 og reduktionerne vil fortsætte, således at anta llet omkring år 2000 vil
være ca. 115.000 mand . For marinens

grunden for, at den engelske regering
kan hævde, at forsvaret i realiteten har
forbed ret sin kapacitet og som følge deraf vil være i stand til at gennemføre alle
hidtidige såvel som nye opgaver.
For hærens vedkommende er den første serie af den nye Chall enger 2 kam pvogn overført. D e sidste leverancer af
haubits AS-90 er ligeledes tilført . D et
første Rapier Mk 2 (fjeld standa rd C)
luftværn ssystem blev overfort i begyndelsen af 1995. Beslutning om indkøb af
91 nye angrebshelikoptere forven tes
truffet i 1995.
For søværne ts vedkommende skal der
bygges tr e type 23 fregatter, som er de
sidste tre af en serie. I slutningen af
90'erne vil flådens type 42 destroyere
blive erstattet af en ny type fregatter, der
bl.a . kan yde lokal luftforsvarsstøtte. Et
antal på 35 destroyere og frega tter fastholdes tilsyneladende på det nuværende
niveau . En ny helikoprer-carrier er un der bygning og forventes operativ i
1997.
For flyvevåbnets vedkommende forventes 250 af EF2000 flyet at kunn e tilføres efter årt usindskiftet. På gru nd af
de ændrede st rategiske forhold tillægges

af N H -90 helikopteren . Man ser sig også
om efter en erstat ning for det ma ritime
patrulje- og ASW-fly BREGUET ATLANTIQUE .
For flyvevåbnets vedkommende har
reak tio nsstyrke rne ligeledes priorite t.
H ovedområdern e, hvor mod ernisering
anses for nødvendig , er indenfor luftfor- .
svar, præ cisionsvåben og langtrækkende kommunikations-, kommando.' og
kontrolsystemer. Indtil dennye EF200 0
kommer i ope rativ tjeneste vil F- 4F

Ph anto m og en enkelt eskadrille
M IG-29 danne hovedstyrken idet tyske
flyvevåben . Modernisering af F-4F
flyene forven tes .gennemført i 1996 og
samtidig men er man , at det er nødve ndigt med en ersta tni ng for HAWKluftværns systemet. Tyskern e ønsker i
stedet et hø jmobil t luftværnssystem,
der skal være i stand til at engagere både
fly og taktiske missiler. Der foreligger
planer for udvidelse af flytransportkapaciteten.

Udviklingslande indkøber også avanceret materiel - - - - : - - - - - - - -

vedkommende er tallene henholdsvis
ca. 63.000 (1990), 54.000 (1994) og
44.000 (2000) . I flyvevåbn et er tallene
hen holdsv is ca. 90.000 (1990), 73.000
(1994) og 57.000 (2000).
D er tilføres en del nyt materie l til alle
tre værn og de bri tiske styrker har generelt filet et kvalitativt løft . De t er bag-

Fl åden vil modtage nye skibe, bl.a. 4
BRANDENB URG -kl fregatte r til er statning for ældre H AM BU RG-kl de stroyere. D et er ligeledes planen i slutningen af 90'erne at erstatte de gamle
LUT ] E N S-kl destroyere med klasse
124 fregatter, som skal udvikles gennem
et fælles intern ationalt våbenudviklingsprogram . En ny type ubåde, klasse
212 vil erstatte 206 og 206A. Søværnet
øn sker desuden en ny type korvetter og
står overfor at modtage en flådeversion

transportfly og helikoptere større vægt
end hidtil og der er truffet beslutning
om væsentlige ind køb . To nye typer
avancerede flybårne våbentype r foreslås
udviklet, nemlig et stand -off'miss il og et
panservæmsmissil .

lYskland
Siden genfore ningen har »Bundeswehr«
mått et genn emgå store nedskæringer i
personelantallet . Målet var en samle t
sty rke på 370. 000 mand, men allerede
nu er tallet lavere, nemlig lidt under
340.000. 233.400 gør tjeneste i hæren ,
77.400 i flyvevåbne t og 27.200 i flåden.
Planen er et forsvar med 39.700 officerer, 133.300 fra mellemledergru ppen ,
38.000 andre professionelle soldater,
155.000 værn epligtige og endelig 4000
reservis ter under genin dka ldelse.
Udrustningen af reaktionsstyrkerne
har prioritet og enh edern e
bedre materiel og udru stning end hovedforsvarsstyrkerne. Der lægges yderligere stor
vægt på disse styrkers kommun ikations-, kommando- og kontrol kapacitet. Op mod 1/3 afinvesteringerne i militær forskni ng og teknologi vil blive
brugt til udvikling af reakt ion sstyrker nes rekogn osceringsma teriel samt til

ar
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forbedring af kommunikations-, kornma ndo-, kontrol- og inform ationssystemers kapacitet.
For Tyskland s ved komm ende skal
omkring 225 af ialt 2. 125 Leopard 2
kam pvogne moderniseres. De r bliver
tale om forbedret beskyttelse i forbin delse med frontpansringen og forbedring af de optiske systemer. Af de pansrede infanterikampkøretøjer, Marder
A I/A2, er der planer for modernisering
af ca. 2000 køretøjer til A3 modellen .
Forsøg med en ny type 155 mm selvkørende haubits er stort set gennemført og
indførelsen 'af det nye system gennemføres sandsy nligt omkring årt usinds kiftet. Et nyt pansret rekogn oscerings"
kamp køretøj forven tes indført , ligesom
der er frem tidige planer for indførelse af
en ny type pan srede hjulk øretøjer (8 x 8)
i samarbejde med F ran kri g. Yderligere
nye kamp- og transport helikoptere. T il
ma ndskabet en ny let ara mid hjelm , forbedrede skuds ikre veste og et nyt 5,56
mm infanterivåben . (D anmark skal tilsyneladende køb e en del af de gamle infanterivåben, som tyskerne opfatter som
forældede).

I Mellemøsten er våbensalget steget væsen tligt siden operation »ørkens torm«.
Mellem østen tegnede sig eksempelvis i
1993 for ca. 22% af det totale globale
salg af konventionelle våben og ca. for
50% af det totale salg til ud vikl ingslande. De t var især Saudiarabie n , Kuwait ,
Ægypten , De Arabis ke Emirater og
Iran , der foretog de pågældende indkøb.
D er er dog en vis sandsynlighed for, at
salget atter går ned efterhånden som
Kuwait-kr isen kommer tid smæs sigt på
afstand.
Men også det asiatiske marked aftager
en væsentlig procentdel af det årlige salg
af våben . Ca. 40% af salget til ud vik lingslandene i 1993 gik hertil. I mod sætning til Mellemøsten forventes det, at
salget til det asiatiske marked vil stige
væsentligt i årene fremover.
En del af anled ningen er den reducerede ame rika ns ke tilstedeværelse i området . Nordkorea er en destabiliserende
trussel, ligesom Kinas voksende betydning og militære potentiel giver anledning til bekymring i nabolandene. Men
også en lang række af uafkl arede proble mer »hænger i luften«, Adskilli ge
øgrupper har tvivlsomme tilh ørsforhold . Grænseområder i det Sydkinesiske H av er uafklarede o.s.v.
D er har igenn em lang tid været en
klar tenden s i våbensalgene til Østasien .
D et er det øgede tekn ologiske niveau af
de våben , der indkøbes. Kundern e er
meget ofte nat ioner, der er nået langt i
industrialiseringsprocessen og derfor

M 48H klmpvognen er et led i moderniseringen af hæren i Taiwan .

