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P R E S S E M E D D E L E L S E  
En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik – strategiske valg i 2012 
Center for Militære Studiers rapport offentliggøres i dag på forsvarsministe-
riet forsvarspolitiske konference. 
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Dansk forsvarspolitik står i dag over for en række valg, der er betingede af 
såvel besparelse i milliardklassen som en global magtfordeling under foran-
dring. I lyset af dette offentliggøres i dag Center for Militære Studiers rap-
port En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik – strategiske valg i 2012. 
Rapporten er bestilt af forsvarsforligskredsen, og skal lægge op til de kom-
mende diskussioner om dansk forsvar.  
 
Politikerne står i dag over for en meget stor opgave med at skulle diskutere 
forsvarets opgaver og indretning. Beslutninger i dag rækker 20 til 30 år ud i 
fremtiden.  
 
Danmark må i stigende grad definere sin politik ud fra sine egne interesser 
som et lille land med en stor interesse i et åbent og frit internationalt system 
til gavn for dansk erhvervsliv. 
  
Der er ikke råd til et forsvar, der kan alt – end ikke USA har råd til det. Der-
for må Danmark foretage en række vigtige valg. Analysen foreslår, at man 
vælger imellem fire overordnede modeller til indretning af dansk forsvar: 

 
• Langsigtet stabiliseringsstyrke  
• International assistancestyrke  
• Humanitær indsatsstyrke 
• Defensiv forsvarsstyrke 

 
Formålet med de fire modeller er at illustrere hovedvalgene, som Danmark 
står over for. Hertil kommer prioriteringen af en række øvrige kapaciteter 
såsom efterretningstjeneste og missilforsvar. 
 



 

SIDE 2 AF 2 Helt central i analysen står afdækningen af behovet for en forsvarsplanlæg-
ningsproces, som kan samle den eksisterende planlægning i en mere gen-
nemsigtig proces, som giver mulighed for, at officererne kan præsentere kla-
re valgmuligheder for politikerne, som til gengæld får muligheden for klart 
at prioritere.  
 
Det øgede operationstempo og de komplekse operationer som gennemføres i 
dag og i fremtiden stiller større krav til overblik og systematiske processer. 
Ikke mindst fordi de operationer, som Danmark med alt sandsynlighed vil 
deltage i i de kommende år, kræver løbende politisk stillingtagen. Politiker-
ne får kun mulighed for at tage dette ansvar, hvis der er systematiske pro-
cesser, som beder dem tage dette ansvar. Planlægning – der medfører en 
gennemskuelighed for offentligheden, politikere og forsvaret. 
 
Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskund-
skab ved Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og 
forsvarspolitik samt militær strategi, og centrets arbejde danner grundlaget 
for forskningsbaseret myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet og for-
svarsforligskredsen. 

Analysen, såvel som litteraturhenvisninger og henvisninger til andet materi-
ale anvendt i analysen, er at finde på centeret hjemmeside 
http://cms.polsci.ku.dk/. 

For yderligere oplysninger om analysen kontakt professor MSO Mikkel 
Vedby Rasmussen, telefon 25 48 24 84. 
 


