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Indledning

Krisestyring er ikke noget nyt - regerin
ger, politikere og mennesker har altid for
søgt at undgå at skabe eller komme i si
tuationer, der beskar deres handlefrihed,
eller måske ligefrem truede dem. Opstod
krisen, har de forsøgt at få det bedste ud
af den, eventuelt at vende den til egen for
del. Til gengæld er det nyt, at krisestyring
gøres til genstand for omfattende forsk
ning og forberedelse, længe inden kriser
ne opstår, med det formål på forhånd at
undgå situationer, som tvinger alle krisens
parter til hastig og i sidste instans måske
ukontrollabel og uovervejet optrapning.

Filosofien er bl.a. den , at en verden med
øget gensidig afhængighed og med våben,
der besidder en hidtil ukendt ødelæggel
seskraft, ganske enkelt ikke har råd til kri
ser. Prisen vil være for høj. Risikoen for,
at udviklingen måske løber løbsk, eller i
hvert fald trækker flere ubehageligheder
med sig, er for stor. Formålet med krise
styring er groft taget at forhindre, at en
politisk eller militær udvikling vokser be
slutningstagerne over hovedet, og at sikre
at der i tide planlægges løsninger, som gi
ver alle parter mulighed for at styre uden
om krisen. Et velfungerende diplomati,

Gysse møder på Hjemueien fra Skolen en Dreng, der faaer Lyst til at prygle ham fordi
han seer moersom ud; men Gysse seer saa roligt paa Drengen, at denne ikke tør begyn
de Angrebet.
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dybtgående viden om den mulige modparts
hensigter og tankesæt, internationale afta
ler og forhandlinger er med andre ord vig
tige forudsætninger for krisestyringen.

Men nyt er begrebet altså ikke. Fritz
]iirgensens stadig sprællevende mini-dan
sker med det særprægede gemyt, sære va
ner og mangelfulde manerer, Gysse, var
verdensmester i krisestyring i sit univers
af fabel og virkeli~hed . Også selvom han
klarer den mere pa held end på forstand,
denne Gysse, der på vejen har mødt et
stk . dreng , mindst et hoved højere end
han selv, dobbelt så bred, knytnæver og
meget grum . Gysse klarer den med et af
disse blikke under skyggen på den komi
ske kasket. Det er krisestyring. På en må
de.

Det er først i de senere år, landene, na
tionalt og i samarbejdet i NATO f.eks., er
begyndt at opbygge egentlige krisesty
ringsapparater, eller i hvert fald begyndt
at overveje hvordan de ville reagere, hvis
en forudseelig krisesituation skulle opstå.
Vanskeligheden er selvsagt. at ingen rege
ring kan planlægge for en fremtid, som al
tid vil rumme overraskelser - men over
vejelse og gennemarbejdning af et bredt
spektrum af reaktionsmuligheder giver i
hvert fald i den akutte krisesituation en
vis handlefrihed, som givet ville være min
dre, hvis regeringerne skulle improvisere.

De to supermagters stadige overvågning
af hinanden, via satellitter og radarsratio
ner, er en vigtig del af krisestyringen i
fredstid. Formålet er at skaffe bedst mu
lige oplysninger om den eventuelle mod
parts hensigter og planlægning - først og
fremmest for at kunne opbygge et billede
af den normale politiske og militære hver
dag. således at uregelmæssigheder, der

kan være det første varsel om en forestå
ende krise, hurtigst muligt registreres og
giver anledning til nødvendige modforan
staltninger, som i form og indhold må væ
re så klare, at de ikke misforstås af mod
standeren, der også har opbygget sit nor
malbillede. Samtidig skal modforanstalt
ningerne være så præcise, at de i sig selv
kan være med til at afværge den mulige
krise. Modforanstaltningerne må ikke give
anledning til optrapning af krisen. Afbry
delse af f.eks. handelsforhandlinger som
reaktion på usædvanlige troppebevægelser
er et utvetydigt, men behersket virkemid
del, som kan tages i anvendelse, endnu in
den krisen har udviklet sig, og dermed få
modparten fra sit forehavende .

En udenrigspolitik, som er tilstrække
ligt klar, et forsvar, der er troværdigt i om
verdenens øjne, er en del af grundlaget for
dansk krisestyring, hvadenten den er na
tional eller en del af den krisestyring, der
også overvejes og forberedes i NATO. Hen
sigten er selvsagt at undgå. at militære
midler bliver taget i direkte anvendelse .
En magtbalance, f.eks. mellem øst og Vest ,
der er t ilstrækkelig stabil , er med andre
ord også et element i krisestyringen. På
samme måde som en stabil samfundsud
vikling er det. Krisestyring er således et
meget rummeligt begreb - men det består
af konkrete foranstaltninger og overvejel
ser. Og en vigtig del af grundlaget for be
slutningsprocessen omkring en udenrigs
eller sikkerhedspolitisk krise tilvejebringes
af diplomati og efterretningstjeneste i for
ening. I denne henseende er der ingen stør
re forskel på store og små lande, men det
er klart, at et stort land eller en alliance
har langt flere reaktionsmuligheder end et
lille land alene.



l. Den sikkerhedspolitiske krise

1.1. Krisens hovedelementer

Krise - " ...afgørende endelig foran
dring; afgørende vendepunkt". Ordbog
over det danske sprog, bind 11, spalte
406.
Krise er et stærkt og misbrugt ord. Det

tumler ind og ud af avisoverskrifter. "Kri
ser" opstår for et godt ord den ene dag og
er glemt den næste. Der er "kriser" i øko
nomi og politik, i ægteskaberne, i hverda
gen, på arbejdspladserne, i mennesket selv.
Sarnfunds-, værdi-, ide- og tillidskriser.

Ordet er i 1970'ernes alm indelige sprog
brug blevet slidt og udvandet . Derfor hen
visningen til Ordbog over det danske sprog,
som med vanlig oplysende nøgternhed til
føjer, at ordet indtil begyndelsen af forri
ge århundrede stort set kun blev anvendt
til beskrivelse af sygdomme, deres afgøren
de fase på liv og død.

Mange af 1970'ernes "kriser" er med
andre ord ikke kriser i bogstavelig forstand,
ikke vendepunkter, men dog for en dels
vedkommende situationer eller forløb af
uoverskuelighed, rådvildhed eller frygt .

Den sikkerhedspolitiske krise
En krise i sikkerheds- eller udenrigspolitisk
forstand er en fase i et lands udvikling,
hvor dets afgørende interesser, måske dets
overleven, står direkte eller indirekte på
spil. Den er netop et vendepunkt, hvor de
kommende timer, døgn eller uger afgør,
om situationen ender i f.eks. krig eller
fred.

