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Tænketank og folkeoplysning
Formand John Dyrby Paulsen (borgmester Slagelse Kommune (S)) og generalsekretær
Lars Bangert Struwe.

Ledelsesberetning 2020
Covid-19 har præget året for Atlantsammenslutningen. Det har medført, at aktiviteterne primært har
fundet sted via internettet og i form af elektroniske publikationer. Codvid-19-krisen satte beredskab og
kritisk infrastruktur på dagsordenen, og Atlantsammenslutningen blev dagsordensættende. Vi lancerede
materiale, der beskrev, hvad kritisk infrastruktur er, og som satte hele beredskabstankegangen til
diskussion. Dette er vigtige sikkerhedspolitiske emner, vi som sikkerhedspolitisk tænketank fandt
nødvendige at forholde sig til, og som vi i flere år har publiceret briefs og organiseret seminarer om.
2020 har desværre også været præget af diskussioner om vores regnskab for 2019, hvor bl.a. få regninger
blev betalt for sent. Det kan primært henføres til, at vi i 2018 flyttede, og i den forbindelse blev ikke alle
regninger videresendt, ligesom ressourceforbruget ifm. flytningen i perioder udfordrede den daglige
ledelse mere bredt. Det har betydet, at meget store ressourcer har været afsat til at sikre, at regnskabet
for 2020 lever op til kravene ikke kun for regnskabsførelse, men også for forvaltning. For at sikre
transparens har der i den sammenhæng også været tæt dialog med Atlantsammenslutningens
væsentligste tilskudsgivere, herunder særligt Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, samt
Atlantsammenslutningens vedtægtsvalgte revision PWC. Årsregnskab for 2020 er nu revideret og er med
blank påtegning.
I budget for 2021 påregnes et lille overskud, og der budgetteres forsigtigt.
Det skal bemærkes, at Atlantsammenslutningen ikke har fået øget eller pristalsreguleret sit tilskud fra
Udenrigsministeriet siden 2004. Dette har betydet en reel nedgang i de ressourcer, der står til rådighed
for organisationen. Havde indekset gennemgået en nettoprisregulering, ville tilskuddet være steget med
mere end 200.000 kr.
På trods af Covid-19 har omfanget af aktiviteter i 2020 været højt med gennemførelse, udvikling og
satsninger på webinarer og udsendelse af briefs. Gennem året har vi udgivet 10 briefs og afholdt 18
webinarer, seminarer og konferencer. Alle briefs gennemgår peerreview (fagfællebedømmelse), hvilket
sikrer en høj kvalitet, og giver briefs en solid placering i danske medier og i offentligheden generelt.
Webinarer har medført, at vi kan nå ud til mange flere og forskellige målgrupper. En række af webinarerne
har haft flere end 2.500 klik, hvilket er et helt anderledes outreach, end vi ellers kan have. Dette er meget
positive erfaringer, som vi arbejder videre med i 2021.
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Tænketank og folkeoplysning
Formand John Dyrby Paulsen (borgmester Slagelse Kommune (S)) og generalsekretær
Lars Bangert Struwe.