,

•

Pakistan har indkøbt mere end 150
kampvogne af typen 85-IIAP fra Kina.
Kampvognen har en 125 mm kanon.
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Pakistan producerer i øvrige selv kamp.
vogne med stør re fm bl.a. den europæiske våbenindusrri.

gerflyprogram er kun eksempler på udviklingen. Men der kunne nævnes en
lang række af andre eksempler på pro duktion og modifikationsprocesser
dækkende Pakistan , Indien, Indonesien
m .fl. H ert il kommer, at de østasiati ske
lande i forvejen besidder »know -how« i
relation til de elektroniske systemer, der
er en betingelse for effektivisering af
våbnene.

Spredningen af avancered e konventionelle våbensystemer medvirker naturligvis til instabilitet. Det er den ene
side af sagen.
Men at mange land e besidd er avancerede våben kan i høj grad have indfl ydelse på, om f.ek s. FN vil være i stand til at
gennemføre fred sbevarende eller fred sskabende missioner. Det vil nemli g influere på den politi ske beslutningspro-

ces, når der skal tages stilling til at sende
egne styrker i ildlinien .
Så enten siger man »ne]«til at deltage
i internationale opera tioner p.g .a. mangel på tid ssvarende militært mate riel eller også udrustes egne mili tære enheder
således, at der er rim elig sikkerhed for,
at de bliver respekte ret i forbindelse
med de pågældende F N/OSCE-opgaver.

Materielarvens dystre perspektiver - - -- - - - - - - - - - - - - Det danske forsvars materielsamm ensætning er karakteriseret ved, at tiden
fra det erkendte behov for anskaffelse af
nyt materiel til implementering, specielt
af størr e systemer, oftest har været for
lang . Den operative anvendel se af materiellet er yderligere forsøgt opretholdt,
indtil modifikation ikke længere var
mulig. Forholdet mellem størrelsen af
forsvaret s mate rielan skaffelsesbudget,
forsvarets stru ktur samt materi eIlets
tekniske og opera tive levetid bevirker, at
materiel sammensætningen kun kan ændres langsomt. For svarets samlede materielbeholdning består således af en
kombination af noget moderne og velegnet materiel, store dele ældre, men sta-

digt anvendeligt materiel , samt en del
gammelt og tild els forældet materiel.
Sagt meget kort, så har der igennem
alt for mange år været afsat alt for små
beløb til indkøb af materiel. Dansk deltagelse i internationale operatione r sæt ter fokus på problemet .
Ingen tvivl om, at forsvarets personel
kan klare om trent enhver problemstilling , som de kan blive ud sat for under
løsningen af internation ale opgaver..Det
skyldes generelt personellets høje standard og uddannelse. Men det må i samme forbindelse fremhæve s, at uanset
personellets uddannelse og tro på, at enhver opgave kan klares, så er materieIlets
kvalitet afgørende for, om det samme

personel overlever i en eventu el vans kelig kamp situ ation.

Kilde: RAG.
Et udsnit af den l5-årige efterslæbsperiode (1979-1995) for materielindkøb
i dansk forsvar. Grafen er interessant,
fordi Tyskland syn es at have været pA
niveau m ed Danmark. Det er ikke rigtige. De definerede opgørelsesm etoder
medinddrager f.eks. ikke tysk udviklingsstøtte til industrien og deraffølgende lavere indkøbspriser for materiellet.
Graferne viser derfor kun tendenser,
uanset at de oprindelige tal stamm er fra
NATO.

Materielanskaffeiser i % af fors varsud g iftern e
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ikke kan være tilfredse med forældet
tekn ologi. Det er købers marked , hvilket bet yder at sælgerne må være i stand
til at konkurrere både med pri serne og
med hensyn til »afkast« som f.eks . produ ktionsaftaler m .v., d .v.s. at der ofte
kræves direkte overførsel af teknologi og
produktionsfaciliteter til frems tilling af
avancerede våben, samtidigt med våbenleverancer.
Og der er fakti sk tale om leverancer af
meget avancerede konventionelle våben, som er fuld t på hø jde med de våben , som de fleste NATO- lande besidder.

USA tegnede sig for 72% af salget til
udv iklin gsland ene i 1993, medens de
større europæiske nationer stod for 13%
og Rusland for kun ca. 9% .
Adskillige stater i Asien er efterh ånden selv i stand til at udvikle og fremst ille avancerede våben , omend støttet af
virksomh eder i USA, Tyskland , F rankrig , England , Israel m .fl .
Og der er vir kelig gang i sagerne derude . Sydkorea er eks empelvis stort set
selvforsynende med pansrede køretøjer.
Deres kamp vogn type 88 er nu p rodu ceret i et antal på 600 og en nyud viklet

N y 155 mm selvkørende haubits fremstillet i Kina . Med standardam m unition
har den en rækkevidde på ca. 28 km og
med speciaiammunition en rækkevidde
på omkring 40 km . Intern ationalt m A
den tekniske standard betragtes som
middel.

26
24
22
20
18

kamp vogn type KIA l med en 120 mm
kanon kan forventes snart at gå i produktion. Chin Kuo jagerfly fra Taiwan, Sydkoreas KTX-2 jagerfly og Kina s nye ja-

Jagerfly frem stillet i Taiwan. I Østasien
er der inden for flyinduscrienseks land e,
der kan gøre sig gældende på et avanceret tek nisk m·veau, nemlig Japan, Kin a,
1aiwan, Indonesien, Sydkorea og Singapore.
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D et in ternationale opgavespektrum for
de ty ske styrker gør det nødvendigt at
genn em føre en ny m odifikation (trin
III) af L eopard 2 kampvogn en . Forbedringerne omfa tter bl.a. en 140 mm kanon, forbedrede ildledelsessys tem et.
Billeder viser den modificerede (trin II)
L eopard 2 kJmpvogn .

Grafen viser effek tforringelsen af et tilfældigt v:lbensysrem. ModifikJrion ar er
våbensystem kræver normalt en mindre
investering end indkøb af er nyt våben sysrem. Til gengæld gi ver m oditikstionen ikke de samme driftsøkonomiske
fordele, som et nyt system kan give og
heller ikke den samm e kJmpeffek l (nye
sysremer ville være usælgelige, h vis den
samme kampeffekt kunne opn~s gen nem modifJkation).

