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SAGSNOTAT 

 

ORIENTERING OM NATO FORSVARSMINISTERMØDET 14. - 15. JUNI 2016 

 

Der blev afholdt NATO forsvarsministermøde i Bruxelles den 14. – 15. juni 2016.  

 

Mødet, der var det sidste NATO ministermøde inden NATO-topmødet i Warszawa den 8. – 9. 

juli 2016, havde til formål at gøre status over de forsvarspolitiske emner, der skal drøftes på 

NATO-topmødet. Det var samtidig det første forsvarsministermøde, hvor Montenegro deltog 

som observatør.  

 

Blandt mødets overordnede temaer var styrkelse af NATO’s afskrækkelsesprofil. Alliancen 

havde implementeret den såkaldte Readiness Action Plan, herunder iværksat forsikringstil-

tag bl.a. i form af øvelsesaktiviteter i NATO’s østlige og sydlige medlemslande. På mødet var 

der enighed om at tage næste skridt på topmødet og styrke NATO’s afskrækkelsesprofil 

bl.a. med fremskudt tilstedeværelse af Alliancens styrker i de tre baltiske lande og Polen. 

Derudover var der en drøftelse af status i forhold til den såkaldte Defence Investment Pled-

ge, hvor faldet i Alliancens forsvarsbudgetter samlet set var stoppet samt en drøftelse af 

NATO’s kapaciteter. I den forbindelse blev rapport om NATO’s vurdering af de enkelte med-

lemslandes forsvarsplaner (landekapitler), herunder det danske landekapitel endosseret.  Til 

forsvarsudvalgets orientering vedlægges NATO’s resumé af det danske landekapitel, der er 

uklassificeret.  

 

Der var enighed om at styrke samarbejdet mellem EU og NATO bl.a. i forhold til hybride 

trusler, cyber og øvelser. Flere så også et potentiale for et samarbejde på det maritime om-

råde.   

 

Et andet overordnet emne på forsvarsministermødet var projektering af stabilitet med en 

drøftelse af, hvordan NATO kan spille en rolle i forhold til stabilisering af alliancens nærom-

råder. Der var opbakning til, at NATO kunne spille en rolle i forhold til træning og kapaci-
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tetsopbygning i bl.a. Irak. NATO’s rolle i Middelhavet blev drøftet, og der var enighed om 

fortsat opbakning til NATO’s mission i Afghanistan.   

 

Forsvarsministermødet dannede også ramme for et møde i NATO-Ukraine kommissionen. 

Med en præsentation af de igangværende ukrainske forsvarsreformer, der fortsatte trods 

vanskelige vilkår, høstede Ukraine anerkendelse for den igangværende reformproces med 

opfordring til at fortsætte. NATO’s støttepakke til Ukraine blev vedtaget.  

 

Endeligt var der et møde i NATO’s nukleare planlægningsgruppe. 

 


