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Ruslands invasion i Ukraine viser tydeligt, at Putin har valgt vold, ødelæggelse og den stærkes ret som 

stormagtsstrategi. Det er helt uacceptabelt og en komplet mangel på respekt for andre landes suverænitet, 

Og et grundlæggende brud på folkeretten. Det understreger behovet for handling og en helt ny 

sikkerhedspolitik, hvor vi skrotter det naive håb om et venligt og fredselskende Rusland som grundlag for 

nedskæringer på forsvaret. Europa kan ikke længere høste dækningsløs fredsdividende og køre på frihjul. 

Det har Tyskland allerede taget bestik af.  

Derfor er der grund til at glædes over den historiske forsvarsaftale, som Venstre har indgået med 

regeringen, SF, RV og Konservative. Med et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik sikrer vi, at 

Danmark tager et større ansvar i kampen for en fri og mere fredelig verden. Venstre har længe presset på 

for, at vi fra dansk side leverer på vores forpligtigelser i NATO og bruger to pct. af vores BNP på Forsvaret, 

og at vi udskriver en folkeafstemning om at afskaffe vores forsvarsforbehold i EU. Det sker nu. 

Desuden har partierne aftalt en tiltrængt styrkelse af dansk forsvar her og nu. nu: Med aftalen afsættes der 

syv milliarder kroner i 2022 og 2023 til styrkelse af Forsvarets beredskab og robusthed samt afledte 

indsatser. Pengene falder på et tørt sted efter år med manglende balance mellem mål og midler. 

EUs forsvarssamarbejde er under hastig udvikling og Danmark skal også her tage ansvar. Det bidrager til 

sikkerheden i Europa og sender et klart signal til venner og fjender om, at vi står på mål for vores 

europæiske værdier. Alt sammen i fuldkommen samklang med NATO, som er og bliver den afgørende 

hjørnesten i Danmarks sikkerhedspolitik. Nu kommer der glædeligvis folkeafstemning den 1. juni 2022 om 

det danske EU-forsvarsforbehold. Danmark skal naturligvis være med ved det bord, hvor vigtige 

beslutninger om vores sikkerhed bliver truffet.  

Afslutningsvis vil jeg glæde mig over den brede politiske enighed om, at vi skal gøre os komplet uafhængige 

af gas fra Rusland. Vi får nu mere energieffektivitet og vedvarende energi. For sikkerhedspolitik og grøn 

omstilling hænger sammen. På den korte bane skal ekstra gasindvinding i Nordsøen og øget satsning på 

biogas gøre os og Europa mere uafhængig af russisk gas. 


