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NATO-forsvarsministermødet den 22. og 23. oktober 2020 

 
Den 22. og 23. oktober 2020 deltog jeg i NATO’s forsvarsministermøde 
via fortroligt videolink. Der var på mødet fokus på to overordnede em-
ner: NATO’s afskrækkelse og forsvar samt NATO’s operationer og mis-
sioner. 
 
Jeg understregede vigtigheden af Nordatlanten og Arktis for Rigsfælles-
skabet og for NATO, og fremhævede de danske kapaciteter og de op-
gaver Forsvaret løser i Nordatlanten og Arktis. Forsvaret sikrer danske 
interesser, håndhæver Danmarks suverænitet og bidrager til et aktuelt 
situationsbillede til gavn for NATO. Dette er blevet særligt aktuelt med 
Ruslands øgede aktivitet i Arktis. Derfor påpegede jeg også det nød-
vendige i, at NATO i større grad anerkender de danske kapaciteter i 
Arktis i forsvarsplanlægningen. Det har jeg også påpeget direkte over-
for NATO’s generalsekretær. 
 
For Danmark er Østersøregionen også af særlig betydning. Vi bidrager 
her til NATO’s afskrækkelse og forsvar, bl.a. ved NATO’s fremskudte 
tilstedeværelse i Estland, i det multinationale divisionshovedkvarter i 
Letland og her i Danmark. Der er positiv fremdrift i arbejdet, hvilket 
jeg fremhævede på mødet. 
 
Jeg understregede også cybersikkerhed som et kritisk område. Derfor 
var det positivt, at vi på mødet godkendt arbejdet med en revision af 
NATO’s cyberpolitik, som skal bidrage til at styrke cyberområdet yderli-
gere. 
 
Danmark står overfor at overtage kommandoen over NATO’s mission i 
Irak fra Canada, og vi er parate til at løfte den vigtige opgave sammen 
med andre NATO-allierede. Der var på mødet fuld enighed om at fort-
sætte missionen, herunder planlægningen af den udvidelse af missio-
nen, som Det Udenrigspolitiske Nævn tidligere er orienteret om. Den 
skal bidrage til sikkerhed for Irak og irakerne og til den fortsatte kamp 
mod ISIL og mod terrorismen. Missionen handler om beskyttelse af 
vores sikkerhed, vores værdier, frihed og demokrati. Selvom det er 
langt fra Danmark er det vigtigt for Danmark og danskerne. 
 
Situationen i Afghanistan blev taget op af mange allierede. De intra-
afghanske forhandlinger præsenterer en mulighed for fred, men der er 
fortsat grund til bekymring, særligt på grund af det høje voldsniveau. 
Der var bred enighed om, at vi i fællesskab bør se på vejen frem – 
herunder at vi fastholder, at vi i NATO er gået ind i missionen sammen, 
at vi justerer missionen sammen, og når tiden er rigtig, at vi forlader 
Afghanistan sammen.  
 
NATO-forsvarsministermødet markerede endelig, at det i år er 20 år 
siden vedtagelsen af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinders 
rolle i fred og sikkerhed. Kvinders deltagelse i fred og sikkerhed bør 
være en selvfølge, men det er nødvendigt at sætte ekstra fokus på om-
rådet. Det vil vi også være opmærksomme på under dansk ledelse i 
Irak. 
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Det var positivt, at der på mødet blev godkendt konkrete tiltag, som 
skal styrke NATO’s indsats mod seksuel udnyttelse og misbrug i kon-
fliktområder. Det er en grundlæggende værdi, at ingen skal udsættes 
for seksuel mishandling og udnyttelse, og det er et område, som jeg 
har særligt fokus på og har presset for fremskridt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen
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