ET FLEKSIBELT
FORSVAR

FOR
.. .

FREMTIDEN

Et debatoplæg vedrørende forsvaret efter år tusindeskiftet

FORORD
Hvorfor blander Centra orenmgen for Stampersonel sig i den overordnede forsvarsdebat og begrænser sig ikke som andre til spørgsmil om løn- og
arbejdsforhold?
Svaret er, al es er en faglig organisation. hvis opgave er at tjene medlemmernes interesser. Da torsvarspolitikken og debatten derom er afgørende
for forsvaret som arbejdsplads og denned for medlemmernes tilværelse. er
es forpligtet til al blande sig i forsvarsdebatten på medlemmernes vegne.
Det har es da også gjort i andre situatio ner , og med held. es har udgiv et
"El forsvar. der er bru g for" og senere "Forsvaret ved Korsvejen" og begge
skrifter har fået stor o g vedvarende betydning for udviklingen af dansk forsvar.

"Et fleksibelt forsvar for fremtiden" bringer perspektiver og overblik ind i
en forsvarsdebat. der i den senere lid har været præget af masser af mod stridend e informationer og meninger og ikke mindst af bud på ned skæringe r og lukninger. Det er en situation, der har gjort personellet usikker og
gør en god arbejdsplads dårligere.
I "Et fleksibelt forsvar for fremtiden" fremlægger CS en model for de
kommende årtiers forsvar. Det er en model. der bygger på fremtidens udfordringer. Da disse udfordringer imid lertid naturligt er svære at sætte
større lse på. er hovedordet for CS's model "fleksibilitet"! Det drejer sig
om et fleksibelt forsvar, der indretter sig efter opgaverne. og ikke omvendt.

Et yderl igere hovedsigte med modellen er. at forsvarets ressourcer i så høj
grad som muligt skal koncentreres omkring de operative dele af forsvaret.
Det får selvfølgelig også betydning for forsvarets fremtidige struktur.
Men det er vigtigt at understrege. at CS 's model ikke har udgangspunkt i
at hvernedskæringer og nedlæggelser. Disse indskrænkninger mener
ken forsvaret. forsvarets personel eller løs ningen af forsvarets opgaver kan
ho lde til!
)
.

es.

u '"

Z ...; ~ -

Finn Busse Jensen
Fonnand for Centralforeningen for Stampersonel
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INDLEDNING
[fler Den kolde Krigs ophør, med dens veldefinerede fjendebillede og klare opgavesæt, er- dan sk forsvar nu i en situation, hvor både fjender, trus ler
og opgaver er væsentligt me re uklare.
Er ".fjenden" en nær nabo. der inde n for en bes temt tidshe risom kan frygtes
al Vise truende adfærd?

Er "fjenden" konflikter. der geo grafisk er i en rimelig afstand fra os , men
so m ukontrolleret kan blive til trusler mod frede n også i vor del af verden?
Er "fjenden" den intern ationale terrorisme, der ha r rige mulighede r i et
sam fund. som den modern e teknologi har gjort specielt s årban?
Er "fjenden" den g lobale befo lkningseksplosion kædet sammen med sc h,
sygdo m og naturk atastrofer?

Er "fje nden" en måske end nu ukendt trussel mod Dan marks eksistens?
Er "fje nden" en økono misk verden skr ise med vidtfavne nde og uforud sigelige politi ske og socia le konsek venser?

Kodeordet ; den ne model er derfor

II
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Det vil sige en model. der sætter forsvaret i stand til at reagere fornuftigl
o g hastigt på aktuelle udford ringer.
Men det skal også være en model. hvorefter forsvaret hurtigt og effek tivt
kan forandres i takt med trusiern es og opgavernes udvikling. Det giver et
forsvar, der kan løse de til enhve r tid væsentligste op gaver. Og medfører
også et forsvar, der ikke lader opgaveløsni ngen bestem me af en svæ rt for anderlig struktur.
Mod ellen forud sætt er også. at Danmark gennem et bredt samarbejde indenfor forsvaret kan løse de forsvarspolitiske opgaver hurtigt. effektivt og
sikke rt. Det kan være forsvar af den nationale integritet. deltagelse i iruernationale eller human itære opgaver eller støtte til det civile samfund.
Eksempler på denne samlede indsats er:
• bekæmpelse af miljeketas uofer ved Danmark s kyster kan gen nemføres
effektivt ved indsats af ingen iersoldater. miljøskibe og fly. der både kan
ov ervåge situationen og direkt e kan de ltage i bekæmpelsen af Ioru renin gen i samarbejde med Beredskabskorpset
• direkte suyerænjtctsbæyde lse kræver koordineret indsats af alle tre væ rn

Eller er 'fjenden" i virkeligheden en kom bination af flere tru sler. der duk ker op pi nogenlunde samme tid ?
Sikkert er del, at del er uhyre svært al forholde sig til el enkelt og entydigt
fjendebillede se lv inden for en tidsh oriso nt på 10-15 år.
Men når et forsvar ikke har klare fjender og opgaver at forholde sig til, er
der prob lemer. For hvordan skal strukturen se ud? Der er jo store forskelle
på uddannelse. materiel og prin cip per for enhede r. de r skal sikre landet s
s uverænitet. og for eribeder. der skal kunn e o perere langt fra Danmark under frem meda rtede himmelstrø g og virke sammen med eller imod den mest
mod ern e tekno logi.

MODELLER
Derfor er der to hoved modeller for fo rsvarets udvikl ing.

Den ene går ud på, at man sats er på en bestemt "fjende" og lader denne
definere forsvarets udseende .
Den anden model indebærer. at man accept erer fremtidens uforud sigelig hed. Det betyder. at man med hensyn til struktur. materie l. uddanne lse og
personel forsøger at finde en mod e l. der bygger på fleksibilitet.

• fred sslølleod c m j$sjpoer kan få den optimale effekt gennem en hurtig
indsættelse af en luftland ee nhed ved hjælp af flyvev åbnets tunge trans-

portfly . en base bestående af steneskibe med helikop tere og indsættelse
af DlD'en - eller dele heraf - med eventuel støtte af fly og luftvæ rns.
missiler
• hum anitær indsats i en tørkeram t region. Ingenierenheder kan hjælpe
med al cprene infras truk tur og eventuelt finde en ande n vandforsy ning,
f lyvevåbner kan ste ne med transport af forsyn inger og materiel. kom .
ma ndo-rstøt tesklbe ka n danne en viglig base for den samlede indsats og
sanite tsenheder kan yde uvurde rlig hjælp i kriseshu etio nen
• slØlte til co pcnnancnt udyjkliDi af el stærkt tilbages tående område

es

Den model,
frem lægger og begrunder i delte skrift, vil g ive dans k for .
sva r en kapacitet lil al ge nnemføre alle de tænkel ige opgaver uden al skulle
ge nnem en ræk ke dyre og ineffektive "hovse't-løs ninger.
Samtidig er der også muli ghcd for at vise nytænkning ove r for h vilke
midler, der med nytt e kan bruges i specifikke situationer. En målrettet indsats i et krise - og konfl iktpræget o mråde kan for ekse mpel udmærket bestå
af en kom bination af diplomat i. human itær indsats, militær indg ribe n i forskellige størrelsesorde n og stolte til en permanent økonomisk, soc ial ud .
vikling i o mrådet. Efter den nye struktur vil dansk forsva r være i stand til
al gøre en mærkbar inds ats på de fleste af disse områder.
Men det betyder også, al de r på centralt hold skal være den rene mulighed
for at planlægge og styre en væ rns fælles mission under o fte rimeligt
uke ndte forhold!

RESSOURCER

es lægger op til, at for at dansk forsvar kan gennem føre opgaverne optima lt. ressourcebevidst og med rettidige hensyn til personellets liv. helbred
og velfærd. skal ma teriellet være moderne og af høj standa rd.
CS er også klar ove r, at mod erne materiel og nye opgaver koster penge.
Men med den rette prioritering på begge disse o mråder kædet samm en
med en ny og mere effektiv struk tur mener eS..at der p1 et niveau svare n•
de til det nuværende forsvarsbudget kan skabes luft til den nød vendige
omflytning af ressourcerne i forsvaret,
En omflytning, hvor man også be nytter lejligheden til al vurdere resso urceforbruget i stabe m.m. og sammenligne med. hvad der gælder for de operative enheder.
Samt idig kan man ogs å vurdere, om de t ikke ville være beti me ligt med en
'overordnet kommandos truk tur. hvor Forsvarskommandoen overtager det
' direkte ansvar for mat eriel og for de operalive opgav er. Ma n kunne spørge,
' om del er nedvendigt med 3 operalive kommandoer, 3 mate rielkomman' doer. 1 forsvarskommando (med værns fælles anliggender) og diverse en dre myndigheder til effektivt og rationelt at administ rere og føre en o rgani salion af den stø rre lse, dansk forsvar har og vil have i de n overskuelige
frem tid? Et andet relevant s pørgs mål er, om den nud vend ige koordinering
af virkso mheden og optimering af ressou rcerne find er Sled med den nuværende struktur i forsvarets øve rste stabe og kommandoer "!
Det skal også næ vnes , al fordi noge t lægges sa mme n behøver del ikke fy ·
sisk al befinde sig på samme sted, idet de moderne kom munikationsmidler
gør det let at have materielstab /materielkommando eet sted og operativ
stab/ope rativ kommando andet sted . Men en eventuet omstruk turering vil
betyde kortere, hurtigere og mere effektive bes lutningsveje og en frigørelse af ressourcer ti l operative formål .
Man bø r endvi dere beny tre muli ghed en for genere lt at ajourføre forsvarets
persone lstruktu r til forsvarets nye opgaver og til den teknolog iske og operationelle udvikling .

EN MODEL FOR FORSVARET
EFTER ÅRTUSINDESKIFTET
Dansk forsvar s kal også i fremtiden være i stand til al forsvare landets s uverænitet og interesser. Men samtid ig skal den fremtidige indsats priori teres højt på følgende områder:
• NATO og denne o rgani sations udvidelse
• Ircdsstørtende, også i den tred ie verd en
• humanitæ re op gaver

"Aftalc om forsvarets ordning 199 3-94 " vil dette forø ge DIB'en s uddannel se og reak tio nsevne.
Samtidig bør der under DlB'en oprettes en luftmobil bataljo n. der er be mandet. så d en kan udsendes med højst en uges varsel. Dcn luftmobile bataljon s kal kunne suppleres med nødvendige størteenheder af art illeri. log istik, luftværn, Jægerkorps og ingeniører. Steneenhed erne ska l være tæt
sa marbejdede med bataljonen uden at indgå rast i luftlandeenhedens organisation . ~ed bli ver hensynet til en fleksi bel udnyttelse af forsvarets
ressourcer også tilgod eset. Den nød ven dige lufttransportkapacite t ka n s tilles til rådighed fra en fæll es pu lje.

• støtte til det ci vile samfund

Luftlandeenheden skal tilmeldes NATO's Umiddelbare Reaktionsstyrker
og FN's SH IRBRIG og skal og så være anvendelig udcn for Europa.

For at disse opg aver kan løses optima lt og med størst muli ge realistiske
hensyn til pers onellers liv. helbred og velfærd. må stru ktu ren i dansk forsvar nøje vurderes og udvikles i relation til opgaverne.

Der op rettes endvidere en reservcbrigad e med fastansatte og rådighedspersonel til afløsning af DIB'cn i Cl indsatsornråde. Reserv eb rigaden skal ud gøre en fast kerne i Danske Divi sion, idet reservebrigad en naturligt i kri setiltælde vil blive koncentreret i eller tæt på Danmark .
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Forsyaret ska l lilpass es opi:ayeme 0i ikke pmyendt!
Overordnet betyder det e n s treng s tyri ng af ressource rne hen i retning af de
steder. hvor de gø r størs t nytte i opgaveløs ningen. Blandt andet skal sta be
og støtt estruktu r nøje afv ejes i fo rhold til de opera tive enheder.

Møn strin ger af hel e enheder afskaffes .
Hæren s operative enheder komme r heretter i hovedtræk til at bestå af:

Det er ogs å nødvendigt. at der afsættes mærkbart fle re ressourcer ti l indkøb
af nyt og moderne mat eri el . Det er inde n for en relat iv kort tidshorisont
operationelt lan gt det bedste for både op gaveløsning og for pers onellet O g
investeri nger i ny. og mod erne materi el vil både samfundsøkonomisk og
driftsmæssigt være langt at foretræ kke.

• Danske Division med 3 brigader. herunder den intern ationale reserv ebrigade
· DIB'en inklusiv den luftmobile balaljonskampgruppe
• Jægerkorpset
• Regionale styrker med hjemmeværn og i hv er region en pa nseri nfantcri bataljon. der er fem procent kadrebemandet

Generelt vil det også være at foretrækk e. al man får kortere og hurtigere
kommandoveje og kommuni ka tionskanaler. med en effek tiv ud nyttelse af
den viden . pe rsonellet på alle niveauer sidder inde med .

• Bornholm har som hid til en. s tående ba taljonskampgruppe

Det vil også s ikre den nødv endige sm idig hed og hurtighed i det samarbej de på tværs i forsvaret. de ny e og utraditionelle opgaver nødvend iggør.

HÆREN
Den Danske Internationale Brigade (DIB) bør gøres til en troppeenhed. der
er umiddelbar krigsbrugbar. Det s kø nnes ikke at være tilfældet (ar nuværende.
Derfor bør brigadens enheder for fre mtiden bestå af ståe nde e nheder, der i
højere grad er bemande t med fas t tjenestegørende personel, suppleret med
designeret fast persone l og persone l på rådigh edakontra kt. Sammen med
blandt andet en genne mfø relse af det uddanne lsesniveau. der er anført i

Op retho ldelse af denne struktur kræver en videreførelse af værnepligten .
Bortset fra enkelte tilfæ lde kan indk aldelsen af værnepligtige indskrænkes
til en væsentlig kortere periode (ca. 4 md r.), hvor primært den første en ke ltmandsuddannelse gennemføres. II vis truslerne mod Danmark forstærkes . kan uddannel sen hurtigt udbygges . Der s kal indk aldes det antal værnepligtige. der er bru g for. og de skal have en effekti v uddannelse i den tid.
der aktuelt er nødvendig!

SØVÆRNET

FLYVEV ÅBNET

Søværnet skal klargøres for i endnu høj ere grad at kunne delta ge i de iruernationale opgaver under mere fremmede himmelstrøg. Samtidig ska l ind satsen for det civile samfund og gennemførelsen af humanitære opgaver
optimeres.

Også for flyvevåbn et får de inte rnatio nale. de humanitære og de civile opgaver stø rre betydning i de ko mmende år. Derfor bør transportkap acit eten
stærk t forbedres. idet den nuvæ ren de s tatus på dette område er utit stræk kelig. Derved kan fremføring af fredsstøttende enheder og katas trofehjælp
ske relativt hurti gt og lufttran spo rt af personel. materi el. fors ynin ger. post
rn.v. til dansk personel sta tion eret i fjerne område r og hjemfø relse af syge
og tilskadekomne genne mføres hurtigt og s ikkert.