En sikkerhedspolitisk krise er med an
dre ord den situation, hvor en beslutning
kan få omfattende følgevirkninger for det
videre forløb - i politisk forstand ikke

kun for beslutningstagerens eget land , men
også for andre, allierede eller modstande
re. Det er en situation, hvor beslutninger
ne skal træffes under tidspres, ofte uden
tilstrækkelig information og i hvert fald
uden større forberedelse.

Krisens 8 elementer
Med udgangspunkt i bl.a. udbruddet af de
to verdenskrige og en række af efterkrigs
årenes store kriser, f.eks. Berlin (1960-61),
Suez (1956), Cuba (1962) og Mellemøsten
(senest 1973), har politiske forskere for
søgt at karakterisere en sikkerhedspolitisk
krise og dens bestanddele, og på grundlag
af deres arbejde kan der opstilles otte ele
menter, som med forskellig styrke og i skif
tende sammensætninger synes at indgå i
de fleste stor- eller sikkerhedspolitiske kri
ser:
1) Kriser i sikkerhedspolitisk forstand in

deholder altid et element af overraskel
se. De kommer undtagelsesvis, som lyn
fra klar himmel, eller, oftere, fordi en
ellers normal og dagligdags spændings
tilstand mellem landene pludselig skær
pes. Kriser kan udløses af tilsyneladen
de småting - f.eks. mordet i Sarajevo
i 1914 - og kriser i Europa kan me
get vel være resultatet af spændingstil
stande andre steder i verden, f.eks. Mel
lemøsten.

2) Beslutningstagerne - politikere, diplo
mater, embedsmænd, officerer - har
en fornemmelse af, at tiden er knap.
De kan være stillet over for et ultima
tum, altså en trussel om, at modparten
griber til kraftigere midler, hvis visse
krav ikke bliver imødekommet. F.eks.
det tyske ultimatum til den danske re-
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Brit isk soldat med
styr på krisen - den
britisk-franske ak
tion ved Suez 1956
var dog mere end en
skovtur. Det var en
af efterkrigsårenes
alvorlige kr iser (SI/1/
da)' Pictorial)

gering forud for krigsudbruddet i 1914,
da den danske regering besluttede selv
at udlægge de miner i bælterne og Øre
sund, som tyskerne truede med at ud
lægge.

3) Afgørende interesser, som er mere eller
mindre knyttet til selve statens eksi
stens, antages at stå på spil. Det kan
være politiske eller økonomiske inter
esser. I 1914 frygtede regeringen , at
svaret på en afvisning af mineudlæg
ningen ville være tysk hel eller delvis
besættelse af Danmark med det form ål
at kontrollere stræderne.

4) Beslutningstagerne har ofte fornemmel
sen af , at forkerte eller manglende be
slutninger kan udløse konflikt ener i
hvert fald beskære fremtidige handle
muligheder. Beslutningstagerne føler,
at de står ved et vendepunkt. I 1914
var det vigtigt for regeringen at bevare
mest mul igt af neutraliteten, selvom
den blev beskåret af mineudlægningen.

5) Vurderingen af situationen, f.eks . mod
partens hensigter på kort og langt sigt,
rummer et betydeligt element af usik
kerhed, Det kan vise sig, at beslutnings-
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tagernes Viden om modpartens hensig
ter er utilstrækkelig. Informations
grundlaget kan være mangelfuldt, og
det er overordentlig vanskeligt at få
det udb ygget. I 1914 vidste regeringen
ikke, at Tyskland ikke havde planer
om at besætte en eller flere Øer i Kat 
tegat , hvis ult imatummet ikke blev ef
terkommet. Tyskland foretog sig heller
ikke noget over for Sverige, der afvi
ste at lægge miner i den svenske del af
Øresund.

6) Beslutningstagerne har en fornemmel
se af krigsfare, ofte forstærket eller til
vejebragt af mediernes nyhedsformid
ling.

7) Hvadenten det drejer sig om diploma
tiske udsp il eller om politisk-mili
tært pres, kan situationen ikke undvi
ges. Et svar er uomgængeligt - fra af
brydelse af forhandlinger til militær
mob ilisering, alt efter situationen.

8) Beslutninger skal træffes i løbet af ti 
mer eller døgn . Det er , i hvert fald i
første omgang, modparten , der be
stemmer tempoet.



1.2. Eksempler på kriser
Alle hovedelementer indgår ikke nødven
di~vis i en og samme sikkerhedspolitiske
krise, og flere af dem kan overlappe hin
anden, men krisen vil altid rumme en del
af dem, og den vil stille krav til en rege
ring om at gribe ind, helst sådan at reak
tionen hverken fastlåser en selv eller mod
parten og dermed bidrager til optrapning
(eskalation) af krisen. Samtidig skal reak
tionen være så fast og entydig, at mod
parten får en fornemmelse af, at yderlige
re optrapning kan være skæbnesvanger.

Det er med andre ord vigtigt under en
udenrigs- eller sikkerhedspolitisk krise at
bevare størst mulig manøvrefrihed, også i
tidsmæssig henseende, og at optræde med
troværdig fasthed. Modparten må bringes
til at indse, at næste fase kan være alvor
lig. også for ham selv.

Cuba-krisen 1962
Et godt eksempel er Cuba-krisen 1962,
da USA opdagede, at der var opstillet ram
per til sovjetiske atomraketter i Cuba . Det
efterår balancerede verden hårfint mellem

krig og fred, med atomkrigen som en mu
lig risiko . USA følte sin sikkerhed truet af
de sovjetiske raketter. Sovjetunionen søg
te, måske inspireret af successen med den
første satellit (Sputnik, 1957), at forbed
re sin stilling i den amerikansk-sovjetiske
magtbalance, som indtil da, først med
atomvåben, siden med brintvåben. havde
været præget af betydelige amerikanske
forspring .

Cuba-krisen rummede de fleste af de
otte hovedelementer, og den er et eksem
pel på, hvordan blandingen af fasthed og
smidighed blev den afgørende forudsæt
ning for en fredelig løsning. I den afgø
rende fase havde USA modtaget to svar
på kravet om omgående nedlæggelse af
de sovjetiske raketbaser i Cuba - en hård
sovjetisk afvisning, udsendt bl.a. via ny
hedsbureauet Tass, og en forsigtig imøde
kommende reaktion, fremsendt underhån
den direkte til de amerikanske ledere. Præ
sident Kennedy og hans rådgivere valgte
e!ter nogen overvejelse at reagere på det
SIdste svar og at overse det første . Ameri
kanerne forsøgte at skabe mulighed for at

Temperamentsud
ladning, ikke krise
styring - Sovjet
unionens Nikita
Khrusjtjov dundrer
med skoen i FN's
generalforsamling
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Nationalbanken i Prag, besat og bevogtet af sovjetiske styrker i august 1968 - vesten
anerkendte den sovjetiske indflydelsessfære (Keystone)

parti- og regeringschef Khrusjtjov kunne
trække sig tilbage uden at tabe ansigt .