Relativ operativ effekt

i

D en seneste russiske kampvogn T-80U
med 125 mm ksnon. Kun 1'72 og 1' 80
er fortsat i produk tion i Rusland .

indfasnin g

I internationale opgaver er utid ssvarende eller manglende materiel et sik kerhedsmæssigt problem for det mandskab, der skal ud føre de pålagre opgaver.
Det må eksempelvis for nærværende
vurderes som yderst betæ nkeligt at indsætte dan ske hærenheder på fred sskabende missioner, såfremt det kan medføre direkte kamp mod moderne udrustede styrker. Det samme vil gælde

t

ModifIkation

Våbensystemets
leverid

kampopgaver samme n med NATO's
reaktionsstyrker. For søværnets og flyvevåbnets vedkomm ende er situ ationen
noget bedre, omend langtfra tilfred sstillende.
Omkostningerne ved anskaffelse af
tid ssvarende materiel til alle tre værn vil
blive meget store. Manglende materielbevillinger vil derfor uvægerligt influere
på forsvarets størrel se, hvis per sonellets

En regning, de r skal betales ---------------------:~
Et af de mere alvorlige problemer for
dan sk forsvar er derfor den øjeblikkelige
materielm æssige status . Forsvaret er
ikke på niveau med de naturlige samarbejd spartnere inde nfor NATO. Det gælder i større eller mind re omfang for alle
tre værn.
Det vil kræve væsentlige mate rielinvesteringer at udligne de mangler, der
langsomt har hobet sig op siden slut ningen af70 'erne .
H æren er hårdest ramt materielmæssigt. I realiteten er mere end 50% af materiellet forældet.
Også søværnet har ganske væsentlige
mangler, uanset at værnet må betragtes
som langt mere mode rne end hæren.
Den største umiddelbare mangel i relation til internationale opgaver er større
og moderne fartøjer, der er i stand til at
holde søen i længere perioder end de nuværende korvetter er i stand til.
For flyvevåbnets vedkommende er
der ligeledes mangler, uan set at værne t
måske kan betragtes som det mest moderne af de tre værn. I relation til internationale opgaver er de t primært tra nsportka paciteten, der træ nger sig på .
Den nuværende tra nsportkapacitet er
mildest talt un derdi mensione ret .

gammelt
system

akkumuleret
driftsudg i~

---

---

.--

-nyt
system

Inve s te ring

I nyteyelom

l,

Kilde: RAG.
D rifrsbesparelser ksn ofre hentes på
indkøb afnye våbensyseemer. Det betinger imidlertid, at der bevilges penge til
de fornødne investeringer.
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sikkerhed i internationale operationer
skal tages alvorligt . Med de nuværende
forh old og nedskæri nger i forsvarsbudgettet synes forsvaret at skulle redu ceres
ganske væsen tligt ind en livremmen kan
nå hele vejen rundt i relation til de bevilgede ntidle r.

Hærens materiel (1)

Hærens materiel (2)

(dets mulige udfasningstidspunkter)

(dets mulige udfasningstidspunkter)
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uversigren lwJ næv·
nes, ar ~'ær Mn S burde ud&ses, men
ru:ppe bliver det. Der er pJanhgr
Jeic/køb ti! . bssm'dew t)ili .uns. For
J55 mm sd~'kørende og trukken Juubits
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er del n il'/somr om iJJremsnionaJ æn dMd lwJ nstboJdes i tre ~ Artrods
moclifibtion (rrkkn :idde utilnnkke·
lig ). Kun 1O-20"a!artiJleriammunicioøen er rimeligt modem e. Leopard l AS
bmpVOS'DeD er uriJsrrrllilig ri1 in rer.

nlltionak opg;In~r. Ingr:mørmaskiner er
foræJd~e. l r.sen rlJir ck:k ilr mind>e'
hol~D er fontldcr, Ddt:
rsdioDlIltf"rielkl bør udskifra.
OH:rsigren omfam:r ikke de n.\oC' SJ's temer, der aød~øcligvis mJ ;msb ffo- til

u

interIJBtions1e operationer, herunder

m .m. Yderligere vil der blive ~hov for

eksempelvis -.automatiske. QpJdmngJ.
sys temeT, m9TkekampudstyT, infameri·
lwnpk.Brrrøjer, Uopard 2 bmpvo~,
~tdlimav~rionsudsryr.
moderne
føringscxnrre, artilkripejkoo:Jrer m.

er an el] mJn.~poI1bdikoptf"re.
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MATERIEL TYPER

MATERIEL TYPER
ror flyveVllbnets m ateriel omiimeroverOgsA for søværnets materiel kan de vurderede ,.fasredrsral for udfiJsning naturlig vis diskuteres. Der er tale om en over-

ordner vurdering af materie/siw sci OMD.

A f særligeforhold j oversigten hin nævnes, at LYNX helikopterne antagelig vil
blive m odificeret og dermed opnJ en
længereJevetidendangivct.lf1g . RAG 's

anbcWing skal fire ud af torpedomissilbådenes ri enheder (WlLLEiHOESkj) holdes operative. R esreren de torpedomissilMde fureslås henlagt i reserve
eller oplagr (»m ølpose«),
Manglerne j søværnet amtsner eksempelvis moduler til SunFlex 300, semålsmissiler, integrerede lu ftforsvarsmissi/sys temer, moderne fOrsVlIr m od søm Ms-
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m issiler, radioudsryr m .m . Der bliver
især et stort frem tidig rbehov for m oder ne, større fan øjer til delugeIse i ope1'8tioner udenfor danske farvande. Det
k unne eksempel vis blive Su nFlex 500,
SlanFlex 1500 eller StsnFlex 3000.

sigten ogsA en overordnet vurder1.D.g,
hvor de »faste« lIrslal for udfasning kan
diskuteres.
Af særlige forhold i oversigren kan nævnes, at hovedparten af SIDEWINDER
missiler; ustyrede bomber og ustyrede
raceræ-er forældroc. Bn vis grad afop darering kan find e sted , men det skaber
ik ke moderne system er. En modifiks-

uon afHAW K-systemet vil forlænge levetiden som anført, m en sys temets kapecitct mod væsen flige mAlsom missiler
vil{onsar væn-tvivlsom. Udskiftning ril
moderne systemer vil formentlig komme i fokusom kr1ng.ir 2005. Kontrol- og
VllI'S1ingsmaterie11et (NADGE-syslemet)
mA forventes delvis erststtet afnyt materiel til ACCS-sysrem er (Air Command
and Control System) . Det nye system
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forventes del vist finansi eret over
N AW's infras rrok rurbudget. H erudover om fatter m anglerne i flyvevåbnet eksempelvis flere nye, moderne I'llben systemer, sAvelluft" tiJ-luft som luft til-jord system er. Der bliver yderligere
et stort fremt idigt behov for flere umsportfly.

Konkurrencen om de unge kan ændre forsvarets struktur - - - - - - - - Et forhold , der kommer til at påvirke
for svaret og for svarets persone1situation
gan ske kraftigt , viI være de små fødselsårgange fra perioden omkring begyndel sen af 80' ern e. De når en passende alder for forsvaret lige efter år 2000 .
Umiddelbart set vil det ikke få bet ydning for forsvaret. Der indkaldes kun en

