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Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre.

  
 

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske
prioriteter.

1.1. I hvilken grad mener du, at følgende redskaber er vigtige for dansk udenrigs-
og sikkerhedspolitik? 

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Samarbejde i internationale organisationer (andre end EU)

Samarbejde i EU

Håndhævelse af dansk suverænitet (herunder i Nordatlanten)

Ulandsbistand

Handelspolitik

Internationale militære operationer

1.2. Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver ofte betegnet som aktivistisk.
  

 I meget høj
grad

I høj
grad

Hverken-
eller

I lav
grad

I meget lav
grad

Ved ikke/ikke
relevant

Mener du, at dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i de sidste 20 år har været
aktivistisk?

Mener du, at aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag?

Mener du, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige
udfordringer?
Mener du, at Danmark har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik
de sidste 20 år?
Mener du, at Danmark har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i
dag?
Mener du, at resultaterne af den danske indsats står mål med det, som bliver
investeret?

Hvilke redskaber kendetegner efter din opfattelse en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik? (Svar er valgfrit)
  

1.3. I hvilken grad mener du, at den danske regering har en sammenhængende
udenrigs- og sikkerhedspolitik?

  

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant

1.4. I hvilken grad mener du, at VÆRDIER er en drivkraft i dansk udenrigs- og
sikkerhedspolitik?

  

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant



1.5. I hvilken grad mener du, at INTERESSER er en drivkraft i dansk udenrigs- og
sikkerhedspolitik?

  

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant

1.6. Regeringen præsenterede i juni 2017 Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi
2017-2018.

  

Strategien indeholder fem fokusområder. I hvilken grad mener du, at hvert af disse
områder er vigtige?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Sikkerhed i nærområdet

Brexit og EU's fremtid

Arktis

Globalisering - økonomisk og teknologisk diplomati

Migration, ustabilitet og terrorisme

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  

 Meget
enig

Enig Hverken-
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018 er nyttig.

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018 vil skabe en større sammenhæng i dansk
udenrigs- og sikkerhedspolitik.

1.7. Hvilket land bør være foregangsland for Danmark på det udenrigs- og
sikkerhedspolitiske område?

  

USA

Finland

Frankrig

Norge

Holland

Storbritannien

Sverige

Tyskland

Andet

Hvis andet, angiv hvilket.
  

 

1.8. Vesten har i de seneste år vedtaget en række sanktioner over for Rusland som
følge af begivenhederne i Ukraine.

  

I hvilken grad mener du, at sanktionerne har virket efter hensigten?
  

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant

Med henblik på den fremtidige kurs over for Rusland, hvor enig er du da i følgende
udsagn?

 



 
 Meget enig Enig Hverken-eller Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Vesten bør bestræbe sig på at øge dialogen.

Vesten bør indføre yderligere økonomiske sanktioner.

Vesten bør øge sin militære afskrækkelse.

Vesten bør give yderligere støtte til Ukraine.

Vesten bør acceptere, at Rusland som stormagt har en legitim indflydelsessfære.

1.9. De følgende spørgsmål omhandler migration.
  

Hvor enig er du i, at migration (inklusive flygtningestrømme) udgør en strategisk
udfordring for Danmark?

  

Meget enig

Enig

Hverken-eller

Uenig

Meget uenig

Ved ikke/ikke relevant

I hvilken grad mener du, at Danmark bør håndtere udfordringen fra migration
(inklusive flygtningestrømme) ved hjælp af følgende redskaber?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Diplomati

National grænsekontrol

Humanitær indsats

Udviklingsbistand

Militær indsats

Politiindsats indenfor Danmarks grænser

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  

 Meget
enig

Enig Hverken-
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Verdenssamfundet bør prioritere sin evne til at gennemføre stabiliseringsindsatser og
konfliktforebyggende indsatser.

EU bør prioritere at styrke kontrollen med sine ydre grænser.

I hvilken grad mener du, at stabiliserings- og konfliktforebyggende indsatser bør
organiseres i regi af følgende:

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

FN

NATO

EU

Andre regionale organisationer

Ad hoc-koalitioner

1.10. De følgende spørgsmål omhandler en række begivenheders betydning for de
europæiske landes evne til at træffe beslutninger i fællesskab og for dansk
udenrigs- og sikkerhedspolitik.

  

I hvilken grad mener du, at følgende begivenheder vil svække de europæiske landes
evne til at træffe beslutninger i fællesskab?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Resultatet af Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab.

