
Kapitel 2. Sikkerheds- og forsvarspolitik 

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik udgør en integrerende del af den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. Den sikrer Unionen en operationel kapacitet, der gør brug af civile og militære 
midler. Unionen kan anvende disse i forbindelse med opgaver uden for Unionens område med 
henblik på fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i 
overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt. Udførelsen af disse hverv 
bygger på kapaciteter tilvejebragt af medlemslandene. 
(Konsoliderede Traktater om Den Europæiske Union, artikel 42.1) 

[…] Danmark [deltager] ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og 
aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen 
heraf. Danmark vil ikke forhindre de andre medlemslande i at udvikle deres samarbejde yderligere 
på dette område. Danmark vil ikke være forpligtet til at bidrage til finansiering af aktionsudgifter i 
forbindelse med sådanne foranstaltninger eller til at stille militær kapacitet til rådighed for Unionen. 
(Konsoliderede Traktater om Den Europæiske Union, protokol 22, artikel 5) 

2.1 Indledning 

Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik er et politikområde, der i løbet af det sidste årti har 
undergået en markant udvikling, som på mange områder overstiger de oprindelige forventninger. 
Udviklingen ses tydeligt på både et strukturelt og praktisk niveau. På det strukturelle niveau er der sket 
store udviklinger i institutionerne, i formuleringen af konkrete styrkemål og udviklingen af kapaciteter 
samt i den begrebsmæssige afklaring iværksat gennem vedtagelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi 
(ESS) i 2003. På det praktiske niveau har udviklingen været præget af et voksende antal civile og 
militære operationer samt en betydelig forandring i EU’s forhold til andre internationale organisationer. 

Selvom forandringerne er markante, er ESFP fortsat fast forankret på det mellemstatslige niveau. 
Styrkemålene er beskedne og tilmed endnu ikke helt opfyldte, og sikkerhedsstrategien bør snarere 
betegnes som en hensigtserklæring end som en egentlig strategi. Dertil kommer, at operationernes 
beskedne mandat, korte varighed og absolut beskedne antal udsendte indikerer, at selvom EU i det 
sidste årti har undergået en forandring fra forsvarsmæssig dværg til en sikkerhedsaktør, som 
omverdenen, og ikke mindst FN, har store forventninger til, er der stadig et potentiale for yderligere 
udvikling. En entydig fortolkning af forandringerne er ikke mulig. Der er tale om en række parallelle og 
til tider paradoksale forandringer, som gør, at udviklingen kan siges at “stritte i forskellige retninger.” 
Flere meget forskellige interesser er i spil, og det åbner op for flere mulige fortolkninger. Om der er tale 
om for meget eller for lidt udvikling, er dog ikke et spørgsmål, der tages op her. 

Dette kapitel gennemgår nogle af de strukturelle og praktiske udviklinger, som har fundet sted siden 
årtusindskiftet, og vurderer, hvilken betydning de har for det danske forsvarsforbehold i 2008. Kapitlet 
starter med en kort beskrivelse af forsvarsforbeholdet og dets brug og giver dernæst i afsnit 2.2 en kort 
redegørelse af de globale og regionale udviklinger, som har haft særlig stor indflydelse på udviklingen af 
ESFP og dermed forsvarsforbeholdet. Generelt i kapitlet skelnes der mellem udviklingen af det 
strukturelle fundament for ESFP og den praktiske udførelse af ESFP. Det strukturelle fundament 
beskrives i afsnit 2.3 – herunder den institutionelle ramme iværksat på Det Europæiske Råds møde i 
Helsinki, traktatfæstet i Nice og yderligere udviklet i Lissabon-traktaten; den materielle ramme for 
ESFP i form af vedtagelsen af styrkemål og udviklingen af kapaciteter samt den begrebsmæssige ramme 
i form af sikkerhedsstrategien. Efterfølgende beskrives i afsnit 2.4 den praktiske udførelse af ESFP 
siden 2003 gennem operationerne samt i afsnit 2.5 forholdet til FN og NATO. Afsnit 2.6 indeholder en 
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vurdering af forbeholdets konsekvenser under de nye forudsætninger i det globale miljø samt i forhold 
til de ændringer, Lissabon-traktaten lægger op til. Afsnittet forholder sig desuden kort til, hvordan en 
række andre mindre EU-lande med specielle sikkerheds- og forsvarsmæssige forudsætninger har valgt at 
stille sig i forhold til ESFP. Kapitlet afsluttes med at konkludere, hvad konsekvenserne af det danske 
forsvarsforbehold er i dag som følge af den globale udvikling og udviklingen i ESFP; udviklingen i form 
af Lissabon-traktaten samt de indirekte konsekvenser, som er opstået i forbindelse med udviklingen og 
brugen af forsvarsforbeholdet. 

2.1.1 Kort om det danske forsvarsforbehold. 
Som anført i indledningen fremgår det af Edinburgh-afgørelsen med de danske forbehold fra december 
1992, at Danmark ikke deltager i den såkaldte forsvarspolitiske dimension i EU. Dermed deltager 
Danmark ikke i den fælles forsvarspolitik. Forbeholdet bevirkede, at Danmark som det eneste medlem 
af både EU og NATO afslog medlemskab af Vestunionen, men i stedet valgte at blive observatør på 
linje med de alliancefri lande. Desuden bevirkede det, at Danmark ikke deltog i EU-beslutninger, hvor 
EU bad Vestunionen om at gennemføre en aktion. Danmark er det eneste land i EU, der har et 
forsvarsforbehold. Som også anført i indledningen var en central del af baggrunden for forbeholdet 
frygten for, at EU’s forsvarssamarbejde ville udvikle sig i retning af en overstatslig EU-hær. Mere 
detaljeret gik en del af frygten på, at en fælles EU-hær gradvis ville undergrave NATO og det 
transatlantiske forhold, udvikle EU til en stormagt med egne nukleare våben, være et værktøj for de 
store EU-lande til at forfølge tidligere koloniinteresser i f.eks. Afrika, og at sikkerhedsgarantien i WEU
traktaten indebar en højere grad af automatik end den tilsvarende formulering i NATO (Washington
traktaten). 

Selvom Danmark altså ikke deltager i vedtagelse og gennemførelse af EU-beslutninger, der har 
indvirkning på forsvarsområdet, deltager Danmark på lige fod med andre medlemslande i opbygningen 
af civile kapaciteter og i civile operationer. Disse har indtil videre udgjort hovedparten af EU’s 
krisestyringsaktiviteter. Dog har forbeholdet været i brug 17 gange (tabel 2.1), og det forventes, at 
Danmark i stigende grad vil skulle gøre brug af forbeholdet, i takt med at EU’s aktivitet på det 
forsvarsmæssige område stiger. Især er der en forventning om øget brug af blandede civil-militære 
operationer, hvorved forsvarsforbeholdet kan få udvidede konsekvenser. Danmark vil nemlig kunne 
blive udelukket fra deltagelse i civile dele af sådanne operationer, såfremt de ikke kan adskilles klart fra 
de militære dele. Regeringen vil dog “hvor det er praktisk gennemførligt at skelne mellem de forskellige 
bestanddele – deltage i de dele, som ikke har indvirkning på forsvarsområdet”.1 

Jo flere aktiviteter der henhører under ESFP’s militære dimension, des større behov opstår der i 
Danmark for at overveje, hvordan forbeholdet skal fortolkes i forhold til specifikke opgaver og inden 
for de etablerede institutioner og agenturer. Disse overvejelser kom i fokus i forbindelse med det 
danske EU-formandskab i 2002, hvor Danmark overlod formandsposten til Grækenland, det næste 
land til at overtage formandskabet, når militære spørgsmål diskuteredes. Denne fremgangsmåde var i 
overensstemmelse med afgørelsen i Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992, hvor den danske regering 
erklærede, “at Danmark vil afstå fra sin ret til at varetage formandskabet for Unionen i alle tilfælde, 
hvor der er tale om at udarbejde og iværksætte afgørelser og aktioner under Unionen, der har 
indvirkning på forsvarsområdet”.2 Derimod har der i andre tilfælde, f.eks. i forbindelse med de to mest 
udprægede militære institutionelle nyskabelser – Militærkomiteen og Militærstaben – været rejst 
konkrete spørgsmål i forbindelse med dansk tilstedeværelse, taleret og især stemmeafgivelse i 
Militærkomiteen,3 samt i forbindelse med fordelingen af stillinger i Militærstaben. Bortset fra en 
beslutning om ikke længere at stemme i Militærkomiteen er der dog ikke sket yderligere præcisering af 
forsvarsforbeholdet, selvom der løbende er sket præciseringer i forvaltningspraksissen i lyset af den 
generelle udvikling. 
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Overordnet set betyder det, at Danmark ikke deltager i de dele af EU’s fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som har indvirkning på forsvarsområdet, at den danske regering og Folketinget er 
pålagt en begrænsning i modsætning til andre lande, som i henhold til det mellemstatslige princip kan 
beslutte sig for deltagelse eller ikke-deltagelse i hver enkelt sag. Folketinget har imidlertid udtrykkeligt 
ønsket nøje at følge udviklingen i alle aspekter af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder 
militære anliggender. Holdningen er, at Danmark skal deltage aktivt i alle drøftelserne og sikre danske 
interesser i det videre arbejde i EU om krisestyring og den europæiske forsvarsdimension, så vidt det er 
muligt under fuld respekt for det danske forbehold. 
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2.2 Globale og regionale udviklinger 

Et gennemgående tema i denne udredning er de store forandringer, der er sket på såvel globalt og 
europæisk som nationalt plan over de seneste to årtier. Flere af disse forandringer har haft direkte 
indflydelse på udviklingen af EU og dettes militære og sikkerhedspolitiske dimension, samt på 
udøvelsen og prioriteringerne inden for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Selvom en grundig 
gennemgang af disse forandringer ligger uden for dette kapitels rækkevidde, er det væsentligt at holde 
sig for øje, at de givne forudsætninger i dag er ganske anderledes, end da forbeholdet blev formuleret.4 

Der er imidlertid enkelte begivenheder, som har haft særlig indflydelse på udviklingen af ESFP og på de 
konsekvenser, som forsvarsforbeholdet har for Danmark og for varetagelsen af danske interesser. Disse 
begivenheder kan groft deles op i to grupper af forandringer. For det første medførte krigene i det 
tidligere Jugoslavien en ny regional interesse i Balkan og gav de deltagende lande praktiske erfaringer på 
slagmarken og i samarbejdet inden for NATO og FN. For det andet medførte terrorangrebene på USA 
i 2001 en erkendelse af, at det internationale system nu var præget af globale trusler og et øget pres fra 
flere sider for, at EU udviklede sig til en global aktør. Såvel krigene på Balkan som begivenhederne den 
11. september 2001 har medført forandringer i de deltagende aktørers prioriteringer og i deres 
indbyrdes forhold – ikke mindst i det transatlantiske forhold, i forholdet mellem EU og NATO og i 
forholdet mellem EU og FN. I det følgende gives en kort beskrivelse af de to grupper af forandringer 
samt det transatlantiske forhold, mens forholdet mellem EU og NATO samt EU og FN beskrives i 
afsnit 2.5. 

2.2.1 Krigene på Balkan og nye regionale trusler 
Jugoslaviens opbrud og de efterfølgende krige vejede tungt i de overvejelser, man havde omkring 
udviklingen af en europæisk forsvarsdimension, som for alvor kom på dagsordenen efter mødet mellem 
den franske præsident Jacques Chirac og den britiske premierminister Tony Blair i Saint-Malo i 
december 1998. Krigen i Bosnien og det faktum, at både EU og FN ikke havde formået hverken at 
standse konflikten eller at forhindre de menneskeretlige overgreb, der fandt sted, spillede en stor rolle 
for et voksende ønske om en europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk kapacitet. Især blev briterne 
overbeviste om, at en stærkere europæisk forsvarsdimension var ønskelig. Samtidig muliggjorde den 
franske erkendelse af, at Europa ikke ville have kunnet håndtere situationen i Bosnien alene uden 
amerikansk assistance gennem NATO, en mere fleksibel fransk holdning til NATO’s rolle i ESFP. Ved 
mødet i Saint-Malo var begge parter tilmed klar over, at en konflikt i Kosovo stod for døren, og at 
europæerne stadig ikke havde de nødvendige institutionelle strukturer eller militære kapaciteter til at 
håndtere situationen. Da det tilmed under selve konflikten viste sig, at der var praktiske problemer i 
forbindelse med interoperabilitet mellem europæiske og amerikanske styrker, og at samarbejdet på 
mange områder var præget af forskellige tilgange, blev Kosovo-krigen i 1999 den egentlige anledning til 
ESFP’s “fødsel”. Samtidig fik genopbygningen og stabiliseringen af hele Balkan en central placering i 
EU’s medlemslandes strategiske interesser, idet de praktiske erfaringer fra Kosovo og Bosnien viste 
nødvendigheden af hurtigt at genetablere lov og orden og civil styring i kølvandet på væbnet konflikt. 

2.2.2 Den 11. september og de globale trusler 
Den anden store begivenhed, som har haft særlig indflydelse på udviklingen af ESFP og på danske 
sikkerheds- og forsvarspolitiske overvejelser, er terrorangrebene på USA den 11. september 2001. Med 
angrebene stod det klart, at de trusler, EU som sikkerhedsaktør skulle kunne tage hånd om, i lige så høj 
grad kunne udspringe langt væk fra både USA og Europa. Den 11. september 2001 samt 
terrorangrebene i Madrid i 2004 og i London i 2005 påvirkede fundamentalt den europæiske 
trusselsvurdering og gav anledning til en voksende forståelse blandt EU-landene for, at de nye trusler 
ikke nødvendigvis kunne løses udelukkende med militære midler. Det stod klart, at udvikling og 
styrkelsen af svage stater og politiske tiltag (for eksempel en løsning på det palæstinensisk-israelske 
problem) burde spille en integreret rolle i EU’s tilgang til konfliktløsning og håndtering. Mantraet 
“ingen udvikling – ingen sikkerhed” og ideen om, at bæredygtig og vedvarende udvikling og sikkerhed 
kun kan understøttes gennem respekt for menneskerettigheder og retssikkerhedsprincipper og gennem 
god regeringsførelse, har åbnet op for en udvikling af ESFP, som ikke kun fokuserer på den militære 
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side af sikkerhed, men som også i høj grad fokuserer på civile aspekter. Samspillet mellem civile og 
militære instrumenter er derfor blevet et centralt fokus i ESFP.  

Den væbnede konflikt i Afghanistan var det første eksempel på den globaliserede trussel, mens kriser i 
Afrika og den manglende regionale evne til selv at løse kontinentets problemer for mange europæiske 
lande understregede nødvendigheden af at hjælpe det afrikanske kontinent med opbygningen af en 
afrikansk sikkerhedsarkitektur. Også inden for ESFP førte dette generelt til et øget fokus på Afrika. 
Kapacitetsopbygning i Afrika må således også i fremtiden forventes at være i fokus i EU. Hvor Balkan
krisen var startskuddet til en regional sikkerhedspolitisk rolle for EU, blev den 11. september 2001 
startskuddet til et øget pres for, at det nyligt etablerede ESFP skulle kunne agere globalt. Begge 
begivenheder ledte altså til en voksende forståelse blandt EU-landene af, at sikkerhed kun skabes i tæt 
samspil mellem civile og militære midler i en såkaldt samtænkt tilgang (se boks 2.2).  

2.2.3. Det transatlantiske forhold 
Den øgede aktivitet på ESFP-området er tidsmæssigt faldet sammen med en alvorlig krise i det 
transatlantiske forhold. Allerede under Kosovo-krigen i 1999 stod det klart, at europæisk og amerikansk 
militærteknologi var på så forskellige niveauer, at effektivt, praktisk samarbejde var vanskeliggjort, og at 
NATO-medlemmerne derudover havde forskellige tilgange til løsning af konflikten. De transatlantiske 
relationer blev betydelig forbedret i kølvandet på hændelserne den 11. september 2001, men forholdet 
blev igen sat på en prøve, da flere europæiske lande opfattede det, at USA i første omgang ikke 
ønskede, at missionen i Afghanistan skulle være en NATO-operation, som en indirekte kritik og 
nedprioritering af NATO. Forholdet blev yderligere problematisk, da USA refererede til Iran, Irak og 
Nordkorea som “ondskabens akse” og undlod at ratificere en række internationale aftaler. En regulær 
krise udviklede sig i optakten til interventionen i Irak, idet nogle EU-lande var stærkt uenige i USA’s 
trusselsbedømmelse og overbevisning om, at regimeskifte gennem væbnet konflikt var vejen frem. 
Krisen nåede et højdepunkt, da nogle europæiske NATO-allierede afslog at frigive NATO-styrker til at 
beskytte Tyrkiet i forbindelse med den forestående invasion af Irak.  

Konflikterne i Irak, Kosovo og Afghanistan har alle haft stor indflydelse på relationerne mellem EU’s 
medlemslande og på det transatlantiske forhold. Samtidig er der meget, der tyder på, at disse vigtige 
sikkerhedsmæssige begivenheder har haft indflydelse på udviklingen af ESFP og overvejelserne 
omkring nationale sikkerhedspolitiske interesser. Der er dog her paradoksale og til tider overraskende 
kræfter på spil. Til trods for det store NATO-engagement i Afghanistan har EU’s rolle indtil videre 
været så begrænset, at den væbnede konflikt er blevet beskrevet som “Europas glemte krig”.5 Denne 
mangel på sammenhæng mellem, hvad europæiske lande, hvoraf 21 er medlemmer af både EU og 
NATO, er villige til at bidrage med inden for NATO og i EU-regi, kan forekomme paradoksal og 
symboliserer nogle af de problemstillinger, ESFP står over for. Især kan man sige, at ESFP’s 
begrænsede rolle i Afghanistan tyder på forskellige politiske dagsordener og sikkerhedspolitiske 
interesser og på forskellige fortolkninger af de to sikkerhedsorganisationers arbejdsfordeling og 
indbyrdes forhold. Meget tyder dog på, at der er en voksende erkendelse af, at Afghanistan bør spille en 
større rolle i EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.6 Dertil kommer opfordringer, ikke mindst fra 
USA, om, at EU bør spille en langt større rolle i Afghanistan. Sidst, men ikke mindst, har USA udtrykt 
en positiv holdning til EU’s militære dimension. Den nye holdning er blevet klart tilkendegivet ved flere 
lejligheder, ikke mindst ved NATO-topmødet i Bukarest i april 2008, hvor præsident Bush gjorde det 
klart, at USA ikke længere har betænkeligheder angående en stærk europæisk forsvarsdimension.  

Forandringerne i det internationale system har naturligvis haft betydelige konsekvenser for danske 
sikkerhedspolitiske og forsvarsmæssige overvejelser og politiske valg. For Danmark har forandringerne 
medført en transformation til en aktivistisk sikkerheds- og forsvarspolitik med en målsætning om, at 
Danmark skal kunne deltage i internationale missioner med op til 2.000 udsendte. Det er de samme 
globale udviklinger, som har haft indflydelse på udviklingen af ESFP, som også har været den styrende 
faktor i udviklingen og formuleringen af dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, og konklusionerne har 
været de samme, hvad enten de har ligget inden for EU eller på det nationale danske niveau. Med andre 
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ord er der ikke tale om et modsætningsforhold mellem EU-interesser og danske interesser eller 
forskellige fortolkninger af den globale udvikling og de sikkerheds- og forsvarsmæssige behov, der er 
opstået. Snarere tværtimod – de lægger begge vægt på en civil-militær samtænkt tilgang til sikkerhed 
med et fælles fokus på Balkan, Afrika og Afghanistan. 

2.3 Udviklingen af ESFP 

Visionen om EU som sikkerhedsaktør var gennem 1990’erne løbet på grund adskillige gange i krigene 
på Balkan. Det var tydeligt, at uden det nødvendige strukturelle fundament ville visionen ikke kunne 
realiseres, uanset om der var politisk vilje. Derfor blev mødet i Saint-Malo og den efterfølgende 
politiske proces mod en opbygning af det strukturelle fundament for ESFP en milepæl i udviklingen af 
EU’s sikkerhedspolitiske rolle. Det strukturelle fundament indeholder (jf. figur 2.1) tre overordnede 
komponenter, som alle er nødvendige for, at EU kan udvikle sig til en effektiv sikkerhedspolitisk aktør.  

For det første er det nødvendigt at opbygge en begrebsmæssig ramme, som indeholder en fælles 
vision om EU’s sikkerhedspolitiske rolle. Der er brug for overordnet enighed om forholdet til USA, 
balancen mellem civile og militære instrumenter samt geografisk rækkevidde. Endvidere er der brug for 
enighed om, hvornår og hvordan EU’s sikkerhedspolitiske rolle skal bruges – med andre ord er det 
nødvendigt at have en overordnet enighed blandt medlemslandene om, hvordan EU som 
sikkerhedsaktør skal handle i en række formodede situationer. Begrebet strategisk kultur blev 
introduceret i forbindelse med lanceringen af den europæiske sikkerhedsstrategi i 2003. Selvom 
betydningen af dette begreb diskuteres livligt, skal strategisk kultur i ESFP-sammenhæng ses som en 
begrebsmæssig udvikling, der søger at forene nationale præferencer med ESFP’s mellemstatslige 
konstruktion og institutionelle fundament.7 Udviklingen af en europæisk strategisk kultur anses blandt 
mange sikkerhedsanalytikere som en forudsætning for, at EU kan regnes som en reel sikkerhedsaktør.  

For det andet skal den institutionelle ramme opbygges, idet en sikkerhedsaktør skal have den 
institutionelle kapacitet, som gør det muligt at tage konkrete beslutninger. For det tredje er der brug for 
opbygningen af en materiel ramme med de nødvendige civile, militære og operative kapaciteter til at 
udføre den sikkerhedspolitiske rolle.  

I dette afsnit behandles hver af de tre komponenter separat i den rækkefølge, de er udviklet. Man kan 
sige, at rækkefølgen i udviklingen af det strukturelle fundament har været bagvendt, idet den 
begrebsmæssige ramme er udviklet sidst, og ikke, som man ellers kunne forvente, først. Kapitlet 
afsluttes med en vurdering af den samlede udvikling samt dennes betydning for Danmark.  
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2.3.1 Den institutionelle ramme  
På det institutionelle område er der tale om store forandringer, siden man på Det Europæiske Råds 
møde i Helsinki i december 1999 blev enige om etablering af en række institutionelle og 
beslutningsmæssige mekanismer. Den institutionelle ramme har imidlertid kun været operationel siden 
2003 og er endnu på et udviklingsstadie med adskillige uløste problematikker og løse ender. I dag 
lægger Lissabon-traktaten op til yderligere institutionelle ændringer, og det må forventes, at der i 
relation til implementering af disse ændringer vil ske yderligere forandringer samt på nogle områder en 
intensivering af samarbejdet. 