Kriseforhandlingerne i Washington er i
øvrigt et godt eksempel på krisestyring,
der som forudsætning bl.a. havde, at så
mange synspunkter og vurderinger som
muligt blev gennemdrøftet og overvejet,
inden præsidenten traf sine beslutninger.

Danmark spillede en beskeden rolle i
krisens sidste fase, idet Forsvarets Efter
retningstjeneste kunne iagttage, hvordan
de sovjetiske skibe med udstyr og raketter
på vej mod Atlanten vendte om i Skager
rak. Denne iagttagelse var med til at fast 
lægge de amerikanske beslutninger. som
førte til krisens afværgelse .

Et af de praktiske resultater af Cuba
krisen var oprettelsen af den direkte tele
fon- og fjernskriverforbindelse mellem
Kreml i Moskva og Det hvide Hus i Wash
ington, en forbindelse som skulle gøre det
muligt at udveksle synspunkter, inden
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spændte situationer blev optrappet. "Den
varme linie " er et redskab til krisestyring.

De to supermagter kom ud afCuba-kri
sen med en fælles erkendelse af, at det i
atom- og raketalderen er for risikabelt,
groft sagt, at eksperimentere i storpolitik
ken. Magt- eller terrorbalancen synes med
andre ord at have mindsket risikoen for
storpolitiske kriser med supermagterne
som direkte modstandere, men til gengæld
synes der at være opstået en voksende ri
siko for, at der udbryder lokale kriser i
områder, hvor stormagternes direkte in
teresser står på spil. Supermagterne må
overveje. om en reaktion med risiko for
optrapning, eventuelt mod tærskelen til
atomkrig, står i et rimeligt forhold til
krisens årsag og genstand. Supermagternes
styrke er med andre ord en svaghed i den
forstand, at den kan begrænse deres hand
lefrihed og under alle omstændigheder på
lægger dem tilbageholdenhed.



Czekoslovakiet - Yom Kippur
De sidste 10-15 års internationale politik
har adskillige eksempler på supermagter
nes tilbageholdenhed over for hinanden:

Invasionen i Czekoslovakiet i somme
ren 1968: Som det var tilfældet under
den ungarske opstand i 1956, protestere
de Vesten mod indsættelsen af sovjetiske
styrker, men foretog sig samtidig ikke no
get, der af Moskva kunne udlægges som
forberedelse til andet og mere end protest.
(Danmark-Czekoslovakiet 1968 behandles
yderligere i afsnit 3.2.). Moskva har for
mentlig regnet med vestlig tilbageholden
hed, regnet med at Vesten ville godkende,
at Czekoslovakiet var sovjetisk indflydel
sessfære, og at invasionen derfor ikke ville
udløse en øst-vest-konfrontation. På sam
me måde som det i forbindelse med Cuba
krisen blev slået fast, at Latinamerika var
amerikansk indflydelsessfære, omend på
ganske andre betingelser.

Yom Kippur-krigen i efteråret 1973:
Det ægyptiske angreb på Israel fandt øjen
synlig sted mod sovjetiske ønsker. I hvert
fald tilkendegav Moskva på et tidligt tids
punkt frygt for, at krigen kunne føre til
en supermagtskonfrontation, fordi Israel
blev støttet af USA og Ægypten af Sov
jetunionen. Begge supermagter satte dele
af ders styrker i alarmberedskab, men sam
tidig gjorde Washington og Moskva deres
indflydelse gældende hos krigens parter,
og det bidrog afgørende til at standse kam
pene, da Israel efter de indledende neder
lag havde fået det militære overtag og di
rekte truede Ægyptens eksistens. De to
supermagter havde en fælles interesse i at
forhindre, at den lokale konflikt bredte
sig eller løb løbsk.

1.3. Danmark og kriserne
I de sidste små 200 år har Danmark gen
nemlevet en række udenrigs- ogsikkerheds-

Den tyske besættelse af Danmark 1940 - rummer flere af den sikkerhedspolitiske kri
ses hovedelementer



politiske kriser, hvoraf flere truede landets
eksistens: Englandskrigene 1801-07, krigs
udbruddet 1864, mineudlægningen ved
udbruddet af Første Verdenskrig, den ty 
ske besættelse 1940. Kriserne kan ikke
sammenlignes, men de rummer alle et el
ler flere af den sikkerhedspolitiske krises
hovedelementer:

Regeringens ubeslutsomhed eller usik 
kerhed ,
manglende information om modpartens
hensigter eller fejlfortolkning af de fo
religgende oplysninger,
en tilbøjelighed (udpræget i 1940) t il
at reagere på grundlag af tidligere erfa
ringer, nemlig erfaringerne fra 1914,
da Danmark ikke blev besat. (Det var i
øvrigt i et vist omfang den samme per
sonkreds, der traf beslutningerne forud
for begge verdenskrige),
tidspres, både i 1914 og 1940 stod re
geringen over for tyske ultimatummer,
utilstrækkelig forberedelse, og
en psykologisk faktor, der måske bedst
kan beskrives som tro på eller forhåb
ning om, at faren ville drive over.
Siden Anden Verdenskrig har Danmark

ikke gennemlevet tilsvarende kriser, hvor
landets eksistens, dets økonomiske og po
litiske handlefrihed var truet, og der er til
lige den væsentlige og formentlig afgø
rende forskel på fortid og nutid, at Dan
mark siden 1949 har været medlem af en
alliance (NATO) og dermed ført sikker
hedspolitik og delvis udenrigspolitik i sam
arbejde med bl.a. en supermagt. Omverde
nen, først og fremmest Sovjetunionen, er
med andre ord tvunget til at betragte Dan
mark som led i en større helhed. Danmark
og dansk forsvars- og udenrigspolitik har
gennem alliancesamarbejdet fået øget tro 
værdighed - en troværdighed der ikke
kunne opnås gennem neutraliteten forud
for de to verdenskrige.

Samarbejdet har medført, at tilløb til
kriser er blevet bremset - f.eks. når Sov
jetunionen lejlighedsvis har fremført , at
Danmark ved den sovjetiske rømning af
Bornholm i 1946 påtog sig en forpligtelse
til at holde øen fri for fremmede styrker.
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Regeringen har hver gang afvist de sovjeti
ske påstande.

NATO-medlemskabet betyder også, at
Danmark ikke - som i 1914 eller 1940 
alene skal vurdere situationen og dens mu
lige risiko. Informationsgrundlaget er ble
vet bedre, samtidig med at spektret af
reaktionsmuligheder er blevet udvidet.