Det er derfor vigtigt. 81 søværnet får moderne oceangående skibe, der kan
indsættes ved fredsstønende og humanitære missioner samt i all e s lags
forekommende NATO-operationer. Derfor bør der anskaffes kommandoog ste ueskibe, hvoraf det en e kan udrustes som hospital sskib og større
patruljeskibe med helikoptere. Yd erligere skal søværnet ente n d irekte råde
o ver 1-2 flldetankereIJog ist isk støt tes kibe eller have fas te aftaler med civile rederier o m leje af sådanne sk ibe .
Ov ennævnte gruppe af sk ibe skal. ud ov er at kunne løse marilime opgaver.
yd erligere kunne s tøtte i land værende enheder af hæren og flyve våbnet o g
ha ve kapacit et til at ku nne medbringe tungt materi el.
Søværnet skal de suden tilfores 2-3 specialsk ibc med helik optere til løsn ing
af miljø-, politi-, fiskeriinspektions- og redningsopgaver i No rdsøen og
Skagerrak. Heraf ska l I altid være pi s tation. Indtil disse skibe ka n en skatfes. vil inspektion sskibet BESKYTfEREN kunne anvendes t il formå le t. i
so mmerhalvåret dog afløst af Standard Flex 300.

De nuværende miljøskibe erstattes med mod erne skibe over Miljømini steriets budgett er. Desuden o vertag er søværnet flere bevogm ingsopgaver,
blandt andet fra Told & Skat og fra Fiskerimini steri et.

De nuværende fartøjet af FLEX-typen bevares. mens antalle t af helik opte-

Anta llet af fly af Herc utes-typen forøges og liges å antallet af Gulfstream-/Challenge r-typen .
Modernise ringen af F· 16 gennemføres. så fors varet har et mod erne og
operationsdygtigt ka mpfly indtil år 20 15.
Luftværnsgruppen omstruktureres . sA Luftværnsgruppens HA WK ·
eskadriller i højere grad bliver i stand til effektivt og hurti gt at tage del i
Iredsste uende ope ratio ner. even tuelt samme n med en F-16 eskadrille og
hærenheder og støtte t af sø væ rne t og transportes kadrillen.
Indførel sen af et effe ktiv t antimi ssil syste m påbegy ndes. eventue lt i form
af PATRIOT·typen. Sa mt idig lægges nærteftfors varsesk edrilleme i møl pose med en kadrebema ndi ng.
Hel ikopterne placeres sammen med resten af fors varets he likoptere i en
pulje direkte under Fo rsvarskommandoen .

VÆRNSFÆLLF.5

re til rådighed for sø væ rne t skal fora ges.
Ifølge Materielrapporten til Forsvarskommissionen skal korvett er. torpedomissilbidene (WILLEMOES-klassen). minelæggerne af FALSTER klassen, kutterne af ADLAQ-k lassen samt undervandsbådene erstattes i
tiden eft er årtusindeskiftet. Erstatninger for disse skibstyper bør overvejes
nøje i forhold til de operative krav der tegner sig efter årtusindeski ftet. Våbensystemer og andet materiel kan eventuelt bru ges i andre samme nhænge .
CS vil dog und erstrege nødvendigheden af at erstatte de nuværende ub åde.

Forsvarets sa mled e beho v for he likoptere vurd eres, idet der lægges vægt
på en fleksibel og optimal udnyttelse af ressourcern e på område t.
Samtid ig ska l dcr lægges megen vægt på, at indsættelse af enh eder fra d e
tre værn på interna tio na le op gaver indøv es i Task Forces - og så i and re
verde nsde le.

Dele af Den Mobile Base sa mt de land base red e missilbaneri er langtidskonserveres og lægges i mølpose, dog med en kadrebemanding.

--

I

IIJEMM EVÆRNET
Hjemmeværne is opgaver målrcucs efter den nye si tua tion: be vogtn ing af
potentielle terroristmål. bevogtning af virksomhed er og offentl ige insti tut ioner , overtagelse af nærforsvarso pgaver. overvågning a f hjem egn og
støtte til del civile samfund.
Disse opgaver får betydning for de ressourcer . de r bruges i bjcrn mcvæmcr.
Personel. der ikke længere ind går i fo rsvarets kr igss tyrke. kan træd e ind i
hjemmeværnet og overtager næfo rsvarsopgaveme.

BESTEMMENDE FAKTORER
Størrelsen af etlands forsvar bes temmes af en rækk e fakto rer. der har for skellig vægte Ira land til land . England og Frankrig har fo r ekse mpe l af
blandt andet geografiske grunde brugt fors kellige ande le af den nationale
indlægt på forsvare t og har ogs å væ gtet forho ldet mell em væ rne ne forskelligt. Et land so m Tysk land under nazismen brugte af ideolog iske grunde mange ressourcer på militære form ål. mens for eksempel Israel opretho lder el relativt stort forsvar for at sikre landets ek sisten s i en fansat meget truende situation.

Det er dog også klart. a l hjemme væ rnet må se nøje på alderssammensæt ning. struk turen. antal ler af ansatte og funkti oner , der måske me re er histarisk prægede end beste mte af nutidens opgaver.

Størrel sen af og ressourceforbruget til det da nske fo rsvar bestemmes ideel l
set af faktorer som ak tue lle og latente trus ler. udenrigs- og sikke rhedspolitik. vo re alliancer og de nned forbundne forpligtigelser og støttemuligheder, samfundets økonomi ske form åen. forsvarets opgavesæ t set i forhold til
hele samfundet. den danske politiske virke lighed . de n tekno logiske og
strukturelle udvikling inden for sammenlignelige landes for sv ar og dansk
forsvars aktuelle stade og det s intern e udvikli ngsmønstre.
I det følgende er der de rfor en kort ge nnem gang af de vigtigste fakt orer i
forbi ndelse med dan sk forsvars udv ikling.

NYE OG GAMLE "IRUSLER"
Intet land vil trods det stæ rkt forandrede sikkerhedspolitiske billede helt
opgive et nationalt forsvar , også selvom det nation ale forsvars traditi onelle opgav er o ver for nabolan dene vil få aftagende bety dni ng .
Danmark er med lem af større enheder. som har vigti ge globale interesser
og derfo r er vor sikkerhedspolitiske interes seområde væse ntligt udv idet .
Politiskzgecgrefisk vil vi gennem EU og NATO fo kuse re på Eurasien
(Europa og Asien) og Nordafrika. Men ford i vi også er medlem af FN og
USA er en nær allieret. kan Danmark få opgaver globalt. Der vil på gru nd
af integration hen over landegrænserne blive stad igt færre muligheder for
opdeling af interesser i nationale bok se. som nogle rege ringer vil forsvare
og andre kan ignorere. Samtidig har Danmark i fæll esskabets intere sser
valgt et højt aktivi tetsniveau på dette områ de .

Samtidig er en "trussel " blevet vanskeligere at definere. Tidligere kunne

man lælle sty rkerne op på den anden s ide og forsøge at vurdere de sov je tiske lederes hensigter. Fremtid ige udfordringer vil væ re mere tvetydige.
hvor militæ ret let kan blive en feje ma skine. der ska l fej e op. hvor politi kerne svigtede.
Men vi ha r masser af positive c hance r for påvirkning af verde ns gang i
fordelagtig retning. For første gang nogensinde er et fredel igt Europa. som
bygger på sikkerhed og samarbejde. politisk dialog og økonomisk Inregra tion . indenfor rækkevidde. Me llem det militære forsvars centrale opgav er
er fredelig løsning af konflikter og hurtig inds ats i katastrofesi tua tione r.
Soldater stå r for et omfattende internation alt forsvarsdiplomati. som Ager
s ikkerheden ge nnem for e ksempe l kontrol med andre landes væbnede styr·
ker. udbredelse af demokratiske normer og samarbejde mell em mi litære
enheder.

men neskelige hen syn . der taler for en sådan indsats. Nogle pmblemeri
Iauige lande kan få dir ekte følger for befolkningerne i de rige lan de - både
sygdomme og flygtninge rejser hurtig t med vor tids kommunik ationsmi d ler. Socialt røre ka n føre til sa mmenbrud eller til yde rlig tgående lokale le.
derc. og begge dele kan d irek te udford re vestlige interesser.
G lo balt madq .-d
De økonomisk e aktiviteter er blev et så sammenhæ ngende verden ov er. at
ustabilitet se lv langt borte ka n ramme den d ansk e velfæ rd. Desuden be grænser de n økono mis ke integration de enkelte land es råd erum .
Yderligere er de store verdensvirksomheder b levet vig tig e medspillere på
den storpo litiske are na. og deres handl inger kan få stor betydning fo r enkelte la nde. Det sa mme kan ses med internationale val utaspekul anter. Det
er også er inte rnationalt problem. at de n store velstand er uh yre uli ge for.
delt mell em og i landene .

En central del af det verdensbillede. der er opstået efte r Den ko lde Krig. er
USA som den eneste supe rmagt Andre lande er væsentlige i deres områder og/eller ha r adgang til atomvåben. Men ingen nation når op på siden af
USA med he nsyn til militær og økonomisk styrke og potentiale. og USA er
næsten tvunget til at udfyld e en roll e som verden s pol itimes ter. Danmark
og and re af USA 's allie rede og s amarbejdspartnere er så medspillere som
en slags politibetjent e.

De økologiske problemer og kna pheden på naturens ressourcer og uligh eden i forbruge t af disse bli ver også me re og mere væsentlige og er med til
at skabe ustabilitet.

DRIVKRÆFTER

Den gensidige økonomis ke afhængighed skaber behov fo r myn digheder.
der kan sørge (ar. at helhed en fungerer. Mellem disse myndigheders red skaber er po liti og militær.

Der er fire drivkræfter bag global ustabilitet og uro:

Teknoloaisk reyolutio n

Poljtjsk!icoirafisk reyo lutio n
Viser sig i sammenbruddet i de va nte magt kons tellationer med en mængde
na tioner. de r leder efter et stås ted i den in ternation ale orde n. Yder ligere
ops tår en rækk e konflikter. fo rd i s tate r er for svage ove r for andre aktører
af både intern og trans national art.
Dcmoi rafj sk 0i socialL..prcs
Ma nge landes stab ilitet og hand lek raft er unde r trussel fra en ha sti g befol kn ings tilvækst og en voksen de s trø m af fly gtninge og udvandrere.
Yderl igere betyde r den ke ndsgerning. at ind ustri land en es be fo lkninge r ældes. at d isse land es øk onomi ske og sikkerhedspolitiske råd erammer ind skrænkes. fordi dc-er færre til at producere og færre ressourcer til mi litæret.
Epidemier og nød vil virke de stabiliserende og "il ofte trække human itære
ti llag under hel eller delvis mil itær beskytt else med s ig. Det er ikk e kun

Teknol ogisk er v i på vej ind i en ny revolutio n. der får meget sto r be tyd nin g for ve rdensøko nomien samtidig med at den øger det enkelte menneskes ud foldelsesmuligheder. Del gælder specielt på kommunikation s- og
vidensområdet. Men samtid ig er samfundet netop på grund af den tekno logiske udv ikling blevet væse ntligt mere sårba rt.
Udvi klingen i information steknologien og i den mi litære tekno logi generelt er m indst lige så omfa ttende . Det betyder. at små men højteknologiske
og ve luddannede s tyrker kan have en endog meget stor sla gkraft.

FREMTID
Ud fra disse tenden ser tegner der s ig fire alterna tive ve rdener:
Kontrolleret stab ilitet. hvor et intern ation alt øk on om isk og sikkerhedsmæss igt sa marbejde har skabt en rim el ig s ta bil verden sorden. Ve rden s ri gdom er større og er sa mtid ig mere ligeligt fordelt, hvilket gør de t lett ere al
be kæmpe terrorisme. organ iseret kri mi nalitet og ned brydn ingen af miljøe t.
Den gens idige afhængighed ane rkendes

Fo nsat s lio&rckuCi, der er en videreførelse af dagens po liti k og fø rer til
endnu større spænd inger og usikkerhed
Kappestrid hvor en stor del af resten af verden går sanunen i en konkurrence mod USA. Højere forsvarsbcdgener og regionale rustningskapløb
indgår i denne verden. og mange stater har anskaffet sig masseødelæggelsesvåben og fremforingsm idlcr. Militæret skal kun ne forsvare landet mod
bå de fjendtlige stormagter og mod A BC-våben, raketan greb og sabotage
mod inform at ion ssystemet
Kronisk krise. hvor de intern ationale institution er er brudt samme n og hvor
svæ kkede nat ion alstater, ikke-statstige aktører og koal itioner s lås o m de
knappe ressourcer, Dagligda gen er usikker for det enkelte menneske

GEOGRAASKE INDSATSOMRÅDER
Det er svært at spå om mu lige indsættel.sesområder for danske soldater.
selv med en kry stalku gl e. Men den sterste sandsynlighed ligger omkri ng
følgende muligheder:
Rusl an d med dette lands store interne problemer og disses pot entielle farl ige
udviklin g for naboerne . Baltikum med det an spændte forh o ld til Rus land ,
Albanien med stor indre uro. spænd inge rne mell em Græken la nd og Tyrkiet. resterne af det gamle Sovjetunio nen med nation al istiske og religiøse urocentre.
NATO's øv rige interesseområde omkring M iddelhavet og fredsstøttende indsat s
efter opfordri ng fra FN.

NYE UDFO RDRINGER
l fremtiden vil storkrige være mindre sandsynlige mens militære opera tioner på lav ere niveauer vil være mere hyppige. Det kan være fredsstøttende
indsats. krisestyring. straffeaktioner. fo rebyggende slag. genopbygning af
sammenbrudte stater. humanitære opgaver. forsvaret af hjemlandet mod
terrorister og sabotage. mijjestette, katastrofehjælp. indsats mod organiseret kriminalitet. kontrol med Ilygrningesuemme. overv ågn ing. transport,
logis tik og ko mmunikation.
Det er erkendt. at disse og lignen de typer af mil itære aktio ne r kræver et så
veluddannet personel. at de tjenestegørende so ldater i stort omfang bør være profession ell e.
Militære aktioner på føl ge nde områder kan fremhæves:
• ma gt projektion over o fte lange afstande
• information skrig
• i rummet
• i byer
• i forb indel se med ma sseødelæggel sesvåben.

