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ORIENTERING OM NATO-FORSVARSMINISTERMØDET DEN 21.-22. FEBRUAR 2013  

 

Der afholdtes NATO-forsvarsministermøde den 21. – 22. februar 2013 i Bruxelles. 

 

Mødets primære formål var at gøre status i forhold til NATOs engagement i Afghanistan og i 

forhold til NATO’s igangværende omstillingsproces. 

 

Det overordnede tema for NATO-forsvarsministermødet var, hvordan NATO efter overdra-

gelse af det fulde sikkerhedsansvar i Afghanistan til de afghanske myndigheder kan sikre, at 

NATO-landenes styrker kan fastholde den operative kvalitet, både mellem NATO-landene og 

i forhold til de partnere, der eksempelvis bidrager i Afghanistan. 

 

Der var enighed på mødet om, at den operative erfaring fra engagementet i Afghanistan 

skal fastholdes og udvikles efter 2014 med øget fokus på træning og uddannelse. Dette blev 

konkretiseret ved støtte til udvikling af et ambitiøst øvelseskoncept for 2015-2020, der skal 

adressere hele operationsspektret. Konkret planlægges også med en større øvelse i 2015. 

Øvelsen forudses opbygget omkring NATO’s såkaldte udrykningsstyrke, NATO Response 

Force (NRF). 

 

På NATO-forsvarsministermødet drøftedes endvidere den igangværende transformation af 

NATO, herunder særligt hvad den økonomiske krise betyder for NATO’s måde at samarbej-

de på.  

 

Der var enighed om, at bi- og multinationalt samarbejde (Smart Defence) stadig har et stort 

potentiale i forhold til at tilvejebringe nye løsningsmuligheder på de forsvarspolitiske udfor-
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dringer i en tid med generelt faldende forsvarsbudgetter. Flere lande pegede bl.a. på poten-

tialet ved øget regionalt samarbejde med nabolande. 

 

På mødets anden dag havde NATO-landene lejlighed til at drøfte situationen i Afghanistan 

med de partnerlande, der bidrager til operationerne. Såvel den afghanske regering, EU som 

FN var også repræsenteret. Her var der bred enighed om, at udviklingen i sikkerhedssituati-

onen i Afghanistan var positiv. Knap 90 % af den afghanske befolkning var nu dækket af 

sikkerhed leveret af de afghanske sikkerhedsstyrker. 

 

Forsvarsministermødet dannede også ramme for det første møde i en årrække i NATO-

Ukraine Kommissionen på forsvarsministerniveau. Ukraine blev fremhævet som en vigtig 

partner for NATO, herunder som bidragsyder til NATO’s engagement i Afghanistan, Kosovo 

og i forhold til pirateribekæmpelse.  

 

Endelig nævnte generalsekretæren under NATO-forsvarsministermødet muligheden for et 

NATO-topmøde i sommeren 2013. 


