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ORIENTERING OM NATO-FORSVARSMINISTERMØDET 15. - 16. FEBRUAR 2017 
 

 

Der blev afholdt NATO-forsvarsministermøde i Bruxelles den 15. – 16. februar 2017. 

 

Mødet var det første NATO-ministermøde med den nye amerikanske administration, 

som var repræsenteret af forsvarsminister James Mattis, der benyttede lejligheden til klart 

at bekræfte det transatlantiske bånd og den fælles sikkerhed.  

 

Mødet så frem mod det kommende NATO-minitopmøde i maj 2017 med planlagt deltagelse 

af præsident Trump. Blandt mødets overordnede temaer var byrdedeling og forsvarsudgifter 

med amerikansk understregning af, at nationerne bør gøre mere for at løfte udgifterne.  

 

Forsvarsminister Mattis fastslog følgende: "America will meet its responsibilities, but if your 

nations do not want to see America moderate its commitment to this Alliance, each of your 

capitals needs to show support for our common defense.” 

 

Fra dansk side blev det betonet, at byrdedeling også bestod af konkrete styrkebidrag til Alli-

ancen. Der var generel enighed om, at principperne om byrdedeling var en forudsætning for 

det stærke transatlantiske bånd og at flere ressourcer måtte følge med Alliancens styrkede 

afskrækkelsesprofil.  

  

Vigtigheden af dialog med Rusland blev påpeget af flere, herunder Danmark, idet der var 

enighed om, at Ruslands fortsatte krænkelser af international lov og traktater ikke kunne 

accepteres.  

  

NATO’s indsats ift. Alliancens sydlige nærområde med vægt på Irak, Afghanistan og indsat-

sen i Det Ægæiske Hav samt udfordringerne forbundet med terrorisme og illegal migrati-

on blev desuden drøftet. Der var bred opbakning til at styrke NATO’s evne til at imødegå 

udfordringerne fra syd med etableringen af en ny enhed ('Hub for the South') tilknyttet NA-

TO-hovedkvarteret i Napoli. Enheden skal på sigt koordinere NATO’s indsatser i 

syd, herunder kapacitetsopbygningsaktiviteter inden for rammen af ’projicering af stabilitet’.  

  

Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2016-17
UPN Alm.del  Bilag 174, FOU Alm.del  Bilag 55
Offentligt



 
 

 

 

 

 

SIDE 2/2 

Et andet overordnet emne på forsvarsministermødet var forsvar og afskrækkelse med fokus 

på NATO’s kommandostruktur samt status vedrørende den fremskudte tilstedeværelse i 

Østersøområdet samt tilstedeværelsen ved Sortehavet. Fra amerikansk blev det at-

ter understreget, at en styrket afskrækkelsesprofil i sidste ende afhang af tilstrækkelige res-

sourcer, politisk vilje og tilgængeligheden af de rette kapaciteter i NATO, hvorfor den sti-

gende tendens i NATO’s forsvarsudgifter måtte fortsætte.  

  

Et analysearbejde vedrørende reform af NATO’s kommandostruktur, der skal tilpasses de 

sikkerhedspolitiske udfordringer, blev besluttet med henblik på, at der kan præsenteres et 

forslag på NATO-forsvarsministermødet i februar 2018.   

  

Endelig var der møde i NATO-Georgien kommissionen, hvor det generelle NATO-Georgien 

samarbejde blev drøftet, herunder status for implementeringen af NATO’s støttepakke til 

Georgien samt status i Georgiens forsvarsreformer.  
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