1.4. En ny form for kriser
Det kan forekomme paradoksalt, men det
er formentlig en kendsgerning, at samtidig
med at Danmarks udenrigs- og sikkerheds
politik i efterkrigsårene gennem NATO
medlemskabet er blevet ført så at sige med
sikkerhedsnet, så er risikoen for kriser ik
ke blevet mindre - men det er en ny type
kriser, som ikke berører supermagterne
direkte. Kriser som de kan deltage i så at
sige pr. "stedfortræder". De cubanske styr
kers indsættelse i Angola og på Afrikas
Horn er eksempler på denne udvikling 
cubanerne er Sovjetunionens stedfortræ
dere i lokale opgør, som får øst -vest-kon
flikten til at række ud over dens oprinde
lige område, Europa .

Kanonbådsdiplomati og fredelig
sameksistens
Denne udvikling hænger formentlig sam
men med to forhold. For det første at
Sovjetunionen, efterhånden som landet
har opnået militær supermagtsstatus. og
så begynder at optræde som militær stor
magt i gammeldags forstand. Altså ved at
føre kanonbådsdiplomati . For det andet
hænger udviklingen sammen med den
omstændighed, at der i sovjetisk ideologi
er meget klare og forholdsvis snævre græn
ser for rækkevidden af afspændingen mel
lem øst og Vest, "den fredelige sameksi
stens" . som den hedder på officielt sovje
tisk .

Ifølge den sovjetiske partihistorie defi 
neres fredelig sameksistens som "klasse
kampen fortsat med andre midler", og
det understreges, at fredelig sameksistens
ikke betyder ideologisk sameksistens. Det
grundlæggende modsætningsforhold mel-
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Sovjetunionens første hangarskib. "Kieu", går fra Sortehavet gennem Bosporus - un
derstregning af Moskvas voksende evne og vilje til at optræde som traditionel stormagt
i kampen om indflydelse

lem de to ideologier og samfundssystemer
eksisterer med andre ord fortsat, men det
har antaget en anden karakter. Fra sovje
tisk side lægges der stor vægt på, at de
politiske og ideologiske forskelle mellem
øst og Vest ikke kan eller skal udviskes 
heller ikke selvom Sovjetunionen og de
østeuropæiske lande i det seneste årti i sti
gende grad har vendt sig til Vesten for at
erhverve bl.a. den teknologi , som er nød
vendig for samfundenes videre udvikling.

Set fra Moskva er konflikter f.eks. i
Afrika forlængelser af øst-vest-konflikten,
som kan udnyttes så længe de to super
magter ikke kommer til at stå direkte over
for hinanden.

Kriser under supermagtsniveau
Til gengæld er der på niveauet under su
permagterne mange mulighederfor begræn
sede kriser, som kan være alvorlige nok i
sig selv, og som fremtræder på områder,
der ligger uden for ' supermagternes kon
trol :

l) Opbrud i internationale organisationer
og handlingsmønstre, f.eks. FN's mere
begrænsede indflydelse, verdensorgani
sationens nye, næsten automatiske fler
tal af udviklingslande og såkaldt socia
listiske lande, skærpelsen af spændin
gen mellem rige og fattige lande og
dannelsen af nye magtcentre. f.eks.
økonomiske som OPEC (organisatio
nen af olieproducerende stater).

2) En almindeligt udbredt fornemmelse
af, at atomvåbnene næppe bliver taget
i anvendelse, hvis man iværksætter kon
ventionelle angreb. Krig er med andre
ord atter mulig som politisk redskab,
fordi supermagterne må vurdere, om
krisens årsag retfærdiggør indsættelsen
af kernevåben. Vietnam-krigen, hvor
USA nødvendigvis afstod fra anvendel
se af alle sine militære magtmidler og
dermed indkasserede nationens første
militære nederlag, er et eksempel. Su
permagterne må med andre ord af hen 
syn til deres indbyrdes balanceforhold
tage overordnede hensyn.
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3) øget indre usikkerhed i de østeuropæi
ske lande, fremkaldt groft taget af to
forhold : for det første befolkningernes
voksende krav om øget levestandard og
velfærd, som vanskeligt kan honoreres
af regeringerne og partierne, og for det
andet den omstændighed, at der er be
tydelig spændvidde og dermed mulig
hed for spænding mellem de højt indu
strialiserede østeuropæiske lande og
den dominerende militærmagt, Sovjet
unionen, der i økonomisk henseende
er ringere udviklet. Endelig er der in
terne sociale, etniske og religiøse spæn
dinger.

4) Jagten på råstoffer, specielt i havene,
skaber mulige spændinger mellem lan
dene på grund af opdelingen, d.v.s. op
rettelsen af nye territorialfarvande, sok
kelområder og fiskerizoner.

5) Sovjetunionens voksende evne og især
vilje til at optræde som traditionel stor
magt i forsøget på at udvide den sovje
tiske indflydelsessfære, f.eks. i Den per
siske Golf, som er af afgørende betyd
ning for Vestens olieforsyninger.

Endelig kan der peges på det forhold,
at aggression betaler sig. Trods protester
ender f.eks. et lands invasion i dele af et
andet som regel med, at de øvrige lande
og internationale organisationer anerken
der den nye tingenes tilstand, fordi vå
benhvile bliver det umiddelbare mål i en
stor del af den internationale krisestyring.
I ly af våbenhvilen kan aggressoren befæ
ste sin stilling og dermed fremkalde en
permanent ændring.



2. Militær efterretningstjeneste
som redskab i krisestyring

.. . forholdet mellem moskva og prag mere tilspidset end paa noget tidligere tidspunkt

. . . mulighederne for en militaer intervention eller politisk kompromisloesning nu lige
store ... forsoeg paa sovjetisk opbygning af en begrundelse for direkte militaer
indgriben konstateret ...

Uddrag af Forsvarets Efterretningstjenestes meddelelse til regeringen den
19. juli 1968. Den sovjetiske invasion i Czekoslovakiet fandt sted natten
mellem den 20. og 21. august.

2.1. Efterretningstjenestens opgaver

Et af den sikkerhedspolitiske krises gen
nemgående hovedtræk (se afsnit 1.1.) er
tidsnøden, beslu tningstagernes fornemmel
se af at være og handle under pres, og et
andet og ikke mindre væsentligt er man
gelen på præcise og hurtige informatio
ner om modpartens hensigter og styrke.

Banalt sagt er denne mangel blevet så
meget mere akut, som den moderne tek
nik (fly og fremfor alt missiler) kan ned
skære varslingstiden til timer eller minut
ter. Derfor er det vigtigt, også i fredstid
og under rolige politiske forhold , at øge
indsatsen for at overvåge og følge den mu
lige politiske og militære modstander.
Denne opgave varetages i Danmark af
Forsvarets Efterretningstjeneste, og fjern
skrivermeddelelsen ovenfor er et eksem
pel på, hvordan efterretningstjenesten en
måned før invasionen i Czekoslovakiet
kunne forberede regeringen på mulighe
den og dermed bidrage til at forhindre, at
reaktionen på invasionen blev overilet el
ler måske panikagtig.

