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SYNOPSIS 

Der gøres klar til NATO-topmødet i Madrid 2022, og højt på dagsordenen står optagelsen af Finland og 

Sverige i NATO; men det skal også drøftes, hvorvidt NATO’s beredskabsstruktur skal ændres til at omfatte 

en stående beredskabsstyrke på 300.000 soldater mod i dag 40.000 soldater. 

 

Transskribering - eller rettere transskription - er den særegne art at kunne overføre tale fra lyd- og/eller 

videooptagelser til skrift. Dét stiller bl.a. krav til transskribentens forståelse af at kunne lytte, kontrollere, 

forstå og nedskrive det, der er blevet sagt, således at man ved at læse teksten kan se dét for sig, som blev 

sagt, idet man ved nedskrivning fx ikke kan se hverken gestikulationer eller fornemme stemning, og alligevel 

skal netop gestikulationer og stemning kunne fornemmes. 

Tegnsætningen er alene udtryk for transskribentens opfattelse af stemningen, som interviewet blev gen-

nemført under...med respekt for dansk retstavning i øvrigt...idet diverse kunstpauser og/eller mindre for-

talelser er udeladt, så længe udeladelsen ikke udgør et meningsforstyrrende element i forhold til bl.a. stem-

ningen, under hvilken interviewet blev gennemført. 

Transskribering i regi af Atlantsammenslutningen kan anvendes som realkilde på lige fod med fx artikler og 

lign. 

Transskriberingen er udført af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, der fik sin tekniske opdragelse i ASE, hvor det at kunne skrive efter diktat via 

diktafon var et led i udførelsen af arbejdsopgaverne dér. Efterfølgende blev han officer i forsvaret og cand.jur. fra Københavns Universitet. Siden 

2018 har han været tilknyttet Atlantsammenslutningen. 

 

  



 
 
Journalist Christian Høgh Andersen: 

»NATO indleder i dag et topmøde, der kan blive historisk, hvis medlemslandene kan blive enige om at ud-

vide medlemskredsen med Sverige og Finland. Den afgørende person i forhandlingerne det vil være Tyrkiets 

præsident Recep Erdoğan. Han har inden topmødet sagt, at han kun vil godkende udvidelsen med Sverige 

og Finland der griber ind over for en række organisationer, Tyrkiet anser som værende terrororganisa-

tioner. Det gælder bl.a. det kurdiske parti PKK1. 

Inden selve NATO-topmødet indledes i den spanske hovedstad Madrid i aften [den 28. juni 2022], vil 

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg prøve at nå frem til en diplomatisk løsning. 

{Tv-indslag med NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg} 

 

  

 
1  Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) - på dansk Kurdistans Arbejderparti - er en kurdisk militant og politisk organisation, 

der har sin rod i de kurdiske regioner i Tyrkiet og i Irak. PKK har som sit formål at arbejde for oprettelsen af en 
uafhængig kurdisk stat, men med tiden er emner som regionalt selvstyre, anerkendelse af kurdernes rettigheder 
samt demokratisk konføderalisme også blevet en del af PKK’s virke. Tyrkiet anser PKK for at være en 
terrororganisation - også, selv om PKK har medvirket i kampen (de facto på tyrkisk side) imod Islamisk Stat. 



 
 
Inden møderne i dag står den tyrkiske præsident Erdoğan dog fast på, at Sverige og Finland skal ændre poli-

tik over for forskellige organisationer, der er forbudt i Tyrkiet. 

