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Den afghanske dæmning skal bygges færdig 
  
I sidste uge var jeg med Forsvarsudvalget på en lærerig 2-dages studietur til Bruxelles, hvor vi bl.a. besøgte 
NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og en række andre fremtrædende personer i NATO's 
ledelse. Vi fik en interessant orientering om forberedelserne til det forestående NATO-topmøde i Lissabon til 
november, herunder arbejdet med forsvarsalliancens strategiske koncept frem mod 2020. Også i fremtiden 
vil NATO spille en afgørende sikkerhedspolitisk rolle, herunder i kampen mod terrorisme, ligesom alliancen 
er garant for de uhyre vigtige bånd mellem Europa og Nordamerika på tværs af Atlanten.  
  
Med hensyn til NATO's operationer fik vi lejlighed til at drøfte ISAF-missionen i Afghanistan. Efter tilgang af 
en stor amerikansk forstærkning er NATO-tropperne i fuld gang med at nedkæmpe de fanatiske talebanere i 
deres højborge. Talebanerne bider fra sig, bl.a. med morderiske og feje vejsidebomber, men de er generelt 
presset i defensiven. Samtidig sker der en massiv opbygning af Afghanistans egne sikkerhedsstyrker, der 
gradvist skal overtage ansvaret fra NATOs styrker i takt med, at de bliver klar til indsats. I den forbindelse har 
NATO brug for endnu flere trænere og instruktører til en forstærkning af indsatsen. Jeg glæder mig over, at 
NATO lægger op til en mere regional tilgang til opgaven, hvor vi stabiliserer og sikrer provins for provins med 
henblik på gradvis overdragelse af sikkerhedsansvaret til den afghanske regering.  
  
Det står klart, at der er tale om en hård og krævende opgave. Også danske soldater og deres pårørende har 
lidt mange smertelige tab under løsning af denne vigtige opgave, der i realiteten er et fremskudt forsvar mod 
terrorisme. Vi ønsker alle, at de danske soldater kan trækkes hjem snarest muligt, Men hvis vi vil respektere 
den fornemme og hårde indsats, som tusindvis af danske soldater har ydet i Afghanistan siden 2002, så må 
vi ikke rende af pladsen i utide. Det ville være særdeles uklogt, hvis NATO trak styrkerne ud før afghanerne 
selv er i stand til at holde telebanerne og terroristerne i skak. Det ville svare til, at man standser byggeriet af 
en dæmning på halvvejen, hvorefter vandet stiger og skyller alt det opbyggede bort. Det må ikke ske. 
Afghanistan må aldrig mere blive et fristed for islamistiske terrorister, der vil sprede død og rædsel i Vesten.  
  
Jeg er meget stolt over den indsats de danske soldater yder i fredens og frihedens tjeneste under NATOs 
flag. Det er en indsats, der respekteres højt blandt vore allierede i hele den demokratiske del af verden. Vi 
skal modstå trangen til at fastsætte en præcis dato for, hvornår NATO og Danmark skal trække sig ud af 
Afghanistan. Vi skal derimod trække os ud i samme øjeblik, hvor afghanerne selv kan tage vare på sikkerhed 
og stabilitet. Et muligt bud er, at dette kan ske hen mod udgangen af 2014, men jeg er langt fra skråsikker.  
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