Den ikke-demokratiske politiske udvikling i Tyrkiet.

Illiberale tendenser i Østeuropa.

Et mere selvhævdende Rusland.

Valget af Donald Trump som USA's præsident.



I hvilken grad mener du, at følgende begivenheder vil få betydning for Danmarks
udenrigs- og sikkerhedspolitik?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Resultatet af Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab.

Den ikke-demokratiske politiske udvikling i Tyrkiet.

Illiberale tendenser i Østeuropa.

Et mere selvhævdende Rusland.

Valget af Donald Trump som USA's præsident.

Nordkoreas aggressive adfærd.

1.11. De følgende spørgsmål omhandler valget af Donald Trump som USA's
præsident og dets konsekvenser. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget

enig
Enig Hverken-

eller
Uenig Meget

uenig
Ved ikke/ikke

relevant

Valget af Donald Trump vil svække NATO-landenes evne til at træffe beslutninger i
fællesskab.

Valget af Donald Trump vil skabe mere usikkerhed i verden.

Valget af Donald Trump vil svække USA's globale engagement.

Valget af Donald Trump vil forstærke samarbejdet i EU.

Valget af Donald Trump vil få en negativ betydning for Danmark.

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  

 Meget
enig Enig

Hverken-
eller Uenig

Meget
uenig

Ved
ikke/ikke
relevant

Valget af Donald Trump bør få Danmark til at søge andre sikkerhedspolitiske samarbejdspartnere end
NATO (fx bilateralt med større europæiske stater eller multilateralt i EU).

Valget af Donald Trump bør få Danmark til at opprioritere det transatlantiske forhold.

1.12. De følgende spørgsmål omhandler Arktis.
  

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  

 Meget
enig

Enig Hverken-
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Rusland vil overholde bestemmelserne i United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) vedr. havbunden i Arktis.

Vestens krise med Rusland vil skabe konflikt i Arktis.

Hvor enig er du i følgende udsagn?
  

 Meget enig Enig Hverken-eller Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Grønland vil blive selvstændigt inden for 10 år.

Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år.

Grønland vil blive selvstændigt inden for 50 år.

2. De følgende spørgsmål handler om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik.

2.1. I hvilken grad mener du, at nedenstående forhold udgør en trussel mod
Danmark?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Pandemier

Økonomisk krise

Masseødelæggelsesvåben

Transnational kriminalitet (fx pirateri)

Fejlslagne stater

Ustabilitet i Europa

Cyberangreb

Energi- og forsyningssikkerhed

Terrorisme

Migration

Global opvarmning



Konventionel krig

Global ulighed

Naturkatastrofer

Er der andre forhold, som du mener udgør en trussel mod Danmark? Angiv hvilke.
  

 

2.2. I de seneste år har en række terrorangreb ramt Europa, fx i London, Nice,
Paris, Stockholm og København. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget enig Enig Hverken-eller Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Terrorbølgen i Europa udgør en væsentlig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark.

Forsvaret bør spille en øget rolle i international terrorbekæmpelse og -forebyggelse.

Forsvaret bør spille en øget rolle i national terrorbekæmpelse og -forebyggelse.

Hvor enig er du i, at Forsvaret bør bidrage i forbindelse med international
terrorbekæmpelse og -forebyggelse på følgende områder?

  
 Meget enig Enig Hverken-

eller
Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Kapacitetsopbygning af svage stater

Oprørsbekæmpelse (COIN-operationer)

Bevogtning af EU's ydre grænser

Antiterroroperationer mod terrororganisationers strategisk vigtige personer og
lokaliteter

2.3. I internationale militære operationer deltager Danmark som en del af en
koalition.

  

I hvilken grad mener du, at det danske forsvar har fordel af at operere sammen med
følgende lande?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Norge

Frankrig

Tyskland

USA

Holland

Storbritannien

Sverige

Finland

Polen

Estland, Letland og Litauen

Er der andre lande, som det danske forsvar har fordel af at operere sammen med? Angiv hvilke.
  

 

2.4. Hvor enig er du i, at det danske EU-forsvarsforbehold bør afskaffes?
  

Meget enig

Enig

Hverken-eller

Uenig

Meget uenig

Ved ikke/ikke relevant

2.5. Danmark har besluttet at investere i nye kampfly, og at de skal være af
modellen F-35. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget

enig
Enig Hverken-

eller
Uenig Meget

uenig
Ved ikke/ikke

relevant

Finansieringen af kampflyene vil kunne holdes inden for det planlagte budget.