I 2020 deltog Atlantsammenslutningen i den bredde folkeoplysning med såvel oplæg på f.eks. gymnasier
som deltagelse i medierne.
Atlantsammenslutningen har et permanent sekretariat bemandet med en generalsekretær, der støttes af
en sekretariatsleder på kvart tid samt en række studenter i praktik. Uden disse frivillige ville
organisationen ikke kunne gennemføre det store aktivitetsniveau. Generalsekretæren bruger derfor også
en del tid på at vejlede praktikanterne og hjælpe dem med at forvandle deres teoretiske viden til praksis.
I 2021 vil vægten ligge på følgende fem områder efter vedtagelse i bestyrelsen og aftale med
udenrigsministeriet og forsvarsministeriet:
1. Oplysning om NATO og det transatlantiske forholds betydning for dansk udenrigs- og
sikkerhedspolitik.
2. Megatrends – NATO og stormagtspolitikkens forandringer.
3. NATO 2030 – betydning for Danmark og alliancen.
4. Truslerne mod Danmark i de fem domæner.
5. Kritisk infrastruktur.
I 2021 vil vi arbejde for en endnu stærkere folkeoplysning og ikke mindst med at styrke kontakterne i
Folketinget, ministerier og særligt erhvervsliv.
Bestyrelsen i Atlantsammenslutningen lægger vægt på, at Atlantsammenslutningen deltager i dels
oplysning om forsvars- og sikkerhedspolitik, og dels bidrager væsentligt til debatten i Danmark om
udviklingen i og omkring Danmarks og NATO’s sikkerhedspolitiske interessesfære. Dette skal ske
samtidigt med, at sammenslutningen skal have en sund økonomi, hvor midlerne bruges til fornuftigt, og
der ikke opbygges en større formue.
I 2021 vil Atlantsammenslutningen arbejde på at styrke finansieringen og overvejer bl.a.
mikroabonnement og virksomhedsabonnement. Ligeledes søges der tilskud via bl.a. NATO. Med en årlig
omsætning på lige omkring 1,1 mio. kr. vil selv små beløb kunne gøre en markant forskel.
John Dyrby Paulsen, formand og Lars Bangert Struwe, generalsekretær
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Folkeoplysning på de sociale medier
Hovedhjørnestenen i Atlantsammenslutningens folkeoplysningsvirksomhed udgøres af hjemmesiden
www.atlant.dk samt Atlantsammenslutningens profiler på www.facebook.com og www.twitter.com. Via
hjemmeside og øvrige profiler formidles nyheder og Atlantsammenslutningens betragtninger om
aktuelle emner.
Derudover anvender Atlantsammenslutningen sin youtubekanal ved navn AtlantDK som platform for sin
folkeoplysningsvirsomhed. AtlantDK anvendes primært til formidling af sikkerhedspolitiske
betragtninger i form af den ugentlige udgivelse af Mandagsparanoia, der er generalsekretærens tanker
om det, der ved indgangen til en ny uge bør bekymre enhver med interesse for sikkerhedspolitik.
Oprindeligt var det tanken, at Mandagsparanoia kun skulle vare ca. 5 min., men det har vist sig, at det er
naturligt at anvende mere sendetid på aktuelle sikkerhedspolitiske emner. Så vidt det er muligt udgives
Mandagsparanoia én gang om ugen. Erfaringen viser, at op til 80% af Atlantsammenslutningens følgere
på Facebook ser Mandagsparanoia.
Udsendelser som Mandagsparanoia og i forbindelse med covid-19-krisen også Lars Struwes
internationale Verden bidrager med selvstændige oplæg, som undervisningsmiljøet - fra folkeskole til
gymnasium og universitetet - kan drage direkte nytte.
Som et nyt tiltag i år har en gruppe af praktikanter sat sig for at udgive en podcastserie med titlen ”De
glemte Konflikter” om Cypern, Kashmir, Sudan/Sydsudan, Vestsahara og Yemen. Podcastserien er udgivet
via Soundcloud.
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Publikationer
Udgivelser

