Sikkerhedspolitisk Barometer:
Center for Militære Studiers Survey 2020
Start din besvarelse ved at klikke på pilen herunder.

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

1.1. Er verden mere eller mindre sikker i dag end for fem år siden?
Mere sikker
Hverken-eller
Mindre sikker
Ved ikke/ikke relevant

Er Danmark mere eller mindre sikkert i dag end for fem år siden?
Mere sikkert
Hverken-eller
Mindre sikkert
Ved ikke/ikke relevant

De følgende spørgsmål spørger ind til fire geografisk definerede
udfordringer: Én i øst fra mere selvhævdende adfærd fra Rusland og Kina;
én i syd fra terrorisme og irregulær migration; én i nord fra øgede

spændinger i Arktis; og slutteligt én i Vesten selv fra splittelse i EU og NATO.
Indledningsvist vil vi spørge ind til coronapandemiens betydning for de fire
geografisk definerede udfordringer.

1.2. Hvis det antages, at coronapandemien generelt forstærker eksisterende
udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, hvilke geografisk definerede
udfordringer mener du så, den vil forstærke mest?
1. Vest - udfordringen fra splittelse internt i Vesten
2. Syd - udfordringen fra irregulær migration og terrorisme
3. Øst - udfordringen fra Rusland og Kina
4. Nord - udfordringen fra øgede spændinger i Arktis

1.3. De følgende spørgsmål vedrører udfordringerne fra øst.

Vil Vestens forhold til Rusland være værre eller bedre om fem år?
Værre
Hverken-eller
Bedre
Ved ikke/ikke relevant

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Vestens håndtering af
Rusland?

Meget
enig

Enig

HverkenUenig
eller

Meget
uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Vesten bør øge dialogen.
Vesten bør styrke sit sanktionsregime.
Vesten bør styrke sin militære afskrækkelse.
Vesten bør give yderligere støtte til Ukraine.
Vesten bør acceptere russiske militære indgreb i Ruslands
nærområde.

1.4. Kina bliver i stigende grad omtalt som en sikkerhedspolitisk udfordring
for Danmark og for Vesten.

Hvor enig eller uenig er du i, at Kina er blevet en sikkerhedspolitisk
udfordring for Europa?
Meget enig
Enig
Hverken-eller
Uenig
Meget uenig
Ved ikke/ikke relevant

Hvor enig eller uenig er du i, at følgende kinesiske udenrigspolitiske
aktiviteter udgør en strategisk udfordring for Danmark?

Meget enig

Enig

Hverken-eller

Uenig

Meget uenig

Ved ikke/ikke relevant

Kinas langsigtede teknologiske udvikling
Moderniseringen af Kinas militær
Industrispionage
Kinesiske investeringer i Danmark
Kinesiske investeringer i Grønland
Kinesiske investeringer i Europa
Kinas ageren i sit nærområde

1.5. De følgende spørgsmål vedrører udfordringerne fra syd.

Vil udfordringerne fra syd samlet set være større eller mindre om fem år?
Større
Hverken-eller
Mindre
Ved ikke/ikke relevant

Vil udfordringerne fra irregulær migration til Europa være større eller mindre
om fem år?
Større
Hverken-eller
Mindre
Ved ikke/ikke relevant

Vil udfordringerne fra terrorisme mod Europa være større eller mindre om
fem år?
Større
Hverken-eller
Mindre
Ved ikke/ikke relevant

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks håndtering af
irregulær migration til Europa?

Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
enig
eller
uenig

Danmark bør bidrage til at opretholde EU's ydre grænser.
Danmark bør bidrage til at håndtere udfordringen fra irregulær migration
i nærområderne (fx Nordafrika).

1.6. De følgende spørgsmål vedrører udfordringerne fra nord.

Vil situationen i Arktis være mere eller mindre konfliktfyldt om fem år?

Ved
ikke/ikke
relevant

Mere konfliktfyldt
Hverken-eller
Mindre konfliktfyldt
Ved ikke/ikke relevant

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Ved
Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
ikke/ikke
enig
eller
uenig
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.
Grønland vil blive selvstændigt inden for 10 år.
Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år.
Grønland vil blive selvstændigt inden for 50 år.

1.7. De følgende spørgsmål vedrører udfordringerne i Vesten selv.

Vil Vesten være mere eller mindre splittet om fem år?
Mere splittet
Hverken-eller
Mindre splittet
Ved ikke/ikke relevant

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

Hverkeneller

I lav
grad

I meget lav
grad

Ved ikke/ikke
relevant

Resultatet af Storbritanniens afstemning om EUmedlemskab
Den ikke-demokratiske politiske udvikling i Tyrkiet
Illiberale tendenser i Østeuropa
Et mere selvhævdende Rusland
Valget af Donald Trump i 2016
Coronapandemien

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

I meget høj
grad

Resultatet af Storbritanniens afstemning om EUmedlemskab
Den ikke-demokratiske politiske udvikling i Tyrkiet
Illiberale tendenser i Østeuropa

I høj
grad

Hverkeneller

I lav
grad

I meget lav
grad

Ved ikke/ikke
relevant

Et mere selvhævdende Rusland
Valget af Donald Trump i 2016
Coronapandemien

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om valget af Donald Trump
som USA's præsident i 2016?