Tidligst mulige varsel
Forsvarets Efterretningstjeneste har først
og fremmest fået til opgave at kunne give
det tidligst mulige varsel om et eventuelt
angreb på Danmark eller dets allierede i
NATO, samt om udbrud af sikkerhedspo
litiske kriser der kan komme til at berøre

dansk område eller danske sikkerhedspoli
tiske interesser.

De politiske og militære beslutningsta
gere skal have tid til at overveje og beslut
te iværksættelsen af de nødvendige foran
staltninger og reaktioner, og der må også
være tid til at føre foranstaltningerne ud i
livet. Der er en klar og indlysende sammen
hæng mellem tidsfristen og hele totalfor
svarets opbygning og muligheder for at
fungere. Jo lavere beredskab, d.v.s. jo fær
re virkemidler der er til rådighed i fredstid,
jo længere må varslingsperioden være for
at fremskaffe de nødvendige virkemidler,
f.eks. ved mobilisering.

Beredskabet
Et lavt beredskab i fredstid, f.eks. få mi
litære enheder, der er umiddelbart klar til
indsats, kan også medføre, at en eventuel
angriber kun behøver at træffe begrænse
de forberedelser til angreb. Det bliver med
andre ord langt lettere for en modstander
med betydeligt større stående styrker at
udløse et kupagtigt overfald, uden at for
beredelserne hertil bliver opdaget.

Det daglige billede
Efterretningstjenesten har desuden til op
gave at skaffe civile og militære myndig
heder den bedst tænkelige grundlæggende
viden som udgangspunkt for de nødvendi
ge beslutninger i en krisesituation . Efter
retningstjenesten har derfor to suppleren-
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de opgaver, nemlig for det første at frem
skaffe nødvendigt baggrundsmateriale, d.
v.s. viden om den mulige angribers forhold,
til brug for militær planlægning og forbe
redelse af totalforsvaret, for det andet at
præsentere et dagligt ajourført billede af
den sikkerhedspolitiske situation - først
og fremmest den militære - i og omkring
Østersøen, men også i andre områder,
som kan påvirke Danmarks og NATO's in
teresser.

Under selve kriseforløbet - eller efter
et væbnet angreb - er det fortsat efterret
ningstjenestens opgave at præsentere et så
godt og så ajourført billede af situationen,
som det under de givne forhold er muligt .

2.2. Sådan skaffes oplysningerne
Efterretningsarbejde i moderne forstand
har ikke mange lighedspunkter med den
verden, som dramatisk og effektfuldt op
rulles i spionromanerne - hovedparten er
pernittengrynet kontorarbejde .

Ikke kun militære informationer
Hovedvægten ligger på indsamling af op
lysninger, ikke kun om den mulige mod
standers militære forhold, men også om
den politiske, økonomiske og teknisk-vi
denskabelige udvikling for derigennem at
skabe et afbalanceret og komplet billede
af situationen . Hvis efterretningstjenesten

Sovjetisk og østeuropæisk presse er en del af kildematerialet, når det gælder vurderin
gen af den politiske udvikling - i hvert fald med hensyn til de officielle standpunkter
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NATOs radarvarslingskæde. der strækker sig fra det nordligste Norge til Tyrkiet (bil
ledet), er led i den stadige elektroniske indsamling af informationer (NA TO-Photo)

kun indhentede militære informationer,
ville situationsbilledet blive ufuldstændigt
og ofte direkte vildledende. I øvrigt vil
politisk-økonomiske handlinger eller for
holdsregler ofte være det første tegn på,
at "noget er i gære".

Mange kanaler og kilder
Indhentningen af oplysninger må naturlig
vis foregå ad så mange kanaler og kilder
som muligt - hvis der kun anvendes en el
ler få metoder, skaber det risiko for, at ef
terretningstjenesten og dermed beslu tnings
tagerne pludselig ikke længere modtager
informationer, enten fordi kilden er luk
ket, eller fordi der med overlæg bliver ud
sendt eller plantet fejlagtige informatio
ner. Dis-information er et jævnligt anvendt
virkemiddel, f.eks. i forholdet mellem øst
og Vest.

De åbne kilder
Efterretningstjenesten henter en stor del
af sine oplysninger fra såkaldt åbne kil
der, f.eks . bøger, tidsskrifter, dagblade,
radio- og tv-udsendelser. Selv i de lukkede

og totalitære samfund udsendes der i dag
mange anvendelige informationer, omend
mange vigtige oplysninger ikke kommer
frem eller ved præsentationen er omar
bejdet således, at landenes egen befolk
ning og omverdenen kan få et fejlagtigt
billede af situationen.

Indsamling ved personer
Andre oplysninger indsamles gennem per
soner, der enten har den viden, efterret
ningstjenesten ønsker at få, eller som kan
fremskaffe de ønskede informationer. Det
kan være flygtninge, personer efterret
ningstjenesten sender ind i modpartens
land, eller borgere i det pågældende land,
som hyres til at skaffe de oplysninger, ef
terretningstjenesten har brug for.

Information ad elektronisk vej
Elektronisk og teknisk informations-ind
samling spiller en betydelig rolle, f.eks.
fotografering og overvågning fra egne krigs
skibe eller fly, og for supermagternes ved
kommende tillige via satellitter, fra radar
stationer på land, i skibe og fly. Der fin-
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Israelske kampvogne på vej gennem Sinai i oktober 1973 - op til krigen baude ægyp·
terne opbygget et bevidst vildledende normalbillede, som forv irrede israelerne

des elektronisk udstyr, som kan opfange
den elektroniske udstråling fra modpar
tens radarstationer og udsendelserne fra
hans radiostationer. Disse oplysninger kan
give viden om antallet og arten af radar
og radiostationer og dermed bidrage til at
give en ide om, hvilke militære styrker
der befinder sig i området. Desuden kan
pejlinger følge troppebevægelser, ligesom
styrkernes radiokommunikation kan give
værdifulde oplysninger.

Materiel, der registrerer varrneudstr å
ling, kan også skaffe informationer, og
det anvendes f .eks . af supermagterne i de
res varslingssatellitter, der kan opfange
den varme, som opstår, hvis modparten
affyrer eller afprøver en strategisk atom
raket.

Andre efterretningstjenesters
informationer
Samarbejdet med efterretningstjenester i
allierede og venligtsindede lande er også
en vigtig informationskilde , f.eks . gennem
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samarbejdet mellem NATO-landenes efter
retningstjenester. Dette samarbejde har
stor betydning for et lille land som Dan
mark, hvor de krav, der stilles til Forsva
rets Efterretningstjeneste, nødvendiggør
udveksling af informationer. Men Danmark
kan ikke, i spændte sikkerhedspolitiske si
tuationer, forlade sig udelukkende på sam
arbejdet - det selvstændige danske arbej 
de med at indsamle og vurdere oplysnin
ger er fortsat nødvendigt.