{Tv-indslag med præsident Recep Erdoğan} 

 

Godmorgen, Lars Bangert Struwe, som er med os…generalsekretær i det der hedder Atlantsammenslut-

ningen... Hele det her spørgsmål om et svensk og finsk medlemskab af NATO højt på dagsordenen i 

dag...hvilken betydning skal vi lægge i, at NATO ligesom får fundet en løsning med Tyrkiet?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Altså...der arbejdes altid efter konsensus i NATO, og der er ingen tvivlom, at Jens Stoltenberg og både Fin-

land og Sverige er på arbejde her, fordi vi på den ene side har vi...vi vil gerne have dem [Finland og Sverige] 

med, fordi at det vil gøre hele den nordøstlige flanke stærk, og på den anden side så har Tyrkiet nogle op-

rigtige bekymringer over, om vi andre i NATO støtter noget af det, som de er rigtig bekymret over, nemlig 

terrorister i Tyrkiet; og det kommer til at være en balance, som vil præge det her topmøde; men topmødet 

er i virkeligheden et af de vildeste...et af de væsentligste topmøder vi har haft siden den kolde krig, og 

vægten på topmødet kommer ikke kun til at ligge på Sverige og Finland. Det vil nok mest af alt være det, vi 

er mest interesseret i i Norden, men hvordan laver man et meget stærkere NATO fremadrettet...« 



 
 

 

Journalist Christian Høgh Andersen: 

»...og det var der også fokus på i går... Hvis vi lige holder fast i det her med Sverige og Finland som værende 

lande, der gerne vil ind i NATO... De her tyrkiske krav der er på den anden side...det diplomati der er i 

gang...hvad er der at handle med dér, fordi der er jo ikke noget, der tyder på, sådan som jeg har kunnet 

læse mig frem til, at man vil imødekomme de tyrkiske krav?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Altså...vi ved fra dengang, Anders Fogh Rasmussen gerne ville være NATO-generalsekretær2, hvordan at 

man i de sidste øjeblikke fik forhandlet nogle ting på plads med Tyrkiet, og der ligesom var sådan en bytte-

bytte-købmand-tilstand, hvor at vi i Danmark endte med at se nærmere på tv-stationen Roj3; og det kunne 

 
2  Anders Fogh Rasmussen var i perioden 1. august 2009 til 30. september 2014 NATO’s 12. generalsekretær. 
3  Roj TV er en international kurdisk satellit-tv-station, som bl.a. sender på engelsk. Programfladen består af nyheder, 

politiske diskussioner samt kulturelle programmer, idet det er Roj TV’s erklærede mål at formidle og fremme kurdisk 
kultur og sprog. Roj TV blev for alvor landskendt i Danmark, da Anders Fogh Rasmussen blev kørt i stilling til at blive 
NATO’s 12. generalsekretær. Tyrkiet havde sine reservationer mod Anders Fogh Rasmussens kandidatur; men der 
var kunne være en kompromisløsning, hvis Danmark ville gøre noget ved problembarnet Roj TV, som det mere eller 
mindre var aftalt mellem Tyrkiets NATO-ambassadør og USA’s viceudenrigsminister, jf. flg. tekst i et lækket 
mødedokument fra dengang: »...as part of the 2009 POTUS-brokered deal that had overcome Turkish objections to 
the appointment of Anders Fogh Rasmussen as NATO Secretary General, Denmark had promised to clarify its legal 



 
 
godt være, at det er noget af det, som der kommer til at ske nu her, at NATO med Jens Stoltenberg i 

spidsen og så Sverige og Finland kikker nærmere på: Kan vi gøre nogle ting...kan man give Tyrkiet noget, 

sådan så at Tyrkiets leder Erdoğan, der er presset i meningsmålingerne på den hjemlige front, kan stille sig 

op som en stor mand og som en sejrherre.« 

Journalist Christian Høgh Andersen: 

»...og hvis vi så løfte den lidt ud også over for det, du er inde på tidligere om at få skabt et stærkere 

NATO...derfor er det også meget, meget vigtigt, at topmødet, der går i gang, eller der er i dag, det så vi alle-

rede ved Ruslands invasion af Ukraine, hvor man kunne se lande begynde at tilkendegive, at de vil bruge 

mange flere penge på forsvaret - Tyskland, som mange måske vil huske Scholz’ tale - der har Danmark også 

kommet ind med 2% af BNP...dog først om en årrække... Når du siger, hvordan man får skabt et stærkere 

NATO, er det så...er det den her økonomiske del, hvor landene skal bruge mere, eller hvad hentyder du 

til?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Jamen...det er både det, at vi skal bruge mere på forsvaret, men det er også, hvordan man bruger det. 