DEN POLITISKE VIRKELlQHED

-

Siden 2. verdenskrig har et: so lidt Oertal i Fo lket inget i det store og he le
været en igt o m forsvarspcliukken. hvilket er kommctlil udtryk i forsvarsforlig samt i lo vgivn ingen. Kun un dtagelsesvis har partierne bag disse forlig fremsat revolunonerende fors lag, som har medført lan gvari ge for ligsfOrhandlinger og forli gsløse perioder.
Fra politisk side har der således været udvist stor forsi gtighed med afgørende og dnsuge spring i dansk forsvarspolitik. Dett e m å fo rventes også at
blive tilfældet. når forsvarets forhold efter år 2000 skal fastlægges på
grundlag af Forsvarskommissionens arbejde. Nu gæ ldende fors varsforlig
omfatter årene 1995-99. hvorfor et nyt forl ig bør indgås i 1999.
De politiske standpunkter m.h.L forsvaret går fra ønsket om et styrke« fors var, der deltager i alle rimeligt relevante all iancer. til et ønske om store
besparelser på forsvareL Begge holdninger kan. dog ikke helt ud i ekstremerne. findes i alle politiske partier.
Efter 2. verdenskri g har Soc ialde mokratiet, Venstre og Konservative været
de politiske støtter under fors varet. Det rad ika le venstre har ogs å slOI1 se t
været med i alle aftaler om forsvaret, men har sammen med grupper i S0ci aldemokratiet holdt tilbage med bevillinger lil forsvaret
Aktuelt er de flest e politis ke partier positive over for da nsk forsvar, specielt dets interna tio nale opgaver. Debatte n gå r på. om fors varet kan udføre
dets opgaver inden for en beskåret økono m isk ramme . Opvejes "tabet" af
de tidligere opgaver fra Den kolde Kri g af den moderne tids mere varierede og mindre foruds igelige karakter? Det er tidens cen tra le fors vars politiske spørgsmål i dansk politik!

Den politiske forsiglighed medfører imidlertid. at der kan gå adsk illige år.
inden tidsavarende reformer vedtages, hvilket medfører sp ild af samfundets 1'eS3OUI'CeI'.
Man sætter sig ofte mellem IO sto le. idel man ønsker den bestående struktur bevaret samtidig med. al nye opgaver tilføres forsvaret. vel at mærke
uden at alle pengene følger med.

"Løsning af kri gsop gaver i forbindel se med fors var af terri toriet. ng
nærområdet i samarbej de med NATO·allierede. herunder uddannelse og
o pstilling af styrker, vil altid være hovedopgaven for dansk forsv ar".
I be mæ rkningerne er endvidere bl.a. anført. at fors varet skal yd e hjæ lp til
de n civ ile dcl af samfundet og i mu ligt om fang yde bistand til afhjæl pni ng
af kat ast rofer i udlandet

I den tidligere forsvarskommi ssions beretning. der blev afgiv et i december
1989. en måned eller Berlin-murens fald. blev alt da ogs å beskrevet. som
om Den kolde Krig ville fortsætte. Først med forsvarsforli get af 13. november 1992 skete der en dre jning hen imod en begyndende o mstilling af
dan sk forsvar til den nye internat ionale si tuatio n. Et års tid senere bes luttede Folketinget herefter at opre tte Den Danske Internat ion ale Bri gade. og
en ny "Lov om forsvarets formål. opgaver og organisati on m. v." blev ved laget til erstatning for gældende "Lov o m forsvarets organisation m,v.".

For forsvaret er det en fordel at have formål og o pgaver lov beste mt
Hvorv idt det pol itiSk er hensigtsmæssigt er dog el s pørgs mål , idet e n æn d ret s itua tio n kan kræve lo vænd ring. Eksempel vis er det et s pø rgs må l. om
Danm ark kan dellage i operationer un der Den Vesteuropæiske Unio n. når
un ionen ikke er omta lt i lovteksten . eller i det hele taget i o peratione r. herund er humanitære. som ikke er på mandat af FN ell er CSCE (nu OSCE).

For første gang i nyere tid blev forsvarets fonnål og o pg ave r delvis beskrevet i lovteksten siledes:

§ I. "Det militære forsvar skal bidrage til al fremme fred og si kke rhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt eikkerbedspolirisk middel og har til
form ål
l) at forebygge konflikter og krig,
2} al hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og
integritet og
J) at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal p.A mandat af FN og CSCE med militære m idler.
direkte eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af
konfliktforebyggende. fredsbevarende. fredsskabende, humanitære og an dre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del af NATO
1) kunne løse konfliktforcbyggende opgaver og kri sestyringsopgaver samt
yde effektiv mod stand mod angreb på dansk o mråde og gennemføre
egentligt fornar af Danmark og tilstødende nærområder i samarbejde
med allierede styrker. herunder rettidigt kunne modtage. støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i forstærkningsejemed.
samt
2} kunne deltage i konfiiklforebyggelse. krisestyring samt forsvar inden for
NATO's område. herunder demonstration af solidaritet ved indsættelse
af reekuonsstyrker, i overensstemmelse med Alliancens strateg i.
Stk. 5. Forsvaret skal tide over styrker af aUe tre værn. hvi s størrelse.
kampkraft. udholdenhed. mobilitet og neksibilitet gør det muligt at I ~ de
i stk.. J og 4 nævnte opgaver."

Der er ikke i loven fUbat nogen prioritering. men i bemærkningerne til
lovforslaget er anført:

q).r ·

\

Forsvare.is humanitære opg aver bør dog helt klart også kunne løses på bila teral bas is. uden at FN eller OSCE har givet mand at.
Med det om fang , forsvarets opgaver til s tøtte for de t civile samfund har
taget og må forventes at tage i fremti den. er det endvidere el spørgs må l
'
o m ikk e denne s tøtte bør nævnes i lov teks ten.
Politisk har forsvarsbudgetternes størrelse normalt været i fokus og vi l
u.tvivl somt også blive det i fremt iden . Det er de r allerede lagt op til i rcgenngsgnmdlaget af marts 1998 "Godt på vej". hvori de t o m forsvarets
fremtidi ge o pg aver hedder:
"Da nmark s ka l også fremov er være et ak tiv t med lem a f FN. OSCE og
NATO, der lever op til s ine intern ationale forp ligtelser. Danm ar ks de ltagelse i internationalt freds bevarend e arbejde viser. at dansk fors var nytter.
Men Danmark må ogs å følge med tiden i vo res nation ale fors var. Vi le ver
ikke længere i den kolde krigs skygge, men på tærs kle n til de t 21. århundred e med cn ny og helt ande rledes sikke rhedspolitisk s itua tio n. hvor kravene til dansk forsvars stø rrelse og indre tning er ændret fundament alt. Regeringen s holdning er.at dansk forsvar s ka l sv are til nu et og frem tidens
behov . ikke til fortidens. Det er på den baggrund regeringens forventning.
at der vil kunne gennemføres besparelser på forsva ret.
Regeringen ser derfor frem til Forsvarskommiss ionens betænkning om fors varets form ål, opgaver og organisa tion. som kommer mod s lutningen af
året. Und er hensynt agen til de ressourcer , der må afsættes t il nye opgaver,
skal ompriorite ringer af fors varsbudget tet anvendes til med fin ans ierin g af
Danmarks interna tio nale engageme nt via bl.a. milj'" og katastroferammen ".

menslulningen af Uafhængige Stater (SNG • tidligere sovje trep ublikker ).
Dc Formede NatiOner
De Forenede Nationer (FN) blev oprettet i juni 1945 af 50 land e - i dag

185.
Fonn!let var og er al opretholde mellemfolkelig fred og sikke rhed. at
fremme venskabelige forhold mell em nationerne. at tilvejeb ringe me lle mfolkeligt sa marbejde ved løsning af mellemfolkeli ge spørgs må l af økonomisk. lculturel eller humanitær karakter og at være et orga n for at skabe
overensstemmelse mellem de fælles mål.
FN's arbejde er blandl andet baseret pi. al medlemsstaterne er suveræne , al
de vil bilægge tvister mellem sig ved fredelige midler. og at de vil afholde
sig fra trusler om magtanvendelse. d.v .s. idealer. som det har vist s ig umuligt at fl alle til frivilligt at overholde i praksis.
Gennem årene har FN udført et stort humanitært og frcd sstøuende arbejde.
bl.a. ved nødhjælp og fred.s bevarende operationer. [ enkelte tilfælde også
ved skabelse af fred med magtmidler, selvom ikke alle operationer har
været vellykkede. Navnlig indsatsen på FN-mandatet i Somalia samt FN 's
eg en indsats i Bosnien opfyldte ikke målet. hv.ilket har ~id~get ~il tvi~1 om
verdensorganisationens evne lil at håndtere krise- og krigssituationer I
fremtiden .
En betingelse Ior en vellykket freds bevarende FN -opcration erkendes derfor nu at være de stridende parters indforståelse med indsættelse af e n
fred sbevarende styrke . En anden konsekvens har været at tillæ gge de regionale o rganisa tio ner større vægt med hensyn til krisestyring og fr~støt
tende operationer. d.v.s. en delegering af selve udførelsen fra FN's Side.

~t af de væsent ligste spø rgs mål er således. hvorledes forsvarets struktur og

Indhold og dets op gavefonnulering i tilstrækkeligt og hens igtsmæss igt om.
fan g vil blive føn ajou r med den eksisterende og den fremtidige situation.
Så fre mt regeringen får held med sit forehavende ka n de r ikke forven tes en
forøgelse af forsvarsbud gettet i de l forsvarsforlig. som p åregnes indg ået i
1999, med mindre der sker afgørend e ændringer i den in ternationale situation .

Med Folketingsflertallets positive holdning til opretho lde lse n af værncplig. ten i Danmark er det heller ikk e reali st isk at forestille s ig, at de t po litis k vil
være muli gt at afska ffe den . ell er stille værnepligte n i bero som det e r til fældel i andre ves tl ige lande. herunder Holl and.

INTERNATIONALE ORGANISATIONER
De internationale organisa tioner. der kan have betydning ved forebyggelse
eller afhjælpning af krise-, kri gs - og katas trofesituationer. omfatte r De
Forenede Nationer (FN) samt regiona le organisationer og semmenstutnin-

ger.
For Europas vedkommende drejer sids tnævnte sig om O rganisetionen for
Sikkerhed og Samarbejde i Eu ropa (OSCE), Europarådet. NATO, De n
Europæiske Uni on (EU>. Den Vesteuro pæisk e Union (WEU) saml Sa m-

Hertil kommer. al FN er helt afhængig af Sikkerh.edsridets beslutn inge r og
stærkt afhængig af de økonomiske midler, som medlemslandene efter en
fordelingsnøgle indbetaler til organisationen. l de senere Ir har FN's haodleknft slledes været reduceret på grund af medlemslandenes gæld til organisationen. især hvad USA angk
.
FN's muligheder afhænger siledes meget af. hvad medlemslandene VII yde.
Medens organisationen har en udbygget struktur inden for den civile sektor. der tager sig al udvikling, tilvejebringelse af fødevarer. sundhed. ~en
neskerettigheder og flygtninge. er FN på den militære side uden egenthge
institutioner. Der findes siledes ikke et militært hovedkvarter med egne
militære styrker.

Et forslag om en permanent FN ·styrke af frivillige på 10.000 mand er ikke
gennemført. hvorfor FN fortsat ml basere sig på frivilli ge styrk~id~g fra
nationerne. primært gennem et Stand-By Forces Arrangement. h l hvilket
medlemslande kan give tilsagn om eventuelle styrkebidrag. Ca. 80.000
mand. hvoraf nogle ti hundrede danske. er tilmeldt systemet, ca. halvdelen
er på et varsel på 30 dage. men intet land vil på forhånd betingelsesløst gi·
ve tilsagn om bidrag til en ukendt operation.

Såfremt der fore ligger trus se l mod freden . fredsbrud eller en an grebsba ndling, ska l Sikkerhedsrådet beslutte. hvilke forholdsregler der skal anv endes
med henblik på opretholde lse eller ge noprelleise af mellemfo lkeli g fred .
Det kan d reje sig om tvan gsforanstaltninger lige fra afbrydelse af forbinde lser. øko no miske, trafikrnæssige og dip lomati ske m.v.. til anvende lse af
de luft-, se- e ller landstyrker. som måne være nedvendige for at opretho lde
eller genoprelle me llemfolkelig fred og sikkerhed.

FN's Generalforsamling er or gani sationens demokratiske forum. der samles årligt. Del styrende org an er imid lertid Sikk erhedsrådet, so m består af
15 lande. hvoraf 5, Frankrig, Kina. Rusland, Storbritannien og USA er
fast e med lemmer. Alle 5 lande. der efter 2. verdenskrig stod som sejrhe rrer. har vetoret i Sikkerhedsrådet og kan derved forhindre beslutninger i
rådet
I de senere år har der være t lanker om. at andre større lande skulle være
permanent e medlemmer. Indien. Japan. Brasilien og Tyskland har været
nævnt. l givet fald vil de næppe blive udstyret med vetoret.

Under sådanne omstændigheder har FN undtagelsesvi s ret lil at gribe ind i
et laods indre an liggender. når Sikkerhedsrådet skønner del nedvendigt for
opretholdelse eller ge noprettelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed .
Denne hjem me l har været anvendt i bl.a. Soma lia og Bosnien, men eksempelvis ikke i Tj etjeni en. Om der ~ hjemmel til indgribning eller ej afhænger siledes af, hvordan de fcm permanent e med lemmer ser på den enkelte
situation .

FN 's Generalforsamling er ikke organisationens styrende organ. men den
mest demokratisk e, idel hvert med lemsland er rep ræsenteret deri med en
st~ me uan set landets ste rre lsc. Generalforsamlingen er et rådslåcnde og
-givende forum med ret til at diskutere. anbefale samt ...edtage reso lutioner,
so m kan blive udmøntet i buernationale konve ntione r i FN-regi. Men Ge nera lforsa mlingen har ingen virkelig myndighed og ingen magt til al træffe
bindende bes lutninger.

Som et veludviklet og b idragydende land. har FN ingen direkte betydn ing
for den danske befolkning, me n anvendes til at kanal isere en del af vor
ulandsbistand ud ul træn gende befolk ninger sam t til at legitimere og
e ventuelt led e indsætt elsen af da nske enhede r uden for NATO -om rådet .
fN' s bet ydning for verdenssamfundet skal især ses i forbinde lse med b istand til folk i nød. freds bevarelse og fredsmægli ng.

Ofte deltager stats- og regeringscheferne - e ller udenrigsm inistre ne _ i Generaldebatten. der starter hvert år i septe mber. hvor de fremsætter deres
syn p å spørgsmål af international bet ydning. og har lejlighed til at mødes.
Ifølge FN-pagten skal Ge neralfo rsamlinge n god kende o rgan isalionens
bud get. men de nationer. der betaler mest, har her en større indnydelse end
andre.• visse tilfælde standser er land sine betalinger til særlige projekter
so m følg e af utilfredshed .
Generalfors amlingen vælge r ti medlemmer til Sikkerhedsråde t. hvortil
kommer de fem permanent e medlemmer.