Endelig skaffer efterretningstjenesten
sig naturligvis viden og informationer gen
nem samarbejdet med andre danske myn 
digheder.

Værdien af de enkelte indsamlingsme
toder kan være forskellig og skiftende, men
ingen af dem kan undværes. Ikke kun på
grund af risikoen for at informationskil
der tørrer ud, men også fordi metoderne
supplerer hinanden. Oplysninger hentet
ad en kanal kan bekræftes, afkræftes eller
udbygges gennem en eller flere af de an
dre kanaler.



2.3. Normalbilledet
Når oplysningerne er samlet ind, skal de
registreres og ordnes for at blive sammen
holdt med tidligere informationer om sam
me emne, og nogle oplysninger skal må
ske efterprøves i forsøg på at få dem be
kræftet eller udbygget gennem andre in
formationskanaler. Hvis oplysningen er
rigtig, hvis den kan bekræftes, skal den
"huskes", d.v.s. registreres af datamaski
ner, således at den sidenhen hurtigt -kan
findes frem igen. En oplysning, hvis rig
tighed og værdi er godkendt, kaldes en
efterretning.

Vurderingen af oplysningerne
Oplysningerne, efterretningerne, vurderes
i forhold til normal billedet, der er kombi
nationen af den normale politiske, øko 
nomiske, videnskabelig-tekniske og mili
tære udvikling i det land, der overvåges.
Normalbilledet er ikke fastlagt en gang
for alle - det ændrer sig i takt med udvik
lingen. Det, der tidligere blev anset for at
være unormalt f.eks., kan over et stykke
tid blive normalt, men historien har også
vist, at det, der blev anset for normalt, blev
en rutine og en sovepude, fordi man kun
så på modpartens muligheder og ikke i
tilstrækkeligt omfang også vurderede hans
hensigter.

Da Ægypten narrede gennem
normalbilledet
Et eksempel er den omstændighed, at
Ægypten forud for Vom Kippur-krigen
gennem lang tid ved Suez-kanalen konstru
erede et normalbillede, der omfattede øvel
ser med fremsendelse af store hærstyrker
til kanalens bred . Israelerne følte sig sam
tidig overbeviste om, at ægypterne efter
krigen i 1967 ikke følte trang til atter at
gå i krig. Men det viste sig, at Ægypten
havde besluttet sig til at angribe, og som
led i forberedelserne blev der opbygget et
normalbillede, en rutine, med store styr
ker ved Suez-kanalen som optakt til kri
gen.

For efterretningsfolk er det klogt hver
morgen at gå ud fra det udgangspunkt, at si
tuationen må være anderledes end derrigår.

2.4. Arbejdsvilkårene
Det er selvsagt nødvendigt, at efterret
ningstjenestens "kunder" , først og frem
mest beslutningstagerne, modtager efter
retningstjenestens viden i hurtig og let fat
telig form . I dag præsenteres efterretnin
gerne som oftest i bøger, ofte "bindstær
ke" værker, om specielle emner, eller i
publikationer der opsamler det foregåen
de års eller den foregående måneds udvik
ling, eller gennem løbende udsendelse af
rapporter, der opsamler f.eks. døgnets vig
tigste militære hændelser.

"Kunderne" modtager stadig de fleste
af efterretningstjenestens oplysninger gen
nem det trykte ord, hvadenten det er i
form af fjernskrivermeddelelser eller data
udskrifter, men det varer formentlig ikke
længe, før oplysningerne modtages via da
taskærm - det bliver endog muligt for
"kunden" at modtage særlige oplysninger
fra efterretningstjenestens databank ved
tryk på en knap.

Mængden af information
"Informat ionseksplosion" er et udtryk,
der anvendes for at fortælle , at den sam
lede mængde af viden mangedobles på
ganske få år, og det er indlysende, at ef
terretningstjenester i høj grad er ramt af
denne eksplosion. Der er en sådan mæng 
de viden og information til rådighed , at
selv den største informationshunger hur
tigt vil kunne stilles - mængden er så stor,
at den kan skabe mere uoverskuelighed og
forvirring end bidrage til saglig, relevant
viden.

Hvis en moderne efterretningstjeneste
ikke tager sig i agt, kan den enten ende
med at blive "forvirret" , hvilket fører til
springende og løsagtige vurderinger, eller
den kan forfalde til kun at interessere sig
for de områder, hvor store informations
mængder er til rådighed, f .eks. militære
styrkers geografiske placering, antallet af
kampvogne, skibe og fly. Derved stirrer
efterretningstjenesten sig blind på modpar
tens muligheder og undlader at interessere
sig for det nok så vanskelige , men for be
slutningstagerne interessante og vigtige,
nemlig modpartens hensigter.
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Sortering af informationerne
"Informationseksplosionen" har gjort det
nødvendigt for efterretningstjenesterne at
standse op og besinde sig. Der stilles nye
krav, både til dem og til beslutningstager
ne.

Efterretningstjenesten må sikre sig den
bedst mulige styring af sin egen virksom
hed - det er tænkeligt, at emneområder
må opgives for at skaffe tid til behandlin
gen af andre og vigtigere emner. Tjenesten
må sikre sig, at den ikke anvender al sin
kraft på emneområder, der er lettilgænge
lige på grund af et stort antal informatio
ner .

Kravene til beslutningstagerne
Beslutningstagerne må uddanne sig til at
vide, hvad deres efterretningstjeneste kan
udføre, og de må uddanne sig til at vide,
hvilke efterretninger de selv har brug for
- og på grundlag af det definere efterret
ningstjenestens opgaver.

Mere end nogensinde må der være et
snævert samarbejde mellem efterretnings
tjeneste og beslutningstagere - dog ikke
forstået sådan , at beslutningstagerne for
venter at modtage oplysninger kun af be
hageligt indhold. Så vil nemlig både be
slutningstagere og efterretningstjeneste mi
ste deres troværdighed.

2.5. Krisestyringen

Den kendsgerning, at den hastighed, hvor
med "kunden" modtager informationer
og oplysninger fra efterretningstjenesten,
vil blive væsentligt forøget ved anvendel
sen af ny teknik, samtidig med at anven
delsen af EDB øger detaljeringsgraden,
kan måske synes at stå i et modsætnings
forhold til nødvendigheden af, at efter
retningstjenesten må begrænse sig og sty
re sig selv på grund af den store informa
tionsmængde. Men tjenestens viderebrin
gelse af oplysninger til "kunderne" kan
også anskues ud fra den synsvinkel , at
"kunden" kun skal have de informatio
ner, han har brug for, og dermed bliver
modsætningen mindre .

Krisestyringsbegrebet og "informa
tionseksplosionen" har yderligere under
streget de altid gyldige krav til en efter
retningstjeneste:

Hurtig fremskaffelse af de oplysninger,
der er nødvendige, og

hurtig udsendelse af pålidelige efter
retninger, der opfylder "kundens" in
formationsbehov.