Jens Stoltenberg meddelte på forpressemødet, der var i går hernede i Madrid, at NATO nu skal have nogle 

reaktionsstyrker, som skal være ikke på 40.000 mand, de er på på nuværende tidspunkt, men på 300.000 

mand...altså...man speeder simpelthen tingene op, og man sender styrker ud, som træner med de lokale 

styrker, og man laver depoter, sådan så at man faktisk er klar til en krig. Altså...NATO sender et meget, 

meget stærkt signal på det her topmøde til Rusland om: Vi vil fred, men vi vil vise jer, at hvis I vil noget som 

helst andet, så er vi altså klar til en krig, og derved prøver man at få lavet en afskrækkelse, sådan så at Rus-

land stopper aggression og hård tale over for andre.« 

Journalist Christian Høgh Andersen: 

»...og de her 300.000 mand, man har på tegnebrættet, er det vel...hvordan skal det forstås? Det lyder jo af 

meget, men det er også sådan en stor verden... Er det nogle, der står i reserve...er det det, der er tanken et 

eller andet sted, eller skal de være indkaldt på en eller anden måde?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Tanken er, det skal være styrker, der med få dages varsel kan sendes til NATO’s østlige flanke...altså i vir-

keligheden dér, hvor man risikerer, at Rusland angriber, så det skal nok i høj grad være styrker, man lige-

som har under våben, eller også så skal det være reservestyrker, der på meget, meget kort tid kan mobili-

seres og sendes afsted. Altså...her taler vi om en responstid på fra få dage og så op til 30 dage som varsel, 

så det er altså nogen, der faktisk skal vide, hvad det er, man gør, og som har været i trøjen for nylig, for at 

det overhovedet giver mening det her.« 

  

 
requirements prerequiste to acceding to Turkey's request for the closure of Roj TV, a PKK mouthpiece.« I alle tilfælde 
blev Roj TV af Tyrkiet betragtet som en terrororganisation eller i alle tilfælde terrorstøttende organisation. Det førte 
til, at Roj TV blev gjort til genstand for politimæssig efterforskning, og i 2010 sigtes Roj TV for efter straffelovens § 
114 at have ydet støtte til organisationer udøvende terrorvirksomhed. I 2012 blev Roj TV kendt skyldig efter 
sigtelsen, men først i 2013 - med stadfæstelse i Højesteret i 2014 - blev Roj TV’s sendetilladelse inddraget. 



 
 
Journalist Christian Høgh Andersen: 

»...og i en konflikt, som der er i øjeblikket mellem vesten, kan man jo godt sige, og Rusland, så er der måske 

nogen, som vil sidde og tænke: Jamen...der bør nogen, der er den fornuftige...den fornuftige part i den her 

konflikt...og det at mobilisere yderligere fra NATO’s side med fra 40.000 til 300.000 mand...det virker på 

mig som konfliktoptrappende... Kan det forklares, hvorfor man vælger at gå den vej?« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Ja...man synes at se, at Rusland går efter de svage punkter, og at man siden 2014 har prøvet at lave en 

reaktionsstyrke, men at man må bare anerkende, at Rusland er i stand til at flytte 150.000 mand meget hur-

tigt, og derfor bliver man nødt til at sende et signal om: Vi kan gøre noget, der er meget voldsomt, så derfor 

lad være...så altså...det er et forsøg på at lave afskrækkelse, sådan så at konflikten ikke forøges; og lige nu 

hører vi jo altså fra russisk side, hvordan at både EU og NATO er nazister, så deres sprogbrug er allerede 

meget, meget voldsom, og her prøver man ligesom at sige: Nu bliver i nødt til at se, at vi kan faktisk godt 

forsvare os. Lad nu være med at gå videre...« 

 

  



 
 
Journalist Christian Høgh Andersen: 

»Lars Bangert Struwe fra Atlantsammenslugningen: Tak skal du have!« 

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe: 

»Velbekomme!« 