Som nævnt er tendensen i fremtiden. at regionale o rganisationer som
OSCE og NATO på FN ' s vegne sk al kunne løse fredssreucede opgaver
inden for regionen (verdensdelen) . I Arrikå 'c~mpel vis Organi salionen for Afrikansk Enhed (OAU). Også sub-regionale organisationer
vil kunne anvendes. En beti ngelse herfor bør dog fortsat være, at det principielt sker med et FN-mandat i ryggen.

pnmært

-

Det må såled es forudses. at dan ske styrkebidrag i fremliden i højere grad
end hidt il vil kom me til at indgå i regionale eller sub-regionale Iredss te trende operationer, de r løser opgaver på vegne af FN i Europa, Afrika og
Asien. Se lvom der har været po litiske udmeldinger om, at Danmark ikke
skal deltage i fN -operatione r uden for Europa. vil en sådan holdning næppe kunne deles af den da nske befolkning i tilfælde. hvor der ge nnem medierne opstår den folkelige o pfatte lse. at vi ikke kan sidde med hæ ndern e i
skødet. og at de r må handles fra dansk side. når FN beder os om styrkebtdrag.

Sikkerhedsrådet er suverænt styrende og har ho...edansvaret for oprethol delse af mell emfolkelig fred og sikkerhed under iagttagel se af organlsauonens fonnål og grundsætninger.
Under forudsætning af. at ingen veto nedlægges. kan Sikkerhedsrådet på
FN ' s vegne gribe ind, når der opst år situationer. der antages at bringe opretholdelsen af mellemfo lkel ig fred og sikkerhed i fare. Dette kan ske ved
forsøg på en fredelig bilæggel se af konniktcr ved forhandling. mægling.
forlig, voldgi ft m.v . bakket op af en konniktfore byggende eller fredsbevarende styrke.

Orea njsal ione n for Sik kerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)
Organisationen omfatter i dag 55 lande hele vejen rundt om den nordli ge
halvk ugle. idet dog rest -Jugoslavlens med lem skab er stille t i bero. Følg ende lande har observatørstatu s: Japan. Sydkorea. Israel. Marokko. Algeriet.
Tunesien og Ægypt en .
Organisationen er en Iortsærtetse af Konferencen om Sikkerhed og Sarnarbejde i Europa. der påbegyndtes i 197 3. J 1975 und ertegnedes den såka ldte
Helsi ngfors-slutakt af 33 europæiske lande. inklusive So vje tunionen. saml

USA og Ca nada. Heri ble v principperne for fremlidens samarbejde og sikkerhed i Europa trukket op. Det drejede sig om afståelse fn trussel om
magtanvend el se eller brug af ma gt. som er uforenelig med FN's formål,
omgrænsemes ukrænkelighed. hvilket især SO....jetunionen lagde ....ægt pl.
frede lig bilæ ggelse af konflikter. respekt for menneskerellighedeme
(vestl ige kra v) og om samarbejde mellem staterne. Hertil kom besrerrunel ser om tillids.s kabcnde foranstaltninger. bl.a. angående orientering om
forest åend e militære v elser, gens id ig observation m.v .• der senere er blevet
udb ygg et ....æsentligt.
Næ ....nes bø r også det Cha rte r for et Nyt Europa fra Peris-tcpmedet i november 1990, der ma rkerer a fslutningen pJ Den ko lde Krig. Umiddelbart
forud for top meder havde NATO-l andene og Warszawapagt-landene un derskrevet traktaten om reduktion af de konventionelle styrker i Europa.
der bl.a. medførte fjernelse af 40 .000 kampvogne og kan oner fra del eu ropæiske rum me lle m Atlante rhave log Ural.
OSCE har især gjort sig gæ lde nde med et stille dipl omati. En Højkommissær for Nationa le M ind ret al er en ga geret i at løse mindretals- og meræeskereni ghedspro blemer i Es tland, Letland. Slovakiet, Ungarn. Albanien.
Ukraine. Kazakhstan og Kirghiszistan og tager sig også af sigøjnernes forhold.
Overvågei se af valghandlinger i de ny e demokralier udgør en vigtig del af
organ isalio nens virk e. o g det konfliktforebyggende arbejde sker bl.a, ved
udsta tionering af missi oner.
PAdet mil itære område har OSCE især s pillet en rolle i AJbanien i 1997.
og som fonnidler af fredsforhandlingerne i Tjetjenien.
NATO har forpligtet s ig lil al s tille styrker til rådigbed for OSCR, hvilket
dog ikke hidtil har været aktuelt. Styrken til Albanien var en europæisk
styrke af "de villige".
Den øverste polit iske myndighed er OSCE' s topmøder med deltagelse af
stats- og regeringscheferne . som finder Sled hvert and el år.
OSCE andeløverste politiske orga n er Ministerrådet. der består af medlemslandenes udenrigsministre. Fonnandsskabet for OSCE går pi skift
mellem udenrigsministrene for en period e af et år.
Den dagli ge ledelse varetages af generalse kretæ ren. under hvilken der er et
Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, Højkommissær en for Nationa le Mindret al, en Repræsentant for Mediernes Frihed,
et Sekretariat samt udsendte miss ion er.

tillægge OSCE's virke betydning i forb indelse med sovjetdiktaturets sammenbrud, for freden i Tjetjenien og Albanien saml for frem skridt, hvad
angår demok rati, men neskerettighed er og mindretalsspørgsmål .
For tiden forhand les e n ny aftal e o m våbenbegrænsn ing i Europa på baggrund af den nye s ikkerhedspolitis ke si tuati on.
En sådan ny aftale vil kunne læ gge lavere lofter over da nske våbensy sremer end de nuværende. eksempelvis hvad angår antallet af kampvogne.
OSCE arbejde r en dv idere på el C harter om en europæisk sikkerheds mod el.
som skal tjene befo lkningernes behov for sikkerhed og skabe et fælle s sik kerhedsrum. Dette sker eft er russisk øn ske om en s ikkcrheds rnodel for
Europa som et modtræk mod udvidel sen af NATO. Nogen afgørende ny skabe lse skal dog ikke forv entes.
OSCE er el eksempel til efterføl gende for andre ve rdensde le med hensyn
til sikkerhed og samarbejde. OSCE's muligheder o g betyd ning i fremtiden
afh ænger især af US A's engagement.
Europarådet
Europarådet blev oprettet i 1949 og bes kæ ftiger s ig isæ r med menneskerettigheder, mindretalsproblemer samt sociale og kuhurell e forhold. R ådet
har vedtaget en række konv entioner for d isse område r sa mt en konvention
om bekæmpelse af terrorisme. Rådet bes kæ ftiger sig så ledes med e n ikkemilitær del af s ikkerhedspolitikken, som ka n have en konfliktforebyggende
effek t Arbejdet ligger tæt op ad OSCE's arbejdsområder , men kredsen af
medl emslande er ikke sa mmenfaldende, idel Europarådet kun o mfatter ca.
40 medlemslande, som dog alle er med i OSCE.

NATO
Den nord atl anti ske organ isation er opbygget på grundlag af Atlantpag ten
fra 4. ap ril 194 9.
Atlanlpagtens form ål er al forsvare medl emmernes territorier og be sky lle
og fremme de værdi er, de har til fæ lles, og som er baseret på de mok rati,
individets frihed og lov og ret. Deres stræben er at frem me sta bililet og
velfærd i del nordallantiske o mråde.

OSCE mangler et Si kkerhedsråd med de større nation er som fast e medlemmer i lighed med FN. Et tilløb til et såda nt råd ses dog i den kontaktgruppe vedrørende eks -Jugosla v ien. som består af USA, Rusland, Frankrig, England. Tyskland og Italien.

Unde r Den kolde Kri g s ikrede NATO freden i Europa. de ls ge nnem en
militær afskrækkeise og de ls "ed forh and linger om nedrusining og afspænding.
Siden Berlin-murens fald i 1989 har NATO i høj grad o mstillet sig til den
nye sikk erhedspo litiske situation i Europa, især ved al ind lede el sama rbejde med de tidligere warszawapagt-lande samt alliancefrie lande under
Partnerskab for Fred.

OSCE' s betydn ing for el stabill land so m Danmark ligger især i konfliktf~
rebyggelse. som hindrer kaos i og Ily gmingestremrræ fn udlandet.
Betydningen for verdenssamfundet er ikke målelig. Det er umuligt It sige.
hvad der ville være sket. hvis OSCE ikke havde eksisteret.. Man kan dog

NATO' s styrke ligger i det politiske samarbejde bas ere t på en handlekraftig mi litær organisatio n med USA som frontfi gur.
So m en ....ide reudbygning af Partners kab for Fred be sluttede NATO i 199 4
at indføre: Comb ined Joinl Task Forces (OTF) , d.v .s. multinationa le

værnsfælles indsa tsstyrker. CJTF-idecn tager sigte på at skabe en kap acilet, der sikrer,
• al all iancen bliver bedre ru slet til at gennemføre operationer. de r falder
uden for Atlan tpagtens anikel5 o m de t fælles forsvar af NATOområde t. d.v .s. operat ioner uden for NATO·område t.
• at de r skabes operat ive muligheder for en se lvs tæ nd ig europæisk anvendelse af NATO's personel og materiel til ope rationer. hvor USA og Canada ikke ønske r at deltage.
• at forbedre muli ghederne for at gennemføre fred sstøttende operatio ner
sammen med ikke-NATO-Iande.
øverste politiske organ i alliancen er NATO-Rådet og øverste militære organ M ilitærkommitee n.
NATO ' s militære kommandostrektur er under revi sion og o mstill ing. hvilket dog næppe vil påvirke den foretagne opdeling af NATO-landenes s tyrker i:
• De Umiddelbar e Reaktio nsstyrker.
• De Hurtige Reaktionsstyrker.
• Hovedforsvarsst yrkerne.
• Tillægs styrkerne (forstærk ninge r}.
Hoved parten af de danske opera tive s tyrker indgår i Hovedforsv arsstyr kerne. en mindre d el i De Hurti ge Reaktionsst yrker. medens kun en me get
lille enhed. en opklaringsdcl ing fra Bornholms Værn . indgår i De Um id delbare Reaktionsstyrker . De lingen dellog i OSCE-operation en i Bosnien.
NATO har hidtil vir ket i eget område inden for det euro-atlan tiske rum og
har so m organisati on været tilbage holdende med operationer "out a f arca".
Det te princip er dog blev el brudt med NATO' s afløsn ing af FN -styrkerne i
Bosnien-Heraego vina i 199 5. Delte skete med deltage lse af part nerskabslande, herunder Rusland. Danmark havde indtil da holdt på, at dansk for svar ikke kunne de ltage i alliancens mulige operationer. so m g ik ud over
Atlantpag tens § om Iæ ttes forsvar i tilfælde af et angreb på et medlemsland . Et standpunkt, som de l også fremover kan blive nød vendi gt al fra viå

ge.
NATO står foran en udvid else med Polen. Tje kkiet og Ungarn i 1999 .
En ud videlse mcd andre østeuropæiske lande. herunder de rrc ba ltiske, er
på tale, men udskudt til en ubes temt fremtid .
Udv ide lsen med Po len får konsekve nser for da nsk forsvar. ide l Polen herefter vil væ re dækket af NATO' s sikkerhedsgaranti. Danske NATO cnh ede rs kri gsopgaver må herefter forv ente s al bliv e udv idet til Polen, hvi lke t
flytnin g af LANDJUT' s hov edk varter fra Rends burg til Sien in (S zczcin)
indikerer . Her skal hovedk vart eret for cl korps bes tående af dansk. polsk
og tysk divi sion ligge . Del nye arrangement vil i fredst id få pe rso ne l- og
evelsesmæssige konsekvenser. men skulle ikk e medføre permanent uds tationeri ng af da nske enheder.

Hidtil har opgaven for Danske Divisions vedkommende ligget nordvest for
Berlin. efter at udvikl ingen var løbet fra et fremskud t fornar af SlesvigHolsten .
Det nye operationso mrå de i Polen vil især medføre øgede krav til hærens
logist iske kapacitet.
Såfremt de balt isk e lande optages i NATO. vil Danmarks strategiske betydn ing vokse, ide t et eventuelt angreb på disse lande vil medføre, al
Danmark bli ver ge nnemgangs- og baseomn\de for allierede styrker. l giver
fald vil en ny omstillin g af dansk forsvar derfor være nødvendig så ve l som
udb ygningen af dansk civilfors var.
De n Europæiske Unio n
Traktalen om Det Europæiske Fæll esskab også kalde« Romtraktaten blev
undertegnet af 6 europæis ke lande i 1957. Antallet af medl emmer er efter.
hånden blevel forøget til 15. Med Maastrichl-traklaten fra 199 2 blev Den
Europæiske Unio n dannet. En videreudvikling vil finde Sled efter Amsterdamtraktalens ikrafttræden.

Den Europæiske Union har bl.a. som mål :
• al fremme økonomiske og sociale fremskridlog el højt bes kæftige lses .
niveau og op nå en bæredygtig ud vikl ing.
• at styrke sin identitet i internationale sammenhænge . især gen nem
iværksættelsen af en fæ lles udenrigs - og sikkerhedspolitik. herunder
gradv is ud fonnning af en fæll es forsvarspolitik. som vil kunne føre til et
fælles forsvar,
• at styrke bes kyttelsen af medlemsstaternes statsborgere gennem indførelse af et unions borgerskab,
• at bevare og udbygg e Unio nen som el område med frihed. sikkerhed og
retfærd ighed .
I Maastricht-tr akteten fra 1992 blev det nedfældet. al EU skal have fæl les
udenrigs- og sikke rhedspolitik, som efterhånden kan udbygges med den
.Iæll es fors varspolitik og det fælles forsvar.
Hverk en den fæll es udenrigspolitik eller den fælles sikkerhedspolitik er
hidtil b levet realiseret i nævneværdigt omfang. idet det har knebet med at
bliv e enige, bl.a. som følge af den forskelli ge styrke i medlemslandenes
bånd over Atl anten til USA. Der er ikke tegn på. at de t vil forholde sig an.
del ledes i Irermi den . Det er derfor usikkert, om en fælle s forsvarspolitik og
et fælles fors var nogensinde bliver realiseret.
EU gø r en human itær indsats uden for eget område. f.eks . i eks-Jugoslavien og i Afrik a.
EU' s sikkerhedspolitis ke be tydning ligger da ogsl inden for den bløde del
af skalaen. d.v.s. sta bilitetsfremmende foranstaltninger slsom handel, beskæ ftige lse, sociale forhold. velfærd, menneskerettigheder, nationale min dretal og miljee t.
Ifølge Amterdam -traktaten kan EU iværksætte operative opgaver, navnlig i
forbindelse med humani tære opga ver og redningsopgaver. fredsbevarende

op gaver og kampst yrk ers opgaver i forbindelse med kri sestyring. herunder
fredssk abelse.