Et Atlant Brief er en publikation, der på en nem og overskuelig måde går i dybden med
sikkerhedspolitiske emner.
Atlant Briefs er baseret på en forskningsmæssig tilgang, og gennemgår validering - et såkaldt peerreview.
Det sker ved, at Atlant Briefet inden udgivelse sendes til en ekspert inden for det pågældende område,
som kommenterer på Atlant Briefet, idet overvejelserne bag i størst muligt omfang indarbejdes i den
endelige publikation.
I 2020 har Atlantsammenslutningen udgivet 10 Atlant Briefs:
”Ctrl + Alt = Dilemma? De autonome våbensystemer er her”, januar 2020.
”Er Iran skakmat?”, marts 2020.
”Beredskab - beredskabstankegang og strategi efter covid-19-krisen”, april 2020.
”Undtagelsestilstand og statslig nødret findes ikke i dansk ret”, april 2020.
”Russian Information Warfare”, maj 2020.
”Kritisk infrastruktur sektorer”, september 2020.
”Et nyt rumkapløb? Indsigt i det russiske rumprogram i det 21. århundrede”, oktober 2020.
”Hvad betyder den amerikanske tilbagetrækning fra Tyskland for NATO?”, oktober 2020.
”Grænsestriden i Aksai Chin imellem Indien og Kina”, december 2020.
”Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation”, december 2020.
Derudover er der udgivet artikler, der ikke baserer sig på en egentlig forskningsmæssig tilgang:
"Stanley Sloan: NATOs krise begyndte ikke med Trump", februar 2020.
"4chan = "våbeniserede" memes? - en artikel om internetfænomenet 4chan og muligheden for at
påvirke det amerikanske præsidentvalg 2020", maj 2020.
"Covid-19-krisen og NATO - et samtalewebinar med ambassadør Liselotte Plesner", maj 2020.
"USA's ændrede demografi kan påvirke det transatlantiske forhold", november 2020.
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Publikationer
Udgivelser

Endelig er der udgivet tre pjecer/foldere:
"Information: NATO og Corona-krisen", april 2020.
"Hvad er dansk kritisk infrastruktur?", april 2020.
"Vær beredt - hvis krisen kommer", april 2020.

Det er Atlantsammenslutningens forventning, at 2021 vil byde på mindst lige så mange udgivelser som i
2020. Således er der ved årsskiftet 2020/2021 planlagt mindst tre udgivelser i det nye år - bl.a. om Indiens
udenrigspolitik; kinesiske efterretningstjenester og påvirkningsoperationer; samt NATO's tilstedeværelse
i Baltikum.
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Publikationer
Forfatterne