Til trods for at der er tale om store forandringer, skal man være opmærksom på, at de 
beslutningsmæssige mekanismer i ESFP adskiller sig fra de fleste andre EU-beslutningsprocesser og vil 
fortsætte med at adskille sig i al overskuelig fremtid. ESFP repræsenterer nemlig mellemstatsligt 
samarbejde i en meget uforbeholden form, som tillader samtlige medlemslande til enhver tid at 
nedlægge veto over for et beslutningsforslag. I forhold til andet mellemstatsligt samarbejde, f.eks. i FN, 
er beslutningsprocesserne også karakteriseret ved at omfatte samtlige medlemslande på hvert trin og 
tidspunkt i processen. Alle beslutninger tages af samtlige medlemmer i enstemmighed, og det sker 
uhyre sjældent, at formelle beslutninger uddelegeres til andre grupper eller udvalg. På grund af 
forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i den militære af samarbejdet. Institutionelt betyder 
forbeholdet derved, at Danmark inden for denne del af samarbejdet ikke har mulighed for at nedlægge 
veto over for en beslutning vedrørende de øvrige landes udvikling af samarbejdet. Som anført i 
protokollen om Danmarks stilling, betyder enstemmighed på dette område “enstemmighed blandt 
Rådets medlemmer med undtagelse af repræsentanten for den danske regering”.8 

På den anden side adskiller ESFP sig også ved, at beslutningsprocesserne generelt er enklere opbyggede 
og mere fleksible end det, man kender fra for eksempel landbrugs- eller konkurrencepolitik. Også 
initiativretten til beslutninger er anderledes, da initiativ kan komme fra medlemslandene selv, gennem 
EU-formandskabet og ikke mindst fra Rådssekretariatet gennem den høje repræsentant for FUSP’en. 
Inden for andre politikområder er normen i EU-samarbejdet ellers, at det er Europa-Kommissionen, 
der har den fulde initiativret. Desuden er det relative styrkeforhold mellem EU’s forskellige institutioner 
anderledes end sædvanligt inden for Unionen. De overstatslige institutioner som Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og EF-Domstolen spiller en væsentlig mindre rolle, og den egentlige magt er 
placeret i Rådet og dets institutionelle ramme af arbejds- og undergrupper. 

Generelt følger det af EU’s traktatgrundlag, at EU ikke selv har militære styrker, men at disse stilles til 
rådighed af medlemslandene. De enkelte landes forfatningsmæssigt ansvarlige instanser – det vil i 
Danmark sige Folketinget – skal derfor godkende en eventuel udsendelse af nationale styrker. For 
Danmarks vedkommende skal reglerne i grundlovens paragraf 19 i givet fald følges, på samme måde 
som ved bidrag til militære indsatser til operationer i andre organisatoriske sammenhænge, inklusive 
NATO-sammenhæng. Dermed er hvert medlemsland også politisk ansvarligt for sit militære bidrag, 
f.eks. dets opbygning og udpegning af officerer, og har derudover sit eget forsvarsbudget. For EU’s 
NATO-medlemmer indebærer traktatgrundlaget også, at NATO fortsat er grundlaget for deres 
kollektive forsvar. 

2.3.1.1 Samarbejde mellem medlemslandene 
I efteråret 1999 udnævntes Javier Solana til EU’s høje repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og generalsekretær for EU’s Ministerråd. Kort tid efter vedtog stats- og 
regeringscheferne i Helsinki i december 1999 oprettelsen af tre nye organer. To organer lå på højt 
embedsmandsniveau, og et tredje blev underlagt Rådssekretariatet. Organerne skulle udgøre kernen i 
beslutningsprocesserne på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område:  

• Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komite, Political and Security Committee, PSC 
• EU’s Militærkomite, EU Military Committee, EUMC 
• EU’s Militærstab, EU Military Staff, EUMS. 
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Boks 2.1 Oversigt over organer og agenturer inden for FUSP 

Regeringssamarbejdet: 

COREPER – Komiteen af Permanente Repræsentanter. 27 ambassadører i Bruxelles, højeste 
embedsmandsforum, K** 

PSC – Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komite. 27 ambassadører i Bruxelles med ansvar for udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske spørgsmål*, K** 

EUMC – Militærkomiteen. 27 forsvarschefer eller stedfortrædende officerer*, K** 

EUMS – Militærstaben. Rådssekretariatets militære sagkundskab, officerer*, K** 

PMG – Politisk-militære gruppe. Rådgivende udenrigs- og forsvarspolitisk gruppe, diplomater*  

RELEX – Rådgivere vedrørende juridiske, institutionelle og finansielle aspekter af FUSP, diplomater*, K** 

CIVCOM – Komiteen for civile aspekter af krisestyring, diplomater, K** 

Rådssekretariatet: 

Policy Unit – Den Højtstående Repræsentants enhed for politisk planlægning og tidlig varsling 

Situation Centre – Rådssekretariatets center for indsamling og analyse af efterretninger 

Civil-Militær Celle – Enhed under Militærstaben for civil-militær planlægning*, K** 

Operationscenter – Kan aktiveres ad hoc ved rådsbeslutning med henblik på planlægning og føring af militære 
eller civil-militære krisestyringsoperationer* 

Andre organer og agenturer: 

CPCC – Rådssekretariatets enhed for planlægning og udførelse af civile missioner 

EU Satellitcenter – Center for analyse af satellitbilleder til en lang række formål, herunder civile og militære 
krisestyringsoperationer* 

Det Europæiske Forsvarsagentur – Agentur for udvikling af medlemslandenes forsvarskapaciteter, fremme af 
forskning og udvikling, materielsamarbejde, styrkelse af europæisk industri og marked for forsvarsmateriel*  

EU-ISS – Institut for Sikkerhedsstudier, Paris 
* Ingen dansk deltagelse eller dansk deltagelse begrænset af forsvarsforbeholdet 
K** Kommissionen deltager eller er repræsenteret 

Selvom stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd formelt set er EU’s højeste besluttende 
myndighed inden for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og dermed også for ESFP, træffes langt de 
fleste konkrete beslutninger om disse politikker af Ministerrådet, normalt af Rådet for almindelige 
anliggender og eksterne forbindelser, populært kendt som udenrigsministermøder. Alle emner på 
Rådets dagsorden er normalt forberedt af COREPER, der består af de permanente repræsentanter for 
medlemslandene (ambassadørniveau). 

Nationale repræsentanter på ambassadørniveau og Kommissionens repræsentant mødes i PSC, 
der er i permanent samling i Bruxelles. PSC har til opgave løbende at behandle alle aspekter af den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. PSC er derfor det forum, hvor udenrigs- og sikkerhedspolitikken 
forberedes mellem de tilknyttede ambassadører, ligesom også en repræsentant for Kommissionen 
deltager for at sikre overensstemmelse og sammenhæng med EU’s øvrige eksterne politikker. 
Kommissionen er til stede i PSC, uanset om emnet er bløde økonomiske sanktioner eller hårde militære 
anliggender, idet det er blevet stadig vanskeligere at skelne mellem rent militære og ikke-militære 
aspekter af krisestyring. Desuden spiller den høje repræsentant for FUSP’en samt øvrige repræsentanter 
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for Rådssekretariatet, ikke mindst juridisk tjeneste, en vigtig rolle. PSC overvåger og drøfter gennem 
flere ugentlige møder den internationale situation og forelægger indstillinger og anbefalinger for 
Ministerrådet. I forbindelse med ESFP-operationer varetager PSC under Ministerrådets myndighed den 
politiske kontrol og strategiske ledelse af operationen. Siden Nice-traktaten, og efter ønske fra Solana, 
har der eksisteret mulighed for, at Rådet i krisesituationer og med begrænsninger i forhold til område 
kan delegere beslutningskompetence til PSC. Denne kompetence har stor betydning for ESFP’s 
reaktionsevne, idet PSC dermed ikke skal vente med vigtige kriserelaterede beslutninger til næste 
rådsmøde. 

PSC’s behandling af sager fungerer som oplæg til udenrigsministrenes politisk-strategiske beslutninger 
under deres månedlige møder. PSC selv rådgives af underkomiteer, særligt den politisk-militære gruppe, 
PMG, der består af repræsentanter for medlemslandenes udenrigs- og forsvarsministerier, og som 
opererer både inden for militære og ikke-militære anliggender. En anden vigtig underkomite er 
arbejdsgruppen af udenrigsrådgivere, RELEX,9 som forbereder institutionelle, juridiske og finansielle 
aspekter af beslutninger om udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

EU’s Militærkomite, EUMC, er den højeste militære myndighed under Ministerrådet og består formelt 
af medlemslandenes forsvarschefer, men mødes dog oftest i form af forsvarschefernes faste 
repræsentanter i Bruxelles. EUMC rådgiver og giver anbefalinger til PSC om militære anliggender inden 
for EU, ligesom komiteen udstikker retningslinjer for arbejdet i EU’s Militærstab, EUMS, som er 
placeret i Rådssekretariatet. Kommissionen var oprindeligt ikke repræsenteret i EUMC, men deltager i 
dag i alle fora, inklusive EUMC. 

Parallelt med EUMC rådgives PSC af Komiteen for civile aspekter af krisestyring, CIVCOM, der 
forbereder og overvåger gennemførelsen af civile operationer sammen med Kommissionen, som 
deltager i komiteen. Civile operationers opgaver afløses i nogle tilfælde af Kommissionens 
bistandsindsatser. EU’s stigende udsendelse af krisestyringsoperationer har vist, at de fleste kriser, hvor 
EU spiller en rolle, er multidimensionale og indbefatter både civile, politimæssige og militære aspekter. 

2.3.1.2 Den høje repræsentant for FUSP’en og Rådssekretariatet 
Solanas mandat som høj repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er på Ministerrådets 
vegne at forberede, formulere og gennemføre politiske beslutninger, samt på Rådets og formandskabets 
vegne at repræsentere EU udadtil og føre en politisk dialog med tredjelande. Solana bistås i disse 
opgaver af den såkaldte Policy Unit, der består af udstationerede diplomater fra medlemslandene og en 
embedsmand fra Kommissionen. 

Solanas tiltræden førte også til oprettelsen af det såkaldte Joint Situation Centre, som fik yderligere 
betydning efter terrorangrebet i Madrid i 2004. Joint Situation Centre er bemandet med personel fra 
Rådssekretariatet og suppleres af udsendte efterretningsmedarbejdere fra en række medlemslande. 
Centret, der er døgnbemandet, er opdelt i tre afdelinger for henholdsvis civile efterretninger, støtte til 
krisestyringsoperationer samt kommunikation og it. Centret forsyner Rådet, herunder PSC og Justits
og Indenrigsministerrådet, når det gælder terrorismesager, med vurderinger baseret på strategiske 
efterretninger, især indhentet af medlemslandene. I en krisesituation vil Joint Situation Centre være 
rygraden i den koordination, der vil blive truffet beslutning om. Senest har EU besluttet i sine 
efterretningsrapporter at samkøre analyser fra civile og militære kilder. Ud over de ca. 100 personer, der 
arbejder i Joint Situation Centre, samt ca. 30 i policyenheden og ca. 200 i EUMS, støttes EU’s 
sikkerhedspolitiske rolle igennem Rådssekretariatets DGE VIII (Generaldirektoratet for Eksterne 
Forbindelser) og DGE IX (Generaldirektoratet for Civil Krisestyring) med ca. 60-7010 personer. 

Efter Nicetopmødet i 2000 blev en egentlig Militærstab oprettet. Militærstaben rådgiver navnlig 
Militærkomiteen og PSC i militære anliggender. I anerkendelse af forsvarsforbeholdet har Danmark 
efter eget ønske blot en enkelt medarbejder (mod eksempelvis mere end ti fra Sverige), og dennes 
opgaver er begrænsede til ikkeforsvarsmæssige anliggender. Staben omfatter afdelinger for planlægning, 
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efterretninger, operationer og øvelser, forsyninger og ressourcer, kommunikation og en civil-militær 
celle oprettet i 2005. Cellen bistår med planlægningen af EU’s krisestyringsoperationer med særligt 
henblik på samordning af civile og militære aspekter. Inden for den civil-militære celle fungerer et 
såkaldt EU ad hoc-operationscenter, som fra starten af 2007 har kunnet aktiveres af Ministerrådet til 
at planlægge og understøtte mindre EU-operationer, især blandede civil/militære indsatser. Den 
militære planlægning skal ske under militær kommando, mens den civile del forbliver under 
Rådssekretariatets kontrol i form af den civile planlægnings- og gennemførelseskapacitet, CPCC, 
oprettet i sommeren 2007. Den skal tjene som supplement til den civil-militære celle under EUMS og 
som den civile pendant til EU’s Operationelle Hovedkvarter. Den vil yde bistand og støtte under 
planlægningen og gennemførelsen af krisestyringsoperationer og derved forhindre EU’s civile missioner 
i at komme ind under en militær kommandokæde.  

2.3.1.3 Andre organer og agenturer 
EU-Satellitcentret i nærheden af Madrid hørte oprindelig til Vestunionen, men overgik i sommeren 
2001 til at være et EU-agentur, som forsyner Ministerrådet, medlemslandene og Kommissionen med 
analyser af data og billeddokumentation fra især kommercielle satellitter fra en bred kreds af lande, 
herunder foruden medlemslandene selv også USA, Rusland, Indien og Israel. Analyserne anvendes i 
forbindelse med kriseovervågning, humanitær støtte, fredsbevarelse, våbenkontrol og ikkespredning, 
havovervågning, miljøkontrol samt beredskabsplanlægning. Danmark er ikke med til at vedtage 
retsakter for centret, men sidder med i centrets bestyrelse og deltager alene i centrets civile aktiviteter. 
Danmark betaler derfor ikke pålignet bidrag, men en årlig ”gave” svarende til den danske andel af den 
civile del af centret. 

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) i Bruxelles for forsvarsmateriel, forskning og militære 
kapaciteter blev oprettet i 2004. Baggrunden var et tidligere europæisk samarbejde på forsvarsområdet, 
som også Danmark deltog i (WEAG og IEPG). Forsvarsagenturets opgave er at se på behovet for at 
udvikle de nødvendige kapaciteter ud fra ESFP’s samlede behov. Eftersom Forsvarsagenturet er 
oprettet ved en fælles aktion, der falder ind under forsvarsforbeholdet som en “afgørelse eller aktion 
inden for Unionen, som har indvirkning på forsvarsområdet”, deltager Danmark som det eneste EU
medlemsland ikke i agenturet. Selve agenturets formelle oprettelse faldt uomtvisteligt inden for 
forbeholdets rammer, idet EDA formelt har med kapacitetsopbygning at gøre. EDA’s praktiske arbejde 
vedrører også opbygningen af kapaciteter af helt eller delvis civil karakter. Heller ikke her deltager 
Danmark dog, idet der ikke er en tydelig adskillelse mellem den militære og civile del af agenturets 
arbejde. Forsvarsagenturet skal klarlægge de konkrete operationelle behov i forbindelse med 
krisestyringsoperationer og andre operationer og fremme foranstaltninger til opfyldelse af disse. 
Arbejdet i samarbejde med blandt andet EU’s militære instanser omfatter fastlæggelse af mangler, 
databaser over medlemslandenes planer og programmer og indhøstning af erfaringer.  

Forsvarsagenturet beskæftiger sig hovedsageligt med forskning i og udvikling af forsvarssystemer. EU’s 
medlemslande søger en vis indbyrdes arbejdsdeling, man kunne betegne som nicheproduktion, f.eks. i 
form af amfibiekapacitet. Dette udspringer ikke af nogen forsvarsplanlægning, som man kender fra 
NATO, men af en praktisk tilgang, som er med til at afdække mangler. Forsvarsagenturet kan 
beskæftige sig med forskningsprojekter, f.eks. om beskyttelse af militært personel, køretøjer og 
konvojer, produktionssamarbejde om eksempelvis transporthelikoptere og satellitobservation, der 
omfatter såvel optiske billeder som radar, samt procedurer for offentlige indkøb. Forsvarsagenturet 
samarbejder med NATO om standarder, koncepter og militære behov, men har også en arbejdsdeling i 
forhold til NATO, f.eks. om beskyttelse mod biologiske, kemiske, nukleare og radiologiske trusler, 
udvikling af førerløse fly i samarbejde med Kommissionen og flyindustrien samt udvikling af software 
og radiosystemer, som kan bruges – og faktisk bliver brugt – til samvirke mellem civile og militære 
indsatser. 

Det virtuelle Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi blev oprettet i sommeren 2005 med 
henblik på at tilbyde kurser inden for ESFP-relevante emner for at skabe en militær forståelse for EU’s 
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forsvarspolitiske rolle. Danmark har plads i akademiets bestyrelse. Endelig har EU i 2001 overtaget 
Vestunionens forskningsinstitution Institut for Sikkerhedsstudier (EU-ISS) i Paris, der arbejder for at 
fremme den europæiske forskning inden for ESFP og relaterede sikkerhedspolitiske emner med henblik 
på skabelsen af en sikkerhedskultur inden for EU-forskning og policyfora. 

2.3.1.4 Lissabon-traktatens institutionelle forandringer 
ESFP’s organer er som nævnt i et udviklingsstadie, hvor det må forventes, at der gennem brugen af 
organerne og EU’s generelle udvikling, og som reaktion på ændringer i den globale kontekst, løbende 
vil opstå behov for justeringer. Lissabon-traktaten samler op på flere af de senere års udviklinger, og det 
indebærer også nyskabelser på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Traktatens nyskabelser 
inkluderer oprettelsen af en fælles udenrigsrepræsentant og udenrigstjeneste, en udvidelse af EU’s 
sikkerheds- og forsvarspolitiske opgaver til bl.a. at tælle terrorismebekæmpelse, muligheden for at en 
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gruppe af medlemslande kan indgå et ’permanent struktureret samarbejde’, en traktatfæstelse af EDA 
samt en solidaritetsklausul. 

En betydelig nyskabelse på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område er således, at den høje 
repræsentant for EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver fælles udenrigsrepræsentant og foruden 
formand for udenrigsministerrådet også viceformand for Kommissionen med ansvar for 
udenrigsanliggender. Til støtte for disse betydelige beføjelser får vedkommende en nyoprettet fælles 
udenrigstjeneste, ligesom udenrigsrepræsentanten bliver chef for EU’s repræsentationer overalt i 
verden. Den fælles udenrigstjenestes opgaver er endnu ikke aftalt, men de vil givetvis omfatte 
informationsindhentning til gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samordning 
af EU’s fælles optræden i forhold til tredjelande. Den nærmere udformning er heller ikke fastlagt endnu, 
men den kommer til at omfatte de relevante afdelinger i både Kommissionen og Rådssekretariatet samt 
udlånte diplomater fra medlemslandene. Desuden vil Lissabon-traktaten betyde, at der gennem 
oprettelsen af en post som repræsentant for udenrigsrepræsentanten vil være en fast formand for PSC.  

Lissabon-traktaten forpligter EU-landene til gradvis at forbedre deres militære kapaciteter, dog uden at 
der angives nogen specifikke niveauer for de enkelte landes kapaciteter. Der er tale om en forpligtelse til 
effektivisering og ikke til forøgelse af medlemslandenes forsvarsbudgetter. Medlemslandenes nationale 
forsvarsbudgetter fastlægges uændret af medlemslandene selv, ligesom de også selv afgør, om de kan og 
vil stille militære eller andre midler til rådighed for de konkrete EU-ledede krisestyringsoperationer. 
Desuden traktatfæstes EDA i Lissabon-traktaten, som dermed bekræfter, at agenturet fortsat skal 
varetage de hidtidige opgaver. 

Med Lissabon-traktaten indføres mulighed for, at EU kan overdrage gennemførelsen af en række 
forskellige opgaver til en gruppe medlemslande, der har indgået aftale om et såkaldt permanent 
struktureret samarbejde om udvikling af militær kapacitet. Deltagelse vil være mulig for 
medlemslande, der opfylder en række kriterier vedrørende bl.a. deltagelse i EDA og de vigtigste 
europæiske materielprogrammer, og som senest i 2010 enten nationalt eller som en del af multinationale 
grupper stiller kampgrupper med støttelementer, herunder transport og logistik, til rådighed. Disse 
medlemslande forpligter sig så til bl.a. at nå aftalte mål for investeringsudgifter for forsvarsmateriel, at 
harmonisere og specialisere deres forsvarsaktiver- og kapaciteter, øge deres disponibilitet, 
interoperabilitet, fleksibilitet og deployeringsevne, samt eventuelt at deltage i udvikling af fælles 
programmer inden for rammerne af EDA. 

Endelig betyder Lissabon-traktaten, at hvis et medlemsland udsættes for et væbnet angreb, så forpligter 
EU-partnerne sig til i overensstemmelse med FN-pagten at yde al den hjælp og bistand, de kan. Denne 
bistandsforpligtelse kan ikke sidestilles med NATO-traktatens såkaldte musketered, hvor et angreb på 
én, betragtes som et angreb på alle. NATO-forpligtelsen til indbyrdes militær bistand ligger fortsat i 
NATO-regi og er primært rettet mod den ydre sikkerhed. Bistandsforpligtelsen indeholdt i Lissabon
traktatens solidaritetsklausul er derimod rettet mod den indre sikkerhed, idet den forpligter 
medlemslandene til gensidig undsætning i tilfælde af terrorangreb, naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer.  

2.3.2 Den materielle ramme 
At etablere de nødvendige institutionelle strukturer for beslutningstagning, planlægning og udførelse af 
en europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik udgør blot en del af processen bag udviklingen af en sådan 
politik. Uden de nødvendige militære og civile styrker – altså den materielle ramme – på plads vil selv 
de bedst udtænkte institutionelle strukturer ikke være meget bevendte. Der har da også inden for denne 
ramme været betydelig aktivitet, siden Det Europæiske Råds møde i Köln i 1999 vedtog, at Unionen 
skulle have “evne til uafhængig aktion, støttet af en troværdig militær styrke”.11 Som dette afsnit 
demonstrerer, er en række problemer knyttet til realiseringen af disse mål dog stadig uløste, ligesom 
flere udfordringer er stødt til, efterhånden som nogle af de materielle mål er blevet opnået. Afsnittet ser 
nærmere på de militære styrkemål inden for EU-samarbejdet, på de konkrete målsætninger om 
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kampgrupper og operationelle hovedkvarterer, på Berlin Plus-aftalen mellem EU og NATO samt 
slutteligt på de civile målsætninger vedrørende den materielle ramme.  

Boks 2.2. Centrale FUSP-begreber 

Petersberg-opgaver – En række opgaver vedtaget i juni 1992. Opgaverne inkluderer humanitære opgaver og 
redningsopgaver, fredsbevarende opgaver og kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder 
fredsskabelse (jf. EU-traktatens artikel 17).   

Petersberg-opgaver II – En udvidelse af Petersberg-opgaverne til også at inkludere fælles afrustningsoperation, 
støtte til tredjelande i kampen mod terrorisme og sikkerhedssektorreform.  

Headline Goal 2003 (HLG 2003) – Styrkemål vedtaget i 1999. EU skulle med udgangen af 2003 være i stand til 
at deployere en styrke på 60.000 mand indenfor 60 dage i hele spektret af Petersberg-opgaverne og at opretholde 
denne styrke i mindst 1 år.  

Headline Goal 2010 (HLG 2010) – Styrkemål vedtaget i 2004. Det nye styrkemål inkorporerede de mangler, der 
var identificeret i forhold til Headline Goal 2003, ligesom det inkluderede en udvidelse af Petersberg-opgaverne. 

Civilian Headline Goal 2008 (CHG 2008) – Styrkemål for de civile dele af ESFP vedtaget i 2004. EU skulle 
være i stand til at udføre flere civile krisestyringsmissioner sideløbende og med kort varsel. Beslutningen om 
deployering skulle kunne tages indenfor fem dage efter godkendelsen af krisestyringskonceptet, og 
kapabiliteterne skulle være klar til deployering inden for 30 dage.  

Stående Indsatsstyrker (kampgrupper) – Grupper af militære styrker (ca. 1500 tropper + støttepersonnel) 
under EU-kommando. 