(l ighed med NATO er det øverste politiske og militære org an W Ell-RAdel
henholdsvis en nyoprettet Militærkomite.
Ligesom Frankrig ikke deltager i NATO ' s mil hære samarbejde. deltager
Danmark ikke i WEU -samarbejdet, kun på observatørbasis og på materielo mråde t.

Den Europæiske Unio n benytter sig af forsvarspagten Den Vesteuropæ iske
Unio n (Vestunionen, WE U) til at udarbejde og iværksætte de af EU 's afgørelser og aktioner, de r angår forsvarsområdet Danmark kan efter eget
øns ke delt age i såd anne operat ioner, selvom vi ikke er medlem af WEU .

WEU-traktaten åhne r - i mod sætning IHAtlantpagten - klart op for muligheden af indsættelse af militære s tyrker uden for eget område. hvor (reden
kan bliv e truet . WEU kunne så ledes sende minestrygere Iii Gol fen i 1987·
88 under den iransk -irakiske kri g. Også und er og efter Golfkrigen optrådte
WEU-flådefartøjer i samarbejde med den amerikanske n åde, medens
NATO som organisation ikke kunne engagere sig.

De opgaver, der påhviler EU, varetages af et Europa-Parlament. cl Mi nisterråd , en Kommissi on, en Domstol og en Revi sion sret.
For Danmark bet yder medlemsk abet af EU. at vi fungerer i et indre marked
med fri bevæge lighed for varer, persone r, tjen esteydel ser og kapital mel lem medlemsstaterne og de lta ge r i ud formninge n og udmøntningen af
EU' s fæ lles politikker.
Set i globalt samme nhæng er EU ved at bl ive en c konomisk stormagt. der
kan tage kon kurrencen o p med USA og Japan.

Igen optrådte en WEU -fl ådest yrke i Adriaterhavet und er emba rgoen mod
eks-Jugoslavæn. denne gang sam men med NATO's Il ådcstyrke og under
fælles kommando. Ogsl på Donau gjorde WEU sig gælde nde i emba rgoen,
ca, 250 mand fra WEU var udstationeret til opgaven. I 199 3-96 var endvi dere stationeret en WEU-politist yrke i Most er, eks-Jugostavien.

1 begynde lsen af de t 2 1. århundrede forventes optaget et antal cen tral- og
østeuropæiske lande. Den ne integ rations proccs vil stræ kke sig langt ud
over nærv ærende debateplægs tidshorisont og umiddelbart svæk ke EUlandenes evne til at yde bi sta nd til u-lande i Afrika og Asien.
D~leuropæiskc

Unjoo
I 1948 blev Brux ell es-traktaten indgået mellem Beneluxlandene, Srorbri tanni en og Frankri g.
Traktaten var isæ r ve nd t mod Forbundsrepubl ikken T yskl and . Indholdsmæssigt kan trak taten be trag tes so m en forl øber for Atl antpagten , der blev
orienteret mod Sovjetun ionen . Den gensidige forpligtelse til bistand til el
angrebel WE ll-land er dog af mere b indende art. end i Atlan tpagten.
I 1954 , efte r al de t frans ke pa rlament havde forkastet pla nen om en Europabær. blev Paris-aftalern e ind gået . og Brux elles traktaten modificeret
Tysk land og Italien blev op taget som medlemmer - i øvri gt ogsi i NATO og allia ncen blev herefter benævnt Den Vesteuropæiske Union.
Unde r Den ko lde Kri g var WEU i mø lpose, idet NATO var sikkerhedserg enis ationen for Vest- og Sydeu ropa. Fra 1984 kom der mere liv i WEU.
og den betegnes nu som NATO' s europæ is ke søj le sam tidig med. at den er
EU's militære arm. Reaktiveringen af forsvarspagten er med lil al kompli cere de t sikkerhedspolit iske menster i Europa .
So m mili tære midler rider WE U o ver Det Europæiske Korps. hvori enbeder fra Belgien, Frankrig, Tyskland, Lux embourg og Spanien ind går .
Hertil kommer en Multinational Division bes tående af enheder fra Belgien,
Tysk land, England og Holl and , inklus ive engelske og holl andske marineinfanterister. samt en flåd estyrke i Midd elh avet bes lående af skibe fra
Frankrig, Italien, Portugal og Spanien.

--

WEU, der hidtil udelukkende har bestået af NATO-lande, i alt IO. har sine
o perative sva gheder. Den har bl.a. ikke et militært kommandoapparat. som
i givet fald derfor skal udskillcs fra NATO-sl abe (CJTF-arran gemenlct),
den har ikke et effektivt efterre tnings- og satell itoverv ågnlngssystem og
heller ikke en strategi sk lufuransportkapacitct. hvo rfor der også på disse
o mråde r må Unes fra NATO, med mindre del bes luttes i fremti den at tilvc jobringe det militært tilstrækkelige på disse o mråde r. En s tørre WEUoperation kan siledes ikke iværk sættes uden indf orståelse fra NATO
(USA). Hertil kommer. at de britisk e og franske atomslagstyrker er relat ivI
s vage .
I Amslerdamtraktaten 1bnes der mulighed for WEU ' s integration i EU :
I en protokol til Amsterdamtraktalen er desuden bestem t, at Den Europæiske Un ion og Den Vesteuropæiske Union i fæll esskab skal udarbejde ordninger for et udvidet samarbejde imellem dem inden el I r efter Arnst erdamtraktatens ikrafttræden.
Det er el åbe nt spørgsmål. om et ko mmende EU -land, f.ek s . Estland, kan
være medlem af WEU ude n NAT O· medlemskab . Problemet o pstår ved. al
NATO 's og EU's medlems kreds ikke er el ler vil være sammenfaldende.
Såfremt EU -lande, der ikke er med lemmer af NATO , blive r optage t i
Vestunionen. vil sikkerhedsstru kturen i Europa bl ive end nu mere indviklet
o g uoverskueli g. I forvejen er sikkerhedsspø rgs målel for Eu ropa e n kompticeær affære på grund af de mange overlappende o rga nisa tioner og sy stemer. En forenkling må derfor siges at være tiltrængt .

Sa mmens lutnjnien af 11aibæn&ii C SUl1cr
SNG (russi sk forkortelse) blev dannet i forbinde lse med Sovjetun ionens
opløsning og består af de tid ligere sovjetrepublikke r med un dt agelse af de
tre baltiske land e.
Der er indgået en række militære og økonomiske o verenskomster inden for
SNG. o g sammenslutningen ha r fungeret inden for eget omrlde med russiske fredsbevarende s tyrker. eksempelvis i Georgien og Central-Asien.
Inden for SNG opererer FN og OSCE alene med civile og militære observatør- og mæglergrupper. også med dansk de ltagelse. En NATO- eller
WEU-Iedel, freds støttende operation inde for SNG's omrlde er udeluk ket,
med mindre Rusland går i opløsning.

. Levetiden og reservedelsgarantien for det modi ficerede mater iel er o fte
ret kort. Derved er løsningen endnu mindre attraktiv . også øk on omisk
- Vi gtigst er dog det faktum. at modificeret materi el operationen sjældent
når den standard. nyt materi el har. Det: kan have kriti sk be tyd ning fo r de n
bes kyttelse. materiellet giver personellet på for ekse mpel intern atio nale
missi oner.
CS skal derfor anbefale, at modifikat ion/op gradering af æl dre ma teriel nøje
overvejes før en eventuel igangsætning og at alle fak torer medtages i den
ende lige vurdering.

Nyl m ateriel

MATERIEL
H vis forsvaret ska l løse sine o pgaver skal det råd e ov er materiel, de r er til pa sset b åde de taktiske og de tekniske forhold.
Økonomien s piller også en centra l ro lle i overvejelse rne omkring materielsltuationen . både sterrelsen af det årlige materie lbudget og sporgsmå ler
om . hv ordan disse midler ud nyttes bedst mulig t over en længere tidsperiode .
CS har gen nem de senere år fremhævet vigtigheden af at fonvaret.s materiel yder personellet den bedst mu lige beskyttelse bide aktivt og passivt.
Aktuelt er dette krav særligt vigtigt i forbindelse med de internationale opgaver, hvor danske soldater kan korrune i livs- eller helbre<Sstruende situanoner.
ModjfikaljpoCf
es har flere gange påvist, at de t sjældent kan be tale si g for hverken sa mfundet eller forsvaret et anskaffe bru gt materiel og lade de t modificere
(modernisere). J en rapport fra en arbejdsgruppe i CS peges der pJ flere
eksempler, hv or man i fors varet har valgt kortsigtede og kostbare beslutninge r inde nfor materielområd et. Beslutninger. der har ført til udgifter, der
ofte er langt større end beregnet og dermed nænner sig prisen pi nyl ma teriel. Og beslutni nger. der i flere tilfæld e har giv et materielsystemer der
kun i en meget kort periode har været operation elt brugbare ud fri realisti·
ske og rimelige synspunkter.

Det e r efterhå nde n blevet kla rt bevi st, al det i de fleste tilfælde ud fra operation ell e be trag tninge r, med hensyn til personellers s ikkerhed og e kono mien i mat eri elsyst em ets lev et id bed re kan betale sig al kube ny t ma teriel
sa mme nkæde t med medproduktion s- og kompensat ion saftaler for dansk
erhvervsliv . Det er ve l ikke fo rbudt at se langs igtet og sa mfunds mæssigt på
inv es te ringer i forsvaret.
Der s kal anskaffes meget nyt materi el i årene frem over. Ud over den nødvendige og yderst vigtige behovsanalyse er det også centralt at se nøje på
hvad markedet kan tilbyde.
Forsvarets materielanskaffelser har stor betydning for erhvervslive t og
denned for det danske samfund.
Erh vervsliv et - og samfundet - nyder godt af de n forøgede beskæftigelse
og af tilførslen af ny teknologi o g viden ge nnem d isse projekter .
Denne effe kt pol samfundet og erhvervs livet bø r være med i vurderinger af
materielindlæbeL
Dette kan sammenholdes med en vurderin g af de samlede udgifter over
proj ektets levetid, hvilket kraftigt vil und erstre ge forde lene ved at købe nyt
materiel.
De ope rative krav og ønsket om den størs t muli ge sikkerhed for personel le t
er dog afgørende, når be slutningen om materiel anska ffelse sk al tages.

Der findes i alle 3 '(æm eksempler pi ov ennævnte kortsigtede og kostbare
materielprojekter m.h.l indkøb og/eller modifikation:
kampvognene Leopard 2A4 og M/4 1. F- 16 flyets modifikation 08 Niels
Ju el klassen i søværnet.
Ulempe rne ved de slkaldte modifikationer eller opgraderinger er:
- Der er ikke nogen økonomisk gevinst nlr alle fak torer medtlges
- Der er, specie lt i indkøringsperioden. meget store driftsmæssige problemer med modificeret materiel

_.............. ...

Udli cjtcrjni
Udliciterin g af vedligeholdelse m.m . af mil itært mater iel omhand ler ikke
o pg ave r. de r influe rer på beredskabet.
Men af hen syn til s amfund søkonomien. til den bed st mu lige udnytt els e af
forsvaret s ressourcer og til bevarelsen af den nød v endige ek spertise. skal
es foreslå. at forv altni ngen af den næv nte udl iciterin g æ ndres . Herved ka n
ma n kom me i fuld o v erenss temmelse med de gælde nde regler på o mråde t.
Heri s tår de r (§ I l. at de r kun kan ud liciteres: "Dersom det gennem udbud det godtgøres. at de t alle forbeho ld i betragtning er det mest ford el agtige
for state n"!
På den måde kan man sik re sig. at eventue lt ledige ressourcer og faci litet er
anve ndes og kun medregnes i det omfang. opgaven medfører yde rligere
udgifter for state n.
es læ gg er også megen vægt på. al ma n ved udlici teringer tager rimeligt
hen syn t il "forsyningss ikkerhed " i forbindelse med fagli ge kon flik ter.. Il er
hen viser vi til forholdene på Flyvesk olen under storkonflikte n i maj 199 8 .
Sammcofatnj ni
De n tekno logiske udv ikling inde bæ rer at der også i årene fremo ver s kal
ansk affes ny t materi el til forsvaret.
I efte råret 1997 ud ko m der e n rapport fra et udvalg nedsat af Fors varsko mmi ss ione n. Ud va lge t ved r. forsvarets materi el (UFOM).
Rappo rten indeholder en tot al status over materiellet i fors varet bl.a. le ve tid. tilstand. anvende lsesmuligheder. udfa sningst idspu nkt m.v.
e s find er at denn e ra pport alment er et brugb art grund lag for fremtidige
materielansk affel ser til forsvaret. Det er dog et stort problem at niveauet
for fors varets materi el på flere centrale område r ikke når de t skitserede i år
1999 . Dermed er basi s for M aterielrapporten for usikker.
e s ned satte derfo r en arbejdsgruppe so m skulle komme med CS' s vurde ring af materiels itu at ion en i forsvaret. Denne arbejdsgruppe udkom i efter året 1998 med en rapport. der nu er afleveret til forsvarsminist eren og forsvarsc hefen.
Af denne rapport fremgår bl.a.• so m næ v nt ovenfor. at kv aliteten på Flere
vigtige materielo mråde r i 1999 er ov ervurde ret i UFOM rapporten.
Malerielområdeme som efter es 's opfattelse ikke når den ønsked e srandard e r bland t andre : HAWK (fase 2), F· 16 MLU . Kampvogn ene Leopa rd
l A 4, l AS, Ml41 og korv ett erne.