11 forfattere har i 2020 bidraget med forfatterskab til Atlant Briefs (anført i alfabetisk rækkefølge efter
efternavn):
Anne Kathrine Blom Andersen, stud.mag., tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Rikke Bondesen, stud.kat.risk., tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Anne Sofie Risum Hansen, stud.mag., tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Caroline Skytte Kamper, BA International Studies, tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Sebastian Llambías, stud.phil., tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Niels-Ole Mannerup, cand.jur., sekretariatschef i Atlantsammenslutningen.
Julie Ranneries, stud.scient.pol., praktikant i Atlantsammenslutningen.
Jeanette Serritzlev, cand.mag. & Master in Military Studies, specialkonsulent ved Forsvarsakademiet.
Lars Bangert Struwe, ph.d., cand.mag., generalsekretær i Atlantsammenslutningen.
Karoline Bredmose Thomsen, stud.mag., tidligere praktikant i Atlantsammenslutningen.
Morten Hetmar Vestergaard, cand.soc., tidligere sikkerhedspolitisk analytiker i
Atlantsammenslutningen.
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er som ansvarshavende redaktør ansvarlig over for
lovgivningen i forhold til Atlantsammenslutningens publikationer.
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Konference- og seminarvirksomhed
I 2020 har Atlantsammenslutningen gennemføre flg. konferencer, seminarer og webinarer, der alle har
været tilgængelig for offentligheden:
14. januar 2020 - Hvorfor angreb USA Iran? - og hvad betyder det for økonomien? (S - i samarbejde
med Økonomisk politisk Netværk).
16. januar 2020 - International Threat Conference 2020 Copenhagen (K).
3. marts 2020 - NATO - fremtidens forsvarsalliance (K).
23. april 2020 - Covid-19-krisen set fra den danske NATO ambassadør, Liselotte Plesners, vinkel (W).
20. maj 2020 - Ambassadør Rolf Holmboe om covid-19-krisen og Pakistan (W).
3. juni 2020 - Kontreadmiral Torben Mikkelsen om status på søværnet (W).
10. juni 2020 - David Trads: Amerika hvor er du? (W).
17. juni 2020 - Professor, dekan Mikkel Vedby Rasmussen - hvor er verden på vej hen? (W).
24. juni 2020 - USA-analytiker Torsten Jansen om det dansk amerikanske forhold og hans bog
"Sprækker" (W).
22. oktober 2020 - FN's 75-års-jubilæum (K).
30. oktober 2020 - Sikkerhed i Arktis - NATO’s rolle (K/W - i samarbejde med Udenrigsministeriet,
Forsvarsministeriet, DIIS og den norske ambassade i København).
11. november 2020 - Amerikansk økonomi efter valget (W).
17. november 2020 - Forsvarschefen giver status på forsvaret (W).
18. november 2020 - De næste fire år - amerikanernes (måske) nye strategi for Mellemøsten (W).
26. november 2020 - Megatrendskonference 2020 (K/W).
2. december 2020 - Indiens udenrigspolitik og hastigt voksende indflydelse i det internationale
samfund (W).
18. december 2020 - Russisk Proxy War og radikalisering (W) - udsat til foråret 2021.
Derudover har generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe assisteret af Atlantsammenslutningens
praktikanter gennemført flere undervisningsforløb for gymnasier, idet der er tale om målrettede
undervisningsforløb.
_____
Forkortelser: K = konference; S = seminar; og W = webinar.
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Konference- og seminarvirksomhed
Atlantsammenslutningen har i 2020 gennemført tjenestestedsbesøg ved Skibene på Holmen, Terma og
Weibel Scientific.
Slutteligt deltog generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe som officiel gæst ved Danmarks Veteraners
parade i anledning af FN-dagen den 24. oktober 2020, idet landsformand, oberst Niels Hartvig Andersen
få dage forinden havde dekoreret Atlantsammenslutningens daglige leder med Danmarks Veteraners
medalje i anledning af FN's 75-års-jubilæum som tak for samarbejdet.
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Deltagelse i medierne

Atlantsammenslutningen stiller sin viden til rådighed for medierne. I 2020 skete det bl.a. i DR, TV2News,
Go’Morgen Danmark, Berlingske og Jyllandsposten.
Vores viden er specialiseret og drejer sig om international politik, sikkerheds og forsvarspolitik, forsvar,
kritisk infrastruktur og USA.
Atlantsammenslutningen er i medierne flere gange om måneden, og stiller ugentligt sin viden til
rådighed for journalister til baggrundsorientering. Med jævne mellemrum produceres der også faktaark,
der kan bruges som baggrundsmateriale for medierne.
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Organisationen
Atlantsammenslutningen har i 2020 haft en stab på to fastansatte medarbejdere og op til syv ulønnede
praktikanter til varetagelse af Atlantsammenslutningens daglige virksomhed.
Generalsekretæren referer til en bestyrelse og et repræsentantskab. Bestyrelse og repræsentantskab
består af personer fra de politiske partier, ministerier, forsvar, forskere og dansk erhvervsliv.
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Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
John Dyrby Paulsen, borgmester (Socialdemokratiet), Slagelse Kommune.
Næstformand
Jeanette Serritzlev, specialkonsulent, Forsvarsakademiet.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anni Haraszuk, statsautoriseret revisor, Global Resources Professionals.
Jarl Artur Hehnel, formand, YATA.*
Rolf Holmboe, ambassadør, Udenrigsministeriet.
Peter Juel-Jensen, folketingsmedlem (Venstre), Folketinget.
Ulrik Knudsen, lektor, Helsingør Gymnasium.
Esben Salling Larsen, major, flyvevåbnet - indtrådte efter at have været suppleant i bestyrelsen inden
det ordinære repræsentantskabsmøde.
Jens-Christian Overgaard Skov, fuldmægtig, Udenrigsministeriet.
Anders Wivel, professor MSO, Københavns Universitet.

