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ORIENTERING OM NATO-FORSVARSMINISTERMØDET DEN 4. - 5. JUNI 2013 

Der afholdtes NATO-forsvarsministermøde den 4. – 5. juni 2013.  

 

Mødets primære formål var at gøre status i forhold til NATO’s kapabiliteter samt drøfte NA-

TO’s befatning med cyberudfordringer og transitionsprocessen i Afghanistan.  

 

I forbindelse med drøftelsen af NATO’s kapabiliteter drøftedes den økonomiske krises be-

tydning for NATO’s kapabiliteter, herunder de risici, der var forbundet med manglende inve-

steringer på forsvarsområdet. Der var en drøftelse af NATO’s Smart Defence projekter, samt 

forslag til nye tiltag, der kunne anvendes til at lukke kapabilitetshuller. På dansk initiativ blev 

det besluttet, at der skal ses på mulighederne i forhold til mere miljøvenlige løsninger i NA-

TO, der samtidig kan skabe besparelser samt øge sikkerheden i operationsområder.   

 

Desuden blev byrdedeling og i den forbindelse også en mere bevidst og realistisk arbejdsde-

ling i NATO drøftet. Flere understregede behovet for en mere nuanceret tilgang til byrdede-

ling end blot at fokusere på input. Output – dvs. de kapabiliteter, som nationerne stiller til 

rådighed for Alliancens operationer - var også en væsentlig parameter.  

 

For så vidt angik cyber blev det drøftet, hvorvidt NATO alene skulle fokusere på at beskytte 

sine egne netværk, eller om der skulle opbygges en kapacitet, som kunne yde bistand til en 

allieret, der var udsat for angreb. Drøftelserne viste i al sin helhed kompleksiteten af cyber, 

der ikke udelukkende er et militært område, men også vedrører også et stort antal civile og 

industrielle aktører. 
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Med hensyn til Afghanistan tilsluttede forsvarsministrene sig operationskonceptet for NATO’s 

mission i Afghanistan efter 2014 (CONOPS). Næste skridt er nu udarbejdelse af operations-

plan.  

 

Forsvarsministermødet dannede også ramme for det første møde siden 2010 på forsvarsmi-

nisterniveau i NATO-Georgien kommissionen. Med henvisning til det georgiske bidrag på ca. 

1.600 soldater til ISAF samt forsvarsreformer understregede Georgien, at euroatlantisk inte-

gration fortsat var den overordnede ambition for georgisk sikkerheds- og forsvarspolitik. 

Georgien høstede anerkendelse for bidraget til ISAF operationen.  

 

Endelig bekræftede generalsekretæren under NATO-forsvarsministermødet, at næste NATO 

topmøde ville finde sted i 2014.  

 