TEKNOLOGI
T~nolog ien h~r s~ie l.t

i de lle århundrede haft stor indflydelse på den
militæ re mat er ieludvikli ng og denned p åvirket krigsførelsen som sådan.
Side n slutninge n af den ko lde krig har reduk tio nen i de forskellige lan des
forsvarsbudgetter betydet e n opbremsning i udviklingen (forskningen) indenfor militær teknologi i forhold til udv iklingen inde nfor den ci vile tek nologi.
Det ser derfor ud til al den c ivile teknologiske udvikling vil sætte sit præg
på mange af de produk ter so m fremover vil blive anvendt indenfor det
mili tæ re område, især på områderne som informationstekno logi. kommumkationso mrådet, s imulatorer m.v.
Kun .helt særlige områder som ammunition. miss iler og anvendelse af helt
sJ:lCClcll e konsuukticnsmaterialer ved udfonnning af fremtidi ge platforme
vil fremover stad ig blive udviklet i de t militære regi .
Formålet med den ne ud vikling er imidlertid grund liggende stadig. at forsvare~ sk.al r åde over .materie l. som er en evt. fjendes udstyr overlegent.
Det vi l sige. at materieller skal have visse egenskaber. Først og fremmest
gæld~ det ~m at samspillet mellem mennesker og me llem mennesker og
maskine er lorden. Del er materiellet. der skal få disse processer til at ske.
~or er det vig tigt at optimere ko mbinationen af de mekaniske og elektrc nis ke kompone nte r. so m materiell et er opbyggel af med hensyn Iil fak - '
tarer so m: holdbarhed . pålidelighed. bru gervenlighed. kompakthed og effektivitet. Kra v o m miljøhensyn har dog især i de se ne re år f ået større be tydning.
Elektronikområdet
Det der har præget udviklingen indenfor de tte område mest i de s ids te årtier er hal vled eren. der er ku nstig intelligens.
Hvis der indbygges intelligens i en maskine/apparat, kan udstyret udføre
flere- og mere avancerede opgaver. end hvis det blev betjent direkte af en

person.
PAalle områder ses e n stigende ten dens lil at implementere intelligens i .
materiell et
Især pi IT (info rmations teknol ogi) området. hvor co mputeren er grund stenen. IT-omridet har udviklet sig eksplosivt indenfor de seneste år. hvo r
enorme verdensomspændende inform. tionsnecværk so m telene t og internet
er opstået, Disse netværk sørg er for hurti g infonnation mellem personerne.
hvilket e r en altafgørende faktor fo r et effektivt forsvar, og ved brug af
kompression af data vil et sådan sys tem VL'1e endnu mere effektiv t Det
allafgørende for isæ r forsvarets brug af sådanne netværk er sikke rheden.
Der er derfor udviklel antivirus lil at beskylle mod virusser i systemerne og
..fire .....lls.. bruges til at beskytte brugeren mod hackere. Nir der sendes
data mellem brugere er det o gsl vigligt al signaler. der sendes via kabler
eller gennem luften, er krypteret (kodet) sJ. fjenden ikke kan benytte disse
da ta.

De fremtidi ge kommando - og kontrolsys teme r (C4I) forventes at få stor
betydning for infonnafions udveks ling mellem enheder og s tabe i forsvaret.
Telekommunikationen er også i rivende ud vikling. derf or er udbudet af
systemer også vokset i den ci vile sektor. hvor sys teme r som NMT. GSM .
DCS 1800 og satteli n er har ser dagen s lys. Forsvaret har fulgt denne ud vikling. men har dog eg ne systeme r med eg ne frekvenser. Det gæ lder do g
også her at der må s tilles krav til sikker heden ved disse sys temer.
Elektromagnetiske- og akustiske bøl ger bru ges dog ikke kun (il kommunikation. men og så lil at måle de sig naler fje nden uundg1cligt udsender med
enten aktive eller pass ive sensorer.
Soldatens drem om at kunne "se i mørke uden se lv at bli ve se t" er for
læn gst en realitet i form af fors kell ige type r mørkekampmateriel .
Der er dog stad ig en ud vikl ing i gang på dette område. idel sensor teknikken udvikler s ig til at bli ve meget omfattendc. For at få et klan bill ede af
fjenden er der blevet ud viklet sensorer. der måler med større præc ision og
målesystemer. hvor der indgår Ilere sensorer. der har hv er deres måleo mråd e. Med denne teknik vil det være muligt al overv åge stcrre område r fra
en kommandocentral og dermed indsætte de fornød ne med forholdsreg ler.
For at ødelægge fjcnden s muligheder for at udnytte ko mmu nikat ion og
serising er det muligt at bru ge mod foranstaltninger som jamming
(støjsending) og spoofing (udsendelse af falske sig naler).

0yriic områder
Simulatorer til understøttelse af uddannelsen er med stort udbyue blevet
indført indenfor mange o mråde r i forsv aret. såvel taktiske- som tekniske
o mråder. Disse systemer udmærker s ig ved al kun ne giv e eleven en oplevelse af at være i en "realistisk s itua tio n" ved brug af færre ressourcer. Det
er dog ikke muligt at erstatte den "reell e s itua tion" fuld stændig ved hjælp
af disse simulatorer. så en uddannel se i "marken" kan ikke erstattes helt på
denne mi de. men der er gans ke giv et penge at spare på de ue område i form
af mind re forb rug af ammunition. brændstof og s lid på køretøjer m.v .

Ila:n:n
Med e n kampvægt på ca . 60 ton s er de middehunge kampvogne ved at nå
en øverste græ nse for hvad der er acc eptabel t væg tmæssigt og dermed
mobiliretsmæssigt.
På dette område vil der blive forsøgt anvendt nye typer materia ler
(ko mposit> så ledes at man fastholder bes kytte lse n. men nedsætter vægten
og denncd forøger mobiliteten.
Generelt gælder for hæren s område. at v åbensystemerne bliver tekni sk me re ava ncerede og at der også vil ske stor udvikling isæ r indenfor kommando - og kontrolsystemer (C41). Der vil derfor bli ve stillet endnu større krav
til dct tekni ske pe rso ncis uddannel se.

Søyærnet
Søværnet har været forudseende. idet man all erede har udv iklet et ge nialt
modul- og containerkoncept ved opbygningen af de ny ere sk ibe. Dell e
medfører slor fleksibilitet for anvend else af det enkelte skib. Denn e udviklin g bør fortsætte med større sk ibe til indsættelse i internation ale opgaver
m.v .
Generelt gæ lder for søvæ rne ts område. at v åbensystemerne også her vil
bl ive mere tekni sk avancerede og at det ligeledes vil stille store kra v til det
tekniske personels uddannelse.
FJyyc\'åbocl
Her cr den mest spænde nde tendens udviklingen indenfor fjerns tyrede luft fartøjer. Unmanncd Aeri al Veblctes. UAV. (Fo reløbig under ans kaffelse lil
opgaver i hæren ).
Disse fartøjer kan ud styres med alle fortner for sensorer og send es ud for al
opklare bag fjendens lin ier. men de kan også anvende s til andre formål
f.eks. an greb sop gav er .

Stealth teknologien er en anden måd e at besky tte s ig pl. Denne teknologi
anvendes mest i forbindelse med fly. idel den er medvirkende til at gøre el
fly "usynlig " på fjendens rad ar.
Generelt gælder for Flyv evåbnets område. at våbensystemcme vil blive
teknisk mere avancerede og at del som for de 2 andre værn vil st ille store
krav til del tekn iske pers onels uddannelse.
Fremtiden
Mange af de ovcnnævte teknologier vil helt s ikke rt indg! i fremtiden s rorsvarsmateriet. Dertit kunne tænkes yd erli gere teknologi som; robener.
bioteknol ogi (implantcring af elektronik i mennesk er og dyr) og nanotcknologi anvendt i fremtiden.

FORSVARETS STØTTE
TIL CIVILE SAMFUND.
Forsvaret har en organisation. et kommando- og kommunikationssystem
saml persone l og materi el. som gør det egnet til at løse civilt orienterede
opg aver såve l i det danske som i udenlandske samfund.
.
Forsvaret løser da også allerede i dag en række sådanne opgaver, især i
Danm ark.
Selv om fors varet ge nne m de senere år har fået tilført flere ci vilt orienterede opgaver, fore ligger der tonsat en lang række muli gheder. so m kan og
bø r ud nyttes bedre i del nye århundrede. dels af samfu nds mæssige . dels af _ ~ _
humanitære gru nde.
. -

ST0lTEN TIL DET DANSKE SAMFUND.
Forsvaret kan naturligvis ikk e ubegrænset anvende s ine ressourcer i ~
civile samfund. tdct der aktuelt m å tages hensyn til private udbydere og
fors varets militære opgaver.
Reglerne for udli citering bør imidlertid pi dette område tages op lil en kritisk nyvurdering. idel der tages hensyn til fortsat opretholdelse og udvik lin g af den faglige ekspertise i forsvaret. Samtidig bør der også tages højde
for. hvad der samfundsøko nomis k bedst kan betale s ig.
Det vil imid lert id vææ muligt umiddelbart al overføre opgaver fra en
stats institution til en and en uden større problemer og dermed fAr en bed re
udn yttelse af statens ressourcer, som vi har set det med hensyn til overførelse af opgaver vedrørende forureningsoverv ågning og -bckæmpelse pi
ha ver saml overførelse n til foravaret af statens isbrydere.
BeVOitn;Oll af EU's ydre &ræDSe på havet.
Med til indførelsen af EU's Ydre Grænse vil der blive stillet øgede krav til
kontrollen ved de danske territorialfarvandsgrænser. som vil være en del af
EU-grænsen. hvor der indføres skærpede krav om bevogtning for at hindre
indsmugling af varer og personer og anden form for kriminalitet.
Derfor bør ansvaret for den skærpede bevogtning af den danske territorial .
grænse til søs entydigt placeres hos forsvaret (især søværnet og Ilyvev åbnet).
Del foreslås derfor. al forsvaret pålægges ansvaret for udførelsen af den
søværts grænsekontrol i samarbejde med politi samt Told & Skat. hvis
prakti ske opgaver bør overføres til søværnet og udføres med hidtil oplagte
flådefartøjer eller med nye skibe bygget til formålet.
Del bemærkes. at søværnet allerede har politimyndighed på havet i benhold til Kgl. Anordning af 2. oktober 1940.

Stop for skibes forurcnin a j Nord søen.
I Nord søen ud leder .skibc o lieaffald i et helt uacceptabe lt o mfang uden at
blive opbragt eller retsforfulg t.
'
Forurening af dansk e farva nde kan ikke forventes at blive reducerer i de
kommende Ar. medmindre de r træffes øgede fora nst altninger heri mod .
~et s kal de~?r f~reslb, al der anskaffes nye og eventuel t s tørre inspck~ Io ns~ o g rnifjeskibe med up to da te udstyr . hvoraf el stationeres permanent
I Nordsøen.

-
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øeet kap acit et til forun;:ninesbekæm pclse i andre farva nde.
Skærpet beredskab og øg et kapaci tet bø r ogs å tilvejebringes i Store Bælt
og Øresu nd som følge at risikoen for påsej ling af broanlæggene.
Der bør tilvejeb ringes en plan for an skaffelse af nye miljøs kibe med moderne udstyr . En såda n plan er ikke inde hol dt i Forsvarskommandoen.s
rapport om Iorsvareta materi el fra august 1997.
Bedre udnyuelsc al fors varets ma teriel.

~orsvaret har indka br materiel for milliard er at kroner. hvoraf en del hele
tiden - eller det mes te af tiden - er anbragt på depot. Efter nog le årti er må
det kasseres .
Samfundet ku nne få mere ga vn og g læde af sådant ma teriel. s åfremt det
ud lejes til pr ivate og and re o ffe ntlige myndigheder h il normal markeds.
pri~) . eller e ventuen st illes vederlag sfri I lil rådighed for noo hjæ lpsorgani.
sat ioner o. t. samt s tals ins tilulione r.
Sådanne arrangeme nter vil samfunds økonomisk he il klart være en forde l.
Der ka n i de n forbinde lse peges på en bed re udnytt else af
- ingeniørm at enel,
- Iranspo n materiel og
. overv ågningsmarerl et [politiet)
Militært bemandet ingcn immaleriel og Iran'lportmateriel vil også so m I~ i
personelteta uddannelse kunne de lta ge i opryd ning af forurenede områder.
Målrettet jndsaLs over for vanskel iit stil led e uo ee,
Det er en kends gerning. at forsvaret har en pæd agog isk ressource og en
mængde spæ ndende tilbud. der tiltaler un ge mennesk er.
Samtidig har vi i Danmark en gruppe af un ge o mkring 15 _ 16 Ars ald eren.
der har problemer med al tilpasse s ig den dagli ge tilværelse i samfundet.
Yderligere har det i man ge tilfælde vis t sig, at en mere utraditionel form
for pædagogik og undervi sn ing er gavnlig med henblik pAat få den ne
gruppe unge ind i et "normalt" gæ ng e.
es fore slår derfor. at forsvaret i samarbejde med de soc ia le myndigh eder
giver vanskeligt stilled e unge et tilbud om for eksempe l et etårigt op ho ld
.
på en "Forsvarets Pra ktikskole".

?:
1

Modell en kunne bygge på den erhvervs praktik. fo rsvaret tilbyde r un ge i
folkesk olen. men selvfølgeli g væsentlig udbygget: en blanding af praktiske
fag (forsvaret s værk sleder m.rn.}, teoretis k undervisning samt ø vel ser og
oplevelser som al ko mme ud al sej le . ud at flyve og bes øge udval gte enbc der.
Det forudsætles herved . al de un ge ikke uddannes i v åbe nbra g.
"Praktiks kolen" kunne ud mærk et fu ngere i tilknytning til be st ående militære etablissemente r.
personale rnæssigt ku nne man eve ntue lt trække på stampersonelgruppen og
pJ Fors varel s Cen ter for Ledersk ab .
En sådan indsalS vil sikkert være til gavn for de un ge og for samfundet.
Yderl igere vil forsvaret få adgan g ti l en gruppe unge mennes ker med ~
indgående kend skab til forsvaret so m arbejdsp lads.
Det bemærkes, at forsvaret ge nnem de seneste ån ier har givet plad s til
s iraffede værnepligtige som led i en resocialiseringsf ilosofi . men resultatet
ha r ofte været negativt set med den militære enheds øj ne .
CS men er. at n) e veje bø r betrædes og på er tidl igere tidspunkt. når de l
gælde r forsvarets del af indsa tse n over for de vanskelig t stillede unge .
Se lvom der ikke for nærværende er belæg for. at Iorsve rer kan løse en sI .
dan opgave billigere og bedre end andre mynd igbed er og inst itutioner. og
se lv om det ikke vurd eres mu ligt umidde lbart al integrere fo rsla gel i forsvarets nuværende ud dannelsesstruktur. rinder
at forslaget bø r under.
søges og vurderes nærmere.

es.

Udnyttelse af forsvarets materiel
Ogsl i forhold til udlandet bør forsvarets materiel i højere grad anvendes.
især til humanitære opgaver.
Efter al konventionen mod personelminer er tiltridt af en lang række lande.
herunder Danmark. er en af de mest presserende opgaver i udlandet: Rydning af de millioner landminer. der- er udlagl i nuværende og tidligere
konfliktomrider.
.
Danmark har indkøbt cl anlal minerydningsmaskiner. såkaldte mineplejl eog -plove, som for størstede lens vedkommende vil være på depot, hvi.lkct
vi. s ituat ionen taget i betragtning og som foregangsland, ikke kan være
bekendt.
CS skal derfor foresliat mineplejlene og -pl ovene m.m. sendes ud i minerydningsopgaver, bemandel med dansk frivilligt personel eller udenlandsk
pe rsonel med danske instruktører og dansk teknisk personel.
Tils varende betragtninger om anvendelse af andel forsvarsmateriel til hu man itære opgaver i udlandel kan anlægges for bl.a.:
- lngen iermaskiner, ev t. Iii entreprenø ropgaver
- Felth ospitalsudstyr
~ Hospitalsskib
- Transportfly o g -hetikop teæ
Ved nyindkøb al lufnransponmateriel vil muligheden for ydelse af fly transpo~ eksempelvis blive forbedret Forsvaret bør ogs! vederlagsfrit
kunne s tille andet materiel til ridighed (ar hjælpeorganisationeme.
Man kunne eksempelvis tænke sig. at der udpeges et specifikt o mråde i el
uland, der har brug for en forbedret in!raslruktur med eksempelvis veje,
broer. vand og telekommunikation. Læning af s1danne opgaver kunne
eventuelt knyttes sammen med uddannelsen af ingeniør- og telegraftropper. Der kunne også trækkes p1 Foravarets Sundhedstjeneste ved (ar ek sempel ae udruste el hospilalsskib saml pi flyvevåbnets tunge trensportfly.