begræn set del af hver enkelt årgang af
un ge og der vil følgelig stadigvæk være
et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag
for værn epligt ige.
Selv om det måske ikke bliv er et problem med indkald elser af værnepligtige
- det er trod s alt kun et spørg smål om
lovgivning - så kan der derimod blive
store problemer med at rekruttere fast
personel til forsvaret, herunder stampersonel.
Forsvaret vil nemlig, ligesom alle andre arbejdsgivere, komme ud i en voldsom kon ku rrence for at tiltrække disse
små ungdomsårgange . I en periode ,
hvor de r kon stant bejles til de unge fra
arbejdsgivernes side, kan værn epligten
bli ve opfattet på en langt mere negativ
m åde , end det er tilfældet i da g. De begrænse de in dkaldelser af en årgang kan
blive en belastnin g, fordi de i sæ rlig grad
vil føles ure tfærdige, når et firma samti digt står og vifter m ed et godt uddannelsestilbud eller et spænde nde job. De nuværende rådigheds kontrakter i forbindel se m ed bl .a. rekruttering af per sonel
til Den Internationale Brig ade vil have
endnu mindre tiltrækning til den tid .
Tenden serne med hensyn til di sse kon trakter ses ievrigt allerede i dag .
D e unge, der indkaldes i de t før ste tiår
efter årtus inds kiftet , vil stille større
krav om en interessant og givende udda nn else i fors varet med en m ere individuel hen syntagen til personlige evne r
end det er tilfæld et i dag . D et hidtidige
militære uddannelsessystem vil derfor
komme under pres og kan det ikke leve
op til forvent ningern e, vil værn epligtssystemet som helhed komme under politi sk pres. F redelige tilstande kombineret m ed et sådant pres vil resultere i nedsat værn epligtstid.
Sam tidig far
forsvaret stadig mere avan ceret materiel , der skal betj ene s af fast personel
med en grundig uddannelse og sto r erfaring i våbe nsystem et . Dermed vil der
blive færre interessante opga ver for de
værn epligtige. Di sse to m odpoler kan risikere at nedb ryde væ rnepligtssys ternet.
Derer nemlig det sam tidige dilemma ,
at det faste personel, og ikke mindst
stam personellet, også skal tilgodeses på
en ande n måde en d hidtil. Hvis det ikke
bliver tilfældet , vil det bli ve stadigt
vanskeligere at rekruttere fast pe rso nel.

Forsvaret vil i så fald blive udkonkurreret af bl.a. erhvervslivet i »kampen« om
de unge . Der hører ikke megen fanta si til
at forestille sig, at den tids unge næppe
vil bruge deres bedste ungdomsår på et
job med ud sigten til at blive »smid t ud«
i 3S-års alderen . Hvorfor skulle de dog
ud sætte sig selv for det , når de r er rigeligt med nye og spæ ndende opgaver
and re steder i sam fundet. Såda nne forhold kan tvinge forsvaret ud i en udvidet
uddannelsescyklus, hvor der garanteres
sideløbe nde civile høj status-uddannelser samtidi gt med gennemførelsen af
tjene sten i forsvaret .
D enne situation vil formentlig blive
in dledt lige efter årt usinds ki ftet og kan
tænkes at blive højaktuel omkring år
2005 .

, - -- - -- ---- - --

Det er kampen om de unge, der på
mange områder bliver afgørende for forsvarets udvikling og fremtid. SO 'ernes
og 90'ernes overskud af unge ledige har
ingen relevan s i for svaret i år 200S.
Disse forho ld vil antagelig betyde, at
de nuværende st ru kt urelle ændringer af
forsvaret kun er indledningen til mere
vidtrækkende ændringer i det før ste tiår
efter årt us inds ki ftet .

--- -- -- - -- -- -

Kilde: RAG .
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Der kan næ ppe være tvivl om, at de tendenser, som vi aktuelt ser i planlægningen , d.v.s. red uktioner af forsvarsbudgettet og samtidige forsøg på at bevare så
meget af den bes tående struktur som
overhovedet m uligt, er en uforholdsmæssig kostbar fremgangsm åde . Det
betyder i realiteten, at der på mange om råder bliver tale om lappeløsninger, heru nder knopskydning på den gamle
struktur i form af bl.a. internationale
elementer.
En sådan udvikling uden de fornødne
øko nomiske midler vil betyde en fortsat
udhuling af forsvaret. Denne udvikling
kan måske til en vis grad og i en vis tid
modvirkes gennem reduktioner af
stru ktu ren , d .v.s. nedlæggelse af flyvestationer, flådestationer, kaserner og en heder. Hvor smertetæ rs klen for yderligere red uktioner egentlig er, er vanskeligt at forudsige. Den synes imidlertid at
være indenfor rækkevidde, såfremt forsvaret betragtes som helhed . Det skyldes bl.a. , at den materielrnæssige udhuling , der har stået på i snart mange år,

uvil kårligt forstærkes gennem de kra v,
der vil være til materiellet i Den Intern ationale Brigade og de enheder af søværnet og flyvevåbnet , der skal operere internationalt.
Det betænkelige ved denne ud vikling
bunder i flere forho ld . Der skabes en illusion om , at det sam lede forsvar fort sat
er særdeles effektivt i kraft af resultaterne fra de få en heder, der opererer internationalt. Disse enheders kampeffekt
vil im idlert id være et resultat af, at alt
det bedste materiel i forsvaret efterhånden vil blive samlet her. Der vil være en
tenden s til , at nyt materiel hovedsagelig
skal tilgodese de enheder af alle tre
værn, der kan forvente at fil internationale opgaver. Der vil nemlig ikke være
midler til ret meget mere.
Forholdene vil i sidste ende resultere
i, at kun en yderst begrænset del af det
sam lede for svars system vil være tilstræ kkeligt udrustet, nemlig de enheder, der skal repræsentere Danmark udadtil.
Udviklingen vil formentl ig på et tids-

punkt omkring årt usindskiftet blive anset for så betænkelig, at der m å gøres noget . Der er blot det uheldige, at i årene
efter årt usinds ki ftet skal væsentlige dele
af for svarets hovedmaterielgenstande
også ud ski ftes. De vil til den tid være
forældede. Der bli ver derfor tale om noget i retning af dobbelte investeringer,
d .v.s. der bliver tale om relativt store
beløb.
Resultatet bliver, at der kun sker det,
at forsvaret får delvis erstatning for dele
af de hoved m ateri elgenstande, der i forvejen var plan lagt udfaset .
Den naturlige konsekvens af udviklingen vil på længere sigt være, at det
kun er den del af forsvaret, der ha r direkte forbindelse med NATO eller andre
internationale organisationer, herunder
FN, der vil overleve som egentlige
kampenheder på et tilstrækkeligt højt
teknologisk nivea u. Den resterende del
af forsvaret vil fa en relativ lav materielrnæssig stat us.
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Vil værnepligtssystemet overleve? - - - - - - - - - - - - - - - - - Et værnepligtssystem vil naturligt være
rent nationalt orienteret. Et sådant system ville kunne udrustes omtrent på
samme niveau som de internationale
dele af forsvaret , såfremt der er vilje til
at ofre de meget væsentlige investeringsudgifter, der i så fald vil blive tale om.
Det vil der næppe være politisk basis
for, hvorfor denne del af for svaret efterhånden kan forventes at bl ive relativt
lavteknologisk.
Gennem en forsvar smæssig »adskil lelse« i internationalt orienterede professionelle styrker og værnepligtsstyrker,
en »adskillelse«, der under alle om stændigheder alligevel vil opstå af økonomiske og materielrnæssige årsager, dannes
der tilsyneladende sam tidigt et naturligt
grund lag for et tilknytningsforhold for
H jemmeværn et. At det kan bet yde visse
strukturændringer for hjemmeværnet
skal ikke medinddrages her.
Alt ialt kan det være baggrunden for
endnu en udviklingsrnæssig mulighed
for forsvaret, nemlig en model , der kunne gå i retning af det schweiziske forsvar.
Det danske for svar ville på den måd e

