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Operation Troværdigt Forsvar 
 

Den 9. april mindede 75 års dagen for Besættelsen os alle om betydningen af et 
troværdigt forsvar. Det samme gør Ruslands nye stormagtsadfærd med invasion i 
Ukraine, brud på internationale spilleregler og en uacceptabel trussel mod Danmark om 
muligheden for et atomangreb på danske krigsskibe, hvis vi deltager i det kollektive 
missilforsvar. Desuden ser vi en ny og voksende trussel i form af den morderiske 
organisation Islamisk Stat, der kæmper for at realisere drømmen om et gigantisk kalifat 
– givetvis også til Europa på længere sigt. Der hersker ingen tvivl om, at den brede 
forsvarsaftale fra 2012 var blevet markant anderledes, hvis vi havde forudset den 
dramatiske udvikling til det værre i de seneste par år. Dertil kommer, at en række af 
forudsætningerne for de store besparelser på forsvaret ikke har vist at holde ved et 
møde med virkelighedens verden. Det betyder, at en stor del af forsvarets personel 
dagligt oplever manglende sammenhæng mellem mål og midler.  
 
Den aktuelle situation for Forsvaret er, at der er opretholdt en vis bredde, idet 
kapaciteterne er optimeret til internationale indsættelser. Det har ført til flotte 
resultater og de danske soldaters fornemme indsats har aftvunget dyb respekt blandt 
vore allierede. Det betyder omvendt, at vi mangler kapaciteter til mere intensive 
operationer, herunder artilleri, kampvogne, luftværn, ubåde og kampfly. Når det gælder 
forsvarets dybde og udholdenhed, så er mobiliseringsstyrken reduceret til det laveste 
niveau siden 2. Verdenskrig. Fx er Hærens kortvarslede mulighed for indsats uden for 
landets grænser begrænset til en bataljons værdi (ca. 600 mand), og indsatsen kan 
umiddelbart ikke strækkes til mere end tre rotationer, dvs. 1½ års indsats. Det er 
bekymrende.  
 
På denne baggrund er tiden inde til at give forsvarsaftalen et snarligt servicetjek. 
Herunder skal det afdækkes, hvilke forudsætninger, der ikke holdt til sammenstødet 
med virkeligheden. Der er givetvis behov for justeringer – også med hensyn til 
økonomien. Desuden bør vi revurdere truslen og de aktuelle udfordringer i dansk 
sikkerhedspolitik med henblik på den næste forsvarsaftale. Herunder skal vi fokusere på 
Danmarks rolle som troværdigt medlem af forsvarsalliancen NATO, der er højst relevant 
i lyset af Putins fremfærd. Historien har vist os, hvad der kan ske med frie, 
demokratiske lande, hvis høster en falsk fredsdividende og ikke sørger for et troværdigt 
forsvar med robuste kapaciteter. Et svagt forsvar frister aggressorer. Den historie må 
ikke gentage sig. Lad os iværksætte ”Operation Troværdigt Forsvar”, så vi også i 
fremtiden kan leve i fred og frihed. 
 