Krisestyringskoncept – Dokument som udstikker EU’s interesser, målsætninger, muligheder og anbefalet 
fremgangsmåde i forbindelse med en specifik krisesituation.   

Berlin Plus – EU-NATO samarbejdsaftaler vedtaget i 2002-2003 vedrørende EU’s brug af NATO-aktiver til 
EU-ledede operationer, konsultationsprocedurer og udveksling af klassificeret information.  

NATO’s Partnerskab for Fred (PfP) – Samarbejdsaftaler mellem NATO og en række partnerlande.  

Sikkerhedsaftale – Aftale mellem NATO og et ikke-NATO land vedrørende adgang til klassificeret materiale. 

NAC – Det Nordatlantiske Råd. Det øverste politiske beslutningsorgan i NATO. 

Samtænkning – Planlægning og tilrettelæggelse af en international krisestyringsoperation der fra operationens 
start omfatter civile og militære bidrag i en koordineret indsats mellem alle komponenter. 

2.3.2.1 Militære målsætninger 
Det Europæiske Råds møde i Helsinki i 1999 besluttede at vedtage et overordnet styrkemål (Headline 
Goals 2003) for EU’s militære dimension. Styrkemålet blev fastlagt til, at EU inden for en tidsramme på 
60 dage skulle kunne være i stand til at deployere en styrke på 60.000 mand i mindst et år. Styrkemålet 
skulle været nået inden udgangen af 2003 og gøre EU i stand til at løse de såkaldte Petersberg-opgaver 
(se boks 2.2). Den overordnede materielle ramme præciserede dog ikke, hvordan styrken skulle 
sammensættes, eller hvilke bidrag der skulle komme fra de enkelte medlemslande.12 Den nærmere 
planlægning af, hvilke styrker der var behov for til at kunne løse Petersberg-opgaverne, startede med 
udarbejdelsen af et såkaldt behovskatalog efterfulgt i november 2000 af den første såkaldte 
tilsagnskonference (Capability Commitment Conference), hvor medlemslandene kunne skrive deres 
tilsagn ind i et styrkekatalog. Forskellen mellem, hvad der er identificeret i behovskataloget, og hvad der 
rent faktisk er indskrevet i styrkekataloget, udgør uopfyldte behov. Opfyldelse af de identificerede 
behov følges gennem den såkaldte kapabilitetsudviklingsmekanisme (Capability Development 
Mechanism) samt den europæiske kapabilitetshandlingsplan (European Capability Action Plan, ECAP). 
Siden marts 2003 er der hver 6. måned udgivet en fremskridtrapport, hvorigennem EU kan monitorere 
kapacitetsudviklingen. 
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Skønt medlemslandene (undtagen Danmark, som grundet forsvarsforbeholdet ikke deltog) forholdsvis 
hurtigt på papiret opfyldte de kvantitative mål fra Helsinki, var der kvalitativt fortsat en række mangler, 
blandt andet i forhold til styrkernes beredskab, deployeringsevne, udholdenhed og interoperabilitet. Der 
var tillige udbredt tvivl om, hvorvidt EU reelt ville kunne stille med 60.000 mand. Desuden stod det 
klart, at EU samlet set ikke havde opfyldt de nødvendige kollektive kapacitetskrav inden for kommando 
og kontrol, strategisk efterretningsindhentning samt strategisk transport og løftekapacitet. I maj 2003 
erklærede EU-landenes udenrigsministre, at Helsinki-målene var opnået, og at EU var i stand til at 
påtage sig krisestyringsopgaver, der omfattede hele spektret af Petersberg-opgaver. Samtidig erkendte 
de, at der stadig var visse mangler især relateret til de kollektive kapacitetskrav samt i relation til 
udsendelsesevnen og hastigheden, hvormed styrker ville kunne udsendes. 

Da EU’s medlemslande vedtog sikkerhedsstrategien i december 2003 fremstod imidlertid et andet 
trusselsbillede end det, som havde været grundlaget i 1999. Desuden havde erfaringen fra de første 
ESFP-operationer i løbet af 2003 givet anledning til refleksion. Medlemslandene vedtog derfor i juni 
2004 nye militære målsætninger (Headline Goals 2010), som tog højde for de forandringer, der var sket 
i det strategiske miljø siden vedtagelsen af Headline Goals 2003. Desuden inkorporeredes de mangler, 
der fortsat var i forhold til 2003-målsætningerne. Konkret inkluderede Headline Goals 2010 følgende 
målsætninger: 

•	 oprettelse af en civil-militær celle under EUMS 
•	 oprettelse af et europæisk forsvarsagentur (EDA) 
•	 forbedret strategisk transportkapacitet 
•	 en hurtig udrykningskapacitet i form af etablering af et antal kampgrupper med fuld operationel 

kapacitet i 2007  
•	 rådighed over hangarskib inden 2008 
•	 forbedrede kommunikations- og netværksforbindelser 
•	 udvikling af kvantitative benchmarks og kriterier for tilmeldte styrker 
•	 forbedret interoperabilitet mellem EU-, NATO- og FN-styrker. 

Ligesom i tilfældet med Headline Goals 2003 vil status i forholdet mellem de opstillede målsætninger 
og de faktisk tilmeldte militære aktiver til styrkekataloget løbende blive evalueret gennem 
kapacitetsudviklingsmekanismen og de dertilhørende halvårlige fremskridtsrapporter. Problemet for 
medlemslandene er dog ikke den numeriske del af målsætningen, men at der langt hen ad vejen er tale 
om de samme styrker, uanset om de refereres til som nationale styrker, NATO-styrker eller styrker til 
indsættelse i EU- eller FN-ledede operationer. Der er derfor en udfordring for medlemslandene i 
forhold til den overordnede rådighed af relevant personel og materiel, interoperabilitet og reaktionstid  

2.3.2.2 Kampgrupper 
Et vigtigt element i Headline Goals 2010 er beslutningen om at etablere et antal mindre, mobile 
enheder som et helt nyt militært element i ESFP’s værktøjskasse – de såkaldte kampgrupper. Med 
“kampgruppe” menes der en mindre militær enhed (ca. 1.500 mand, halvt kamptropper og halvt 
støttepersonel), som anses for at være den mindst mulige militære enhed til troværdig varetagelse af 
selvstændige militære operationer. Som skitseret i figur 2.3 vil en typisk kampgruppe bestå af eget 
styrkehovedkvarter (Force HQ), en kombination af styrker (for eksempel tre kompagnier) med 
kampstøtte og logistisk støtte. Kampgruppen vil desuden kunne understøttes af operationelle 
strategiske forstærkninger på op til 1.000 mand inden for søværn, luftvåben, transport og logistik samt 
specialstyrker. Med de strategiske forstærkninger vil det totale antal mandskab ligge på omkring 2.500
2.850. Dertil kommer det operationelle hovedkvarter, som ikke medregnes i kampgruppepakken. 
Kampgrupperne er deployeringsdygtige i hele spektrummet af Petersberg-opgaverne. De er dog 
specifikt tiltænkt at skulle bidrage til at øge Unionens hurtige reaktionsevne, idet kampgrupperne skal 
kunne rykke ud, inden for 15 dage efter et krisestyringskoncept er vedtaget (se figur 2.4). Kampgruppen 
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skal kunne deployeres i op til 30 dage med yderligere mulighed for forlængelse i op til 120 dage – 
forudsat nødvendig genforsyning. 

Ønsket om en hurtig udrykningskapacitet har været en del af medlemslandenes ambition lige siden 
Helsinki-mødet, hvis rådskonklusioner noterede, at “særlig opmærksomhed ville blive givet til 
udviklingen af en hurtig reaktionskapacitet”.13 Omend det ikke var i form af en kampgruppe, viste 
Operation ARTEMIS i Den Demokratiske Republik Congo i 2003, at EU-landene godt kunne rykke 
hurtigt ud og gøre en forskel i en kompleks og ustabil situation langt fra Europa. Som det vil blive 
uddybet senere, blev det i forbindelse med Operation ARTEMIS, hvis formål bl.a. var at støtte FN’s 
arbejde i Congo, ikke alene klart, at et scenarie lig situationen i Congo kunne tænkes at opstå andre 
steder i Afrika, men også at FN med stor sandsynlighed ville have brug for lignende støtte igen.14 

Dermed kom operationen til at udgøre en skabelon for udviklingen af et hurtigt udrykningskoncept.  
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Følgende kampgrupper er for tiden planlagt eller har gennemført en seks måneders rotation på standby.  

Det store spørgsmål i forbindelse med kampgrupperne er, om de forbliver “stående” eller rent faktisk 
vil blive brugt, og i så fald, i hvilke situationer de vil blive brugt. Indtil videre har kampgrupperne ikke 
været i brug, selvom konceptet har været delvis operationelt siden januar 2005 og fuldt operationelt 
siden januar 2007. Ambitionen er at kunne have to kampgrupper på standby i seks måneder ad gangen, 
og at EU skal kunne påtage sig to sideløbende operationer – inklusive at påbegynde to sådanne 
operationer næsten samtidig. Selvom de lande, der har været på standby, har været principielt positivt 
indstillet over for brug af de stående styrker, har det i praksis i konkrete situationer vist sig svært at 
opnå enighed om brug af styrkerne. Kampgruppekonceptet har derfor endnu ikke været taget i brug, 
hvilket har rejst visse spørgsmål om, hvorfor nogle medlemslande i konkrete situationer om mulig brug 
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af kampgrupperne alligevel har været tilbageholdende med at bruge dem. Danmark deltager på grund af 
forsvarsforbeholdet ikke i EU’s kampgrupper – hverken med styrker eller med nichekapaciteter. 

2.3.2.3 Operationelle hovedkvarterer 
En vigtig forudsætning for at have “evnen til uafhængig aktion” er at have den nødvendige kommando 
og kontrol til at udføre de ønskede ESFP-missioner. I Headline Goals 2003 var der taget højde for 
strategisk kommando og kontrol ved, at medlemslandene havde givet tilsagn om “et tilfredsstillende 
antal nationale eller multinationale hovedkvarterer” på alle niveauer. Som vist i figur 2.5 indeholder 
EU’s kommando- og kontrolstruktur tre niveauer, henholdsvis det strategiske, det operationelle og det 
taktiske niveau. Der er på nuværende tidspunkt identificeret fem nationale operationelle hovedkvarterer 
(jf. tabel 2.3), som alle er en del af Headline Goals-processen. Hvilket hovedkvarter der bruges i 
forskellige operationer, fastlægges under beslutningsprocessen i PSC samt ved udformningen af 
krisestyringskonceptet (Crisis Management Concept (CMC)).15 Dog ligger hovedkvartersspørgsmålet 
fast i de tilfælde, hvor kampgrupper vælges som instrument, da den forudgående planlægning for 
kampgruppen inkluderer fastlæggelse af kommando og kontrol. 

Ud over de nationale hovedkvarterer blev der, som beskrevet ovenfor, i december 2003 oprettet en 
civil/militær planlægningscelle i tilknytning til EUMS. Cellen skulle håndtere EU-operationer, hvor 
NATO-aktiver via Berlin Plus-aftalen (se afsnittet nedenfor) og nationale hovedkvarterer ikke 
anvendtes. Beslutningen blev taget på baggrund af adskillige måneders kontrovers om, hvorvidt EU 
burde have en selvstændig kommando- og kontrolkapacitet. Den mere vidtgående ide til et permanent 
EU-hovedkvarter var blevet bragt op på et møde i april 2003 mellem Frankrig, Tyskland, Luxembourg 
og Belgien. De fire lande foreslog, at EU burde have uafhængig planlægnings- og kommandokapacitet 
til operationer, hvor NATO ikke var involveret under Berlin Plus-arrangementet. Ideen skabte en del 
polemik, ikke kun blandt EU’s medlemslande – især Storbritannien – men også i forhold til EU’s 
relationer med NATO og ikke mindst USA. Kompromisløsningen, i form af oprettelsen af den 
civil/militære planlægningscelle, blev accepteret af EU’s medlemslande på baggrund af dokumentet 
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“European Defence: NATO/EU Consultation, Planning and Operations.” I dokumentet blev et 
systematisk hierarki af beslutningsmuligheder i forhold til, hvilket hovedkvarter der skulle stå for hvilke 
operationer, fremlagt.16 

2.3.2.4 Berlin Plus 
Berlin Plus-arrangementet refererer til en aftale mellem NATO og EU indgået i marts 2002 om de 
formelle konsultations- og udlånsprocedurer af NATO-aktiver i forbindelse med krisehåndtering. 
Konkret omfatter samarbejdet bl.a. konsultationer mellem NATO og EU i forbindelse med en krise 
samt EU’s adgang til NATO’s planlægningskapacitet. Formelt markerer Berlin Plus en ny fase i NATO
EU-forholdet, hvilket hurtigt blev understøttet ved, at de to fredsstøttende operationer i Makedonien i 
2003 og i Bosnien i 2004 blev omfattet af arrangementet. Da aftalen blev indgået i 2002, blev den, ud 
over at være anset for at være et politisk vendepunkt i forholdet mellem de to organisationer, også set 
som et positivt vendepunkt i Tyrkiets holdning til relationerne mellem NATO og EU. Siden hen har 
Tyrkiets lange optagelsesforhandlinger med EU, samt udvidelsen af EU til at inkludere både Cypern og 
Malta, imidlertid sat sine spor i arrangementet mellem de to organisationer, hvor Tyrkiet i stigende grad 
har gjort brug af sin position i NATO til at øve indflydelse på forholdet mellem de to organisationer: I 
dag omfatter Berlin Plus således kun ESFP-operationen EUFOR ALTHEA i Bosnien-Hercegovina.  

Historisk bygger Berlin Plus på det arrangement, som allerede fra 1996 eksisterede mellem NATO og 
Vestunionen, og som forudså, at der kunne være situationer, hvor NATO som helhed ikke ville deltage 
i missioner, men hvor EU, gennem Vestunionen, kunne få adgang til NATO-aktiver. Der er ikke tale 
om udlån af hverken styrker eller militært materiel. Den slags kapaciteter ligger udelukkende under 
national kontrol og nationalt ejerskab. Det, som NATO råder over, er planlægningskapacitet og 
kommando-, kontrol- og kommunikationskompetence samt enkelte fælles kapaciteter som for 
eksempel AWACS-overvågningsfly. Berlin Plus-støtten kan opdeles i tre kategorier: 

• Sikret adgang til NATO’s planlægningskapacitet 
• Antaget rådighed over NATO-kapaciteter og fælles aktiver 
• Identifikation af kommandomuligheder i NATO for EU-ledede operationer.17 
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Til gengæld for NATO’s tilsagn om støtte forpligtede EU sig til at involvere europæiske NATO
allierede, der ikke er EU-medlemmer, i ESFP i så høj grad som muligt, samt at ESFP under ingen 
omstændigheder ville blive brugt mod en NATO-allieret. Sidst, men ikke mindst, udelukkes stater, som 
ikke er enten NATO-medlemmer eller partnere igennem Partnerskab for Fred (PfP) (Cypern) fra 
deltagelse i EU-operationer under Berlin Plus. Derudover bør det nævnes, at Berlin Plus-arrangementet 
indeholder en såkaldt sikkerhedsaftale (se boks 2.2) om udveksling af fortrolige oplysninger. Kun lande, 
der har en sikkerhedsaftale, har adgang til fortroligt NATO-materiale. I øjeblikket har hverken Cypern 
eller Malta sådanne sikkerhedsaftaler, og Tyrkiet blokerer for, at de får dem, samt for at Cypern får PfP
status i NATO. Samtidig vil Cypern og Malta ikke diskutere emner i PSC, som ikke alle EU
medlemslande kan deltage i. Resultatet er en hårdknude, som på nuværende tidspunkt, trods nye 
tyrkiske signaler og nylig tiltrædelse af Malta til PfP, ikke har lyse udsigter for opblødning. 

Umiddelbart giver Berlin Plus-arrangementet indtryk af et tæt og sundt samarbejde mellem de to 
organisationer og et solidt bidrag til EU’s militære kapacitet. Nærlæsning af den politiske situation 
mellem Tyrkiet og Cypern viser imidlertid, at den praktiske udførelse af Berlin Plus er blevet genstand 
for politiske spændinger, som reelt har forhindret arrangementet i at være det værktøj, der skulle 
muliggøre EU-NATO-samarbejde i fredsstøttende operationer. Tværtimod har den politiske situation 
bevirket, at Berlin Plus også er blevet et arrangement, der forhindrer yderligere samarbejde mellem 
NATO og EU. Problemet er derfor, at NATO og EU ikke kan diskutere andet (på politisk niveau) end 
Operation ALTHEA. Dermed er de virkelig presserende emner som for eksempel Kosovo og 
Afghanistan emner, der ikke kan komme på dagsordenen i møder mellem PSC og Det Nordatlantiske 
Råd (NAC). 

2.3.2.5 Civile målsætninger 
Fokus har hidtil været rettet mod udviklingen af EU’s militære dimension – en tendens som også ses i 
offentlighedens fokus på ESFP. Dette til trods for at langt størstedelen af EU’s hidtidige operationer 
har været civile operationer, og til trods for at Det Europæiske Råd i Köln i 1999 gav tilslutning til et 
vidtgående forslag om et civilt og humanitært beredskab, som skulle gøre det muligt for EU at rykke ud 
i krise- og konfliktområder med en ikkemilitær kapacitet. Tilslutningen blev fulgt op på det 
efterfølgende Helsinki-møde i december 1999, hvor det blev besluttet at etablere en civil 
krisestyringsmekanisme, som skulle kunne operere parallelt med den militære kapacitet. I juni 2000 i 
Feira i Portugal aftaltes et overordnet styrkemål på 5.000 politifolk, samt at den civile dimension af 
ESFP skulle indeholde et beredskab, der kunne sættes ind i fire indsatsområder: politi, 
retsstatsprincipper, civil forvaltning og civil beskyttelse.  

De civile målsætninger har på mange områder fulgt et mønster, der svarer til udviklingen inden for de 
militære målsætninger, idet man startede med at opstille en række mål og behov inden for hvert af de 
fire indsatsområder, efterfulgt af en tilsagnskonference, hvor medlemslandenes tilsagn blev indskrevet i 
et kapacitetskatalog. Dertil kom, at man ligesom under de militære styrkemål også justerede 
målsætningerne fra Feira efter vedtagelsen af sikkerhedsstrategien i 2003. Disse nye målsætninger, 
Civilian Headline Goals 2008 (CHG 2008), inkluderer nu følgende mål: 

Politi – EU skal kunne udføre alle slags politimissioner fra rådgivning, støtte og træning til regulær 
afløsning af en lokal politistyrke. Medlemslandene har givet tilsagn om i alt godt 5.700 politifolk, hvoraf 
op til 1.400 skal kunne deployeres på mindre end 30 dage. 
Styrkelse af retsprincippet – EU skal kunne støtte, og om nødvendigt gendanne, et fungerende rets- 
og fængselsvæsen til opbakning af politiet. Medlemslandene har givet tilsagn om over 600 personer 
(anklagere, dommere, og fængselspersonale) til støtte inden for dette område. 
Civilforvaltningen – EU skal kunne rykke ud med et antal personer til støtte for civilforvaltningen i 
krisestyringsoperationer. Medlemslandene har givet tilsagn om godt 550 personer (fra en række 
forskellige ministerier og lokalforvaltninger) på dette område. 
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Civil beskyttelse – EU skal kunne stille med personel til civil beskyttelse inklusive at kunne sikre et 
hurtigt overblik over situationen gennem udsendelse af koordineringshold (bestående af omkring ti 
personer) inden for 3-7 timer, samt udsendelse med kort varsel af yderligere 2.000 personer. 
Medlemslandene har desuden givet tilsagn om næsten 600 eksperter i civil beskyttelse samt yderligere 
ca. 4.500 personel til civil beskyttelse. 
Monitorering – som et yderligere indsatsområde blev monitorering lagt til CHG 2008 ved rådsmødet i 
december 2004. Monitorering er en vigtig del af hensigten om at kunne udøve konfliktforebyggelse og 
derved gribe ind, før konflikten eskalerer til et niveau, hvor civil indgriben ikke længere er tilstrækkelig. 
Medlemslandene har givet tilsagn om ca. 500 personer. 
Civil Response Teams (CRT) – blev på svensk initiativ lagt til i CHG 2008. CRT består af en pulje af 
ca. 100 EU-uddannede eksperter fra de fire oprindelige prioritetsområder, der kan indsættes hurtigt i 
krisesituationer, eller hvor en krise er under udvikling. Eksperterne skal enten vurdere situationen, før 
en fælles aktion er vedtaget, eller skal kunne bruges til hurtig indsættelse i felten, efter en fælles aktion er 
vedtaget. Størrelse, sammensætning og udstyr vil være afhængig af den enkelte mission.  

Det er desuden hensigten, at den civile dimension af ESFP skal kunne støtte EU’s særlige 
repræsentanter med f.eks. sikkerhedssektorreform og støtte til afvæbning, demobilisering og 
reintegrationsprocesser i konflikttruede samfund eller postkonfliktsamfund. Her er der tilsagn om godt 
450 personer. Ydermere er det hensigten, at man ud fra de eksisterende civile kapaciteter kan 
sammensætte såkaldte multifunktionelle civile indsatspakker.  

I lighed med den militære proces, hvor man forholdsvis hurtigt kunne melde ud, at målsætningen på 
papiret var nået, var dette også tilfældet inden for de civile målsætninger. Der er alligevel grund til 
skepsis på det civile område, idet det har vist sig langt mere udfordrende i praksis at stille med de 
nødvendige kapaciteter end først forventet. Det civile område er fundamentalt forskelligt fra det 
militære, hvor problemerne hovedsageligt har at gøre med politisk vilje og penge til at finansiere 
allerede eksisterende strukturer og kapaciteter.18 På det civile område har doktriner og standarder skullet 
udvikles fra bunden, og dertil kommer, at der ofte er tale om stillingskategorier, som ikke har det 
nødvendige “overskudspersonale” at tage ud af den nationale kontekst – for eksempel er det ikke let at 
erstatte en dommer, anklager eller for dens sags skyld uddannet fængselspersonale. I dag, ved 
påbegyndelsen af EU’s hidtil største civile operation EULEX i Kosovo, er der meget, der tyder på, at 
EU risikerer at blive overbebyrdet.19 

2.3.3. Den begrebsmæssige ramme 
Selvom udviklingen af EU’s militære dimension blev lanceret allerede i 1999 ved Helsinki-mødet, 
hvorfra både den institutionelle og den materielle ramme stammer, var det først i løbet af 2003, at den 
begrebsmæssige udvikling af ESFP begyndte. Denne nærmest bagvendte udvikling skyldes 
sandsynligvis den pragmatiske betragtning, at det begrebsmæssige ofte er det mest vanskelige at opnå 
enighed om. Man kan gisne om, hvorfor enighed kunne opnås i foråret 2003, og at formuleringen af en 
sikkerhedsstrategi skete både hurtigt og i kølvandet på invasionen af Irak, og det meget offentlige 
skænderi om deltagelse i Irakkrigen. Faktum er, at processen forløb meget hurtigt, fra EU’s 
udenrigsministre i maj 2003 bad Solana om at producere et “europæisk strategikoncept” til rådsmødet 
den 20. juni, hvor Solana kunne præsentere første udkast til en sikkerhedsstrategi, til at den endelige 
version “Et sikkert Europa i en bedre verden” blev vedtaget på rådsmødet i december 2003. Man 
fristes dermed til at spekulere på, hvorvidt Solana og hans hold i policyenheden havde et udkast 
“liggende i skuffen”.20 

Hvis en sikkerhedsstrategi har ligget parat, før politikerne var rede til at bede om den, er det måske ikke 
så mærkeligt. Tanker om en europæisk forsvarsdimension har været en del af flere lande og politikeres 
visioner om et fuldt integreret Europa, lige siden den europæiske integrationsproces begyndte at tage 
form efter Anden Verdenskrig. Dertil kommer, at der er tale om et følsomt politikområde, som ligger 
midt imellem to stærkt kontroversielle politiske spændingsfelter; “føderalister” mod 
“intergovernmentalister” og “atlantister” mod “europæere”.21 Netop fordi politikområdet ligger i disse 

37




følelsesladede spændingsfelter, hvor fundamentale nationale og identitetsmæssige spørgsmål berøres, 
har det også altid været anset for at være et af de politikområder, hvor integration ville være mindst 
sandsynlig. 

