26. november 2019

Hvad handler det kommende NATO-ledermøde den 3.-4. december 2019
om?
Dato:

•

3.-4. december 2019 – Mødet er den 4. december 2019, og der er et
aftenarrangement aftenen før på Buckingham Palace.

Sted:

•

London, Grove Hotel, Hertfordshire samt Buckingham Palace.

Deltagere:

•

Stats- og regeringschefer. Fra Danmark statsminister Mette Frederiksen,
USA: Donald Trump, Storbritannien: Boris Johnson, Frankrig: Emmanuel
Macron. Møderne ledes af NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ikke et topmøde:

•

Man skal lægge mærke til, at mødet ikke kaldes et topmøde på trods af, at
det er den kreds, der normalt deltager i topmødet, som kommer.
Mødet kaldes for ”NATO Leaders Meating”. Diplomater understreger dette
– man vil undgå, at Trump kan ødelægge et topmøde.

•

Mødets emner:

Den reelle dagsorden er ikke offentliggjort, men en række emner kommer
sikkert op, og andre emner vil være en del af rammen, men ikke selve
dagsordenen.
• Fejring af NATO’s 70-års fødselsdag – det var den 4. april 2019.
• Økonomi: Burden Sharing – hvor meget betaler de forskellige stater i
forsvarsudgifter.
• Trusselsopfattelsen
o Rusland udgør en trussel.
o Kina får en voksende opmærksomhed fra NATO.
o Arktis kan få interesse, da en del af alliancens militære
forstærkninger i tilfælde af krise skal sejles fra USA til Europa.
Dette vil ske i det såkaldte GIUK Gap – gabet imellem Grønland,
Island og Storbritannien. Derfor er der en øget interesse i havet ud
for Grønland. I Arktis er både Kina og Rusland aktive
• NATO Readiness Initiative (NRI) – man skal hurtigt kunne reagere på
trusler. Derfor skal konceptet 4X30 være klar. På 30 dage skal 30
bataljoner, 30 eskadriller og 30 krigsskibe være klar til indsats.
• Rummet er blevet den nye slagmark (igen). At kunne sikre sine satellitter
bliver en ny opgave. I dag er vi så afhængige af f.eks. GPS og
kommunikation via satellit, at NATO nu sætter fokus på rummet.

Dagsorden ved siden af
mødet:

•
•
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Tyrkiets forsøg på at være en stormag, der er engagerer sig i Syrien, og som
køber russisk militærmateriel, er tæt på at skabe et brud med NATO.
Man prøver at håndtere Tyrkiet uden at tale om det, idet Tyrkiet har en
strategisk position med adgang til vandveje, NATO Missilforsvar og
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flygtninge, der gør, at alle er interesseret i, at Tyrkiet bliver ved med at
være i NATO.
Undgå at Trump får presset NATO så meget, at organisationen nærmest går
i opløsning.
Macron har i The Economist kaldt NATO’s nuværende tilstand for
hjernedød pga. af situationen med særligt Trump.
Der er ved at vokse en splittelse frem i NATO, hvor USA – støttet af
Østeuropæiske stater – står overfor bl.a. Frankrig og til dels Tyskland, der
søger at opbygge et stærkere europæisk (EU-baseret) forsvar.
Ikke alle når det fælles mål for at højne forsvarsudgifterne til 2% af BNP i
2024.
o Dette blev vedtaget på Wales-topmødet i 2014, og var dengang
ikke et endeligt mål, men i dag har det taget form af et endeligt
mål efter pres fra bl.a. USA, uden at dette er vedtaget eller
anerkendt juridisk.
o I år lever cirka 8 stater op til målet.
o I 2024 vil mindst 15 af staterne gøre det.
o Jo tættere på Rusland en stat er, jo større er sandsynligheden for,
at staten lever op til målet.
Danmark lever ikke op til målet om at nå 2% af BNP i 2024.
I Danmark fastholder vi Wales-topmødets tekst, hvor man skrev, at man
ville bevæge sig hen imod 2%.
Det er særligt USA utilfreds med – men også andre stater er utilfredse.
Danmark er under hårdt pres fra USA om at øge udgifterne og få mere
militær kapacitet.
Lige nu søger Danmark at afhjælpe dette ved at tale om øget
forsvarsbudget, og engagere sig i Irak med et styrkebidrag.
Deltager i London den 3. december i NATO Engages – der er optakt til
NATO-ledermødet.
Er til rådighed for pressen
Kontakt generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe på mob. +45 30591944
eller mail lars@atlant.dk
Danmark er blandt de oprindelige stater i alliancen.
NATO sikrede i tiden under den kolde krig Vesten.
NATO bygger på et tankesæt om beskyttelse af fred, demokrati og den
vestlige liberale verdensorden.
I dag gennemgår alliancen en række opdateringer, og forbereder sig på at
fortsætte.
For yderligere information se den vedhæftede NATO-folder i anledning af
NATO’s jubilæum.
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