Ved
Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
ikke/ikke
enig
eller
uenig
relevant

Valget af Donald Trump bør få Danmark til at søge sikkerhedspolitisk
samarbejde i andre multilaterale fora end NATO.
Valget af Donald Trump bør få Danmark til i højere grad at søge bilateralt
sikkerhedspolitisk samarbejde med større europæiske stater.
Valget af Donald Trump bør få Danmark til at opprioritere det transatlantiske
forhold.

1.8. Den tidligere regering udgav to udenrigs- og sikkerhedspolitiske
strategier, hhv. for 2017-2018 og 2019-2020. Hvor enig eller uenig er du i
følgende udsagn?

Ved
Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
ikke/ikke
enig
eller
uenig
relevant

De udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategier er nyttige.
De udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategier vil fremadrettet skabe en
større sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Den nuværende strategi indeholder seks fokusområder (oplistet nedenfor).
Hvordan mener du, at regeringen bør prioritere blandt disse i en ny
udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi?
1. Økonomisk diplomati, strategiske partnerskaber og den nye digitale verdensorden
2. Sikkerhed
3. Flygtninge, migration og udvikling
4. Europa - et stærkt, slankt og effektivt EU
5. Arktis
6. Regelbaseret internationalt samarbejde

Er der andre væsentlige udenrigs- eller sikkerhedspolitiske emner, som i stedet
bør blive prioriteret i en kommende strategi? (svar valgfrit)

1.9. Hvilket land bør være foregangsland for Danmark på det udenrigs- og
sikkerhedspolitiske område?
Norge
Holland
Tyskland
Finland
USA

Storbritannien
Canada
Frankrig
Sverige
Andet

Hvis andet, angiv hvilket.

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

I meget høj
grad

I høj
grad

Hverkeneller

I lav
grad

I meget lav
grad

Ved ikke/ikke
relevant

Internationale militære operationer
Handelspolitik
Håndhævelse af dansk suverænitet (herunder i
Nordatlanten og Arktis)
Samarbejde i internationale organisationer (andre end
EU)
Ulandsbistand
Samarbejde i EU

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

Hverkeneller

I lav
grad

I meget lav
grad

Ved ikke/ikke
relevant

Udfordringer mod den internationale regelbaserede
orden
Ustabilitet i Europa
Pandemier
Økonomisk krise
Masseødelæggelsesvåben
Naturkatastrofer
Global opvarmning
Cyberangreb
Energi- og forsyningssikkerhed
Global ulighed
Handelskrig og protektionisme
Transnational kriminalitet (fx pirateri)
Fejlslagne stater
Migration
Konventionel krig
Terrorisme

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

2.2. Danmarks forsvar bidrager både til det kollektive forsvar af NATO's
territorium og til militære operationer i det globale syd.

Hvordan vurderer du Danmarks bidrag til NATO's kollektive forsvar?
Bør være større
Passende
Bør være mindre
Ved ikke/ikke relevant

Hvordan vurderer du Danmarks bidrag til militære operationer i det globale
syd?
Bør være større
Passende
Bør være mindre
Ved ikke/ikke relevant

Hvor enig eller uenig er du i, at det danske forsvar om fem år vil være mere
engageret i følgende typer af internationale operationer end i dag?

Meget
enig

Enig

Hverkeneller

Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke relevant

Krisestyrings- og stabiliseringsoperationer i det globale
syd
Kollektivt forsvar af NATO's territorium

Er der andre typer af internationale operationer, som du tror, at det danske

forsvar vil være engageret i om fem år? (svar er valgfrit)

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

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant

Estland, Letland og Litauen
Frankrig
Sverige
Finland
Tyskland
Canada
USA
Polen
Norge
Holland
Storbritannien

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

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

I meget høj grad

I høj grad

Hverken-eller

I lav grad

I meget lav grad

Ved ikke/ikke relevant

Luftmilitære operationer
Kapacitetsopbygning
Arktiske operationer
Cybersikkerhed
Stabilisering
Specialoperationer
Efterretning
Konventionel afskrækkelse
Landmilitære operationer
Beredskab
Sømilitære operationer
Værnsfælles operationer

2.5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om prioriteringerne i
forsvarsforliget 2018-2023?

Ved
Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
ikke/ikke
enig
eller
uenig
relevant

Der er et for stort fokus på øst-dagsordenen (Rusland, nærområdet,
territorialforsvar og afskrækkelse).
Der er et for stort fokus på nord-dagsordenen (Arktis, beredskab og
overvågning i Nordsøen og Grønland).
Der er et for stort fokus på syd-dagsordenen (skrøbelige stater, antiterror,
internationale operationer og stabilisering).
Der er et for stort fokus på beredskab og totalforsvar (katastrofeberedskab,
krisestyring og internationale hjælpeindsatser).
Der er en passende balance mellem materiel og personel.
Der er en passende balance mellem de tre værn.
Det er et problem at have uniformerede soldater i de danske gader i
fredstid.

2.6. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Danmarks EUforsvarsforbehold og Danmarks forsvarsbudget?

Meget
HverkenMeget
Enig
Uenig
enig
eller
uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Det danske EU-forsvarsforbehold bør afskaffes.
Det danske EU-forsvarsforbehold vil komme til afstemning i
indeværende valgperiode.
Forsvarsbudgettet vil blive yderligere forøget i den næste
forligsperiode fra 2024.
Forsvarsbudgettet vil nå op på 2% af BNP i løbet af næste
forligsperiode fra 2024.

Tak for din besvarelse.
Afslut ved at klikke på krydset nedenunder.

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