3. Krisestyring i teori ogpraksis

3.1. Hvad er krisestyring?

Ret beset kan enhver beslutningsproces
omkring en udenrigs- eller sikkerhedspo
litisk krise betegnes som krisestyring 
men i 1970'erne er der sket det, at rege
ringerne allerede under normale forhold
forbereder et apparat, som kan sættes i
gang i en krisesituation. Et krisestyrings
apparat vil for Danmarks vedkommende
omfatte repræsentanter for regeringen, de
berørte ministerier, forsvaret, særlige sag
kyndige m.v., hvis hovedopgave vil væ
re at vurdere oplysninger og reaktions
muligheder. Ansvaret i politisk forstand
vil som altid ligge i regeringen, der under
vejs også kan tænkes at rådføre sig med
Det udenrigspolitiske Nævn, arbejdsmar
kedets parter og lederne af Folketingets
øvrige politiske partier.

Langsigtet krisestyring
Men krisestyring er mere end det appa
rat, som sættes igang, når situationen måt
te kræve det - krisestyring finder i stigen
de omfang sted i "fredstid". F.eks. vil
forsvarsplanlægning, nationalt og i NATO,
og udenrigspolitik, bl.a. i Fællesmarkedet,
være led i en proces, der kunne kaldes
langsigtet krisestyring, altså de løbende
bestræbelser på at undgå at komme i egent
lige krisesituationer.

Forudsætninger
I teorien er krisestyring landets evne og
vilje til at træffe forholdsregler, diploma
tiske eller militære, der kan styre landet
ud af den kritiske eller spændte situation
med henblik på at genskabe den oprinde
lige fredeligere situation. Formålet er med

andre ord at afværge krisen, at beskytte
landet, uden at midlerne hertil medfører
en risiko for yderligere optrapning af si
tuationen.

Forudsætningerne for effektiv krisesty
ring er :

1) Et fyldestgørende informationsgrund
lag.

2) En effektiv beslutningsproces.
3) Hensigtsmæssige og troværdige virke

midler.

Krisestyring forudsætter med andre
ord, at landet råder over et effektivt kon
trol- og varslingssystem, som så at sige ti
me for time kan følge udviklingen, også
i "fredst id " , for derved at opbygge et nor
malbillede, hvorved der hurtigt afsløres
afvigelser fra det normale. Kontrol og
varsling foretages af forsvaret og uden
rigstjenesten i videste forstand, og funk
tionerne spænder fra efterretningsvirk
somhed, over stadig overvågning med ra
darstationer, orlogsskibe og fly til diplo 
matisk indberetningsvirksomhed.

Kommunikationen mellem NATO
landene
De indsamlede oplysninger og informatio
ner sammenholdes i Danmark og i NATO
med oplysninger fra de øvrige medlems
lande i den atlantiske alliance. Det er med
andre ord nødvendigt, at der findes et
internt kommunikationssystem mellem
de 15 NATO-lande, så meget mere som
alliancen ikke selv råder over en efterret
ningstjeneste, men arbejder på grundlag af
oplysningerne fra de nationale tjenester.
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Den løbende vurdering
Den samlede viden vurderes løbende af mi
nisterier, styrelser og af forsvaret, og ma
terialet bearbejdes , således at det også un
der fredelige forhold indgår som materiale
i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske be
slutningsproces. I en spændt situation er
det vigtigt, at vurderingerne tillige rum
mer en afvejning af mulige løsninger og af
modpartens formodede reaktioner på de
forskellige løsninger.

Beslutningerne træffes naturl igvis i sid
ste instans af regeringen, men den effek
tive beslutningsproces forudsætter et snæ 
vert samarbejde mellem en lang række
myndigheder.

Modvirkning af panik
Krisestyringens troværdighed afhænger
selvsagt af evnen til at føre de trufne be
slutninger ud i livet, d.v.s. at der må fore 
ligge et effektivt kommando- og kommu
nikationssystem, som både kan viderebrin
ge beslutningerne til udførelse og sikre, at
beslutningstagerne har kontrol med udfø
relsen .

En troværdig krisestyring er også af
hængig af befolkningens reaktion, bl.a.
gennem udsendelse af den information,
som kan modvirke rygtedannelse og panik
reaktioner. Krisestyring forudsætter med
andre ord også et tillidsforhold mellem
beslutningstagere og befolkning.

3.2. Et eksempel på krisestyring
Klokken 02,37, onsdag den 21. august
1968: Nattevagten på det britiske nyheds
bureau Reuters i London bliver kaldt til
fjernskriveren af apparatets alarmklokke.
Korrespondenten i Prag tikker: "Sovjeti
ske tropper er rykket ind i Czekoslovakiet
- gentager - sovjetiske tropper er rykket
ind i Czekoslovakiet". To minutter senere
melder manden i Washington på apparatet :
"Udenrigsminister Dean Rusk har netop
afbrudt en vigtig tale i Washington for at
modtage en meddelelse".

Sådan begyndte det - eller måske ret
tere : Sådan sluttede den månedlange spæn
dingstilstand. som gik forud for den sov-
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jetisk-dirigerede invasion i Czekoslovakiet.
Reuters mand i Prag var blevet vækket af
usædvanlig flytrafik - det var sovjetiske
transportfly , der landsatte tropper, og
samtidig begyndte der at indløbe rygter
og rapporter fra provinsen om, at også
andre warszawapagtstyrker var rykket ind
i landet. Det indgreb mod Aleksander
Dubceks reformkommunisme. som man
ge nok havde ventet, var en kendsgerning.

Formodningerne om, at noget var i
gære, byggede bl.a. på den langsommelig
hed, hvormed styrker fra flere warsza 
wapagtlande forlod Czekoslovakiet efter
fælles manøvrer, som den czekoslovakiske
ledelse kun nødtvungent havde tilladt. Det
var åbenbart efter flere topmøder, at for
holdet mellem Prag og Moskva var særde
les spændt. Men mere end formodninger
om den endelige sovjetiske reaktion fand
tes der ikke - omend NATO-landenes ef
terretningstjenester i løbet af sommeren
var nået til den overbevisning, at et mili
tært indgreb var uundgåeligt. Vurderin
gen byggede på en mosaik af oplysninger,
der efterhånden kunne stykkes sammen.

Czekoslovaki-krisen i Danmark
For Danmarks vedkommende forløb ind
samlingen og vurderingen af oplysninger
omkring den czekoslovakiske krise nogen 
lunde således :

I begyndelsen af maj 1968 følte analy
tikerne i Forsvarets Efterretningstjeneste
sig overbeviste om, at udviklingen i forhol 
det mellem Prag og Moskva nærmede sig
en afgørende og kritisk fase. De czekoslo
vakiske ledere var kaldt til Moskva til for
handlinger, som viste sig at være særdeles
hårdhændede, og samtidig blev Czekoslo
vakiet for første gang direkte angrebet i
sovjetisk presse, der beskyldte lederne i
Prag for at undergrave socialismen.