Den begrebsmæssige ramme er nok det område inden for udviklingen af ESFP, hvor der er blevet taget 
de mest forsigtige skridt, og hvor der stadig er et godt stykke vej, før man kan tale om en egentlig fælles 
vision for EU’s sikkerheds- og forsvarsmæssige rolle. Det er i dette lys, at dette kapitels indledende 
vurdering af sikkerhedsstrategien som en hensigtserklæring snarere end en egentlig strategi skal ses.  
I det følgende beskrives indholdet af sikkerhedsstrategien, samt de overvejelser, der for tiden eksisterer 
om muligheden for vedtagelsen af en videreudvikling af det eksisterende dokument.   

2.3.3.1 “Et sikkert Europa i en bedre verden” 
Titlen på den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS) er et bevidst valg, som skal reflektere EU’s 
varemærke – at sikkerhed og en bedre verden bedst opnås gennem en kombineret civil og militær 
indsats, hvor økonomiske, politiske og kulturelle policymidler foretrækkes frem for militære 
instrumenter alene. Den europæiske sikkerhedsstrategi skal derfor ses som en omfattende strategisk 
ramme for de globale udfordringer og særlige trusler, EU står over for. Formålet med ESS var 
yderligere at sikre tilstrækkelig bred tilslutning til at omfatte de nye medlemslande og deres forskellige 
strategiske traditioner og orienteringer. Strategien skulle dog være tilstrækkelig præcis til at fungere som 
ramme for de internationale indsatser, der havde vist sig stigende behov for. ESS fulgte efter 
terrorangrebene i 2001 og USA’s svar herpå i den amerikanske sikkerhedsstrategi fra 2002. Det blev 
derfor set som vigtigt, at den europæiske tilgang ikke blot svarede til den foreliggende globale situation, 
men også bidrog til troværdighed hos de store internationale aktører, særligt USA. 

Sikkerhedsstrategien pegede, på linje med den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, på de nye 
internationale trusler og udfordringer i form af terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, 
regionale konflikter, sammenbrudte stater og organiseret kriminalitet. Til trods for overensstemmelse i 
de to sikkerhedsstrategier i forhold til trusselsbilledet var der ikke overensstemmelse i forhold til, 
hvordan og på hvilket stadium sikkerhedsudfordringerne skulle løses. ESS prioriterede en bred 
kombination af policyinstrumenter med udgangspunkt i politisk og diplomatisk forebyggelse i 
kompetente internationale organisationer – den såkaldte “effektive multilateralisme”, et begreb, der ikke 
lægges større vægt på i den amerikanske strategi.22 Endvidere måtte der bygges på indgreb under FN
pagten, altså med FN’s Sikkerhedsråd i en afgørende rolle. Traditionelt territorialt forsvar blev ikke 
længere anset for at være relevant, fordi forsvaret mod de nye trusler forventes at finde sted også uden 
for Europa. Desuden kan indgrebene ikke begrænses til militære modforanstaltninger, men må 
indbefatte efterretninger, retlige, politimæssige og andre midler, herunder også økonomiske 
forholdsregler eller sanktioner. EU anser sig selv som enestående velplaceret til at spille en rolle over 
for de nye, mangesidige udfordringer med kombinationen af økonomisk samarbejde med politisk og 
militært potentiale. 

Selvom vedtagelsen af ESS må anses for at have været et yderst vigtigt skridt i retning af udviklingen af 
en europæisk sikkerhedsmæssig og strategisk kultur samt for udviklingen af den nødvendige 
begrebsmæssige ramme for den europæiske sikkerheds og forsvarspolitik, må den alene anses for at 
være et første skridt på vejen. Udviklingen siden 2003 har allerede vist, at ESS i højere grad afspejler 
målene og i mindre grad midlerne til at nå disse mål. De fem overordnede sikkerhedstrusler har snarere 
karakter af temaer end af konkrete opgaver. De er hverken indbyrdes prioriterede eller geografisk 
forankrede, og aktørerne er ikke tegnet op. På denne baggrund har EU især på initiativ af Frankrigs nye 
præsident påbegyndt overvejelser om en gennemgang af sikkerhedsstrategien med henblik på eventuelle 
forbedringer eller suppleringer. 

2.3.3.2. På vej mod en ny sikkerhedsstrategi? 
Overvejelserne om en præcisering af sikkerhedsstrategien begrundes navnlig med erfaringerne med 
ESFP-operationerne og med, at nye risici, som den oprindelige sikkerhedsstrategi ikke tager højde for, 
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er dukket op i horisonten. Omskrivningen ønskes dog afgrænset til at skulle forbedre gennemførelsen 
af den eksisterende strategi og tilføje den passende nye elementer. Stats- og regeringscheferne har 
derfor bedt Solana om at udarbejde forslag og om at fremlægge disse forslag i slutningen af 2008 under 
det franske EU-formandskab. 

En revideret europæisk sikkerhedsstrategi (ESS 2.0) forventes at omfatte elementer som Ruslands nye 
rolle over for EU, herunder også i polarområderne. Ruslands nye rolle forbindes også med EU’s 
problemer med at sikre stabile og uforstyrrede olie- og naturgasforsyninger. Endnu et element er det 
globale energiforbrugs indvirkning på klimaforandringer og de heraf følgende sikkerhedsproblemer, 
som også indbefatter Brasilien, Indien og Kina. Disse voksende økonomier og den stigende globale 
samhandel peger også i retning af illegal indvandring som et nyt strategisk element, ligesom også den 
nære sammenhæng mellem EU’s politikker angående handel, udviklingsbistand samt sikkerhed og 
forsvar udgør et selvstændigt, nyt element. 

ESFP-operationerne har, som omtalt, overvejende været civile, og de eneste militære operationer, hvor 
samarbejdet mellem EU og NATO om brug af sidstnævntes aktiver har fungeret efter hensigten, var i 
Operation CONCORDIA i Makedonien og Operation ALTHEA i Bosnien-Hercegovina. Et vigtigt 
konkret formål for udarbejdelsen af ESS 2.0 kan derfor meget vel blive samarbejdsarrangementer for, 
hvordan EU og NATO kan løse deres respektive opgaver side om side, uanset om EU har behov for 
NATO-aktiver eller ej. Denne opgave ses især som vigtig i en situation, hvor USA vælger at 
koncentrere sine militære styrker i Irak og Afghanistan og derfor ikke længere kan forventes at ville 
spille en afgørende rolle på Balkan. ESS 2.0 vil skulle tage højde for andre måder at bevare det tætte 
transatlantiske forhold, for eksempel gennem fælles strategier i kampen mod terrorisme og i 
postkonfliktsituationer. 

Resultatet af EU’s strategiske overvejelser kommer desuden til at afspejle de forskellige forestillinger 
om fremtidens Europa, som løbende diskuteres i forhold til EU’s fortsatte integrationsproces. I forhold 
til ESFP er særligt tre sådanne forestillinger i fokus i dag:  

•	 For det første den franske forestilling om et udvidet EU bestående af en kerne af entusiaster 
omgivet af de øvrige, som efter eget ønske befinder sig uden for kernen, sådan som det ville 
være tilfældet med permanent, struktureret samarbejde. 

•	 For det andet den britiske forestilling om et udvidet EU bestående af koalitioner, hvor 
medlemslandene efter behov og ønske danner ad hoc-grupper, herunder i dette tilfælde inden 
for sikkerheds- og forsvarspolitik.  

•	 Endelig er en tredje forestilling, hovedsageligt fremført af tyske socialdemokrater, i sin yderste 
konsekvens mere vidtgående. Den involverer en fælles europæisk militær styrke, der kan 
udsendes i stedet for nationalt baserede hære – populært betegnet en “Europa-hær”. 

Udtrykket “Europa-hær” blev for nylig anvendt af den tyske socialdemokratiske udenrigsminister, 
Frank-Walter Steinmeier. Udtrykket har tidligere været anvendt i andre sammenhænge og figurerede 
også i den danske debat forud for afstemningen om Maastricht-traktaten den 2. juni 1992. Den tyske 
brug af udtrykket adskiller sig fra tidligere debatter, herunder f.eks. debatten i 1952 (altså før oprettelsen 
af EF i 1957) i forbindelse med et udkast til traktat om et europæisk forsvarsfællesskab. Her blev 
udtrykket “Europa-hær” benyttet i forbindelse med et forslag til en overstatslig militær styrke, der skulle 
være ansvarlig over for europæiske myndigheder, med fælles forsvarsbudget og forsvarsminister.  

Selvom muligheden for at arbejde mod et fælles forsvar indgår i traktaten om Den Europæiske Union, 
vil en sådan udvikling kun kunne finde sted efter enstemmig afgørelse i Det Europæiske Råd. Indtil en 
sådan afgørelse finder sted, hvilket bedømmes som højst usandsynligt, har EU ikke selv militære 
styrker. Styrker kan stilles til rådighed af medlemslandene, men dette betyder blandt andet, at der skal 
indhentes samtykke fra de nationale parlamenter (eller andre forfatningsmæssigt ansvarlige instanser) 
forinden. For Danmarks vedkommende skal reglerne i grundlovens paragraf 19 i givet fald følges – på 
samme måde som ved bidrag til militære indsatser til operationer i andre organisatoriske sammenhænge, 
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inklusive NATO. Det indebærer også, at hvert enkelt medlemsland er politisk ansvarligt for sit militære 
bidrag – herunder dets opbygning, udpegning af officerer mv., samt at hvert medlemsland har sit eget 
selvstændige forsvarsbudget. Når der i visse kredse i Tyskland tales om en Europa-hær, forekommer 
det utænkeligt, at der skulle sigtes mod at søge EU-traktaten ændret på disse centrale punkter, hvilket 
der utvivlsomt heller ikke vil være den fornødne enighed om. Der sigtes snarere mod at løse en række 
konkrete problemer med henblik på at sikre, at de styrker, som medlemslandene stiller til rådighed for 
EU-operationer, kan fungere sammen. Dette stiller krav til samordning vedrørende f.eks. udrustning, 
uddannelse og øvelser, ligesom det vil være vigtigt at sikre, at landene taget under ét råder over de 
nødvendige kapaciteter, f.eks. vedrørende fly- og søtransport, helikoptere samt en passende 
planlægnings- og føringskapacitet. 

De nutidige tyske overvejelser om en fælles militær styrke har derfor en usikker fremtid. Selvom 
Danmark som følge af forbeholdet ikke kan forhindre, at resten af EU går videre i integrationen inden 
for det militære område, stiller store lande – ikke mindst Storbritannien – sig afvisende over for de nye 
tanker om en Europa-hær. Der er derfor udsigt til, at ESFP i al overskuelig fremtid vil forblive baseret 
på et mellemstatsligt grundlag.  

2.3.4 Delkonklusion 
Gennemgangen af de sidste otte-ti års udvikling inden for ESFP’s institutionelle, materielle og 
begrebsmæssige rammer viser tydeligt, at der er sket meget, og at EU har ændret karakter fra at være en 
udelukkende civil aktør med en hovedsagelig regional indflydelse inden for udenrigs- og 
sikkerhedspolitikken til at være en global aktør med en sikkerhedsmæssig rolle med brug af civile og 
militære midler. EU har på ganske kort tid opstillet en struktur, som på trods af en række uløste 
problemstillinger, har overgået de flestes forventninger. Der er dog tale om en kvalificeret succes for 
EU, for som eksemplet med de civile målsætninger viser, har forskellige aktører og landes forventninger 
til EU udviklet sig hurtigere end kapaciteterne. Samtidig er der områder, hvor succesfulde strukturelle 
udviklinger ikke nødvendigvis leder til succesfuld implementering. Hvis kampgrupperne f.eks. ikke 
bliver brugt i ESFP-operationer, og hvis Berlin Plus-arrangementet reelt ikke længere er en mulighed, 
må der stilles spørgsmålstegn ved EU’s reelle succes i forhold til udviklingen af den sikkerheds- og 
forsvarspolitiske rolle.  

Interesserne blandt medlemslandene er ikke nødvendigvis sammenfaldende på alle områder. Derfor er 
der stadig et udviklings- og et indflydelsespotentiale for deltagerlandene i den videre udvikling af ESFP. 
Danmark deltager som bekendt ikke i EU’s afgørelser og aktioner, som har indvirkning på 
forsvarsområdet, og dermed har Danmark ikke fuld del i dette indflydelsespotentiale. Derimod har 
Danmark principielt mulighed for at opnå indflydelse på f.eks. den begrebsmæssige konkretisering i den 
nye sikkerhedsstrategi og herigennem søge at fremme danske strategiske overvejelser om emner som 
energiforsyninger, klimaændringer og befolkningsstrømme samt betoning af den sammenhæng, som 
militære styrker indgår i. På det seneste har flere medlemslande udtrykt sympati for den danske model 
for samtænkning mellem civile og militære aktiver og kapaciteter i sikkerheds- og forsvarspolitik, der 
derfor kunne være et eksempel på mulig dansk indflydelse på den nye sikkerhedsstrategi. Fuld 
udnyttelse af denne indflydelse kræver dog, at Danmark kan deltage i diskussionen om begge sider af 
samtænkning – både den civile og den militære – og at Danmark reelt kan øve den nødvendige 
indflydelse. 

Eftersom Danmark ikke deltager i EU’s militære samarbejde, står Danmark i dag svagt i forhold til den 
videre udvikling af en strategisk kultur og opnåelse af enighed om de forskellige strategiske forestillinger 
om det integrerede Europa. Dette er, til trods for at ESFP som nævnt er en mellemstatslig og ikke en 
overstatslig konstruktion, hvor alle deltagende lande kan tage stilling til hver enkelt beslutning. Desuden 
står det alle medlemslande undtagen Danmark frit at nedlægge veto mod beslutninger, der anses for 
uhensigtsmæssige udviklinger inden for den forsvarsmæssige dimension. Danmark har som en 
konsekvens af forsvarsforbeholdet afgivet denne ret i beslutninger med indvirkning på det militære 
område, hvilket betyder, at Danmark reelt ikke vil kunne forhindre en udvikling mod eksempelvis en 
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Europa-hær, såfremt resten af medlemslandene skulle opnå enighed herom. Selvom det er usandsynligt, 
at der kan opnås enighed om dette emne, må det ikke desto mindre konstateres, at den store udvikling, 
som foreløbig har fundet sted, er sket uden dansk indflydelse på ganske centrale områder, og at 
mulighederne for videre begrebsmæssig udvikling, som ligger forude, er områder hvor dansk deltagelse 
– og indflydelse – står svagt.  

2.4 Udførelsen af ESFP – fra instrumenter til operationer 

ESFP har været operationel siden 2003 og har siden da dannet rammen omkring et stigende antal 
militære og civile operationer. Derfor bedømmes de mange institutionelle, kapabilitetsmæssige og 
begrebsmæssige tiltag siden 2000 bedst gennem den praktiske implementering af ESFP i de 
operationer, som enten er under gennemførelse eller er fuldført.  
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EU har på nuværende tidspunkt gennemført ni operationer og har 11 igangværende operationer (figur 
2.7). Fem har været militære missioner, hvor det danske forsvarsforbehold har gjort sig gældende, en 
har været civil-militær og resten har været forskellige typer civile operationer. Alle operationerne har 
været en reaktion på konkrete udviklinger og på baggrund af skønnet behov. Det forventes, at andre 
slags missioner vil blive udviklet, efterhånden som der opstår behov. Især er der en forventning om, at 
såkaldte hybridmissioner, der kombinerer civile og militære tiltag, vil blive benyttet i fremtidige 
missioner, da det netop er i foreningen af hele paletten af instrumenter, at EU regnes for at have et 
fortrin som aktør. 

Udførelsen af ESFP skal ses i sammenhæng med EU’s geografiske interesser og sikkerhedsstrategiens 
målsætninger. Desuden skal operationerne ses i sammenhæng med de policyinstrumenter, som EU har 
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til rådighed. I det følgende vil den praktiske implementering af ESFP kort blive gennemgået ved at 
sammenholde EU’s erklærede interesser og de til rådighed værende instrumenter. Diskussionen af de 
forskellige operationer er geografisk struktureret og er altså ikke en kronologisk gennemgang.  

2.4.1 Policyinstrumenter til ESFP’s udførelse 
De instrumenter, som er til rådighed for gennemførelsen af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
herunder gennemførelsen af den forsvarsmæssige dimension, omfatter: 

• Fastlæggelse af principper og overordnede retningslinjer 
• Fælles holdninger 
• Fælles aktioner 
• Fælles strategier 
• Samarbejde mellem medlemslandene om deres politik 
• Afgørelser, erklæringer og demarcher.23 

Af disse er det fælles aktioner, som har været retsgrundlaget for de missioner, EU foreløbig har 
lanceret, og som derfor må anses for at være det mest håndgribelige eksempel på udførelsen af ESFP. 
Fælles aktioner vedtages af Rådet og vedrører konkrete situationer, hvor der skønnes at være behov for 
operationel aktion. Fælles aktioner forpligter medlemslandene både i deres stillingtagen og i deres 
handlinger og anses derfor som det mest kraftfulde instrument i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
værktøjskasse.24 

Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden i 1999 blev yderligere et instrument lagt i værktøjskassen, idet 
EU’s høje repræsentant, Javier Solana, fik mulighed for at få støtte gennem et antal “særlige 
repræsentanter” (EUSR). EUSR udnævnes af Rådet. EU har i øjeblikket 11 særlige repræsentanter i 
lande og regioner, som har EU’s særlige opmærksomhed. EUSR er under Solanas autoritet og 
finansieret gennem FUSP-budgettet.25 De er ansat på et retligt grundlag af en fælles aktion med mandat 
inden for et specifikt geografisk område. I praksis løser de særlige repræsentanter en bred vifte af 
opgaver, der spænder over kriseforebyggelse, krisestyring og konfliktløsning, støtte til fredsbygning og 
politisk transformation samt i det hele taget formulering af EU’s tilgang i ustabile lande og regioner.26 

EUSR er et policyinstrument, som er under stadig udvikling, og som forventes at få en mere markant 
profil fremover. Især er det sandsynligt, at EUSR i højere grad vil varetage en overordnet 
koordinerings- og problemløsningsfunktion i forhold til nøgleregioner og regionale partnere, samt at de 
vil agere som et “broelement” mellem ESFP og EU’s øvrige politikker.27 EUSR vil muligvis indgå som 
øverste permanente repræsentanter i EU’s repræsentationer i den nye fælles udenrigstjeneste hvis 
Lissabon-traktaten ratificeres.  

2.4.2 Finansieringen af ESFP-operationer 
Finansieringen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er fastlagt i artikel 28.3 i EU-traktaten. Civile 
krisestyringsoperationer finansieres over EU’s budget, hvor størrelsen af budgettet fastsættes af 
Kommissionen, mens den præcise allokering af midler bestemmes af Rådet. Som det fremgår af tabel 
2.4, er der tale om forholdsvis beskedne beløb. 
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I modsætning til de civile operationer finansieres militære operationer delvis gennem Athena
mekanismen og delvis gennem det såkaldte “omkostninger ligger, hvor de falder”-princip. Alle 
medlemslande deltager i Athena-mekanismen undtagen Danmark, hvis forsvarsforbehold udelukker 
deltagelse i såvel militære operationer som finansieringen af disse. Athena-mekanismen finansierer ca. 
10 procent af omkostningerne forbundet med militære operationer, idet der foreligger en meget 
restriktiv definition af, hvad der udgør “fælles udgifter”.28 Resten finansieres gennem “omkostninger 
ligger, hvor de falder”-princippet. Fire missioner er finansieret gennem Athena:  

• EUFOR ALTHEA 
• AMIS II 
• EUFOR RD Congo 
• EUFOR Tchad/Den Centralafrikanske Republik 

Fordelingen af de fælles udgifter bestemmes gennem en såkaldt bruttonationalindtægtsskala (på engelsk 
GNI), som betyder, at 11 ud af de 26 deltagende lande har et bidrag på under 1 procent af de fælles 
udgifter, mens Tyskland, Storbritannien og Frankrig betaler henholdsvis 20, 17 og 16 procent af de 
fælles udgifter.29 

2.4.3 Udførelsen af ESFP på Balkan og i Kaukasus 
Konflikten i det tidligere Jugoslavien har spillet en betydelig rolle for udviklingen af den europæiske 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Målet på Balkan er ifølge Javier Solana ikke “kun” fredsbevarelse og en 
sikkerhedssektorreform, men også at bringe de tidligere Jugoslaviske republikker fuldt og helt ind i den 
europæiske “mainstream” med mulighed for en dag at opnå fuldt medlemskab af EU.30 Som det 
fremgår af tabel 2.5, har EU’s aktivitet på Balkan under ESFP været koncentreret i Bosnien, 
Makedonien (FYROM) og Kosovo, hvor Operation EULEX Kosovo i dag er i opstartsfasen. Desuden 
har ESFP haft en operation i Georgien. Kun Kosovo og Bosnien har stadig har behov for fortsat 
aktivitet, og her er der til gengæld er tale om store, og formentlig langvarige, operationer. I Kosovos 
tilfælde er det desuden muligt, at en militær operation overtages fra NATO. 

44




2.4.3.1 Operationer i Bosnien-Hercegovina 
ESFP’s første praktiske opgave blev politimissionen EUPM, hvor EU overtog ansvaret for udviklingen 
af det bosniske politi i 2003. Mandatet skulle oprindeligt have løbet til udgangen af 2005, men blev 
forlænget til udgangen af 2008. Formålet med politimissionen er at fortsætte FN’s arbejde med at sikre, 
at alle aspekter af politiarbejdet, herunder kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme, lever op 
til europæiske og internationale standarder og repræsenterer alle landets befolkningsgrupper. EUPM er i 
tæt kontakt med EUSR for Bosnien-Hercegovina, hvor det bl.a. er EUSR’s opgave at monitorere den 
politiske kontrol med politistyrken og at gribe ind i tilfælde af unødig politisk indblanding.  