kunne opretholdes indenfor et rimeligt
drifts- og materielbudget , fordi store
dele af personellet ville st ille deres for svars inds ats gratis til rådighed.
Naturligvi s er det kætterisk tale. Nogle vil kald e det en hårrej sende mulighed.
Ikke desto mindre vil der formentlig
skulle tages poli tisk stilling til sådanne
problemer kort efter årt usindskiftet ,
Mange såkald te »kart ofler« skal sluges
for at fastholde befo lkningens direkte
tilknytning til for svaret under de stæ rkt
ændrede forho ld , som fremtiden - og et
fon sat reduceret forsvar sbudget - vil
byde på.
En »sammensme ltning « af de le af det
nuværende hjemmeværn og det nationale forsvar, baseret på et udbredt vær nepligt ssystern , vil formentlig ikke være
en dårlig løsning . Værnepligtssystemet
ville fort sat være i stand ti l at levere pe rsonel til de professionelle internationale
enheder, ligesom stampersonel og officerer, der ikke længere har den rette alder til en in ternational operativ indsats ,
ville kunne overføres til de nationale
styrker som aflønnet personel og her bi-
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drage med værdifulde erfaringer.
Sandsynligheden for en udvikling
som beskrevet ovenstående kan ikke
umiddelbart vurderes. Det er et spørgsmål om , hvornår - og om - en forsvars mæssig »kartoffelkur«afden art kan sluges politisk . På den anden side er der
den m ulighed at un dvæ re værnepligtselementet i for svaret, idet de international e enheder fuldt ud kan sæ ttes i stand
til også at forsvare Danmark i sam arbejde med vore allierede.
Der er naturligvis tale om et politisk
valg p å en tidshorisont, hvor den sikkerhedspolitiske opfattelse kan være he lt
anderledes end nutidigt . Uforudsigeligheden er derfor indlysende.

F. EN FREMTIDSVERSION
FOR ET DANSK FORSVAR
I enhve r større organisation vil der altid
være store problemer forbundet med at
skulle ændre en kendt struktur til fordel
for en ny, som på mange måder kan forekomme ukendt . Det er ikke alene et
spørgsmål om et antal stillinger, der
ændres , oprettes eller nedlægges , men
også et spørgsmål om årelange traditioner, der del vist bliver revet op .
Specielt indenfor forsvaret er der tale
om en »virksomhedskultur«, der siden
2. Verdenskrig har kunnet opbygges under stabile forh old og derfor er dybt forankret. Mange af de stru kturelle ændringer, der skal finde sted, kan få karakte r af »værns kulturelle« ændringer
og er derfor følel sesmæssigt ømtålelige.
Et andet forho ld , der også kan in fluere på modstanden mod.ændringer er
den psyko logisk betingede opbygning af
enhver militær enhed me d visheden om,

at netop de er de bedste. Det er en lige så
naturlig foreteelse ved sportspræstatio-

ner som for enheder, der skal præstere
en indsats under krigslignende forhold .
Den samme psykologiske faktor indbygges tildels også i relation til det materiel,
der er til rådighed . D isse faktorer kan i
personellets bevidsthed overskygge og
dække over forældet materiels realist iske kapacitet i forhol d til evt . modstanderes materiel.
Kombineres modstanden mod de
»væmskulturelle- ændringer med lokale po litis k-økonomiske forhold, f.eks . i
forbindelse med nedlæggelse af regimenter og kaserner, så kan der opstå
handlingsmønstre, der får karakter af at
være irrationelle.
Netop den følelsesladede modstand
mod ændringer kan friste til en politisk
»sk jult dags orden«, Man mørklægger
den egentlige planlægning for forsvarets
fremtid og udleverer kun nøjagtigt så
store »lunser« af de ændringer, der på
forh ånd er langtids-planlagt , som be-

folkningen, kom muner, amter og forsvarets personel vurderes at være i stand
til at »sluge«.
D et er indlysende, at de ændringer,
der skal finde sted, må ske langsomt.
Det er ligeledes indlysende, at ændringerne skal ske i nogenlunde takt med andre NATO- lande. Men det er ikke indlysende, at et demokratisk samfund ikke
får mulighed for at deba ttere de langsigtede fremtidsplaner, der foreligger.
Planlægningshorisonten for ethvert
forsvars system er det tid spunkt, hvor
»materielarven« mister sin bet ydning.
Indenfor den vestlige verdens militære
forsvarssystemer regner man sædvanligvis med en tidshorisont på 15-20 år.
Uden et sådant perspektiv vil »materielarven - altid blive en hindring for et forsvarssystems udvikling.

To strukturelle ændringsprocesser inden år 2010 - - - - - - - - - - Det vil næppe blive således, at forsvaret
får en jævn udviklingscykl us frem mod
år 20 l O. Der vil formentlig blive tale om
to væsentlige stru ktu relle ændringsprocesser.
»Den sikkerhedspolitiske ydre strukturelle omlægnings er den proce s, der
ind ledtes ved afslutningen af »den kolde
krig « og iøvrigt fortsat finder sted . Den
omfatter reduktioner i den bestående
struktur og samtidig »knopskydning«af
elementer på den samme stru ktu r til
gennemførelse af den sikkerhedspoliti-

ske målsætning. Den In tern ationale
Brigade er et af disse kn opskydningselementer.
»D en indre stru ktu relle omlægnings
er den næste fase i omstruktureringsprocessen, som kan forvente s kort efter
år 2000. Denne omlægning vil bl.a . basere sig på en lang række af forhold , der
omfatter tilpasning til forandringer i
samfundet, i alliancestrukturer, i befolkningens holdning, på det sikkerhed spolit iske plan m .v.
De hurtige forandringer i de indu -

strielle samfund, internationaliseringen
og det stigende behov for militær imødegåelse af kritiske situ ation er på den internationale arena kommer til at skabe
nogle vilkår for forsvaret , som på mange
måder er meget anderledes end den nu værende forestillingsverden tilsiger.
I den nedenstående beskrivelse har vi
forsøgt at dække såvel den nutidigt påbegyndte »sikkerhedspolitiske ydre
stru ktu relle omlægning« som den senere »indre stru kturelle omlægning«.

Forsvarets fremtidige opdeling - - - - - - - - - - - - - - - - - Der vil fremtidigt blive et stort behov for
internationalt anvendelige og samtidig
hurtigt deployerbare styrker. Styr kerne
må nødvendigvis være sålede s sammensat, at de kan operere på lige fod med
NAID's reaktionsstyrker og ligeledes
på lige fod med andre landes styrker i
forb indelse med FN- eller OSCE-operationer. Både indenfor NAID ' s reaktionsstyrker, som indenfor FN-eller
OSCE-operationer, spændes over et
mege t bredt spektru m af operationstyper og samarbejdsmæssigt over et
endnu bredere spektru m af nationalt
sammensatte styrker.

Da risikoen for, at da nsk territorium
vil blive truet af traditionelle angrebstyper i lighed med koldkrigsperiodens
trusler, er red uceret meget væsentligt og
måske helt elimineret , må der nødvendigvis også her ske en afvejning af forsvarets fremtidige struktur og ind sats i
forhold hertil.
Ser man derfor på de sikkerhedspolitiske behov og kombinerer disse be hov
med de øvre økonomiske begrænsninger, der vil være med hensyn til materielinvesteringer og driftsbudgetternes
størrelse, så vil det være endog meget
sandsy nligt , at det bliver nødvendigt at
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»opdele« forsvarsstrukturen i Danmark
på følgende måde:
- Et hjemligt værnepligtsbaseret
forsvar.
- Et internationa lt orienteret forsvar
baseret på fast personel.
Forsvaret vil som nutidigt bestå af en
hær, et søværn og et flyvevåben. Fredstid sstyrken i det hjemlige værn epligts-

baserede forsvar vil bestå af færre værnepligtige med væsentl igt kortere tjenestetid, medens det faste personel ved et
lavt internationalt aktivitetsnivea u antalsmæssigt vil være nogenlunde - det
samme som nutidigt, og ved et højt internationalt aktivitetsniveau antal smæ s-

sigt væsentligt større end nutidigt. Værnepligtige vil primært været knyttet til
hærens mobiliseringsstyrker.
De internationale enheder af alle tre
værn vil være de bærende elem enter i
forsvaret . Enheder med fast personel
indenfor de tre værn vil på tid shorisen-

ten kunne deltage i internationale mili tære operationer, enten indenfor NATO/
(WEU) regi eller indenfor FN /OSCE
regi . Disse enheder vil i fremtiden udelukkende blive bemandet med fast personel.