ST0TIEN TIL UDENL ANDSKE SAMFUND.
Dansk forsv ars støtte til det danske, ci vile samfu nd er ikke nævnt i lov en
om forsvarets formål. opga ver og organisat ion m.v . af 8. december 1993.
Derimod er det i lo vteksten bes te mt, at dansk forsv ar på mandat af FN eller
OSC E med mili tære midler. direkt e eller stil ler til råd ighed gennem
NATO. bl .a. skal kunne bidrage til løsning af humanitær e opgave r ~ underforstået i udl and et.
Pct Int ernationale Human jlæn: Beredskab (JHBl
Forsv aret deltager ogs å i Ijdcnngsmi nisteriets International e Humanit ære
Bered sk ab(lHB).
Udvi d elsesmulighed eme inden for fors varets engagement i beredskabet

bør vurderes.

Miljørensnini i Baltikum 0i Polen
Samarbejdsaftaler. som Forsvarsministeriet har indgået med Østersølende.
omfatter også rnifjeområdet. I aftalen med Estland er diedes som et samarbejdsområde anført: "Ihe role af the Anned Forces conceming environmental clean-up" og "Clearing of former Soviet military facilities and
exercise areas".
Skal handling følge ord. bør enheder fra det da~ske forsvar udsendes til
oprydning på de tidligere sovjetiske kaserner og øvelsesområder.

ANDRE FORSLAG
Besk æft ieel ses mæ ss ii e 0i andre fordele yed materi el jndkøb
Ud over de opgaver, som s igte r direkte mod s tøtte af civi le sa mfund . og
som fin ans ie res over finansloven, har forsvaret ogs å på anden mi de stor
betydn ing for det ci vile. d ansk e samfund. isæ r hv ad angår bes kæftigelsen i
det private erhvervsliv og ti lferset af know ho w og ny teknologi til dansk
ind ustri i forbind else med ma terielindkob og besparelser/fomgede ind tæ g ter for staten.
Li gesom alle lo vforslag i da g skal miljøvurderes. burde det vurderes. hvilken økonomisk og bes kæftigelses mæssig effekt for det civi le sam fund forsvarets større materi elindkøb har i hel e ma terie llers anvende lsestid. Dette
vill e bl.a. kræve. at bev illingsansøgningen til Finans udvalget indeholder el
overs lag o ver ud gifterne ved indkøb af sys temet fordelt over hele dets le vetid. ofte o mkri ng 30 ir. samt en redegørelse for indkebets sa mlede effe kt
o ver for det civi le samfu nd.
Refus io o af uddannelsesomkostnjniCC.
Fors varet genne mfører mange uddannelser, som på el ell er andel tidspunkt
kommer det civile sa mfund til gode.

Det bør derfor ove rvejes. om ikke der på visse af de største og dyreste ud dannelser kunne etab leres et s amarbejde (join t ven rure) med store danske
eller s kandinaviske finnaer.
Eksempelvis kun ne den dy reste af alle uddannelser. pitoiudd an nclsen,
tænkes gennemført i forsvarsmæssigt reg i. men på en sådan mide. al et vist
antal piloter forlods var designeret til SAS efter et vist antal års gavntjeneste. Til gengæld sku lle SAS be tale en forholds mæssig procentdel af ud gif ten i fo rbindel se med uddannelsen. En ge nnem førelse heraf kunne forhindre probl emstilli ngen om tjen estepligt og erstatningsprise r ved afgang fra
forsvaret og dermed afskaffe p ilotm anglen .
Udlejnjo i af forsvarets faci li te le r
I dag foregi r de r allerede en s tor udnytt else af forsvarets fritids og idr æts facilitet er.
Det vurderes. at de l kunne være rentabe lt at udbygge dette samarbejde .
Tilføjel se i Ip vtek sten
I betragtn ing af det o mfa ng . som forsvarets s tøtte til civi le samfund har
f ået og frem ov er vil få, s kal C S s luttelig foreslå. at forsv arets støtte til det
ci vile. danske samfund opføres som en opgave i selve lovtekst en .

ANDRE LANDES
MILITÆRE FORSVAR
Ena'and
Har hidtil været de t eneste europæ is ke land udelukkende med et profess io nelt fors var.

Den engelske regering har netop udsendt e n ny plan for fremt iden s forsvar.
hvis ho veds igte er deltagelse i internat ionale opgaver.
Det medfører større mate rie lin vesteringer og e n ny struktur for de væbned e
styrker. Udgan gspun ktet for strukturen er en pulje af enheder i hcjt be red skab fra alle tre værn. Det giver muli ghed for at satse pi en fæll es indsats
og man kan sammensæ tte s tyrkerne eft er opgaven. Og det s tyrende princi p
er. at de ud sendt e styrk er hellere skal være for tung t end for let be væ bnede.
Samt idig skal der for landst yrk ernes vedk ommend e være fem enheder ti t
rådighed for hver eneste. de r er udsendt. For at opn å dett e mi der trække s
på uddanned e, profession ell e reserver. Herved un dg år man en all for s tor
be lastn ing af den enkelte scldat.
Yderl igere sa tser d en engelske regering pi at stø tte freds bes træbelser gennem en bred vifte af aktivitet er.

Holl and
Holl and e r et land , der har turdet tage kon sekven serne af den nye int ernationale situatio n fuldt ud og er dermed i den hen seende blevet foregan gsland på kontinen tet.

-

frankri&
Det franske forsvar er un der omstilling , bl.a. som følge af den franske
hær's mindre glorv ærdige indsa ts under Golfkrigen i 1m, som viste. at
landel hav de satset for meget på værnepligten og for lidt på profess ionell e
enheder.
Dette har medført. en trinvis afskaffel se af værnepligts tjeneste i forsv aret.
All e un ge - også kv inder - skal for fremtiden mød e I da g til orien te ring om
det franske samfund saml beskæftigelsesmuligheder i forsvaret, herunder
også om muligheden for at aftjen e en frivill ig værnepligt inden for de tre
værn s amt ge nda rmeriet Endvidere bl iver der åbnet muli ghed for at aftjene frivilli g værnepligt inden for socialt arbejde i Frankri g eller i forbindelse med internati onalt hjælpearbejde sa mt til at gennemføre en militær forberedel sesuddannel se. bl.a . af hen syn til hvervnin gen .
Målet for hæren er nu , at Frankrig med kort varsel ska l kunne udsende op
til SO.OOO mand. som mandskabsmæssigt fo.....enres nået i 2002.
Korps- og divisi on skommandoer nedlægges . og brigaden bliver i fremtiden
den største operative enhed. direkte under en ny operativ kommando for
hæren.
Tyskland
Forbundsværnet er under omstilling til løsning af internationale opgaver.
Værnet består af en blanding af professionelle og værnepligtige.
Værnepligtstiden er IO måneder, og de værnepligtige kan forlænge deres
tjeneste med Z ~ 13 måneder.

I forb indelse med op høret af de n ko lde krig er det hollandske forsvar blevel o mlagt be tyde ligt efte r følgend e pri nci pper:
• Væ rne plig ten stilles i bero,
• Alle operatione r skal gennemføres i multinati onale rammer,
• Forsvarets styrkemå l skal fastlægg es efte r opg ave typer og ikke efte r
uusselsrnodeller.
Må lene omfatter. at Ho lland skal ku nne deltage i fire fredsbevarende operationer samtid igt på bataljonsniveau elle r med Z fregat ter eller eskad riller,
idel de n ma ksimale vari ghed påregnes at være tre år. Personetl et indsættes
i give t fald i 6 måneder hver 18. m åned .
Endvidere skal Holl and kunne deltage i fredsfremtvin gend e ope ratione r
(herhjemme kaldet fredsskabende) med en luftmobil brigade, en let e ller
mekanise ret brigade. en nide T ask force. en bataljon marineinfanteri . tre
kampflyeskadri ller eller en kombinatio n he raf. Indsatsen er en eengangsindsats i mak si ma lt et år. og der er ingen enheder til afløsning.

I tilfælde af e n storkonflikt i Europa trækkes styrkerne om nød vendigt tilbage. evnen til al opstille hovedforsvarsstyrke r samt at op retbolde infra struk tur og ko mmunikation skal bevares.
Antallet af kampvogne (Leopard lI) er sat til 330, pa nsrede kampkøretøjer
til 380. lette rekognosceringskøretejer Z20, pansrede vogne til fred sbevarende opera tioner 70, baubitsere 18 5, MLRS Z2. droner 34. Der oprethol des 5 brigader , her af Z mobili seringsbrigader.
Antall et af fregatter er sat til 16. undervandsbåde 4. mineskibe 15. maritime overvågnings fly l3 og helikoptere ZOo støttesk ibe 2 og amfibietransport
skib t.
Flyve våbnets styrketal er på t 08 F-16, t O transportfly. 30 transportheli ko ptere. 30 kampheli ko ptere . 27 observatio nshelik optere. 3 rednlngshelikoptere samt luftv ærn herunder es kadri ller med Parnot/Hawk .
Krigsst yrken er reduceret fra 123.000 til 109.000.

Sycda c
Overvejer at ned sætte værnepligten t il tre måneder og vil sa tse mere på
pro fessi onelle enhede r.
Belaicn
Har stillet værnepligten i be ro .

Forsvarsbudgett et er s iden 1989 reduceret med mindst 30% .

De vedtagne reduktio ne r og o mstruktureringer har medført nedlæggelse af
kaserner i ret stort omfa ng. Hæ ren har lukket II kaserner, og flere kan føl ge. Sø værne t har bibeho ldt flådes tati onerne. medens flyvevåbnet har ned lagt tre Ilyvesrationer. En flyvestati on er æ ndret fra bas e for jagerfl y til helikoptcrbase (traesporthe likcptere) .
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Aftalen af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995·1 999 saml øvrige
planla gte strukturændringer har udgjort det pol itiske grund lag for forsvarets virksomhed i perioden 1995-1999. I forhold til aha len af 13. novcmber 1992 indebar aftalen. at forsvaret fremover inden for nærmere fastlagte
retnin gsl inier skal finansiere deltagel sen i løsningen af internationale opgaver inden for forsvarsrammen. Aftalen fastsatte endv idere rammen for
udvik ling af forsv arets samarbejde med de ce ntral - og østeur opæi ske lan de. Østsarnarbejdet har til form ål al styrke relationerne til de tidli gere Warszawepagt lande . Der lægges særli g væg t på ø stersøre gionen med del
sigte al bringe de pågæ ldende lande tættere til de vestlige sam arbcjdss rruk turer.
For bl.a. at kun ne finansiere det internationa le engagem ent ge nnemfores i
efteleperioden en række yde rligere tilpasn inger af forsvaret.
De øgede udgifter har dog langt fra fuldt ud kunner tils..'ares af ligne nde
"ti lpasninger" inden for forsvaret. Dansk fo rsvar står derfor i forli gsperio den s sidste del med el stort og alvorl igt økonomi sk problem i en manko på
el betydeligt beløb. Dette vil sandsynligvis betyde. at fo rsvaret ikke har
den standard i år 2000. forliget forudsætt er.
Med aftalen af 8. december 1995 indl edt es tilli ge en trinvis de legering af
dri ftsansvaret for marit im miljøoverv ågnin g og maritim Iorurcningsbckæmpeise fra Miljø - og Energiministcri ettil Forsvarsm inisteriet. Endv idere er Istjencstcn omfattend e Isnælde - og lsbrydningstjcn cstcn overført fra
Erhverv sminis teriet til Forsvarsministeriet . I begge tilfæl de o verføres øko nomiske rammer svarende til det hidtid ige aktiv itetsniveau mellem mini sterierne til dækning af udgifter ved le sn lng af opgavern e .
For liget indebærer endelig nedsætt else af e n forsvarskom mission sa mt el
udvalg vedrø rende forsvarets materi el; udv algets ena lyse r ska l i ndg~ i
ko mmissionsarbejdet.
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Hæren
I hæren er 2. Jysk e Brigade blevel ned lagt og Jy ske Div ision æ ndre t til
Danske Divi sion med to jyske og en sjællandsk brigad e. I forb indelse
hermed saml ved indførelse af rake tkas tere er hæren s krigstyrke ved ud ga ngen af 1999 fastsat til ca . 58.000 mand.
Ingen iørregimenteme er i 1997 sammenlagt i Farum og T r.cnregimenteme
i Aalbo rg. og Musikkorps Fyn er nedlagt.
Sergentskolen i Sønd erborg og Ser gen tskolen på Fyn vil med udgangen af
1998 være sam menlagt til Hærens Se rgents kole og placeret i Sønderborg.
Søgårdlejren er o verført til hjemmeværnet.
Der anskaffes fortsal maleriel til styrke lse af De n Danske International e
Brigade; heru nder anska ffes special- og transportkererejer . natobserva tionsud styr . nyt sanhersma teriel og supplere nde kommunikationsudstyr.
ligesom der iværksættes anskaffelse af ca . 50 brugte kampvogne af
LEO PARD å-rypen samt ca . 20 pansrede mandsk absvogn e.
Suyæmet
I søværnet er udru stningsniveauet i WILLEMOES-kl assen blevet red eec-

ret.
STANDARD FLEX kon cept en fortsættes og ud vikles fre m til200J i forbindelse med planlagte anskaffelser af moduler. Først i 2003 vil den fuld e
fleksibilitet til modu lskift og dermed flek sibel t rolleskift være tilvejebragt.
Der er foretaget en ration alisering ved marinedi striktern e.
Mu ligheden for e t fælles fremtidigt ubådsprojekt i rammen af det no rdiske
forsvarsmatl.-rielsamarbcjde og eventue lt i sama rbejde med and re NATO
lande med henblik på aflusning af de nuværende ubåd e und ersøges .
Bema ndi ngen ved Grønlands Kommando er fra 1996 redu ceret med 40%.
og i 1998 vil bygge - og anlægsmæssi ge forbedrin ger være genne mført for
at ned brin ge driftsudgifterne,
Søværnets depotstruktur tilpasses. og antallet af hoveddepoter red uceres
fra IO til 5 i perioden frem til 1999.
Antallet af værnepligtige er redu ceret i o verenss temmelse med det redu cerede behov efter s truktu rtilpas ninger saml o ms truktureri nge n af bev ogt nings- og nærforsvarstj enest en .
F1)'yeyåbocl
I flyvevåbnet er Flvvcst ation Tir strup og Flyvestat ion Vandel ned lagt som
dep loyerings fI yvesstation er .
Der er opr ett et en STIN GER uddannelsesesk adr ille med hen blik på uddennclse af pe rsone l til seks missi lnærluftforsvarseskadri ller i Ilvvev åbncrs
kri gsstruktur.
U60 kanonluftforsvarct er ned lagt, og LnO kano nluftfors varet er deaktiveret.