Fra den overskuelige politimission EUPM er der et stort spring til EU’s anden ESFP-mission i 
Bosnien-Hercegovina, EUFOR ALTHEA. Den 2. december 2004 overtog EU missionen i Bosnien-
Hercegovina fra NATO, som siden Dayton-aftalen i 1995 havde ledt den oprindeligt 60.000 mand store 
SFOR-styrke. Ved EU’s overtagelse var NATO-styrken reduceret til 7.000, et styrkeniveau, som EU 
bibeholdt. Dermed er EUFOR ALTHEA EU’s hidtil største militære mission. Skønt den eneste 
konsekvens af EU’s overtagelse af ansvaret for 80 procent af SFOR-styrkerne var nye mærker på 
uniformerne, måtte de danske styrker trækkes ud af Bosnien-Hercegovina på grund af 
forsvarsforbeholdet. Dertil kommer, at NATO og EU i forbindelse med EU’s overtagelse indgik en 
aftale om gensidig anvendelse af taktiske reserver, som ville kunne bruges mellem EU’s operation i 
Bosnien-Hercegovina (EUFOR) og NATO’s operation i Kosovo (KFOR). På grund af 
forsvarsforbeholdet måtte Danmark imidlertid på forhånd meddele, at danske styrker udsendt til 
NATO-operationen ikke kunne indgå under EU-kommando og dermed heller ikke kan anvendes til 
forstærkning af EUFOR i en eventuel krisesituation i Bosnien-Hercegovina31. 

45




Med 22 deltagende EU-lande og 11 tredjelande samt en basis i Berlin Plus-arrangementet er ALTHEA 
langt den hidtil største og mest udfordrende operation under ESFP. Udfordringen ses tillige i, at den 
overordnede målsætning med operationen er at kunne overdrage det politiske ansvar til de bosniske 
myndigheder. Derfor er der også et tæt samarbejde mellem de to ESFP-operationer, som begge er en 
del af en bred EU-indsats, der også tæller økonomisk og politisk hjælp under den såkaldte stabiliserings- 
og associeringsproces, og som koordineres af EUSR. 

2.4.3.2 Operationer i Makedonien32 

Operation CONCORDIA, som fandt sted i 2003, var EU’s første militære operation, og første gang 
Berlin Plus blev taget i brug. Formålet med operationen var at opretholde et stabilt sikkerhedsmiljø, der 
kunne sikre implementeringen af Ohrid-aftalen indgået i 2001 som rammen for stabiliseringen af 
FYROM gennem inddragelse af alle landets befolkningsgrupper i alle samfundsfunktioner. Operationen 
blev overtaget fra NATO, hvilket bevirkede, at de styrker Danmark havde haft udsendt gennem 
NATO’s Operation Allied Harmony måtte hjemsendes som følge af forsvarsforbeholdet. 

Ud over CONCORDIA har to andre ESFP-operationer fundet sted i Makedonien (PROXIMA og 
EUPAT), begge som led i udviklingen af en effektiv og professionel politistyrke, som lever op til 
betingelserne i Ohrid-aftalen om fuld inddragelse af den albanske befolkning. Siden afslutningen af 
EUPAT har der ikke været brug for yderligere ESFP-støtte til Makedonien. Efter en truende krise i 
2004 i forbindelse med en folkeafstemning om en decentraliseringslov, krævet af Ohrid-aftalen, har den 
moderate koalitionsregering i Skopje fortsat gennemførelsen af Ohrid-aftalen. Derfor ser det ud til, at 
landet, selvom ambitionen om NATO-medlemskab ikke blev realiseret i Bukarest i 2008, ikke desto 
mindre er på en kurs, der sigter mod NATO-medlemskab og på sigt også medlemskab af EU. 

2.4.3.3 Operationer i Kosovo 
EU begyndte allerede i april 2006 en planlægningsmission (EUPT), som skulle forberede en eventuel 
krisestyringsmission i Kosovo samt EU’s rolle i Kosovo efter en afgørelse i statusspørgsmålet. Så snart 
selvstændigheden var erklæret i februar 2008, stod EU klar med en beslutning om en ny ESFP
retssikkerhedsmission, EULEX Kosovo. På fuldt operationelt niveau vil EULEX tælle ca. 1.900 
udsendte (heraf ca. 55 danske) politifolk, dommere, anklagere og toldere samt yderligere 1.100 lokalt 
ansat personale. Dermed bliver EULEX EU’s absolut største civile ESFP-operation. EUSR for Kosovo 
vil være tæt knyttet til missionen og til de øvrige internationale organisationer, som fortsat vil spille en 
betydelig rolle. Mandatet for EULEX Kosovo er foreløbig sat til to år, men eftersom der er tale om et 
stort projekt med mange usikkerhedsmomenter, må det påregnes, at EU meget vel kan være involveret 
i Kosovo i årtier. Desuden foreligger der en reel mulighed for, at EU vil overtage NATO’s nuværende 
mission i Kosovo, hvilket vil betyde, at de ca. 330 danske soldater skal hjemsendes. 

2.4.3.4 Operationen i Georgien 
ESFP-operationen EUJUST THEMIS skal ses som en del af en overordnet strategi for at hjælpe 
Georgien igennem de krævende reformer, som landet har påbegyndt siden 2003. EUJUST THEMIS 
var ESFP’s første retssikkerhedsmission. Den blev lanceret den 16. juli 2004 med kun otte eksperter. 
Trods den beskedne størrelse skulle operationen støtte de georgiske myndigheder i deres reform af 
retssystemet. Missionen afsluttedes med en rapport skrevet i samarbejde mellem de georgiske 
myndigheder og EUJUST-gruppen med ansvaret for implementering af rapportens anbefalinger hos de 
georgiske myndigheder. 

2.4.4 Udførelsen af ESFP i Afrika  
EU’s interesse i Afrika og Afrikas store behov afspejles i EU’s aktivitet på det afrikanske kontinent. 
Otte af de 20 ESFP-operationer ligger i Afrika, tre af de 11 særlige repræsentanter er stationeret i 
Afrika, og EU har siden EU-Afrika-topmødet i december 2007 udviklet en ambitiøs EU-Afrika-strategi, 
hvori sikkerhedsspørgsmål har fået en omfattende rolle. Desuden er Afrika blevet interessant fra et 
geostrategisk perspektiv i konkurrencen om adgangen til kontinentets betydelige naturressourcer. Dette 
ses bl.a. ved Kinas mange investeringer og storstilede projekter i Afrika. Dertil kommer naturligvis, at 

46




flere af de store EU-lande, gennem deres historie som kolonimagter, stadig har særlige interesser i 
Afrika. 

Som det fremgår af tabel 2.6, er ESFP-aktivitet i Afrika koncentreret om to konfliktområder: 
stabiliseringen af Den Demokratiske Republik Congo (DRC) samt den igangværende konflikt i Sudans 
Darfurregion og nabolandet Tchad. 

2.4.4.1 Operationer i Den Demokratiske Republik Congo 
Stabiliseringen af Den Demokratiske Republik Congo efter 30 års diktatur under præsident Mobutu 
efterfulgt af næsten konstant vold indtil 2002 med et anslået tabstal på ca. 3,5 millioner mennesker33 er 
et projekt, som verdenssamfundet deltager i gennem FN-missionen MONUC. EU blev i første omgang 
involveret i Congo, da FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan i 2003 bad EU om midlertidig 
støtte i forbindelse med en stigende grad af uroligheder, menneskeretlige krænkelser og etnisk 
udrensning i Ituriregionen, som FN hverken havde mandat eller evne til at imødegå. Kofi Annans appel 
om hjælp blev imødekommet af EU med Operation ARTEMIS. Missionen skete på mandat fra FN’s 
Sikkerhedsråd og var fra starten planlagt som en kortvarig mission med det formål at imødegå den 
forværrede sikkerhedspolitiske situation omkring byen Bunia. ARTEMIS var under fransk ledelse med 
Frankrig som rammenation og med brug af det franske operationelle planlægnings- og kontrolcenter 
(CPCO). Missionen blev anset for at have været en succes og for at have forhindret en situation som 
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kunne have ført til folkemord.34 Da der var tale om en militær operation, kunne Danmark som 
konsekvens af forbeholdet ikke deltage til trods for tidligere at have været involveret i Congo gennem 
FN. 

MONUC er yderligere blevet støttet af ESFP med politimissionen EUPOL Kinshasa, som havde til 
opgave at overvåge, støtte og rådgive den nye integrerede politienhed (IPU). IPU blev anset for en 
væsentlig faktor i genetableringen af tillid mellem de tidligere fjendtlige fraktioner og tillod FN at 
deployere til andre steder i landet. I forbindelse med valget i juli 2006 var der atter bekymring for vold 
og uroligheder. FN havde allerede i december 2005 bedt EU om at overveje muligheden for at etablere 
en militær operation til støtte for MONUC i valgperioden. Den 12. juni 2006 besluttede Rådet at 
iværksætte EUFOR DR Congo. 21 medlemslande samt Tyrkiet deltog i den fire måneder lange 
operation under delt tysk-fransk ledelse med det operationelle hovedkvarter i Potsdam. EU er fortsat 
involveret i DRC med en ny politimission, EUPOL RD Congo, samt med 
sikkerhedssektorreformmissionen EUSEC RD Congo. I modsætning til den første politimission har 
EUPOL RD Congo et mere strategisk end operationelt mandat og skal assistere de congolesiske 
myndigheder i omstrukturering og reform af den congolesiske politistyrke samt i forbedringer af politi- 
og retssystemet. Sikkerhedssektorreformen, som finder sted sideløbende med EUPOL-missionen, blev 
vedtaget af Det Europæiske Råd på anmodning af den congolesiske regering og har til formål at støtte 
integrationen af den congolesiske hær samt at fremme initiativer, der sikrer, at menneskerettigheder og 
demokratiske standarder overholdes, og at beslutninger tages under hensyn til god regeringsførelse, 
transparens og med respekt for retssikkerhedsprincipper. 

2.4.4.2 Operationer i forbindelse med konflikten i Darfur 
Darfur må siges at være langt den værste konflikt i Afrika i dag. Desuden er der risiko for, at konflikten 
spredes til Tchad og Den Centralafrikanske Republik35. Konflikten har stået på siden 2003, hvor 
civilbefolkningen i en region på størrelse med Frankrig og med ca. 6 millioner indbyggere har været 
udsat for en humanitær tragedie, der er anslået at have kostet mellem 200.000 og 400.000 personer 
livet36. Op mod 2 millioner mennesker skønnes at være fordrevet – mange af dem over grænsen til 
Tchad og Den Centralafrikanske Republik. Den Afrikanske Union (AU) har siden 2004 forsøgt at 
stabilisere situationen, idet konflikten anses for et afrikansk problem, der bør løses af afrikanske 
aktører. Det stod imidlertid hurtigt klart, at den nyetablerede Afrikanske Union (grundlagt i 2002) ikke 
var i stand til selv at løfte den tunge opgave. I juni 2004 opfordrede FN’s Sikkerhedsråd derfor det 
internationale samfund til at støtte Den Afrikanske Union. Opfordringen blev fulgt op af en beslutning 
i EU om at iværksætte en støttemission til African Union Mission in Sudan (AMIS) 37. I oktober 2004 
blev AMIS udvidet til AMIS II, som blandt andet også skulle beskytte civilbefolkningen og varetage 
humanitære operationer. Operationen bestod af ca. 700 afrikanske militærobservatører og ca. 5.500, 
ligeledes afrikanske, soldater. Derudover skulle AMIS udbygges med en politimission (CIVPOL) på 
1.560 mand blandt andet til overvågning af det sudanesiske politi. Juli 2005 indledte EU en kombineret 
civil/militær mission til støtte for AMIS II. Det skal pointeres, at der var tale om en støttemission, og at 
AMIS under hele forløbet var under ledelse og formelt ejerskab af AU. Missionen blev afsluttet den 31. 
december 2007, hvor FN i samarbejde med AU overtog arbejdet i Darfur med UN-African Mission in 
Darfur (UNAMID) med en planlagt styrke på op til 26.000. 

Foruden de konkrete missioner i Afrika har EU også bidraget med økonomisk støtte af Den Afrikanske 
Union gennem African Peace Facility (APF)38 og med støtte til løsning af konkrete opgaver som for 
eksempel transport (i samarbejde med NATO) af ca. 2.000 AU-personel. EU har desuden siden juli 
2005 haft en særlig repræsentant med ansvar for Darfur/Sudan, en post, der i øjeblikket bestrides af 
danskeren Torben Brylle. EUSR-Sudan sikrer koordinering af EU’s bidrag til Darfur. En EU
koordineringscelle i Addis Abeba bestående af en politisk rådgiver, en militærrådgiver og en 
politirådgiver sørger under EUSR’s myndighed for den daglige koordinering med samtlige relevante 
EU-aktører og med det administrative kontrol- og ledelsescenter (ACMC) inden for Den Afrikanske 
Unions kommandostruktur i Addis Abeba39. 
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Operationen har været overordentlig vanskelig, og konflikten er tydeligvis langtfra løst. Det er i denne 
forbindelse væsentligt at bemærke, at EU i henhold til egne målsætninger har bidraget til udviklingen af 
Den Afrikanske Union. Udviklingen af en afrikansk sikkerhedsarkitektur ses som en absolut prioritet, 
som på sigt skal lede til, at Afrika kan opbygge egne kapaciteter til krisestyring og fredsbevarende 
arbejde40. 

Engagementet i Darfurkonflikten og dens regionale konsekvenser fortsatte, da Det Europæiske Råd i 
januar 2008 besluttede at lancere en overgangsoperation i Tchad og Den Centralafrikanske Republik – 
EUFOR Tchad/RCA. Operationen skal samarbejde med FN-missionen MINURCAT i Tchad og Den 
Centralafrikanske Republik, samt AU/FN-missionen UNAMID i Darfur. Operationen er under irsk 
strategisk ledelse (Irland yder også med 450 soldater det næststørste bidrag) og fransk operationel 
ledelse. Operationen har en løbetid på 12 måneder og lanceres under FN-mandat. Mandatet er at 
bidrage til beskyttelsen af civile i fare for overgreb, især de ca. 400.000 internt fordrevne og flygtninge 
fra den eskalerende konflikt i Darfurregionen. Operationen er med sine 3.700 udsendte EU’s 
næststørste militære krisestyringsoperation. Danmark deltager ikke i henhold til forsvarsforbeholdet. 

2.4.5 Udførelsen af ESFP i Asien 
EU’s interesse i Asien har indtil videre ikke haft samme prioritet som Balkan og Afrika. Imidlertid er 
der med konflikten i Afghanistan en voksende interesse. Som det fremgår af nedenstående tabel, har 
EU påtaget sig to ESFP-operationer i Asien – en monitoreringsmission i Acehprovinsen i Indonesien 
og en politimission i Afghanistan. Der er tale om to meget forskellige operationer, både i relation til 
geografien og til operationernes karakter. 

2.4.5.1 Operationen i Aceh 
Acehprovinsen i Indonesien blev brat bragt til europæernes opmærksomhed i forbindelse med 
tsunamien i Det Indiske Ocean i december 2004. Forud for ødelæggelserne havde Acehprovinsen været 
hjemsted for mere end tre årtiers vold i forbindelse med kampen mellem den indonesiske regering og 
oprørsbevægelsen GAM, som krævede uafhængighed fra Indonesien. Efter tsunamien begyndte 
fredsforhandlinger i Helsinki, og i august 2005 førte de til et “Memorandum of Understanding” (MoU), 
hvori parterne blandt andet blev enige om, at GAM frafaldt kravet om uafhængighed, mens den 
indonesiske regering lovede politiske reformer i Aceh.  

Observatørmissionen i Aceh (AMM) skulle støtte parterne i implementeringen af aftalen ved at 
overvåge demobiliseringen af GAM samt afhændelse og destruktion af våben og andet materiel. 
Desuden skulle AMM overvåge reintegrationen af GAM-medlemmer og overholdelse af 
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menneskerettigheder. Det var dermed første gang, ESFP havde en mission i Asien og første samarbejde 
med ASEAN. Det skal pointeres, at missionen skete efter invitation fra de involverede i konflikten og 
at EU var den foretrukne internationale organisationer41. Missionen blev afsluttet umiddelbart efter 
afholdelsen af lokalvalg i regionen. 

2.4.5.2 Operationen i Afghanistan 
Selvom stort set alle EU-medlemmer har været dybt involveret i Afghanistan siden overtagelsen af 
ISAF-kommandoen i 2003, blev der først i 2007 vedtaget en mindre ESFP-mission i Afghanistan. EU 
som helhed har en stor interesse i Afghanistan, som formelt blev fremlagt Rådet i november 2005 i 
fælleserklæringen “Committing to a new EU-Afghan Partnership”. EU gav her tilsagn om at ville 
samarbejde med den afghanske regering mod et “sikkert, stabilt, frit, velstående og demokratisk 
Afghanistan”. EU’s politimission EUPOL Afghanistan består af ca. 195 politifolk og juridiske 
eksperter, som er baseret i Kabul og fem regionale provinser under Provincial Reconstruction Teams 
(PRT’er). Missionen er tiltænkt en rolle for politiet i hele Afghanistan og skal bidrage til opbygningen af 
en national politistyrke, der lever op til internationale standarder og nationale forventninger. Missionen 
er baseret på det tyske politiprojekt, som efter henvendelse fra FN i 2002 har været ansvarligt for 
rådgivning af ANP (Afghan National Police) i Kabul. ESFP-missionen forbliver under tysk ledelse og 
med betydelig tysk deltagelse, men udbredes nu til hele landet. 

2.4.6 Udførelsen af ESFP i Mellemøsten 
EU har været en særdeles aktiv aktør i Mellemøsten generelt og i fredsprocessen mellem Israel og De 
Palæstinensiske Selvstyreområder specifikt. EU er involveret i den såkaldte Kvartet med USA, Rusland 
og FN og har været den største donor til De Palæstinensiske Selvstyreområder. Derudover er EU 
involveret gennem adskillige konkrete udviklingsprojekter og som arrangør af de mere overordnede 
projekter som for eksempel Barcelonaprocessen og den europæiske naboskabspolitik. Størstedelen af 
disse projekter ligger dog uden for ESFP’s ramme, men er en integreret del af den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og andre eksterne relationer. De forholdsvis få ESFP-projekter i regionen reflekterer 
derfor ikke EU’s overordnede interesse i regionen, men snarere sammenfaldet med de nye politiske 
forudsætninger i De Palæstinensiske Selvstyreområder efter valget af en Hamasledet regering i 2006.  

2.4.6.1 Operationen i Irak 
Siden den officielle afslutning på den væbnede konflikt i Irak i maj 2003 har EU’s medlemslande gjort 
det klart, at man ønsker at spille en konstruktiv rolle i genopbygningen og stabiliseringen af landet, dog 
på betingelse af en stærkt forbedret sikkerhedssituation, og at FN spiller en fremtrædende rolle i 
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koordineringen og udførelsen af stabiliseringen. EU’s tilsagn om at spille en lille rolle i Irak gennem 
retssikkerhedsmissionen EUJUST LEX skal derfor ses som en udstrakt hånd, men med et forholdsvis 
beskedent tilbud. 

EUJUST LEX er en retssikkerhedsmission, som skal styrke Iraks rets- og politisystem og styrke respekt 
for menneskerettigheder i systemet. Missionen skal hjælpe med reform og udvikling af Iraks 
strafferetssystem gennem et specielt designet kursusprogram for højtstående personale inden for 
politiet, fængselsmyndighederne og retssystemet. Undervisningen af ledelsen af disse myndigheder 
foregår i EU-landene med et mindre samordningskontor i Bagdad. Ved udgangen af 2007 havde over 
1.500 højtstående irakiske embedsmænd deltaget i kurser, hvor dialogen mellem politiet, retsvæsnet og 
fængselsvæsnet er i højsædet. Missionen havde oprindeligt et mandat på to år, men mandatet er ved 
flere lejligheder blevet forlænget, senest i september 2007 med forlængelse indtil den 30. juni 2009.  

2.4.6.2 Operationer i De Palæstinensiske Selvstyreområder 
De to missioner i De Palæstinensiske Selvstyreområder skal begge ses som led i forberedelserne af en 
selvstændig palæstinensisk stat, som er i stand til både at håndtere den interne sikkerhed gennem en 
effektiv politistyrke og grænsekontrollen i samarbejde med sine naboer. Som et første led i denne 
overordnede strategi etablerede EU i november 2005 en EU-grænseassistancemission ved 
grænseovergangen mellem Gaza og Egypten ved Rafahovergangen under navnet EU BAM Rafah. 
Missionen blev oprettet på grundlag af en invitation fra både de israelske og palæstinensiske 
myndigheder. Missionens målsætning er at bidrage med en uafhængig tilstedeværelse med henblik på 
tillidsskabelse mellem de to parter. Opgaven er at monitorere og evaluere de palæstinensiske 
grænsevagter og toldmyndigheder og sikre, at disse overholder de aftalte regler for 
Rafahgrænseovergangen. Missionens status er imidlertid usikker efter Hamas’ overtagelse af Gaza og 
som følge af den bølge af problemer og usikkerhed, der har været i forbindelse med ind- og udrejse fra 
Gaza. 

Politimissionen EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) skal 
støtte de palæstinensiske myndigheder i etableringen og udviklingen af politistyrken med specielt 
henblik på evnen til at håndhæve loven og effektiv retspleje. Der arbejdes tæt sammen med EUSR for 
Mellemøsten som led i en overordnet statsbygningsstrategi.  

2.4.7 Delkonklusion 
Den praktiske udførelse af ESFP vidner om to ting, som har stor betydning for Danmark. For det 
første står det klart, at EU’s medlemslande har formået at gøre brug af de nye ESFP-strukturer i en 
grad, der langt overstiger de forventninger, man havde i 2000. Samtidig adskiller den faktiske udvikling 
sig fra forventningerne, i kraft af at langt flere missioner end forventet har været civile. For det andet 
står det klart, at EU gennem ESFP forsøger at løse komplekse og krævende problemstillinger, som ikke 
kan løses med et slag, og som i de fleste tilfælde ikke kan løses af EU alene. Tilmed er der i mange af 
missionerne tale om opgaver, som ikke umiddelbart ville være oplagte missioner i de traditionelle 
sikkerhedspolitiske organisationer. ESFP lader dermed til at have fundet en “niche i markedet” for 
sikkerhedsaktivitet, som klart opfylder et behov. Dertil kommer, at ESFP-missionerne i de fleste 
tilfælde enten bygger videre på andre organisationers arbejde eller er baserede på samarbejde med andre 
internationale organisationer, som Danmark deltager fuldt i. 

Disse faktorer har stor praktisk betydning for Danmark. For det første betyder overdragelsen af 
missioner fra NATO og det tætte samarbejde med FN, at danske styrker i NATO- eller FN-missioner 
har skullet hjemsendes ved overdragelsen af missionen til EU. Dette var tilfældet i Makedonien og 
Bosnien-Hercegovina og kunne meget vel komme på tale, hvis NATO’s SFOR-styrke i Kosovo 
overdrages til EU. Eftersom Danmark har en klart formuleret interesse i stabiliseringen af Balkan, og 
gennem NATO har været en særdeles aktiv deltager i stabiliseringsprocessen på Balkan, må det 
konkluderes, at hjemsendelsen af de danske styrker fra Bosnien-Hercegovina og Makedonien ikke fandt 
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sted på baggrund af danske sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser, men på baggrund af de 
begrænsninger, forsvarsforbeholdet pålægger den danske regering. 