Betingelser for værnepligtssystemets overlevelse - - - - - - - - - - - Dansk forsvar vil efter al sands ynlighed
også i fremtiden have en national grundstru ktur, der er vær nep ligtsbetinget.
De politiske strømpile peger generelt i
den retning.
De t er imidlertid nødvendigt at se på
denne nutidige politiske tendens i et
mere langsigtet perspektiv. Befolkningens og især de unge s opfatte lse af situationen i f.ek s. år 2005 vil sandsynligvis
være ændret. Som anført i det tidligere
afsnit, »Konkurrencen om de unge kan
æn dre forsvarets struktur«, vil der blive
tale om en ny rollefordeling. Nutidens
store ledighed blandt de aldersklasser,
der har interesse værnepligtsmæssigt ,
ændres nemlig til noget i retning af kritisk mangel på de samme alde rsgrupper
indenfor såvel private som offentlige
virksomheder efter år 2000. Et krav
om f.eks. 9-12 måneders værnepligt vil
derfor næppe blive det store politi ske
»trækplaster « blandt den yngre del af
befolkningen. Især ikke hvis kun en begrænset del af hver årgang indkaldes og
den direkte militære trussel mod Danmark er lige så fjern som i dag .
I år 2005 vil "D en kolde krig e være på
l S års afstand og de værnepligtige vil til
den tid slet ikke være realistisk bevidste
om, hvad »den kolde kr ig« indebar i
praksis. Hertil kommer, at internationaliseringen af samfundet, såvel som informationsteknologien, på det tidspunkt .
vil være nået et langt skridt videre . Det
bet yder bl.a. også, at de politiske partiers stru ktur kan have forandret sig .
Selvfølgelig er det ikke sikkert, at det
bliver således, men det er væsentligt at
gøre sig klart , at tingene forandrer sig
hurtigt i nutidens samfund. Politiske
strømpile når aldrig længere ud i frem tiden end det oprindelige grundlag kan
. bære.
Skal værnepligtssystemet overleve, vil
en tilpasning til samfundsudviklingen
være nødvendig.
Meget taler derfor for, at løsningen i
værnepligtsspørgsmålet på god demo kratisk vis kommer til at ligge et sted
mellem »alt « og »intet«.
Spørgsmålet er så, hvorledes en sådan
»mellemvej« ser ud?
En fornuftig antagelse kunne være , at
værnepligtstid en generelt vil blive skåret ned til 3-4 måneder, altså ca. halvde-

len af den nuværende gennemsnitlige
vær nepligtstid.
Muligvis skur rer det i nutidige ører og
opfattelser, at værnepligtstiden bliver så
kort , at stort set kun enkeltmandsud dannelsen kan gennemføres, men dels
hersker der som nævnt sandsynligvis
dyb fred i området og dels vil der være et
stort behov for de unges arbejdskraft i
vir ksomhederne.
Udover den egentlige værnepligtstid
vil der antagelig blive mu lighed for en
frivillig 6 måne der s videregående ud- :
dannelse, således at de unge, der måtte
have interesse herfor, vil kunne gennemføre en uddannelse, der berettiger dem
til optagelse i det stående forsvar af fast
personel indenfor de tre værn.
Det vil formentlig være den værnepligtsmodel, der er råd til - og politisk
opbakning til - på det givne tidspunkt .
Det forhol d spiller nemlig også ind , at
varslingstiden for et muligt militært angreb mod Danmark antagelig på tidshorisonten vil være så lang , at det antal
værnepligtige, der i den givne situation
vil blive behov for, vil kunne nå at modtage den fornødne overbygning på deres
uddannelse, herunder enhedsuddanneiser m .v.
.
Og her er vi så nået frem til den argu mentation , der anvendes ved de lejligheder, hvor nedsættelse af værnepligtstiden kommer på tale, nemlig at det ikke
kan lade sig gøre at gennemføre en videregående masseu ddannelse af værnepligtige p.g.a, »Ilaskehalsproblemer« i
uddannelsessystemet , d .v.s, manglende
befalingsmænd til uddannelsen, manglende uddannelsesområder m .v,
Et sådant udsagn er ut vivlsomt rig.
tigt , men rigt igheden er naturligvis betinget af de forudsætninger, der er lagt
til grund for argumentationen . Forudsætningern e baserer sig sædvanligvis
primært på den varslingstid , der kan påregnes , inden et fjendtligt militært angreb kan sættes ind, d.v.s. den tid det tager, inden en angriber politisk har mo tiveret sin befolkning og militært har
opb ygget den krigs struktur, der er nød vend ig til et angreb mod Danmark, og
dermed i realiteten et angreb mod hele
NATO.
Varsling stiden fastlægges af forsvaret
ud fra en »worst case « betragtning.
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En fastsat kort varslingstid kan følgelig skabe »flaskehalsproblemer« ved en
videregående masseuddann else af værnepligtige med en kort indledende tjenestetid , medens en længe re varslingstid ikke vil skabe de samme problemer.
Det kan også siges på en anden måde.
Kort varslingstid kræver et stort og kostbart uddannelsessy stem og dermed stort
set en umuliggørelse af nedsættelse af
værnepligtstiden, medens en længere
varslingstid kræver et min dre uddannelsessystem og samtidig adgang til ned sættelse af værnepligtstiden.
Det afgøre nde problem er følgelig den
varslingstid , der er fastsat.
Men andre forhold kan også ændre
problemstillingen. Internationale opgaver vil nemlig indirekte medføre et større beredskab i forsvaret i kraft af, at eks empelvis Den Intern ationale Brigade
relativt hurtigt kan opstilles . Hertil
kommer naturligvis, at de to øvrige
værn, søværnet og flyvevåbn et , primært
baserer sig på fast personel.
Efterhånde n som internationale opgaver får større betydning, vil beredskabet
være stigende, uden at det værnepligt sbas erede system im pliceres , som det vil
fremgå af senere afsnit .