Afvigelser fra normalbilledet
Efterretningstjenesten hæftede sig samti
dig ved, at radiotrafikken og den militære
aktivitet i det østeuropæiske område blev
optrappet - der var afvigelser fra normal
billedet - og i den følgende tid blev afvi
gelserne og deres betydning nærmere ana -



En militærmanovre var en del af forberedelsen til den sovjetisk-dirigerede invasion i
Czekoslovakiet august 1968 - de sovjetiske kampvogne havde stadig hvide striber, da
de rykkede ind i Prag

lyseret. Warszawapagtlandene holder hvert
år en række militærmanøvrer, som plejer
at forløbe nogenlunde efter samme dreje
bog, men i maj 1968 afveg de på flere om
råder fra det normale. Endnu en bekræf
telse på. at noget usædvanligt måtte være
under opsejling.

De vestlige efterretningstjenester kun
ne også følge, hvordan polske og bulgar 
ske styrker blev koncentreret ved Czeko 
slovakiets grænser. Det lignede et pressions
forsøg, som kunne være begyndelsen til et
indgreb med militær magt',

Forudsigelse en måned før
Forsvarets Efterretningstjeneste vidste og
så. at der ikke var øget beredskab ved de
polske og østtyske styrker i østersøornrå
det - der kunne således ikke være tvivl
om, at den militære forberedelse og op
bygning udelukkende gjaldt Czekoslovaki-

et . 19. juli, en måned før invasionen. kun
ne efterretningstjenesten meddele regerin
gen. at det trak alvorligt sammen (se af
snit 2.1 .). Efterretningstjenesten skønne
de. at risikoen for en invasion var fif ty
fif ty. Frem til den 21. august udsendte
tjenesten 11 sådanne advarsler. som bl.a .
gjorde det muligt for regeringen at vurde
re situationen og at reagere hensigtsmæs
sigt. da invasionen kom, bl.a. i kraft af en
sikker viden om, at der ikke var tale om
et forøget militært beredskab i øsrersø
området og dermed om en trussel mod
Danmark.

Et strategisk varsel
Forsvarets Efterretningstjeneste var altså i
sommeren 1968 i stand til at give regerin
gen et "strategisk varsel". som kunne for
berede beslutningstagerne på den kom
mende invasion og dens omfang. selvom
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AMF, NATO's "brandkorps" bar opslået sit bouedkuarter 111Ider ove/se i Tyrkiet 
AMFs landstyrker kommer fra Belgien. Canada, Vesttyskland. Italien, Storbritannien
og USA (NA TO-Photo)

AMF skal som krisestyringsredskab specielt sættes ind på nord- eller sydflanken - her
modtages styrken i Norge af en bro, som i øvrigt efter øvelsen afløste den civile vejbro
til højre
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tidspunktet naturligvis ikke kunne fast
slås på forhånd. Regeringen opnåede så
ledes en lang oplysnings- og vurderings
fase og med andre ord et fyldigt beslut
ningsgrundlag forud for invasionen.

3.3. Krisestyringen til hverdag
Krisestyringen, altså forsøget på at kontrol
lere og nedtrappe en krise, er allerede i
"fredstid" indøvet at regeringen , de berør
te ministerier, forsvaret , civilforsvaret og i
NATO gennem jævnlige øvelser omkring
en tænkt krisesituation. Det vil sige, at
der foreligger et sæt af gennemprøvede
reaktionsmønstre og -muligheder, som ,
populært sagt, kan være med til at afvær
ge panikreaktioner. øvelserne har også til
formål at indøve kommunikationen, både
nationalt og mellem NATO-hovedstæder
ne.

øvelsers betydning
øvelserne skal, sammen med analyse af
overståede kriser, tjene til først og frem
mest at fastlægge en række procedurer og
reaktionsmuligheder, således at fleksibili
teten bliver størst mulig, og øvelserne fin
der sted i erkendelse af, at ikke to kriser
er ens. Modforanstaltningerne kan altså
ikke ukritisk overtages fra en situation og
anvendes i en anden - det ville under
mange forhold være direkte risikabelt 
men øvelser og løbende overvejelser kan
først og fremmest tjene til, at man væn
nes til at reagere i en virkelig krisesitua
tion . Derfor har det vist sig vigtigt, at så
mange muligheder som gørligt er afprø
vet, "gennemspillet", på forhånd, omend
det altså kun er i teorien.

Sammensat NATO-styrke som
krisestyrings-redskab
NATO's europæiske "brandkorps", der er
en lille mobil styrke sammensat af enhe
der fra flere NATO-lande, er et eksempel
på et krisestyrings-redskab. Styrken kan

sættes ind i spændingsområder og dermed
overfor modparten demonstrere, at udvik
lingen i området angår alle NATO-lande.
Brandkorpset sættes ind efter beslutning
fra NATO's forsvarsplanlægningskomite,
der arbejder med enstemmighed som prin
cip, efter at de enkelte regeringer har gi
vet deres tilslutning. I øvrigt er de rnanøv
rer, som brandkorpset holder hvert ene
ste år rundt om i NATO-landene - også i
Danmark - et led i den langsigtede krise
styring i den forstand, at modparten , som
naturligvis følger disse øvelser så tæt som
muligt, ved, at apparatet fungerer, og at
det kan sættes ind i påkomne tilfælde .
Brandkorpset er opbygget som en konse
kvens af NATO 's strategi, "det kontrolle
rede og fleksible svar" på en krigs- eller
krisesituation, d.v.s. et forsøg på at ind
sætte militære styrker sådan, at åben kon
frontation ikke automatisk udløser en ker
nevåbenkrig af begrænset eller større om
fang.

Dansk krisestyring
I Danmark findes der ikke under normale
forhold et fast opbygget krisesryringsappa
rat, men øvelserne har kortlagt, hvilke in
stanser der skal arbejde sammen og hvor
dan. Dansk krisestyring har 3 hovedfor
mål - at holde krisen under kontrol uden
at vitale danske interesser går tabt, og her
under at vinde tilstrækkelig tid til at træf
fe de fornødne beslutninger og at iværk
sætte dem .

Det strategiske varsel, som regeringen
fik f.eks . under czekoslovakiet-krisen, er
altså af allerstørste betydning, og her spil
ler ikke mindst Forsvarets Efterretnings
tjeneste og udenrigsministeriet en vigtig
rolle som regeringens informationskilder.
Effektiv og stadig overvågning af den sik
kerhedspolitiske situation og varsling er
med andre ord forudsætningen for, at
myndighederne kan forberede sig i god
tid og planlægge og overveje mulige reak
tionsformer.
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