Det har også betydning for Danmark, at alle ESFP-missioner har ligget tæt op ad danske formulerede 
sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Der er med andre ord tale om missioner, som den danske 
regering principielt kan støtte – og som den danske regering og Folketinget fortsat ville kunne tage 
stilling til fra sag til sag, hvis forbeholdet ikke eksisterede. Den formodede stigning i blandede (hybride) 
missioner, vil gøre det mere vanskeligt at bedømme, om Danmark kan deltage i missioner, idet en klar 
adskillelse mellem det civile og det militære element i sådanne operationer kan være problematisk. Hvis 
en sådan klar adskillelse ikke kan opnås, vil det medføre, at Danmark vil være forhindret i at deltage i et 
stigende antal missioner i fremtiden. Dette har samme betydning som i tilfældet af overdragelsen af 
missioner fra NATO eller FN til EU – at beslutning om dansk deltagelse i sådanne missioner vil ske på 
baggrund af en vurdering af, “hvor missionen placerer sig i relation til forbeholdet”, og ikke, som man 
normalt ville forvente, på baggrund af en vurdering af, “hvor missionen placerer sig i relation til danske 
interesser”. 

2.5 EU’s relationer med FN og NATO 

Det er et klart formuleret synspunkt i EU’s sikkerhedsstrategi fra 2003, at de trusler og risici, som EU 
skal kunne agere imod anses for globale og mere diffuse og indirekte end traditionelle militære trusler. 
Samtidig antages det i sikkerhedsstrategien, at problemerne hovedsageligt bør løses gennem diplomatisk 
og politisk forebyggelse og gennem samarbejde mellem internationale organisationer – hvilket betegnes 
som “effektiv multilateralisme”. Effektiv multilateralisme skal ses som udviklingen af et stærkere 
internationalt samfund med velfungerende institutioner og en regelbaseret international orden, som er 
underlagt FN-pagten. 

Siden 2000 har EU’s forhold til andre internationale organisationer forandret sig fra at være enten 
begrænset eller problematisk til at være mere konstruktivt og gensidigt positivt. Siden 2000 er der 
adskillige eksempler på samarbejde med FN, NATO, AU og ASEAN, hvilket skal ses som en del af 
den praktiske udførelse af begrebet effektiv multilateralisme. I det følgende vil EU’s forhold til FN og 
NATO blive vurderet med særligt henblik på, at alle tre organisationer har en vigtig prioritet i dansk 
sikkerhedspolitik. Af pladshensyn er kun FN og NATO medtaget, selvom EU tydeligvis også har 
udviklet relationer med ASEAN og AU, og at Danmark har udtrykt stor interesse i at støtte den videre 
udvikling af disse to organisationer.  

2.5.1 EU’s relationer med FN 
Efter stort set ikke at have haft relationer med hinanden under den kolde krig til et noget anstrengt 
forhold i 1990’erne er forholdet mellem EU og FN i dag karakteriseret af institutionaliserede fora for 
kommunikation og dialog, fælles erklæringer med hensyn til samarbejde i krisestyringssituationer og 
adskillige konkrete eksempler på, at EU har ydet støtte til FN-missioner på Balkan, i Afrika og i 
Mellemøsten. 

Det nye og tættere forhold mellem EU og FN ses tydeligt i EU’s sikkerhedsstrategi, som slår fast, at: 

Grundlaget for forholdet mellem nationer er De Forenede Nationers pagt. FN’s Sikkerhedsråd har 
hovedansvaret for at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed. Det er en europæisk prioritet at 
styrke De Forenede Nationer ved at sætte organisationen i stand til at leve op til sit ansvar og 
handle effektivt.42 

FN tillægges altså stor betydning i EU’s sikkerhedsstrategi, og der er ingen tvivl om, at EU ønsker at 
støtte FN, som det også har været tilfældet i især Afrika. De positive holdninger blev tydeliggjort, da 
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også FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan i 2003 gav udtryk for sin positive holdning til 
samarbejdet mellem EU og FN. I anledning af den forestående udvidelse af EU sagde Annan, at: 

Vi håber alle, at denne større union også bliver en stærkere union, som vil give et endnu mere 
afgørende bidrag til den globale proces og stabilitet. Der er hårdt brug for dette bidrag i det nye 
århundrede, hvor så mange af truslerne mod vores fred og sikkerhed er globale – fra international 
terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben til handel med håndvåben, fra 
klimaforandringer til fremkomsten af nye, dødelige virusser […]. EU er et lysende håb for fred og 
forsoning ikke kun for Europa, men for hele verden. Og på globalt niveau er det FN, som folk 
forventer, skal etablere en stabil, sikker ramme. I hele verdens interesse må  og skal vore to  
institutioner samarbejde.43 

Alligevel er der en grad af ambivalens i forholdet, som hovedsageligt skyldes to faktorer. For det første 
er baggrunden for det markante skifte i forholdet mellem de to organisationer til en vis grad baseret på 
de bitre erfaringer, begge organisationer høstede i slutningen af det 20. århundrede. Hjælpeløsheden i 
forhold til konflikterne i det tidligere Jugoslavien, folkemordet i Rwanda og de tab, FN pådrog sig i 
Somalia, skabte tvivl om både FN’s og europæernes evner til at løfte tunge opgaver som 
krisehåndtering.44 Ved årtusindets afslutning var begge organisationer parate til reform og nytænkning. 

For det andet har EU været tilbageholdende med at acceptere FN som mandatgivende organisation og 
dermed at underlægge EU-beslutninger et eventuelt veto i Sikkerhedsrådet. Sikkerhedsstrategien 
kræver ikke et FN-mandat for alle ESFP-operationer, heller ikke militære operationer, så længe disse 
operationer finder sted i Europa og med værtslandets accept. Det, der spøger i baggrunden, her er 
blandt andet et såkaldt Kosovo-scenarie,45 hvor et FN-mandat forhindres af politiske årsager, til trods 
for at der eksisterer begrundet mistanke om fare for folkemord, etnisk udrensning eller grov og 
systematisk mishandling af civile.46 

De tragiske hændelser i 1990’erne gav som sagt FN stof til eftertanke. Den nødvendige refleksion blev 
offentliggjort i den såkaldte Brahimirapport,47 som konkluderede, at der var et betydeligt behov for 
reformer af FN’s fredsbevarende operationer og beslutningsprocesser og af finansieringen af den 
overbebyrdede organisation. FN behøvede desuden assistance til at møde det stigende behov for 
fredsstøttende operationer og konflikthåndteringsopgaver, som havde bragt FN’s kapacitet til 
bristepunktet. EU’s og FN’s “behov” var dermed sammenfaldende, idet EU kunne afhjælpe FN’s 
finansielle og logistiske krise ved at træde til med hjælp i konkrete sikkerhedspolitiske operationer, som 
så til gengæld cementerede EU’s profil som en global sikkerhedsaktør.  

En ramme for samarbejdet mellem de to organisationer kom på plads i september 2003 gennem 
fælleserklæringen om FN-EU-samarbejde inden for krisestyring. I fælleserklæringen blev der givet 
tilsagn om at etablere en fælles konsulteringsmekanisme på embedsmandsniveau, som skulle 
undersøge mulighederne for at forbedre koordinering inden for planlægning, træning, kommunikation 
og såkaldte “best practices”. Samtidig gjorde erklæringen det klart, at FN og EU er enige i den  
grundlæggende præmis, at FN har det primære ansvar for fred og sikkerhed i henhold til 
organisationens charter, men at EU inden for denne ramme forpligter sig til at bidrage til FN’s 
målsætninger inden for krisestyring.48 

EU’s relationer med FN er allerede testede i praksis, både i EU’s overtagelse af FN’s politimission i 
Bosnien-Hercegovina og i den støtte, EU har ydet FN i Den Demokratiske Republik Congo og i 
Darfur. I alle tre tilfælde har der ud over overtagelsen af selve missionen desuden været tale om 
udstrakt samarbejde mellem de to organisationer. Således har posten som særlig repræsentant enten 
været “dobbelt-hattet”, så FN’s høje repræsentant i området også har fungeret som EUSR, eller der 
har været etableret et meget tæt samarbejde mellem de to poster. Desuden har EU’s høje repræsentant 
afrapporteret om missionerne direkte til FN’s Sikkerhedsråd. 
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2.5.2 EU’s relationer med NATO 
NATO og EU har meget til fælles. Ud over at være fysisk placeret i samme by er 21 af de 26 NATO
medlemmer også medlemmer af EU, mens fem ud af de seks EU-medlemmer, der ikke er NATO
medlemmer, tager del i NATO’s Partnerskab for Fred-program (pfp - figur 2.8). Dertil kommer, at 
begge organisationer i stigende grad fokuserer på samme sikkerhedsproblemstillinger. Alligevel kan 
man ikke komme uden om, at der er tale om et særdeles komplekst forhold med en række væsentlige 
problemstillinger, der skal løses, før begge organisationer kan fungere optimalt. Paradoksalt nok er 
forholdet mellem EU og NATO i foråret 2008 på en og samme tid det mest positive og konstruktive 
nogensinde, samtidig med at det er fastlåst i en politisk hårdknude, der har været beskrevet som en 
“frossen konflikt”.  

På den konstruktive side er det især væsentligt, at NATO’s Bukaresttopmøde i april 2008 utvetydigt 
erkendte værdien af en stærkere og mere handlekraftig ESFP i løsningen af de fælles udfordringer, 
som både NATO og EU står over for. Afsnittet om NATO-EU-forholdet i Bukarest-erklæringen 
afsluttes med utvetydigt at give udtryk for, at “et stærkere EU vil bidrage til vores fælles sikkerhed”.49 

Dagen før havde USA’s præsident, George W. Bush, også klart givet udtryk for, at USA ikke længere 
har betænkeligheder angående ESFP. 

At bygge en stærk NATO-alliance kræver også en stærk europæisk forsvarskapacitet. På dette 
topmøde vil jeg derfor opfordre vores europæiske partnere til at øge deres forsvarsinvesteringer for 
at støtte både NATO- og EU-operationer. USA mener, at hvis europæerne investerer i deres eget 
forsvar, vil de også være stærkere og mere handlekraftige, når vi deployerer sammen.50 

Samtidig lyder der meldinger fra den franske præsident Nicolas Sarkozy om, at Frankrig ønsker et 
tættere forhold til NATO og måske helt at vende tilbage til NATO’s integrerede militære struktur. Helt 
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præcis hvad der kommer ud af de franske meldinger, står endnu ikke klart, men på topmødet i Bukarest 
gav Frankrig tilsagn om op mod 1.000 franske styrker til Afghanistan. Dertil kommer, at der fra 
NATO- og EU-personale meldes om udmærkede og tætte relationer på det operationelle niveau i felten 
og på embedsniveau i Bruxelles. 
På den mere problematiske side er det imidlertid en realitet, at forholdet mellem NATO og EU har 
været låst fast i en politisk konflikt siden 2004, som ikke umiddelbart byder på en løsning, til trods for 
at konflikten kun involverer meget få (og mest små) stater. Den centrale problemstilling drejer sig om, 
hvem der kan deltage i de to organisationers operationer og forhandlinger, hvorfor problemet ofte 
refereres til som “deltagelsesproblemet”. Samtidig er der fortsat ikke enighed om, hvilke opgaver der 
skal samarbejdes omkring i de to organisationer – et problem, som ofte refereres til som 
“omfangsproblemet”. De to sæt problemer hænger tæt sammen og er i øvrigt forbundet med den 
tidlige udvikling af de to organisationer efter afslutningen på den kolde krig og med den klare 
arbejdsdeling mellem de to organisationer efter Anden Verdenskrig.51 

Ironisk nok er det i tiden efter 2003, hvor de nødvendige strukturer for et konstruktivt forhold faktisk 
har været til stede i form af Berlin Plus-aftalen, den konkrete udvikling på ESFP-området, de to 
eksempler på samarbejde ved brug af Berlin Plus i Makedonien og Bosnien-Hercegovina, samt ikke 
mindst formelle samarbejdskanaler gennem møder mellem PSC og NAC, at problemet mellem NATO 
og EU har forandret karakter til den nuværende hårdknude. Var sidste punktum på denne analyse 
blevet sat i december 2003, ville konklusionen sandsynligvis have peget på det konstruktive samarbejde 
mellem de to tidligere rivaliserende organisationer, med en lys fremtid forude baseret på nye strukturer 
og aftaler mellem de to organisationer. Imidlertid er det jo i udførelsen af aftaler samt i den praktiske 
brug af strukturer, at det virkelige billede tegnes.  

Et eksempel på diskrepans i aftaler og strukturer og i udførelsen af disse er mødeaktiviteten mellem 
NATO og EU. Ifølge et brev mellem NATO’s daværende generalsekretær George Robertson og Anna 
Lindh for det svenske formandskab i januar 200152 indgik EU og NATO en aftale om at holde mindst 
et møde mellem NATO og EU-udenrigsministre per EU-formandskab, samt mindst tre PSC-NAC
møder per formandskab. Derudover har EU’s høje repræsentant været inviteret til alle møder i Det 
Nordatlantiske Råd på udenrigs- og forsvarsministerniveau samt til alle NATO-topmøder. NATO’s 
generalsekretær har været inviteret til møder med EU-forsvarsministrene. Ikke desto mindre har 
NATO’s og EU’s udenrigsministre kun holdt i alt fem formelle møder. Selvom de holdte møder 
repræsenterer en væsentlig ændring fra situationen før 2001, hvor der ikke eksisterede formelle 
mødestrukturer mellem de to organisationer, er det formulerede mål imidlertid langtfra opfyldt. 
Spørgsmålet er naturligvis hvorfor? 

Svaret på, hvorfor hensigterne om formelt og regelmæssigt samarbejde ikke er blevet indfriet, ligger i 
det såkaldte “deltagelsesproblem”. Problemet dækker over den principielle konflikt, som har hersket 
siden udvidelsen af EU i 2004, hvor bl.a. Cypern og Malta opnåede medlemskab. Problemet er opstået 
ved, at EU-medlemslandene (især Cypern, Malta og Grækenland) insisterer på, at alle EU-medlemmer 
skal deltage i EU-NATO-møder, mens NATO (i henhold til krav fra Tyrkiet) henviser til NATO-EU
aftalen under Berlin Plus, hvori kun EU-medlemmer, som tager del i PfP, og som har sikkerhedsaftaler 
på plads, har adgang til fortroligt NATO-materiale. Eftersom PfP-aftaler og sikkerhedsaftaler skal 
accepteres af hele NATO, stiller Ankaras manglende anerkendelse af Cypern sig som nævnt tidligere i 
dette kapitel i vejen. Dermed er “deltagelsesproblemet” uløseligt forbundet med en løsning på 
Cypernproblemet og Tyrkiets relationer med EU. 

Konsekvenserne af den fastlåste situation har været betydelige for udviklingen af samarbejdet mellem 
EU og NATO. Antallet af møder er markant reduceret og møderne indeholder kun formelle 
policyerklæringer uden egentlig dialog. Dertil kommer, at de eneste mulige dagsordenemner er 
operationer under Berlin Plus (Operation ALTHEA) og kapabilitetsudvikling. Derimod er de mange 
presserende emner (Kosovo, Afghanistan og Sudan), hvor NATO og EU reelt har et behov for dialog 
og samarbejde, ikke mulige dagsordenemner på grund af begrænsningerne som følge af den politiske 
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hårdknude mellem NATO og EU. Situationen har ydermere sat en stopper for samarbejde om fælles 
problemer, hvor begge organisationer (og deres medlemslande) ellers kunne drage nytte af at 
samarbejde. I en tale i januar 2007 efterlyste NATO’s generalsekretær Jaap de Hoof Scheffer en 
omfattende dialog mellem NATO og EU på centrale emner som terrorisme, energi og sikkerhed, 
spredning af masseødelæggelsesvåben og koordinering af de to organisationers udvidelsesprocesser og 
deres naboskabspolitikker. Desuden mindede de Hoof Scheffer om, at NATO og EU har brug for en 
vidtgående dialog og praktisk samarbejde i operationerne i Kosovo og Afghanistan.53 

På niveauet under PSC-NAC, mellem EUMS og NATO’s internationale stab, er der imidlertid gode 
samarbejdsrelationer. På det operationelle plan i Afghanistan og Kosovo er der tætte 
samarbejdsrelationer mellem EU’s særlige repræsentanter og højtstående NATO-personel. Desuden er 
der siden problemets start opstået et (næsten) institutionaliseret netværk af uformelle møder og 
frokostarrangementer, hvor de to sider kan mødes. Disse såkaldte “transatlantiske arrangementer” har 
fulgt den politiske dagsorden og beskrives som frugtbare, men de kan naturligvis ikke erstatte politiske 
beslutninger. 

Ud over “deltagelsesproblemet” er NATO-EU-forholdet også præget af det såkaldte 
“omfangsproblem”. Problemet er delvis en fortsættelse af den restriktive dagsorden, som eksisterer i 
forhold til “deltagelsesproblemet”, men er desuden en fortsættelse af diskussionen fra 1990’erne 
mellem “europæere” og “atlantister” om en funktionel, og måske en geografisk, arbejdsdeling mellem 
EU og NATO. I en sådan arbejdsdeling ville EU tage sig af den lavere ende af Petersberg-opgaverne, 
mens “high-end”-opgaver ville tilfalde NATO – en funktionel arbejdsdeling, som synes at svare til de 
to organisationers spidskompetencer. Problemet er imidlertid, at en sådan arbejdsdeling de facto 
overlader initiativet til USA gennem NATO, mens EU lidt skarpt sat op ville blive en slags 
yndlingspartner, der står parat med tegnebogen og oprydningssjakket efter kamphandlinger, som har 
været besluttet andetsteds. Overvejelserne gør sig især gældende i relation til Afghanistan, hvor særligt 
Frankrig har været modstander af en øget EU-rolle, eftersom det netop ville være at “rydde op” efter en 
amerikansk defineret konflikt. Omfangsdiskussionen i NATO er derfor i lige så høj grad et udtryk for 
forskellige politiske prioriteter, som det er en funktion af de politiske problemer omkring deltagelse.  

2.5.3 Delkonklusion 
Udviklingerne i FN’s og NATO’s relationer med EU har tydeligvis forandret sig på linje med de andre 
udviklinger, som har været beskrevet i dette kapitel. Der er sket meget, men der er også en del 
udfordringer, som skal løses, før EU’s sikkerhedsstrategis centrale målsætning om effektiv 
multilateralisme kan siges at være opfyldt. I forhold til danske interesser er dette et helt centralt emne, 
fordi opfyldelsen af målsætningen om effektiv multilateralisme er en forudsætning for effektiv 
gennemførelse af to af Danmarks sikkerhedspolitiske prioriteringer, nemlig en effektiv aktivistisk 
sikkerheds- og forsvarspolitik, samt at Danmarks mærkesag – samtænkning – kan fungere optimalt. 

I forhold til det første punkt er et velfungerende forhold mellem de tre centrale internationale 
organisationer naturligvis af overordentlig stor betydning for udførelsen af en aktivistisk dansk 
sikkerheds- og forsvarspolitik. Danmark har en politisk målsætning om udsendelse af op til 2.000 
soldater i internationale operationer med en antagelse om, at disse hovedsageligt vil ligge inden for 
NATO og FN (samt EU, hvis forbeholdet ophæves). For at missionerne kan løses optimalt, er det 
vigtigt, at der eksisterer et velfungerende samarbejde mellem alle involverede aktører. Dette kan ikke 
siges at være tilfældet i øjeblikket, hvor den politiske hårdknude mellem NATO og EU forhindrer 
politiske løsninger på fælles problemer. Eksempelvis er beskyttelsen af EU-personel i EUPOL 
Afghanistan et emne, som ikke har kunnet diskuteres på politisk niveau mellem EU og NATO. 
Problemet er delvis løst gennem bilaterale aftaler mellem EU og individuelle Provincial Reconstruction 
Teams (PRT’er) om for eksempel brug af redningshelikoptere og adgang til hospital og lægehjælp, men 
en egentlig overordnet sikkerhedsaftale mellem EU og NATO foreligger ikke. Samme problematik gør 
sig for så vidt også gældende i Kosovo, men naturligvis under andre logistiske betingelser. 
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I forhold til det andet punkt, samtænkning, foreligger der også et problem, nemlig at til trods for den 
betydelige udenrigspolitiske præstation, at Danmark har fået sat samtænkning på NATO’s dagsorden, 
kan Danmark alligevel ikke drage fuld nytte af sin fremtrædende position på området. NATO har taget 
begrebet til sig, hvilket ses i Bukarest-erklæringen, hvor der klart gives udtryk for, at udfordringerne i 
det globale sikkerhedsmiljø kun kan løses gennem en “comprehensive approach” baseret på 
partnerskab med det internationale samfund og dettes institutioner. Dertil kommer, at både EU og FN 
taler om nødvendigheden af en samtænkt tilgang, og at især EU anser sig selv for at være den optimale 
“samtænkningsorganisation”. Problemet for Danmark er, at uden et effektivt samarbejde mellem EU 
og FN og mellem EU og NATO kan samtænkning reelt kun finde sted inden for hver organisation, 
hvilket naturligvis ikke er optimalt for strategiens egentlige mål. Samtidig kan Danmark vanskeligt stille 
sig i spidsen for samtænkning inden for EU og FN velvidende, at man ikke selv kan udøve 
samtænkning i praksis, idet forbeholdet jo indebærer begrænsninger på dansk deltagelse i den militære 
del af ESFP. Denne problemstilling understreges ved det paradoksale i, at Danmark kan sidde som 
medlem af FN’s Sikkerhedsråd og være med til at anmode EU om at udføre en krisestyringsoperation 
for derefter ikke at være i stand til at bidrage til selv samme operation. Resultatet er, at Danmark reelt 
kun kan arbejde for samtænkningsprincippet i NATO. Når det kommer til samtænkning inden for 
ESFP, og i nogen grad i relation til forholdet til FN, må Danmark indtage en tilbageholdende position, 
som ikke harmonerer med den erklærede danske politik, og som bestemt ikke harmonerer med 
Danmarks position i NATO. Dermed kan man ikke komme uden om, at der er skabt en vis usikkerhed 
om Danmarks politik, og at Danmarks position som fortaler for en samtænkt tilgang er blevet betydelig 
svækket. 

2.6 Forsvarsforbeholdets konsekvenser 

Det store spørgsmål er naturligvis, hvilke samlede konsekvenser forsvarsforbeholdet har haft for 
Danmark, og hvordan udviklingerne inden for ESFP og det internationale system over de sidste otte år 
har påvirket disse konsekvenser. I de følgende overvejelser om forbeholdets konsekvenser er det vigtigt 
at gøre sig klart, at fremtidige udviklinger både i det internationale system og inden for EU vil have 
yderligere, og måske forskellige, konsekvenser. Billedet, der tegnes her, er derfor et “øjebliksbillede” af 
konsekvenserne, som de ser ud i foråret 2008 under de forudsætninger, som eksisterer på nuværende 
tidspunkt. 

Kapitlet har allerede gennemgået de direkte og håndgribelige konsekvenser af det danske 
forsvarsforbehold. Disse kan kort opsummeres sådan: 

•	 Forbeholdet har været taget i brug 17 gange. 
•	 Danmark deltager ikke i beslutninger om militære emner i hverken EU-institutionerne eller 

disses arbejdsgrupper og stemmer ikke i EU’s militærkomite (EUMC). 
•	 Under varetagelse af EU-formandskabet overlades formandsposten i alle institutioner og 

arbejdsgrupper til næste formandsland, når militære emner er på dagsordenen. 
•	 Danmark har opgivet et antal stillinger øremærket for danskere i den militære stab. 
•	 Danmark deltager ikke i Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA). 
•	 Danmark deltager ikke i Athena-mekanismen til finansiering af militære operationer. 
•	 Danmark deltager ikke i militære operationer. 
•	 Danmark bidrager ikke til militære kapaciteter. 
•	 Danmark deltager ikke i EU’s kampgrupper. 
•	 Danmark deltager kun delvis i EU-Satellitcentret og betaler ikke pålignet bidrag, men giver en 

“gave”. 
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Derudover har forsvarsforbeholdet også har haft en række indirekte og utilsigtede konsekvenser, som 
også bør medregnes i en vurdering af forsvarsforbeholdets status i dag. Dette er især vigtigt, fordi 
mange har berørt områder, som har spillet en fremtrædende rolle blandt danske udenrigspolitiske 
prioriteter og traditionelle standpunkter. 