1 Luftværnsgruppen foretages frem til årtusi ndeski ftet en yderligere s truk turti lpasning bl.a. indehol dend e en mindre personelreduktion og flytning af
en HA WK eskadrille.
1 Ko ntrol- og Vars lingsg ruppen vil en pe rsonelreduktion på Flyves tatio n
Bornholm b live ge nnemført i forbindelse med automatiseringen af I lyvevåbne ts radar på Bornholm.
Yurderin&
Forsvarets evne til løsning af pålagte opgaver forudsætter en afbalanceret
struktur med et personel - og materiel mæssigt ind hold samt et akt ivi tets niveau. der er afs temt hertil.
Danmarks ud vided e sikkerhedspolitis ke målsætning har øve t væsentlig
ind flydelse på forsv arets udv ikling og internation ale opgav elø sning i perioden efter den kol de krigs afslu tnin g. Men samtidig har hensyn væ ret
taget, så ledes at løsning af and re opgaver ikke hindrer forsvaret i effektivt
og rettidigt al sikre n ationens eks istens. integri tet og su verænitet.
Den øgede prioritering af de t internationa le eng agement har samtidig ac centueret specielle o mråder, hvor der opstår knaphed på personel med
særlige kvalifikationer.
På denne bagg rund vil der vær e et be hov for til s tad ighed at revurd ere personelstyrkens samme nsætning m.h.p. at øge rekrutteringen og sikre fast hold elsen af såda nt pe rsonel. De rådi ge persone lressourcer vil sæ tte grænser for de akti viteter. der vil kunn e udføres .
Forsvarsaftalen af 8 . december 1995 til førte yde rligere ressou rcer til materielanskaffelsesområdet. Herved sikres på en ræk ke væsentl ige o mråder,
at forsvarets materiel fortsat kan leve op til de krav, som den ope rative o g
teknologiske ud vikling s tiller. herunder ikke mindst i enheder der løser
intern ation ale opga ver. Imidlertid s tår mange af forsvarets hovedmateriel ge nstande over for udskiftning. Beh ovet herfor forv entes at ville kulminere i perioden 20 10-20 15. Grunden til dett e er dels operativ og teknologisk
foræl delse. dels nedslidning.
Der vil ved udl øbe t af forligsperioden fortsat være be ho v for at tilføre forsvaret tidssvarende materiel, de ls for at muli ggø re del fortsatte intern atio nale engagement, dels for at bev are forsvarets ev ne til at løse hov ed opgave n.
De interna tio na le o pgaver indebæ rer. at der i stige nde omfan g vil væ re beho v for, at materiell et er bredt anve nde ligt. Men materi el og udst yr til det
internationale enga gement skal i vides t muli g udstrækning ligel ed es kunne
anvendes i forsvaret af Danmark. Det internation ale engagement har med ført voksende krav til mareriellers fleksibilitet. driftssikkerhed og mobilitet , samt ev nen til al bes kylle personeller bedst muli gt Delle øger ressourcekravene på materielom rådet. Hertil kommer. at prioriteringen af de
rådi ge økonomis ke midl er i forhold til de umiddelbart mest presserende
opgaver, herunder det internationale engagement. har medført, at forsvarets beho ldninge r p å en rækk e områder er blevet udhulet. og at nedslidningen af materiell et er blevet øget

Samlet medfører ud viklingen, at materiel området bør priorit eres med det
formål at sikre en hen sigtsmæs sig vedli geholdelsess tan d og mu lighed for
udskiftning af forsva rets hovedmateriel gen stande.
Forsvarsaftalen af 8 . december 199 5 indebar till ige en række s truk turti lpasninger. Ved forl igs peri oden s afslutning vil hovedparten heraf være
gennemført, og pro venuerne hcrfra vil som foru dsat i for svarsaftal en i fu ldt
omfang medvirke til at finan siere det internation ale engageme nt. Det kan
dog allerede nu konst ateres, at det ikke hat været mu ligt at undgå fortsatte
driftsbespareIser.
Siden indgåelse af forsvarsaftal en af 8. dec ember 1995 har fors varet m åttet
afholde uforudsete udgifter. som har med ført. at de økon omiske ram me r
ree lt er blevet udhulet. Der e r blandt andet tale om ud giftcr til opretholdetse af rømmede, men ikk e afh ændede etabli sseme nter. energ iafg ifte r og
ændring af ordningen o m rentet ilskrivning på selvstæ nd ig lik vid itet Ol.v.
Op retholdelse af el forsvar med den nuvæ rend e grundstruktur kræver i ho ...ed segen en videreførelse af det bcdgerniveau. de r er fastsat for indeværende forligsperiod e. Et sådant bc dgerniveau vil im idlertid g ive begrænsede muli ghed er for at tilgod ese de erkendte behov på ma teriel området.

PERSONEL
Den nuværende personelstruktur (P.83) er baseret på Betænkning 902.. so m
Forsvarsministeriets Styringsgruppe ved røre nde Nyordning af Forsvarets
Personelforho ld afgav i juli 1980 . St yringsgruppen arbejdede på grund lag
af et kommissorium. der blev udgiver den 3 1. januar 1973 - fo r 25 år s ide n.
Bet ænkning 902 da nnede grundlag for den per sonel lov , der b lev vedtaget
af Fol ket inget i 19 82.
Siden er pers onell oven blevel juste ret bl.a. so m føl ge af dan sk forsvars
øged e in ternationale eng agement. hvilket dog ikke har medført æ nd ringer i
sel ve struktu ren. so m fortsat kan føres tilbage til 1970'eme s opgaver. behov og tan kegang.
Der er derfor efter 25 år behov for at se på struk ture n. Eksem pel vis ved
opstilli ng af nogle

Visioner
• stort be hov for internationalt anvendelige og samtidigt hurtigt deployerba re sty rke r. Styrkerne må nød vend igvis være sålede s sammensat.
uddan nel og udrust et. al de ka n operere på lige fod med bl.a . NATO's
reaktio nsstyrker og ligeledes på lige fod med andre landes styrker i
forbinde lse med FN · eller OSCE·opcration er - også udcn for Eu ropa.
• enheder. de r er ti lmeldt FN's Standby Forces Arrangement og NATO' s
reektionsstyrker. bør derfor være stående en heder, der er bemande t med
fast tjenstgørende personel. evt. s upp lere t med designere t fast personel.
der e r tje nstgørende andetsteds i forsvaret. Forsvarets struktur bør tilli ge omfatte reserveenheder. hvorfra arløsmng af pe rsonellet i ud sendte
reakt ion ss tyrker.ka n finde s led .
•

af pe rson e lmæs s ige grunde . me n også på grund af kon stateret usikkerhed under ops tillingsfasen som fø lge af skiftende regimenters ansvar
herfor. bør der s ke en k lar adskillelse, så de internation ale enheder se lv
udd anner , forva lter og ud se nder person el.

Dcn integrerede personel- og uddannelsess truktur har specielt vist sig som
et godt og ve lfungerende forvaltn ings grundlag. så læ nge de omg ivende
forho ld og parametre har været velkendte. forståelige og ufora ndrede. som
de t i de t store og he le var tilfældet op til 199 0.
I et stærkt foranderl igt samfund og fors var vil enhve r meget stiv s truktur
eller enhver stiv forvaltning af en s truktur ko mme til kort elle r afs løre større og større mangler.
De se nere Ars udvik ling har da også vist. al større og Ilcre justeringer i ud-

dannel sesstrukturen har været nødvendige. og at persoeelstrukturen næppe
er tilstrækkeli g fleksibel til at tilgodese monvation. udv ikling og fasth ol delse af personell et i mak simalt omfang. e ller til at tilgod ese ændringer og
mangfoldi ghed i forsvarets opgaves pektru m i mak simalt omfang.
Prob lem er og udviklingstiltag retter sig bl .a. mod følgende forho ld:

• På uddannelsesområdet gælder som for det øvri ge samfund. al me gen
viden er gamme l. når de n er meddelt - i værste fald inden den er med delt. Forsvaret kan ikke und ervi se i alt. såfremt der også skal v ære p lad s
til akti v tjen est e. men må basere sig på hensigtsmæss ige. konstant opdaterede gru nd. og videreuddannelser . der senere suppl eres med relevante efteruddanne lser. Den leddelte uddannelse og skiftet mellem teo ri og
praksi s find es fortsat nød v end ig for at sikre st ruktur og målrettethed.
• Det skønnes nødvendigt i høj ere grad at tilvende perso nellet til se lv at
sætte sig ind i et nyt og væsentligt stof for opgavens løsn ing. Dermed
bliver personellet også i højere grad ansva rlig for egen ud... ikling og
jobti lfreds hed. Det ka n medføre behov for en mindre justering af rekrutteringsprofilen.
• Dee nye viI till ige være. al fors u ret i høj ere grad må respe ktere - og
basere sig på personellers erfaring (indlæringltræning) og udvikling for
at udn ytte den bed st kva lificerede arbejdskraft. Det skønnes. at de r også
i Iorsveret finde s masser af ko mpetencer. der ikke kan dokumenteres i
formelle uddannelser eller i grads systemet. Stive faggrænser og strukturer (herund er den o fte kunstige skelnen me llem civ ilelmilitære sti llinger) ml vigelt ilpasses for den bedst mulige udn yttelse af forsvarets
sam lede potentiale. Bl.a. bør en sm id igere uddannelsesst ruktur tilgod ese mind re rejseaktivitet og fravær fra arbejdsp ladsen og hjemmet.

•

Der foreligger ingen aktuell e undersøgelser om årsagerne til den øgede

uforudsele afgang . Det er dog nærliggen de at antage. al de øgede mu lighed er for kva lificeret arbejdskraft i de t private erhvervsliv sammenholdt med familie mønstret i bemefarnilleme. mulighederne for Ijenstl ige forfl yu eIser samt ændrede holdninger . loyalitetsbegreber og priori lerin ger gen erelt er medvirkende årsager til uforud ser afgang.
• Fastholdel se af personel og styrkelse af forsvarets poten tiale vil være
snæve rt forbundet med s åvel personetpolitik som nytænkning og smidighed samt med maksimal udvikli ng af medarbejderne.
Set på bagg rund af forsvarets nye opgaver. sta lens personalepolitik og
samfundsudviklingen i øvrig t er de r Især to uhens igtsmæs sige forhold i
den nu v ærende persone lstruktur• Det ene forh old angår den i Betænkning 902 foretagne opdeling i d ... ile
og militære stillinge r.
• Det andet forhold an går den meget sti v e indde ling samt fastlåsning af
personellet i fire ho vedniveaue r: manuelt niveau. mellemled erni veau .
ledern iveau og chefniveau.
Dene har pi flere måder medført en uhensigtsmæssig personelsammensætning i forsvaret. selvom det var Styringsgruppens opgave "at forantedige ge nnemfort de undersøgelser og overvejelser, der er nedvendige for
at lilY'e"clægge cn jremtidig personel- og uddann elsesstru ktur i fors varet,
der tilgodeser kravene om en smidig. enkel og økonomis k op bygning, og
som løbende lader sig titpasse samfundsudviklingen samt organisationsog akti vitetsændringer i forsvaret".
Denne må lsætning kan CS fortsat tilstene sig .

• En styrke lse af den elektroni ske fjernundervisnin g i forsva ret samt øgede ti lbud o m kortere efteruddanne lser såvel i som uden for forsvarcr vil
kunne tjene dette formål .
På perso nelo mrådet opleves stø rre og større vanskeligheder med rekruttering og fastho lde lse af persone l.
•

Rekrutt eringen er til del s forbunder med den demografiske udvikling.
men ogs å med de vilkir og ud fordringer forsvaret kan tilbyde. • kon kurrencen om unge kv alifi cerede medarbejdere efter årtusindeskiftet må
udfordringer og oplevelser sam t en moderne personelpolitik og god e
uddannelses -. tri vsel s- og ud viklingsmuligheder være centrale elementer.

Med oprettelse n af Den Danske Internationale Brigade. tilde lingen af danske hær-o n åde- og flystyrker til NATO's reaktionsst yrker saml udsen delsen af enhed er herfra til internationale opgaver und er FN eller OSCE er de
ovennævnte krit erier så ledes ble...et utidssvarende. Perse nelstrukturen er
ikke ble vet tilpasset de nye opgaver. hvo rfor der i de se nere år er blevet
trukket meget stærk t på det fastansane mili tæ re personel til disse opgaver.
Hertil kommer. at del udsendte faste perso nel og perso nel under videre- og
efteruddanne lse samt o rto... m.v. norma lt ikke bliver erstattet . hvorved alva rlige huller ops tår i bemandingen . bl.a . i den uddannelsesstenekad re.
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En lettelse i d enn e s itua tion kan kun opnås ved at an sæ tte mere fast mil ilæn personel . nu ikke læ ngere ku n af he ns yn til mo bili se ringsstyrken. men
primært af hen syn ti l løsn ingen af internationale o pgaver og udd annel sen
af de værne pl igt ige .
Det bør her tages i betragt ning. at det mi litære pe rso ne l kan varelage civile
opgalf er på mange områder i den hjeml ige del af fo rsva re!' og samtid ig
penodcvis ud se ndes til militære opgave r. med ens del omvend te ikke er
tilfæ ldet. Det mi litæ re persone l er derfo r ge nerelt mere bredt anvend el igt
end del civi le.
Æn dringe r inden for de tte ko mp licerede område kræv er dybtg ående un dersøgeise r og overvejelser. Efte r OS's o pfattel se bør de nu værende personelforh old i forsvaret gøres til gensta nd for en drøftel se med henblik på en
revurdering og justering på visse o mråde r.
ska l derfor foresl å.

es

• at den eksisterende styri ngsgruppe vedrarende pcrsonelforho ld pålægges al Iremsæue forsl ag til en fremtidig personel- og uddannclsesstruktur. der harmonerer med udviklingen i sa mt undet. forsvarets personelpo litik. so m forsvaret med den nuværende pcrsonclsammensælni ng ik·
ke kan leve op til. og med fo rsv arets s itu atio n og opgav er efter Ir 2000.
herunder de n fremtidige s truktur.
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