Hærens uddannelsessystem er »skræddersyet« til udviklingen- - - - - Ansvaret for den første samlede uddannelse af værnepligtige er i hæren delt
mellem de opstillende myndighed er,
regimenteme, og de operative myndigheder. Regimenterne har ansvaret for
uddannelse n af den enkelte soldat samt
for uddann elsen af grupper og delinger,
medens de operati ve myndig heder overtager ansvaret for uddannel sen på
underafdeling s- og højere niveau .
Det er et emne, der har været drø ftet
ofte og inten st og på mange måder er
meget følelsesladet, måske fordi opdelingen i det nuværende uddannelsessystem kan virke stift . Det er dog ikke
hen sigten , at gå ind i den disku ssion.
Forh oldene omkri ng regimenterne er
kun berørt , fordi netop regimenternes
indled ende uddannelsesan svar og øvrige opgaver med relativt B. ændringer
kan antages at blive indpasset i et fremtidigt værnepligtssystem med begrænset
værnepligt .
Hærens regimenter er opstillende
myndi ghed er og har derfor ansvaret for:
- enkeltm andsuddannelsen samt ud dannelsen af grupper og delinger.
- gennemførelsen af indkomma nderinger af personel af reserven .
- planlægning og gennemførelse af
mønstringer.
- den generelle forvaltning af det personel og materiel , der »tilhører« de operative myndigheder.
De værnepligtige, der på tid shorisonten skal genne mgå 3A måneders værnepligt vil udelukkende blive uddannet
ved de regimen ter, de er indkald t til.

Det kan også være sandsynligt på tidshorisonten , at værn epligtige til søværnet og flyvevåbnet af besparelseshensyn
vil fil deres allerførs te indl edende rekrutuddannel se hos størstebrugeren.
d.v.s. hæ ren.
D e frivillige værnepligtige, der ønsker yderligere 6 månede rs uddannel se,
overgår til en uddannelsesbrigade, der
varetager den videre enhedsuddanne lse
på und erafdelingsniveau og højere. I ud dannelsesbrigaden gennemføres tillige
specialuddannelser i forbindelse med
udsendelse på opgaver for FN, OSCE

m.v.
Der bliver altså i realiteten tale om en
fred stidsmæssig adskillelse mellem
værnepligtsstyrkens
grundlæggende
uddannelse og de højere enh eds-uddannelsesniveauer indenfor systemet . Samtidigt vil der være grundlag for en næ rmere tilknytning mellem hjemmeværnet og de pågæ ldende regimenter i
forb indel se med bl.a. videregående uddannelser indenfo r Hjemmeværnet.
Regimenternes antal kan dog forven tes redu ceret i en vis ud strækning på
tid shori sonten.
I tilfæld e af mobilisering , vil det blive
nødvendigt at etablere en meget væsent lig uddannelseskapacitet - dog afhængigt afvarslingstiden. Denne uddannelseskapacitet vil befinde sig i regimenterne og i uddannelsesbrigaden , ligesom
reservepersonel i form af tidlig ere t jenstgørende fast personel i alle tre værn kan
genindkaldes. Yderligere vil en del personel fra de internationale brigader kun-

ne bidrage til uddannel sen i kortere
perioder.
Der skal altså foreligge en forberedt
uddannelsesplanlægning sideløbende
med mobiliserin gsplanlægningen.
Det vil denned fonsat være muligt at
mob ilisere betragtelige styrker til forsvar af dan sk territorium og alliered es
territorier i umiddelbar nærhed af Danmark mod traditionelle angrebstyper,
d.v.s. erobringslignende krige, som man
forestillede sig dem under »den kolde
krig e.
Teknologisk set vil mobiliseringsstyrkerne være p ået lavere niveau end de enheder af alle tre værn , der tilsammen
danner den stående forsvarsstyrke.

godkendt medlem af NATO. Heni!
kommer faktorer som suverænitetshævdelse etc.
Det er derfor generelt det udgan gspunkt, det må tages i forbindelse med
forsvarets fremtidige udvikling, naturligvis sammenholdt med alle de øvrige
faktorer, der er opridset i de forud gående afsnit .
På den baggrund kan det antages, at
det dan ske forsvars fredstidsstruktur i
år 200l vil bestå af:

Hæren:
- Første Danske Division , bestående af
to internationale brigader og en delvist bemandet uddannelsesbrigade.
- Et regimentsbaseret uddannelsessystem for værnepligtige.

- Krigsstrukturen vil bestå af ovennævnte brigader samt yderligere to
mobiliserin gsbrigader, der danner
Anden Danske Division.

Søværnet:
- Samme struktur som nutidigt, men
med en for bedret kapacitet til intern ationale operationer.
:
- Kri gsstrukturen vil stort set svare til
fredsstru kturen.
FlyveYolbnet:

- Samme stru ktur som nutidigt, men
med en forbedret tran sportkapacitet
og forbedret kapacitet til gennemførelse af internationale operationer.
- Krigsstrukturen vil stort set svare
til fredsstrukturen.

Forsvarets stående styrke- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nøgleordet for forsvarets stående styrke
vil være »alsidighed •. Dette begreb vil fil
langt større betydning end selve størrelsen af strukturen .
Den nye sikkerhedspo litis ke situation
har efterladt forsvaret med det problem,
at der for øjeblikket ikke eksisterer nogen dimensionerende faktor, der kan
danne ud gangspunkt for nøjagtige beregninger af forsvarets størrelse. At det
kan fastslås, at der fortsat er et behov for
et forsvar, er en anden sag, men det løser
ikke dim ensioneringsproblematikken .
Man kan selvfølgelig tiln ænne sig et
beregningsgrundlag ved at gennemgå de
hovedforpligte lser, som dansk forsvar
har i relation til NAID samt de opgaver,
som forsvaret løvrigt er pålagt.
For hæ rens vedkommende skal Danmark stille en division til NAID 's hovedforsvarsstyrker. Men en division kan
lige så godt bestå af to brigader som tre
eller fire brigader plu s divisionstruktu-

ren. Fra dansk side skal der ligeledes
kunne opstilles et hovedkvan er på
korpsniveau. End videre vil der være behov for styrker til terri torialforsvaret
samt sikr ing af modta gelse af assistance
fra NAID 's reakt ionsstyrker. I territorialforsvaret vil der formentlig pr imært
være beh ov for nøglepunktsforsvar og et
let mobilt forsvar, derer i stand til at skabe forudsætningerne for ind sættel se af
f.eks . pansred e enheder. Men størrelsen
og antallet af enheder er der ingen, der
i realiteten kan ud tale sig om, fordi
mod standeren og angrebsmetoclen er
ukendt.
For søværn ets vedkommende er det
på samme måde vanskeligt at hævde, at
behovet f.eks. er tre korvetter eller så og
så mange nye STANFLEX-fanøjer.
Og hvem kan påstå, at flyvevåbnets
beh ov er nøjagtigt 60 fly.
Der er naturligvis CFE-Aftalern es
fastlæggelse af forsvarets størrelse i for-
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bindeIse med pe rsonel og materiel. Men
her er talstørrelserne fastlagt efter ford eling mellem NAID-landene og beregningerne er iøvrigt baseret på det hidtidige invasionsforsvar. Den fremgangsmåde synes kun at kunne anvendes i
begrænset ud strækning.
Der er fakti sk ingen , der på en solid
militærfaglig baggrund kan hævde at
være i stand til at beregne, hvor stort forsvaret skal være. Man kan højst tale om ,
hvilken type forsvar, der er beh ov for.
Endelig er der det forh old , at et forsvars
størrelse og et forsvars kapacitet ikke
længe re behøver at være proportionale.
Den eneste dimensionerende faktor,
der synes anvendelig, er, at dan sk fersvar bør have en passende størrelse og
være passend e udrustet i forhold til de
øvrige land es forsvar indenfor NAIDAlliancen , således at nationen kan overholde sine internationale forpligtelser.
Altså stort set et spørgsmål om at være et
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Ser man på de opgaver, som Danmark
allerede har påtaget sig i international
henseende og de fremtidige opgaver, der
uvægerligt vil dukke op, så vil der i de
kommende år blive et stort behov for at
forbedre værne nes kapacitet i materielmæssig henseende. Det gælde r såvel
deltagelsen i NAID's reakt ionssty tke r
som deltagelsen i operationer på mandat
fra FN eller OSCE .
Både søværnet og flyvevåbnet har en
rimelig basis for at kunne nå et passende
tekn ologisk niveau i forbindelse med
operationer i internationalt mil jø. Sagen
stiller sig anderledes for hæren. Det vil
være utænkeligt, at hæren vil være i
F-16 er fortsat et avanceret fly. Men
uden avancerede og moderne våben kan
dets kapacitet ikke udnyttes.