_____
*) Den til enhver tid siddende formand for YATA er født medlem af Atlantsammenslutningens bestyrelse.
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Youth Atlantic Treaty Association (YATA)
YATA er Atlantsammenslutningens ungdomsafdeling, idet YATA dog er en selvstændig forening med egen
bestyrelse, der alene varetager sine medlemmers interesser. At disse så ofte er sammenfaldende med
Atlantsammenslutningens interesser, det er en anden side af sagen, hvilket gør forskellige samarbejder
mulige. Der er dog ingen interessekonflikter, ligesom Atlantsammenslutningen eksempelvis ikke kan
forbyde YATA-arrangementer. YATA’s målsætning er at drive folkeoplysning for unge i alderen mellem 18
og 35 år. Dette sker bl.a. ved en omfattende seminarvirksomhed og medlemsprogram, der giver adgang til
også sociale arrangementer og netværk.
YATA’s bestyrelse har adgang til Atlantsammenslutningens kontorfaciliteter på Frederiksberg Slot, idet
Frederiksberg Garnison i størst muligt omfang stiller lokalefaciliteter til rådighed for arrangementer.
YATA ledes af en bestyrelse på syv medlemmer med Jarl Artur Hehnel som formand for YATA, idet netop
denne funktion gør ham til født medlem af Atlantsammenslutningens bestyrelse.
I 2020 er der afviklet 10 større og mindre arrangementer, der alle har været åbne arrangementer. Dertil
kommer enkelte særarrangementer for de kontingentbetalende medlemmer af YATA. Flg. (nævnt i
alfabetisk rækkefølge efter efternavn) har bidraget som oplægsholder og eksperter ved YATA’s afholdte
arrangementer:
Den 15. januar 2020 - Benjamin Berke-Olsen, Rigspolitiet (S).
Den 17. januar 2020 - Nytårskur.
Den 13. februar 2020 - Operation Gefion ved major Søren P. Østergaard, Den kgl. Livgarde (S).
Den 5. marts 2020 - Kinas flåde ved tidligere sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar
Vestergaard, Atlantsammenslutningen (S).
Den 3. juli 2020 - Generalforsamling.
Den 10. september 2020 - Danmarks cyberforsvar ved Mikkel Storm Jensen, Forsvarsakademiet (S).
Den 24. september 2020 - Kinas udenrigspolitik ved direktør Jonas Parello-Plesner, Alliance of
Democracies Foundation; MF Karsten Hønge, SF; MF Katarina Ammitzbøll, Konservative Folkeparti; og
tidligere sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard, Atlantsammenslutningen (K).
Den 9. oktober 2020 - Virksomhedsbesøg hos Rud Pedersen Public Affairs.
Den 22. oktober 2020 - Danmark i Arktis ved fuldmægtig Jens-Christian Overgaard Skov,
Udenrigsministeriet (S).
Den 29. oktober 2020 - Situationen i Hviderusland ved lektor Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet (S).
_____
Forkortelser: K = konference; og S = seminar.

/

-

Atlantsammenslutningen
Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk
tænketank, der med en forskningstilgang har til opgave at
oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitik.
Atlantsammenslutningen har i 70 år lagt stor vægt på det
internationale samarbejde, det transatlantiske forhold og
NATO.
Atlantsammenslutningen støttes af en årlig
finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og
Forsvarsministeriet.
Ønsker at bidrage med økonomisk støtte til
Atlantsammenslutningen, kan indbetaling ske ved
overførsel til
Danske Bank reg.nr. 3346 kontonr. 215690.

Atlantsammenslutningen
Roskildevej 28A
2000 Frederiksberg C
Tlf. 3059 1944
Mail: atlant@atlant.dk

Læs mere på www.atlant.dk
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