I dette afsnit gennemgås en række af de mindre oplagte konsekvenser, som forbeholdet har haft på 
dansk indflydelse og status, praktisk deltagelse og deraf følgende indirekte konsekvenser, samt en række 
konsekvenser, som er beskrevet som strategiske og interessemæssige konsekvenser. Det er ikke 
hensigten at prioritere de konsekvenser, som gennemgås her, men snarere at forsøge at give en 
overordnet vurdering af, hvor udviklingen peger hen, og hvilke konsekvenser sikkerheds- og 
forsvarspolitiske aktører føler er vigtige i deres arbejde og i deres hverdag. Billedet, der tegnes, er 
baseret på en lang række interview med sikkerhedspolitiske aktører samt analyse af tekstmateriale. Der 
er derfor ikke tale om en statistisk baseret analyse, men snarere om i overensstemmelse med 
udredningens generelle metode (se forordet) at tegne et billede på baggrund af semistrukturerede 
samtaler med en række mennesker, som i deres professionelle rolle har ESFP og det danske 
forsvarsforbehold tæt inde på livet.54 Sidst i afsnittet gives endvidere en kort beskrivelse af, hvordan 
andre lande har valgt at håndtere deres særlige sikkerheds- og forsvarspolitiske position i forhold til 
ESFP, samt deres fortolkning af den danske position. 

2.6.1 Politiske og samarbejdsmæssige konsekvenser 
Et af de store spørgsmål i forbindelse med at bedømme de mindre oplagte konsekvenser af 
forsvarsforbeholdet er, om forbeholdet kan sige at have haft uforudsete konsekvenser inden for, hvad 
der løst kan beskrives som netværk, samarbejde, sociale konsekvenser og politiske konsekvenser. Stort 
set alle interviewpersoner blev spurgt, om de mente, at forbeholdet havde haft konsekvenser for 
Danmarks politiske og praktiske indflydelse og ikke mindst på Danmarks status og anseelse som en 
attraktiv samarbejdspartner. 

Svaret på spørgsmålet om indflydelse var meget tydeligt, at forbeholdet ikke kunne undgå at have 
omkostninger i forhold til den indflydelse, som Danmark ville kunne have ved fuld deltagelse og 
stemmeafgivelse i alle fora. Det er klart, at hvis man står uden for et samarbejde, vil der alt andet lige 
være et tab af indflydelse. Dette var særlig markant i de fora, hvor Danmark slet ikke er til stede, som 
for eksempel i udviklingen af kampgrupperne og i EDA. Alle var enige om, at forbeholdet var blevet 
langt mere mærkbart siden 2000.  

I de fora, hvor Danmark deltager, men påtager sig en tilbageholdende rolle, når der diskuteres 
anliggender inden for den militære dimension, var bedømmelsen af Danmarks indflydelse ikke entydig. 
Der var store skillelinjer blandt forskellige medlemslande. For eksempel er der tilsyneladende en 
tendens blandt de sydlige partnere til større mistillid og til at se forsvarsforbeholdet som en belejlig 
faktor, der undtager Danmark for forpligtelser. Der blev givet udtryk for, at Danmark mister 
troværdighed, når man fra dansk side på den ene side kan gå ind for en styrkelse af sikkerheds- og 
forsvarspolitikken, men på den anden side ikke ønsker at bidrage til de militære missioner, styrkelsen 
måtte indebære. Det mest akutte troværdighedsproblem synes dog at være forbundet med de tilfælde, 
hvor man fra dansk side argumenterer for større inddragelse af NATO og mindre vægt på EU.  I 
sådanne tilfælde opfatter EU-partnerne, at man fra dansk side ønsker at trænge EU af banen. En 
respondent udtrykte sig meget konkret ved at foreslå, at Danmarks forhold til ESFP’s militære 
dimension faktisk svarede til Frankrigs forhold til NATO’s integrerede militære struktur. 

Det blev fra flere sider påpeget, at Danmarks begrænsede indflydelse i EU på mange måder 
kompenseres for ved Danmarks forholdsvis store indflydelse i NATO. Flere mente, at Danmark på 
trods af sin lille størerlse har stor pondus i NATO, hvilket blandt nogle ansås som kompensation for 
den mindre indflydelse i EU. Danske repræsentanter udtrykte dog gentagne gange frustration over, at 
indflydelsen fra NATO ikke kunne overføres til EU. Især i forhold til danske mærkesager som 
samtænkningsprincippet blev der givet udtryk for frustration over, at Danmark ikke kunne fremføre 
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argumentation for samtænkning i EU, som jo alt andet lige netop er en organisation, der egner sig til 
samtænkning. Danske repræsentanter var desuden bekymrede for, at de gik glip af uformelle 
informationer og ad hoc-informationer, som måtte foregå inden for de fora, hvor Danmark ikke 
deltager. Der er en fare for, at Danmark kan blive overset som potentiel samarbejdspartner i 
anliggender, hvor Danmark rent faktisk godt kan deltage. I det hele taget bliver der af adskillige 
interviewpersoner udtrykt bekymring for, at Danmark bliver overset, eller at danske repræsentanter 
anses for at “være meget stille”. Grunden er, at Danmark jo generelt “opfører sig pænt” og samarbejder 
på de områder, hvor det er muligt, men ellers tier stille, når forbeholdet har indvirkning. Dermed er 
Danmark blevet som den “pæne, men stille pige i klassen”. I et tilfælde blev det sat meget hårdt op, at 
“Danmark ganske enkelt ikke er med på kortet, men er usynligt”. 

Det må desuden ses som et betydeligt handicap, at Danmark i forsvarsøjemed faktisk ikke kan føre et 
EU-formandskab. For små lande skabes de vigtige politiske relationer og netværk ofte før, under og 
efter et formandskab. Derfor er det ikke kun under formandskabet, at Danmark mister indflydelse og 
“taber i markedsværdi” ved at have overladt stolen til næste formandsland. Formandskabet tilføjer 
politisk vægt i forhold til andre emner, der måtte dukke op senere, hvilket bevirker, at Danmark også 
taber markedsværdi på længere sigt. Dertil kommer, at det der huskes fra diverse formandskaber, er 
“det usædvanlige”. Ud over Danmarks succes med at konkludere udvidelsesforhandlingerne i 2002 
husker mange derfor, at det “bemærkelsesværdige” ved det danske formandskab dengang var 
overdragelsen til Grækenland af formandsfunktionen.55 Også episoden i militærkomiteen, hvor 
Danmark deltog i afstemningen om valg af formand og blev “tungen på vægtskålen” (jf. fodnote 3), er 
en episode, som huskes, og som blev nævnt af adskillige interviewpersoner. 

Faren for at blive overset og måske udelukket fra informationer og indflydelse forstærkes yderligere 
ved, at Danmark p.t. kun har en enkelt stilling i den militære stab, som tilmed ikke er en stilling, der 
beskæftiger sig med den begrebsmæssige udvikling af ESFP. Dermed har andre EU-medlemmer ringe 
chance for at lære danske forsvarsfolk at kende, hvilket atter leder til en forringelse af den danske 
markedsværdi. 

2.6.2 Praktiske og økonomiske konsekvenser 
De praktiske og økonomiske konsekvenser af forbeholdet findes hovedsageligt inden for udførelsen af 
ESFP gennem missionerne og inden for udviklingen af ESFP’s strukturer i Forsvarsagenturet og 
kampgrupperne. I det følgende vil hvert enkelt af disse områder derfor blive diskuteret. 

2.6.2.1 Deltagelse i operationer 
En af de mest synlige og konkrete udviklinger af ESFP har været iværksættelsen af en lang række 
operationer. Danmark har deltaget i 11 af de mere end 20 operationer, idet Danmark var afskåret fra 
deltagelse i alle fem militære operationer, men desuden har valgt ikke at deltage i stort set alle afrikanske 
operationer (Darfur/Sudan undtaget). Man må derfor skelne mellem ikke-deltagelsen i militære 
operationer, som er en direkte konsekvens af forbeholdet, og ikke-deltagelsen i de (hovedsageligt) 
afrikanske civile operationer, som er en konsekvens af nationale politiske beslutninger taget i hvert 
enkelt tilfælde. Sidstnævnte er dermed en udøvelse af den valgfrihed, som er indeholdt i den 
mellemstatslige konstruktion af ESFP. Ikke-deltagelse i begge slags operationer har imidlertid samme 
konsekvens udadtil – at Danmark i EU-anliggender har pådraget sig et ry som ikkeaktivistisk, i 
modsætning til for eksempel Sverige, som anses for et meget aktivistisk medlemsland med stor 
deltagelsesfrekvens og stor indflydelse. Dermed har Danmark i EU et ry, som står i stærk kontrast til 
det ry, som Danmark har inden for NATO. Dertil kommer, at det for andre medlemslande virker 
ulogisk – måske endda utroværdigt – at Danmark på den ene side beklager ikke at kunne deltage i 
militære ESFP-operationer, som i nogle af tilfældene har været på opfordring af FN, mens man af 
politiske årsager vælger ikke at deltage i de civile operationer. Dette kan især virke ulogisk, eftersom 
sammenhængen mellem for eksempel de civile og militære operationer i Congo kan ses som en del af 
en samtænkt tilgang til løsning af problemerne. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at Danmark til 
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trods for en stor udviklingsmæssig interesse i Afrika, tilsyneladende ikke har ønsket at følge op på 
denne interesse gennem civile ESFP-missioner i Congo. 

De danske ressourcer til brug i fredsstøttende operationer ligger fast efter vedtagelsen af den 
forsvarspolitiske ramme i Folketinget. På den baggrund er en meget håndgribelig konsekvens af den 
beskedne danske deltagelse i ESFP-missioner (både i antal af missioner og i antal af udsendte), at der 
dermed er færre mulige operationer, som skal indgå i overvejelserne om brugen af disse ressourcer. 
Såfremt Danmark får mulighed for at deltage i militære operationer under EU-ledelse, vil der alt andet 
lige komme yderligere pres på danske militære kapaciteter. Der vil desuden pådrages en betydelig 
merudgift, som ville skulle trækkes inden for den fastsatte finansielle ramme. Især deltagelse i de 
militære missioner involverer en betydelig udgift, eftersom alle omkostninger, der ikke kommer under 
Athena-mekanismen, ligger hos det land, som deltager i operationen under princippet om, at 
“omkostninger ligger, hvor de falder”. Derudover stilles der ikke krav til danske ressourcer i forbindelse 
med Athena-mekanismen, som Danmark ikke deltager i. Selvom man ikke kan sige, at der er tale om en 
reel besparelse, eftersom der ikke er tale om udgifter ud over den finansielle ramme fastsat af 
Folketinget, medfører forsvarsforbeholdet, at der er færre opgaver, der skal finansieres under den 
fastsatte ramme. I en knaphedssituation, hvori det danske forsvar allerede er under pres og har svært 
ved at leve op til målsætningen om at have op til 2.000 udsendte i to operationer med større danske 
bidrag suppleret med mindre bidrag i for eksempel FN-operationer, kan man sige, at en begrænsning af 
de mulige opgaver er en positiv konsekvens af forbeholdet. En ophævelse af forsvarsforbeholdet ville 
ganske enkelt bringe endnu en aktør på banen, som ville lægge billet ind på de samme styrker.  

2.6.2.2 Forsvarsagenturet 
EU’s Forsvarsagentur traktatfæstes med Lissabon-traktaten. Forsvarsagenturets programmer inden for 
udviklingen af forsvarsstyrker, materiel samarbejde, fælles marked for forsvarsmateriel samt forskning 
og teknologi har næsten uden undtagelse alle en tidshorisont frem til 2020 og derefter. Derfor er 
konsekvenserne af at stå uden for agenturet forbundet med en del usikkerhed. Ikke desto mindre 
omfatter Forsvarsagenturets seneste arbejdsprogrammer en udviklingsplan for forsvarsaktiver og 
kapaciteter, som forsøger at udpege kommende teknologiske muligheder, som kan rette industriens 
opmærksomhed mod den forskning og udvikling, der vil blive behov for i fremtiden. Selvom det kan 
være svært at forudsige, hvordan den faktiske udvikling vil forløbe, var der blandt interviewpersonerne 
overordnet enighed om, at den sikreste politik til varetagelse af danske interesser ville have været at 
have mulighed for at deltage fuldt ud for derigennem at holde sig ajour og sikre maksimal indflydelse.  

En hurtig gennemgang af EDA’s aktiviteter peger på, at ikke-deltagelsen i EDA meget vel kunne 
tænkes på sigt at have signifikante økonomiske og praktiske konsekvenser. For eksempel har EDA’s 
medlemslande tilsluttet sig en fælles adfærdskode med henblik på at skabe gennemsigtighed i det 
europæiske marked for forsvarsmateriel og fremme grænseoverskridende konkurrence. Både 
markedskoden og udviklingsplanen har til formål at skabe bedre resultater for offentlige kontrakter og 
stimulere industrien ved at gøre det lettere for virksomhederne at byde på regeringskontrakter over hele 
Europa. Desuden vil EDA fokusere på forskningsprojekter vedrørende f.eks. beskyttelse af militært 
personel, køretøjer og konvojer og produktionssamarbejde, f.eks. om transporthelikoptere og 
satellitobservation. Eftersom EDA også er i færd med at udvikle grundlaget for Europas fremtidige 
forsvarsteknologi og industri samt adskillige projekter som f.eks. enkeltmandsudrustning til infanteri, 
kan man kun gisne om, hvor vidtrækkende konsekvenserne af ikke-deltagelse kan blive.  

Endelig kunne der tænkes at foreligge nogle betydelige økonomiske konsekvenser af ikke-deltagelse i 
EDA’s arbejde vedrørende procedurer for offentlige indkøb. Kommissionen fremlagde i slutningen af 
2007 forslag til direktiv om indkøb på forsvarsområdet, der skal anvendes ved indkøb af militært 
materiel samt ved indkøb til visse ikke-militære, men sikkerhedsrelaterede formål. Forslaget er en del af 
en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet og det har til formål at styrke skabelsen af et 
fælles marked, uden at medlemslandene mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og 
sikkerhedsinteresser. Dertil kommer, at beslutningen om at stå uden for samarbejdet i EDA meget vel 
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kunne tænkes på sigt at få konsekvenser for samarbejdet i NATO, idet Forsvarsagenturet vil 
samarbejde med NATO om standarder, koncepter og militære behov. Dette inkluderer en arbejdsdeling 
i forhold til NATO om beskyttelse mod biologiske, kemiske, nukleare og radiologiske trusler, udvikling 
af software og radiosystemer til samvirke mellem civile og militære indsatser samt udvikling af førerløse 
fly i samarbejde med Kommissionen og flyindustrien – alle tiltag, som har vidtrækkende konsekvenser 
både på det militære og civile niveau. 

Som sagt er der mange forskellige bud på, hvilken betydning EDA vil få i det fremtidige samarbejde 
inden for ESFP. Nogle anså agenturet for en “tom skal”, mens andre så et betydeligt 
udviklingspotentiale, som Danmark burde deltage i. Problemet med ikke at være involveret i EDA er, at 
det er svært at forudsige, hvilken reel betydning EDA vil få. De fleste så dog et stort 
udviklingspotentiale og anså agenturet for at være et centralt udgangspunkt for udveksling af 
informationer om forsvarskapaciteter, indkøb og vedligeholdelse, hvorfor det også af hensyn til danske 
virksomheder sås som vigtigt at holde sig indenfor. 

2.6.2.3 Kampgrupper 
En af de meget håndgribelige konsekvenser af forsvarsforbeholdet er, at Danmark ikke deltager i den 
begrebsmæssige udvikling af kampgrupperne og ej heller deltager i nogen af de tilmeldte kampgrupper. 
Ikke-deltagelsen anses af de fleste, såvel danske som udenlandske respondenter, som “meget ærgerlig”.  

Den nordiske kampgruppe, der har standbyperiode i første halvår af 2008, får generelt rosende ord med 
på vejen af deltagerlandene med speciel henvisning til, at forberedelsesfasen har været et utrolig nyttigt 
og lærerigt samarbejde. Gruppen er under svensk ledelse, og Sverige bidrager med størstedelen af de ca. 
2.850 soldater. Ud over Sverige deltager Finland, Irland, Estland og Norge. Sidstnævnte deltager på 
trods af ikke at være medlem af EU. Efter sigende har samarbejdet været specielt lærerigt i forbindelse 
med koordineringen af de mange delelementer, som en kampgruppe består af. I den nordiske 
kampgruppe indgår, ud over kernen på en 750 mand stor mekaniseret bataljon, bl.a. logistik, CIMIC, 
efterretning, et ingeniørkompagni, en enhed for psykologisk krigsførelse, en 
artillerilokaliseringsradarenhed, en syge- og transporthelikopterenhed, en felthospitalsenhed med 
kirurgikapacitet, militærpoliti og en ammunitions- og minerydningsenhed. Det er endnu for tidligt at 
bedømme kampgruppen, men foreløbige evalueringer er positive, især i forbindelse med styrkelsen af 
transformationen mod aktivistiske forsvar.  

Det bør dog påpeges, at det ligesom i tilfældet af eventuel deltagelse i militære operationer gennem 
ESFP, også er tilfældet i forhold til deltagelse i kampgrupperne, at dansk deltagelse i en kampgruppe vil 
sætte de til rådighed værende ressourcer under større pres. I det hele taget er begrebet “stående styrker” 
associeret med betydelige planlægningsproblemer, idet styrker, der “kun” er på standby, først registreres 
som udsendte, i det øjeblik kampgruppen går fra en standbyposition til aktiv udsendelse. Et andet 
usikkerhedsmoment i planlægningen er, at kampgruppen i princippet kan sendes ud indtil sidste dag i 
standbyperioden, med udsendelse i op til fire måneder. I det hele taget er der et planlægningsproblem i 
forbindelse med stående styrker, som i den danske knaphedssituation kan gøre det svært at sætte 
mandskab til side til standby. Det bør dog understreges, at denne problematik også gør sig gældende i 
forhold til styrker på højt beredskab i andre organisationer, herunder NATO’s Response Force (NRF) i 
NATO-regi, ligesom problemet med knappe ressourcer jo ikke er et problem, der er specifikt for 
Danmark. Spørgsmålet om øget pres på ressourcerne er desuden relevant, idet fuld deltagelse i ESFP 
ville indebære, at dansk personel skulle stilles til rådighed for stabsstillinger inden for EU’s strukturer, 
hvilket igen påvirker antallet af styrker, Danmark ville kunne udsende til en given mission.  

Som det blev nævnt tidligere, er kampgrupperne generelt anset for at være et vigtigt led i 
transformationen fra et stationært til et aktivistisk forsvar. Derfor opstilles og trænes kampgrupperne på 
stort set samme måde som i forbindelse med NATO’s NRF. Desuden træner kampgrupperne med de 
fem nationale hovedkvarterer, hvilket er en vigtig del af forberedelsen af militære operationer generelt 
og af kampgruppernes virke specifikt. Dermed er kampgrupperne en vigtig del af transformationen af 
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forsvaret og interoperabiliteten i både NATO og EU. Konsekvensen for Danmarks ikke-deltagelse er 
dermed at gå glip af vigtig træning. 

2.6.3 Strategiske og interessemæssige konsekvenser 
Den udvikling, som har fundet sted inden for EU og i det internationale system i de sidste otte år, kan 
ikke undgå at have betydelige strategiske og interessemæssige konsekvenser for Danmark og resten af 
EU’s medlemslande. Dertil kommer, at forsvarsforbeholdet blev forhandlet og udformet blot få år efter 
Berlin-murens fald og ophøret af den kolde krig, på et tidspunkt da den sikkerhedspolitiske situation 
var en ganske anden end i dag, og da de strategiske forventninger til en fremtidig europæisk 
sikkerhedsarkitektur var højst usikre. For Danmarks strategiske situation betød de dobbelte udvidelser 
af NATO og EU i 2004 og 2007, at man gik fra en geopolitisk beliggenhed i frontlinjen til at være 
omgivet af allierede og EU-partnere. 

Ud over den mere fordelagtige geopolitiske stilling for Danmark forventedes tiltrædelsen af nye, 
traditionelt atlantiskorienterede EU-medlemmer også at trække i retning af den danske tøven over for 
udviklingen af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik. Analysen af ESFP i det udvidede EU 
viser imidlertid en anden udvikling, hvor de nye medlemslande, f.eks. Polen, aktivt har medvirket i 
bestræbelserne på at sætte EU i stand til på én gang at spille en global rolle og samtidig styrke den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitiks militære dimension. På den baggrund kan man altså konstatere, at en af 
konsekvenserne af sammenfaldet mellem ændringer i det globale system og i Danmarks nærområde er, 
at Danmark i et nordisk perspektiv inden for EU er kommet til at stå mere alene.  

Danmark har som nævnt erklæret sig enig i EU’s sikkerhedsstrategi og er en varm fortaler for effektiv 
multilateralisme. Efter østudvidelsen i 2004 har det da også været et dansk ønske, at EU påtager sig en 
større global rolle, herunder ved brug af en integreret civil-militær tilgang at bidrage til fremme af fred, 
nedrustning og stabilitet, at styrke demokrati, menneskerettigheder og retssamfund og at forebygge og 
bekæmpe terrorisme samt fremme udvikling. Styrkelsen af EU’s civile krisestyringskapacitet er mål for 
danske bestræbelser med særlig vægt på at skabe maksimal synergi mellem den civile krisestyring og 
EU’s andre relevante politikker, eksempelvis udviklingsbistanden. Alligevel er der også på dette punkt 
alvorlige konsekvenser som følge af forsvarsforbeholdet, idet Danmark ikke kan arbejde optimalt for en 
praktisk udførelse af den effektive multilateralisme. 

Selvom Danmark generelt er positivt indstillet over for sikkerhedsstrategiens målsætninger, har 
konsekvensen af forbeholdet været hindrende, idet der er skabt en situation, hvor den danske regering 
ikke altid kan føre en logisk sammenhængende politik inden for de forskellige internationale fora. For 
eksempel har Danmark inden for FN-regi været positivt indstillet over for aktion i Tchad med henblik 
på at forhindre en spredning af konflikten og mindske de menneskelige lidelser. Da præcis samme 
spørgsmål blev et ESFP-anliggende, måtte Danmark imidlertid “sidde med hænderne i skødet”. 
Dermed kan man sige, at skønt Danmark fundamentalt støtter effektiv multilateralisme som et udtryk 
for danske kerneværdier, gør den reelle situation med forbeholdet, at Danmark ikke selv kan deltage 
som en effektiv partner inden for rammerne af effektiv multilateralisme. I situationer, hvor Danmark 
siger ét i FN- eller NATO-regi, men er nødsaget til at sidde i “tavshedens stol” i EU-regi, kan det ikke 
undgås, at der skabes usikkerhed om danske standpunkter. 