stand til at nå en tilfredsstillende materielkvalitet , hvis den oprindelige store
grundstruktur opretholdes. Kun ved at
have færre enheder og dermed et mindre
produktionsapparat vil der kunne skaffes midler til de nødvendige udskiftnin-

ger af materiel og dermed en rimelig materielstandard.
Der kan endda herske tvivl om , hvorvidt det er muligt indenfor et forsvarsbudget af den nuværende størrelse, at
skabe og fastholde et tilfredsstillende
tekn ologiniveau for ret meget mere end
to brigader i hæren. Underforstået forudsættes det , at uddannelsesbrigaden
og mobiliseringsbrigaderne vil være udru stet med ældre materiel eller aflagt
materiel fra de to stående internationale
brigader.

De tre værns grundstrukturer
HÆREN.
Kr igsstruktur:

Lokalforsvar :

l . Danske Division .
2. Danske D ivision.
S brigader.
Logi stikkommando.
Militærregioner.
9 bataljoner.

Fredsstruktur . Danske Landkommando.
1. Danske Divi sion .
2 internationale brigader.
luddannelsesbrigade.
I fredstid vil uddannelsesbrigaden og en
af de 10 intern ationale
brigader udgøre den
dan ske divi sion sstruktur i det
dansk/tyske korps.
Operativ
støttestru ktur.

Logistikstøttestru kt ur :

Udd annelsesstruktur:

SØVÆRNET
Operativstruktur:

Operativ
støttest ruktur:

Logistisk
støttestru ktur :

Hærens Operative
Kommando.
Militærregioner. :
Hærens
Materielkommando
For syningstjeneste,
teknisk tjeneste,
hovedværksted , parkom råde , ammunition sar senal .

_

Danmark er stadig i front med fremstilling af moderne, avancerede orlogsfartøjer. StfmFlex 500, SmnFlex 1500 og
StanFlex 3000, som er vist ovensrAende,
kunne danne søværnets grundsramme
for overfladefartøjer sammen med
SmnFlex 300. Fælles modulsystemer vil
skabe stor fleksibilitet i fartøjernes anvendel se til militære og civile form ål.

5 eskadrer med
\
kampenheder.
, .
Overvågmngs-/
inspektion senheder.
øvrige enheder.
In spektionshelikoptere.
Landbaserede kampenheder.
Frømandskorpset .
l operativ kommando.
Marinedistrikter.
5 eskadrestabe .
Radarstationer.
Mob il base, flåde radioer m .rn.
Søværnets
Materielkommando
Fl ådestation +
Fl ådestation i
»m ølp ose«.

Marinestation .
Uddannelsesstruktur:

Uanser omsrrukrurering skal der
danske forsvar fortsarudgøre en smidig organisarion, der i sir daglige
virke kan større det civile samfund.
Udover fiskeriinspekrion yder torsvaret essistsnce ved katastrofer eller
ulykker til søs, se - og luftredningstjeneste, hjælp til eftersøgning, bekæmpelse af havforurening, assistance til miljøovervågm'ng, uskadeliggørelse af ammunirion, miner,
terrorbomber og meget mere. Det
m A forudses, at det civile samfund
vil fa. et stigende behov for støtte til
løsning af særlige opgaver. En ny
struktur mA følgelig ikke begrænse
forsvarets flek sibilitet pA disse om råder.

Et antal skoler.

Et antal regimenter og
skoler.
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Bemandingen af de internationale
brigader og uddannelsesbrigaden
m ed fasr personel indrettes fleksibelr, således at den ea cnde internationale styrke til enhver tid kan leve
op til de fastlagte beredskabskrav
uden nødvendigvis at være fuldt bemandede. Det vil bl.a. k ræve rådighedskonrrakrer pA et andet og langt
mere funktionelt niveau end nu tidige.
Operarive Enheder, der baserer sig
på værnepligtig personel, vil i fredstid kun have en yderst begrænset
bemanding. Det drejer sig bl.a. om
de to brigader, der tilsammen danner 2. Danske Division (»skyggebrigaden<). Ved mobilisering nedlægges regimenrerne og personellet
overføres til 2. Danske Division (lg
andre mobiliseringsenheder sam men med rådighedspligiigt uddanne1sespersonel m .v.

FLYVEvABNET
Operativ
struktur:
4 kampflyeskadrillen
Transporteskadrille.
Redningseskadrille.
Skole- og træningsfly.
Luftværnseskadriller
(4 eskadriller i mølpose).
Nærluftforsvarseskadriller.

Operativ
støttestruktur:

Flyvertaktisk
Kommando.
2 flyoperative flyvestatio ner + et antal
deployeringspladser
efter behov.
Luftværnsgruppen.
Kontrol- og Varsling sgruppen (CCI S).

Logistikstøttestruktur:

Flyvevåbnets
Materielkommando
Ho vedværksteder,
værksted sdivision og
forsyningsdepot.

U ddannelses-

struktur:

Et antal skoler.

G. AFSLUTTENDE
KOMMENTARER
H vis nogen har faet opfattelsen af, at es
med dette indlæg i forsvarsdebatten har
øn sket at provokere, så har de helt ret .
Men CS har også forsøgt at give et ind tryk af de problemer, som forsvaret har,
samt hvad de udviklingstendenser og
mulige udviklingsforløb , der er beskrevet, kan resultere i. Generelt er styrkeopbygninger, stru ktu rer, økonomi og
materiel berørt på en rimelig langsigtet
horisont og sat i relati on til internationaliseringen og de internationale perspektiver.
Uans et at øst-vest konfrontationen

stort set er et overstået stadiu m, så tegner den sikke rhedspolitiske situation til
at blive mere kompleks end nogensinde,
som bl.a. beskrevet i CS-Bladets tillæg,
»Fremtidens danske forsvar«fra september 1994. Situationen kommer til at stille store krav til de mil itære systemer,
herunder specielt disses evne til at tilpasse sig flest mulige af de forventede
udviklingsforløb. De t vil ikke mindst
gælde dansk forsvar, der i forvejen halter
langt bagefter i materielmæssig henseende.
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Hensigten har naturligvis ikke alene
været at provokere, men skal i lige så hø j
grad vække til eftertanke omkring den
fremtidige udvikling af dansk forsvar.
Der bliver tale om en række af helt nye
roller, der i nogle tilfælde kan blive afgørende for dan sk indflydelse på såvel
europæiske som globale problemstillinge r.
En fredel ig global udvikling kommer
ikke af sig selv. Der vil være et større behov end nogensinde tidligere for militære systemer, der er udrustet og uddannet
til at bevare eller skabefred .
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