Kampflyindkøbet vil medføre en nedprioritering af investeringer i andet forsvarsmateriel.



27 F-35-kampfly vil kunne løse de opgaver, som er forudsat i Forsvarsministeriets
beslutningsgrundlag.

2.6. Mellemøsten er i dag præget af komplekse kriser og konflikter.
  

Danmark deltager i den koalition, der bekæmper ISIL (Islamisk Stat i Irak og
Levanten), og bidrager med cirka 180 personer til kapacitetsopbygning foruden en
mobilradar med støttepersonel, et transportfly inkl. personel samt et stabsbidrag til
koalitionens hovedkvarter. Danmark har tidligere også bidraget med F-16-kampfly, og
det er nyligt besluttet at trække det eksisterende specialstyrkebidrag hjem i løbet af
2018. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget

enig
Enig Hverken-

eller
Uenig Meget

uenig
Ved ikke/ikke

relevant

Det er en rigtig beslutning, at Danmark deltager i denne koalition.

Danmark bør også bidrage med konventionelle landtropper, hvis der bliver anmodet om
det.

Danmark bør øge sin humanitære bistand i regionen.

Danmark bør genindsætte sit kampflybidrag, hvis der bliver anmodet om det.

Danmark bør genindsætte sit specialstyrkebidrag, hvis der bliver anmodet om det.

Hvordan vurderer du det nuværende militære bidrags størrelse? (inkl.
specialstyrkebidrag)

  

Bør være mindre

Passende

Bør være større

Ved ikke/ikke relevant

2.7. En række af lande, herunder Danmark, besluttede at intervenere i Syrien for
at bekæmpe ISIL. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget

enig
Enig Hverken-

eller
Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Det har været nødvendigt at intervenere i Syrien for at bekæmpe ISIL.

Danmark bør fortsat deltage i militære aktioner i Syrien.

Ruslands engagement i Syrien fremskynder en forhandlingsløsning på konflikten i
Syrien.

2.8. På hvilke områder mener du, at Forsvaret har behov for at udvikle sine
kapaciteter inden for de næste fem år for at kunne imødegå nye trusler?

  
 I meget høj grad I høj grad Hverken-eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant

Værnsfælles operationer

Maritime sikkerhedsoperationer

Cybersikkerhed

Specialoperationer

Konventionel afskrækkelse

Efterretning

Konventionelle landmilitære operationer

Luftoperationer

Beredskab

Stabilisering

Kapacitetsopbygning

Arktis

2.9. I januar 2018 blev der indgået et nyt forsvarsforlig for de kommende år
(2018-2023). Hvor enig er du i følgende udsagn?

  
 Meget

enig
Enig Hverken-

eller
Uenig Meget

uenig
Ved ikke/ikke

relevant

Forsvarsforliget indeholder et for stort fokus på øst-dagsordenen (Rusland, nærområdet,
territorialforsvar og afskrækkelse).
Forsvarsforliget indeholder et for stort fokus på syd-dagsordenen (skrøbelige stater, antiterror,
internationale operationer og stabilisering).

Forsvarsforliget indeholder en passende balance mellem materiel og personel.

Forsvarsforliget indeholder en passende balance mellem de tre værn.

'Det substantielle løft' på 12,8 mia. kroner over forligsperioden er for lidt.



Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018 har haft en stor indflydelse på forsvarsforligets
indhold.

Det er problematisk at have uniformerede soldater i de danske gader i fredstid.

Forsvarsbudgettet vil blive yderligere forøget i den næste forligsperiode fra 2024.

2.10. Der har været debat om opsamlingen af erfaringer fra Danmarks militære
indsatser. Hvor enig er du i følgende udsagn?

  

 Meget
enig Enig

Hverken-
eller Uenig

Meget
uenig

Ved
ikke/ikke
relevant

Afghanistan-indsatsen er belyst i tilstrækkelig grad.

Folketingets beslutning om at gennemføre en historisk udredning af Danmarks militære engagement i
Kosovo, Irak og Afghanistan er et godt alternativ til den lukkede Irak- og Afghanistankommission.

Den historiske udredning vil tilvejebringe ny, relevant viden.

 
Tak for din besvarelse.

  
 
Afslut ved at klikke på krydset nederst til højre.

  
 
 

Har du feedback til spørgeskemaet eller uddybende kommentarer til dine besvarelse?
  