Problemstillingen anses for at ville blive yderligere forstærket, hvis Lissabon-traktaten træder i kraft, 
idet der heri gives mulighed for, at for eksempel udviklingsbistand kan koordineres med ESFP-
missioner. Det er en udvikling, som vil styrke EU’s overordnede samtænkningstilgang. Det vil 
imidlertid betyde, at Danmark vil stå i den situation at kunne deltage i for eksempel udviklingsarbejde i 
Afghanistan, men ikke i en eventuel militær eller hybrid ESFP-mission samme sted. Overordnet set må 
det siges, at forsvarsforbeholdet er en hindring for, at Danmark kan følge op på den erklærede 
målsætning om brugen af samtænkningsprincippet. Det er en hindring for Danmark, at man reelt kun 
kan samtænke i den organisation, der er mindst egnet til formålet (NATO), men er afskåret fra selv at 
deltage i samtænkning både inden for EU i koordinering af civile og militære operationer, i hybride 
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operationer og i samkøring af projekter, der delvis ligger under Kommissionen og ESFP, samt i 
samarbejdet mellem FN og EU. 

2.6.4 Andre lande 
Danmark har som det eneste land i EU et egentligt forbehold på forsvarsområdet. Ikke desto mindre er 
det tydeligt, at en række andre lande også har ganske unikke problemstillinger i forhold til ESFP 
generelt og den militære dimension specifikt, men at de har valgt en anden, og på mange områder 
modsat, tilgang end den danske. Det kan derfor være nyttigt med en ganske kort gennemgang af, 
hvordan nogle andre lande har valgt at definere deres unikke position i forhold til ESFP, og hvad de 
mener om det danske forbehold. I tilfælde af Estland, Irland, Nederlandene, Norge og Sverige er den 
samstemmende grund for landenes forholdsvis aktivistiske tilgang til ESFP, at de ønsker så stor 
indflydelse som muligt – især i den vigtige etableringsfase, hvor deltagelse sikrer indflydelse på 
fastlæggelsen af de grundlæggende strukturer, som må forventes at være bestemmende i mange år 
fremefter. 

Der er i alle fem lande forståelse for den danske indenrigspolitiske situation og accept af, at Danmark 
har ret til at løse sine politiske problemer i forhold til EU på en måde, som er valgt af Danmark. Ikke 
desto mindre blev der i alle tilfælde givet udtryk for undren over logikken i forbeholdet, eftersom den 
mellemstatslige konstruktion i ESFP jo netop sikrer, at alle medlemslande kan tage stilling til, om de 
ønsker at deltage i hvert enkelt tilfælde. Der blev derfor givet udtryk for, at formålet med forbeholdet 
synes opfyldt allerede inden for ESFP’s normale arbejdsgang – og at en ophævelse af forbeholdet ville 
give mere fleksibilitet til Danmark. Irland gjorde opmærksom på, at landet som alliancefrit har en særlig 
situation, men ikke et egentlig forbehold. I stedet for et forbehold har irerne den såkaldte “triple lock”. 
Inden for rammerne af “triple lock” kan Irland deltage i alle ESFP-missioner, så længe der er flertal 
herfor både i regeringen og parlamentet, og at missionen har FN-mandat.  
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Alle fem lande var enige i, at ESFP’s filosofiske grundlag og dens praktiske udførelse i form af ESFP’s 
missioner ligger i direkte forlængelse af FN-traditionen, som i alle fem lande, ligesom i Danmark, udgør 
det centrale grundlag for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Der blev derfor givet udtryk for det 
paradoksale i, at en indenrigspolitisk situation som den danske situation efter folkeafstemningen om 
Maastricht-traktaten, tilsyneladende havde givet anledning til, at hidtidige FN-prioriteter i praksis var 
blevet nedprioriteret i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Situationerne, hvor Danmark måtte trække 
sig ud af Makedonien og Bosnien-Hercegovina efter EU’s overtagelse af ansvaret fra NATO, blev anset 
for “særdeles uheldige”. Det samme var tilfældet i spørgsmålet om, at danske styrker udsendt til 
NATO’s KFOR-operation i Kosovo ikke vil kunne anvendes til forstærkning af EU’s EUFOR-
operation i Bosnien-Hercegovina. Det faktum, at danske soldater i henhold til forsvarsforbeholdet ikke 
kan indgå under EU-kommando, blev derfor anset for at have særdeles alvorlige og praktiske 
konsekvenser – ikke kun for Danmark, men for sikkerheden af andre landes udsendte styrker. Det blev 
også opfattet som uheldigt, at Danmark ikke kunne deltage i de militære missioner i Afrika, til trods for 
at Danmark forudgående var engageret i selv samme konfliktløsning gennem FN. Interviewpersonerne 
anførte, at disse situationer skabte usikkerhed om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der blev 
stillet spørgsmålstegn ved, om man uforvarende var kommet til at sætte “vognen foran hesten”. 

Problemet blev af nogle interviewpersoner opfattet som, at man i Danmark i realiteten synes at have 
nedtonet hensynet til FN til fordel for hensynet til den indenrigspolitiske situation. Der blev henvist til, 
at udviklingen af EU’s kampgrupper i meget høj grad var respons på et konkret ønske fra FN til løsning 
af problemstillinger, hvor hurtig indsættelse var nødvendig. Det ansås derfor fra et begrebsmæssigt 
perspektiv som ulogisk, at Danmark som fortaler for støtte til FN ikke kunne bidrage til netop den 
støtte, som FN havde ytret ønske om. Alle fire lande gav i øvrigt udtryk for, at deltagelse i udviklingen 
af den nordiske kampgruppe var anset som et værdifuldt redskab i omstillingen af de fire landes 
nationale forsvar fra stationære territorielle forsvar til at kunne gennemføre en aktivistisk 
sikkerhedspolitik. 

Det blev desuden bemærket, at Danmark har en særstilling i forhold til oprettelsen af Det Europæiske 
Forsvarsagentur. Selv Norge, der jo ikke er medlem af EU, har i foråret 2006 opnået en administrativ 
aftale med EDA, som sætter Norge i stand til at deltage i EDA’s programmer og projekter efter 
nærmere aftale. For Danmarks vedkommende foreligger ingen tilsvarende aftale, idet Danmark som 
EU-medlemsland med et forbehold, der juridisk forhindrer Danmark i at deltage i kapacitetsopbygning, 
selv har ønsket at stå udenfor. Dette står i skarp kontrast til de fortsat alliancefrie lande Finland, Irland, 
Sverige og Østrig, som alle modsat Danmark har valgt at deltage på regeringsplan i den europæiske 
integration, når det gælder opbygningen af de fremtidige civile og militære aktiver og kapaciteter. For 
alle fem lande fokuseret på i dette afsnit var der enighed om, at selvom det endnu ikke præcis vides, 
hvilken rolle EDA kan komme til at spille, er der en mulighed for, at samarbejdet kan resultere i bedre 
forudsætninger for gennemførelse af højteknologiske materielprojekter, ligesom også hensynet til 
materiellets vedligeholdelse i højere grad kan tilgodeses af deltagerne. Under alle omstændigheder var 
alle fire lande enige om, at det i opbygningsfasen af EDA er vigtigt at være “inden for døren”, når 
beslutninger om den begrebsmæssige udvikling tages. Der var i den forbindelse nogen undren over, 
hvorfor Danmark ikke havde forsøgt at få en ordning på plads, hvor Danmark kunne deltage i de civile 
aspekter af EDA’s arbejde – især da agenturet muligvis vil have særdeles stor betydning på det civile 
område.56 

2.6.5 Delkonklusion 
Som det kan ses fra diskussionen af, hvilke konsekvenser forsvarsforbeholdet har haft, og hvordan de 
sidste otte års udvikling har påvirket konsekvenserne, er der tale om to overordnede grupper af 
konsekvenser, der i dag må vurderes til at være uhensigtsmæssige for Danmark. Disse relaterer sig til 
Danmarks muligheder for at opnå indflydelse i EU, især på det begrebsmæssige område, samt til 
mulighederne for at føre en udenrigs- og sikkerhedspolitik, der svarer til danske målsætninger og 
værdier. 
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I forhold til problemstillingen om indflydelse var alle interviewpersoner enige om, at den mest direkte 
konsekvens af forbeholdet er et betydeligt tab af indflydelse i EU generelt og inden for de dele af 
ESFP, som Danmark ikke deltager i specifikt. “Tavshedens stol” var et begreb, der blev refereret til ved 
adskillige lejligheder, ligesom der blev henvist til en bekymring for, at Danmark taber i markedsværdi – 
også på et uformelt plan. Idet markedsværdi er af central betydning for et lille land, er bekymringen 
særlig akut i forhold til, at alle er velvidende om, at det er nu, strukturerne for det fremtidige samarbejde 
fastlægges, hvorfor Danmark reelt har begrænset sin egen indflydelse på den begrebsmæssige udvikling.  

Den anden gruppering af konsekvenserne af forbeholdet relaterer sig til spørgsmålet om, hvorvidt 
Danmark reelt er forhindret i at føre den politik, som Folketinget og regeringen ønsker at føre, hvor 
særligt forholdet til FN som grundlaget for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og begrebet 
samtænkning står centralt. Der er i flere medlemslandes øjne skabt usikkerhed om Danmarks position 
ved adskillige lejligheder, når den danske position fra det ene internationale forum til det andet ganske 
enkelt har været i modstrid. Selvom forbeholdet er forholdsvis velkendt blandt de fleste EU-lande, er 
der dog nogen af de nye medlemslande, som ikke helt har forståelse for de modstridende signaler. 
Dette er i øvrigt også tilfældet med USA og må antages at være tilfældet inden for FN-regi. Derudover 
har det vist sig umuligt at føre en sammenhængende politik baseret på begrebet samtænkning, når det 
reelt ikke er muligt for Danmark at samtænke i hverken EU- eller FN-regi.  

2.7 Konklusion – ESFP, den globale scene og Danmarks forbehold 

Som anført indledningsvist skal det danske forsvarsforbehold ses i lyset af den bekymring, der i 
forbindelse med vedtagelsen af Maastricht-traktaten herskede for, at EU skulle udvikle sig til en 
stormagt med en overstatslig EU-hær, som ville underminere det transatlantiske forhold, undergrave 
NATO som sikkerhedsgarant og skabe et indelukket “fortress Europe”, som kun havde egne 
problemer for øje. Selvom der er sket mange betydelige udviklinger på det forsvarsmæssige område, er 
det rimeligt at sige, at disse udviklinger ikke er sket inden for de områder, der oprindeligt gav anledning 
til dansk bekymring. Dette gælder således med hensyn til frygten for, at EU skulle udvikle en 
overstatslig militær dimension. ESFP-konstruktionen er fortsat fast forankret på det mellemstatslige 
niveau, og EU har siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten udviklet sig til en efterspurgt partner for 
især FN og NATO. Dertil kommer, at EU har udviklet sig til en sikkerhedspolitisk aktør med fokus på 
globale udfordringer – også selvom de ikke har en direkte indflydelse på sikkerhed inden for EU. Tiden 
siden årtusindskiftet har tilmed budt på markante udviklinger i det internationale system, således at 
forudsætningerne for forsvarsforbeholdet er væsentlig anderledes i dag. 

I dette kapitel er spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det danske forsvarsforbehold har i dag, søgt 
besvaret. Kapitlet har desuden forsøgt at besvare spørgsmålet om, hvilke konsekvenser der kan tænkes 
at ville opstå som følge af forandringerne indeholdt i Lissabon-traktaten. Der er imidlertid tale om et 
dynamisk område, hvor mange forskellige faktorer spiller ind, og tilmed et område, som med kort 
varsel kan forandre sig dramatisk. Billedet, der er tegnet her, er derfor et “øjebliksbillede”, der er 
baseret på udsagn fra sikkerhedspolitiske dokumenter og aktører, der til daglig har ESFP tæt på livet.  

Eftersom kapitlet har stillet spørgsmål på tre forskellige niveauer, er det muligt at dele konsekvenserne 
af forsvarsforbeholdet for Danmark op i tre hovedgrupper. I første gruppe findes en række 
konsekvenser, som er opstået i forbindelse med den udvikling, der er sket både inden for ESFP og i det 
globale miljø. I den anden gruppe findes de konsekvenser, som må forventes hvis Lissabon-traktaten 
ratificeres. I den tredje gruppe findes både konsekvenser, som følger direkte af forbeholdet og mere 
utilsigtede konsekvenser, der er opstået i samspillet med forbeholdet og udviklingen i det internationale 
system og i ESFP. Alle konsekvenserne er dog i realiteten forbundet. 
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2.7.1 Konsekvenser som følge af globale forandringer og udviklingen i ESFP 
Konsekvenserne af den globale udvikling, og af udviklingen inden for ESFP siden 2000 har til fælles, at 
de har stillet sikkerhedsaktører over for nye udfordringer. Som det fremgik af afsnit 2.2, har 
forandringerne i det globale sikkerhedsmiljø bl.a. betydet, at Danmark såvel som EU har revideret deres 
opfattelse af det internationale sikkerhedsmiljø og har antaget en langt mere aktivistisk udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. Inden for ESFP formuleredes de nye trusler og sikkerhedspolitiske udfordringer i 
EU’s sikkerhedsstrategi, mens de i Danmark formuleredes i Bruun-rapporten fra 2003.57 Dette er 
desuden et område, som formentlig indgår i det aktuelle arbejde af Forsvarskommissionen. På 
nuværende tidspunkt tyder alt på, at fortolkningen af det sikkerhedspolitiske miljø og de 
sikkerhedspolitiske udfordringer i såvel Danmark som i EU ligger i forlængelse af hinanden. Begge 
antager, at det sikkerhedspolitiske fokus, i hvert fald på kort sigt, kan siges at ligge på Balkan, i Afrika 
og i Afghanistan (samt i Mellemøsten – i en afventende position, mens situationen afklares). Indfrielse 
af de formulerede målsætninger antager, i enighed med det danske samtænkningsbegreb, brug af både 
militære og en lang række civile midler. 

Konsekvenserne af udviklingen inden for ESFP har i kraft af den meget hurtige og markante udvikling 
på området været mere vidtrækkende end forventet. Dette har medført, at forsvarsforbeholdet er blevet 
langt mere mærkbart siden 2000 – der har simpelthen været mere at forholde sig til i forhold til ESFP. 
Som gennemgangen i afsnit 2.3 viste, har hele ESFP’s struktur udviklet sig fra et spinkelt fundament til 
institutionelle, materielle og begrebsmæssige rammer, der ganske vist stadig har et udviklingspotentiale, 
men hvis basale struktur nok må antages at være færdigudviklet. Konsekvensen for Danmark har været, 
at en vigtig del af den udvikling, som har fundet sted, er sket i vidt omfang uden dansk indflydelse. Det 
resterende element af strukturen, hvor der er det største udviklingspotentiale, er inden for udviklingen 
af en såkaldt strategisk kultur. Videreudvikling af en strategisk kultur inden for ESFP kunne principielt 
tænkes at indeholde spørgsmålet om en “Europa-hær”, som var en udvikling, det danske forbehold bl.a. 
blev formuleret for at undgå. Paradoksalt nok ville Danmark som det eneste af EU’s medlemslande i 
dag ikke være i stand til at bremse denne hypotetiske udvikling, fordi Danmark har lovet ikke at stille 
sig i vejen for de andre medlemslandes ønsker på det forsvarsmæssige område. Det er ironisk, at ESFP 
med andre ord principielt kunne udvikle sig i præcis den retning, forbeholdet skulle forhindre, fordi 
sammensætningen af forbeholdet betyder, at Danmark ikke (som de andre medlemslande) kan 
nedlægge veto mod uønskede udviklinger. 

Udviklingen af den praktiske udførelse af ESFP vidner om, at ESFP løser en række opgaver og 
problemstillinger, som ligger meget tæt på danske sikkerheds- og forsvarspolitiske erklærede prioriteter. 
Dette er især tilfældet på Balkan og i Afrika. Ikke desto mindre har udviklingen af ESFP i den praktiske 
udførelse også haft uforudsete og uhensigtsmæssige konsekvenser for Danmark. De to tilfælde på 
Balkan, hvor danske styrker under NATO-kommando måtte trækkes tilbage, da EU overtog missionen, 
viser en situation, hvor udviklingen af ESFP så at sige “overhalede” forsvarsforbeholdet. 
Konsekvensen var, at Danmark måtte handle mod egne udenrigspolitiske prioriter og trække styrker 
hjem, der var i færd med at udføre en prioriteret opgave. En lignende situation kan meget vel opstå i 
Kosovo, hvis EU overtager KFOR-missionen fra NATO. I det tilfælde må de 330 danske soldater 
hentes hjem. 

Den sidste udvikling, som blev gennemgået i dette kapitel, var EU’s forhold til FN og NATO. Også her 
har der tydeligvis fundet store forandringer sted, og også her har udviklingerne haft konsekvenser for 
Danmark. Udviklingen af forholdet til FN og NATO ligger ligesom de andre udviklinger i forlængelse 
af danske formulerede sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter. Især begrebet effektiv 
multilateralisme komplementerer den danske mærkesag, samtænkning. Imidlertid betyder forbeholdet, 
at Danmark til trods for udviklingen af ESFP til at arbejde aktivt for effektiv multilateralisme ikke kan 
støtte samtænkningsbegrebet inden for EU. Dermed er konsekvensen af udviklingen i ESFP og 
forbeholdet, at Danmark ikke kan drage nytte af den store præstation, det har været at få samtænkning 
placeret på NATO’s dagsorden. Indflydelsen i NATO kan ikke overføres til EU, selvom begrebet 
egentlig er bedre egnet til ESFP.  
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En anden konsekvens af udviklingen i ESFP for Danmark er, at den effektive multilateralisme ikke 
fungerer helt efter hensigten. Dette ses i forholdet mellem NATO og EU, hvor de konkrete politiske 
spændinger blandt nogle få stater har forhindret, at de to organisationer kan samarbejde på det politiske 
niveau om vigtige emner som Kosovo og Afghanistan. Denne manglende udvikling påvirker Danmark 
meget direkte, idet Kosovo og Afghanistan er de to operationer, som Danmarks aktivistiske sikkerheds- 
og forsvarspolitik fokuserer på i øjeblikket. 

2.7.2 Konsekvenser som følge af Lissabon-traktaten 
Konsekvenserne af Lissabon-traktaten er i sagens natur mere usikre end konsekvenserne af udviklinger, 
som allerede har fundet sted i det globale system og inden for ESPD. Lissabon-traktaten indeholder 
dog en række forandringer på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, som, hvis traktaten 
ratificeres, må forventes at resultere i konkrete konsekvenser for Danmark.  

De udviklinger, Lissabon-traktaten lægger op til, som må forventes at få konsekvenser for Danmark, 
inkluderer nyskabelserne af en fælles udenrigsrepræsentant og en fælles udenrigstjeneste. Spørgsmålet 
er, om Danmark med sin begrænsede indflydelse på ESFP-området og med forsvarsforbeholdets øvrige 
begrænsninger vil kunne opnå den nødvendige synlighed i de interne procedurer i forbindelse med den 
forestående udvikling af den fælles udenrigstjeneste. Eksempelvis er det sandsynligt, at der vil være 
betænkeligheder ved at ansætte danskere i stillinger, der berøres af forsvarsforbeholdet. Da 
udenrigstjenestens endelige udformning endnu ikke ligger fast, er der dog kun tale om formodninger.  
En anden nyskabelse i Lissabon-traktaten, det såkaldte permanente strukturerede samarbejde, er om 
muligt endnu mere vanskeligt at forudsige konsekvenserne af. Sikkert er det dog, at Danmark ikke vil 
kunne deltage i et sådant samarbejde, idet Danmark næppe vil opfylde de nødvendige kriterier. Det er 
dog endnu uvist, i hvilket omfang andre lande vil ønske at indgå i et permanent struktureret 
samarbejde, i hvert fald inden for en overskuelig tidsramme. Samme usikkerhedsmomenter må siges at 
være til stede i forhold til den nye solidaritetsforpligtelse. Konsekvenserne for Danmark vil afhænge af 
den praktiske udførelse af de nye tiltag – og disse afhænger som bekendt af omstændighederne og 
tilstedeværelsen af den politiske vilje til at implementere de strukturelle ændringer. Det må dog nok 
forventes, at konsekvensen af disse nyskabelser meget vel kan blive en yderligere forstærkning af EU’s 
rolle som sikkerhedsaktør. 

2.7.3 Konsekvenser som følge af forbeholdet  
Som det blev påpeget i afsnit 2.1, har forsvarsforbeholdet den meget direkte konsekvens, at Folketinget 
og regeringen påføres en begrænsning i handlefrihed, som andre regeringer i henhold til den 
mellemstatslige konstruktion af ESFP ikke er underlagt. Hvor andre stater kan tage beslutninger, f.eks. 
om deltagelse i en militær EU-operation, fra sag til sag, er Danmark derfor afskåret fra at deltage i 
beslutninger, der henhører under ESFP’s militære dimension. Ud over at Danmark dermed mister 
indflydelse, kan Danmark heller ikke forhindre, at de andre medlemslande udvikler deres samarbejde på 
dette område, selv hvis dette er i en retning, Danmark anser for at være uønskelig.  

Som det blev gennemgået i afsnit 2.6, giver det danske forsvarsforbehold desuden anledning til 
betydelige indirekte og til dels utilsigtede konsekvenser. For eksempel hersker der bred enighed om, at 
forsvarsforbeholdet medfører et tab af dansk indflydelse og markedsværdi som samarbejdspartner i 
EU. Et sådant tab af markedsværdi er især skadeligt for små lande som Danmark, idet der ikke kan 
kompenseres med andre faktorer, der gør Danmark til en attraktiv samarbejdspartner. Problemet 
forstærkes ved, at mange centrale samarbejdspartnere i NATO og FN – inklusive USA – i praksis ikke 
forstår den danske position. Danske repræsentanter er derfor ofte nødsaget til at bruge værdifuld taletid 
på at forklare forbeholdet i stedet for at bruge tiden på konstruktiv fremlæggelse af synspunkter eller 
forhandling. Konsekvensen er, at Danmark har sværere ved at etablere netværk og samarbejdsrelationer 
med andre medlemslande og ved at fremføre danske synspunkter. Denne svaghed er yderligere 
forstærket ved, at Danmark reelt “mangler” et forsvarsmæssigt EU-formandskab. Eftersom 
formandskabet har en central funktion både før, under og efter den faktiske formandskabsperiode for 
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dannelsen af politiske relationer og netværk, betyder forsvarsforbeholdet, at Danmark har vanskeligt 
ved at operere under samme forhold som de andre medlemslande. 

Måske er den alvorligste konsekvens af forbeholdet dog også den, der er vanskeligst at gennemskue. 
Meget tyder på, at Danmark reelt ikke er i stand til konsekvent at føre en sikkerhedspolitik, der svarer til 
danske målsætninger og prioriteter. Danmark kan i praksis ikke gennemføre samtænkning og kan i 
praksis ikke opretholde den erklærede støtte til FN, når man ikke kan følge op på aktioner inden for 
ESFP. Forskellen i den danske tilgang til de samme problemstillinger i forskellige internationale fora, 
fra en aktivistisk rolle i NATO og FN til “tavshedens stol” i EU, risikerer at skabe usikkerhed og 
manglende sammenhæng i dansk sikkerhedspolitik. Problemet er, at selvom forsvarsforbeholdet 
naturligvis er velkendt i Danmark, og til en vis grad i EU, er dette ikke tilfældet i hverken FN, eller for 
den sags skyld, i USA. Dermed er der skabt usikkerhed omkring Danmarks udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske position inden for internationale fora, der har afgørende betydning for udførelsen af 
dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
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