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På et møde i København 2. marts 2023 lancerer NtO i dag pamfletten  
 
Bæredygtig sikkerhedspolitik – en nødvendig omtanke, udgivet af OMTÆNKE-tanken under NtO: 
Susanne Possing, Henning Salling Olesen, Steen Folke, Knud Vilby, Peder Agger, Palle Bendsen, 
Thomas Boje, Tarja Cronberg, Drude Dahlerup og Karen Helveg Petersen 
 
____  
 
 
Krigen i Ukraine er en dyster påmindelse om, at vi ikke lever i en fredelig og konfliktfri verden. Det har 
først og fremmest ført til medfølelse og solidaritet med Ukraines befolkning som de umiddelbare ofre 
for det russiske regimes eventyrpolitik. Derefter til beundring for ukrainernes vilje og ikke mindst evne 
til at modstå aggressionen. Og endelig til en omhyggeligt balancerende, men stadig accelererende støtte 
til deres militære kamp. 
 
I Danmark og de fleste europæiske lande har invasionen samtidig ført til en massiv oprustningsvilje – 
der udover den nødvendige støtte til Ukraine – udmøntes i eksorbitante forøgelser af 
forsvarsudgifterne. Det er ikke særlig rationelt. Vesten og Nato er i forvejen Rusland ekstremt 
overlegen, undtagen på atomvåben. Udgiftsforøgelserne er snarere et symbolsk udtryk for en bredere, 
mental oprustning.  
 
Det er stærkt foruroligende, og det førte i april 2022 til oprettelsen af et nyt dansk fredsinitiativ, ”NEJ 
til Oprustning – JA til Bæredygtig Sikkerhedspolitik”. NtO sigte er ikke kun på Ukrainekonflikten, men 
er kritisk rettet mod en sikkerhedspolitik, som alene bygger på militær overmagt og mental oprustning. 
Vi har også blikket rettet mod situationen efter at Ukraine-krigen er bragt til afslutning. 
 
Hvis oprustning ikke er den rigtige måde at håndtere de mange konflikter og trusler på, hvad er så? 
Som et alternativ har vi opstillet begrebet ’bæredygtig sikkerhedspolitik’ om en politik, der både søger 
diplomatiske løsninger og mere omfattende tematiserer de trusler og kriser som truer vores sikkerhed. 
 
I erkendelse af de mange, indbyrdes og komplekst forbundne kriser, som verden i dag er truet af, har 
en OMTÆNKE-tank under NtO undersøgt disse kriser og relationerne imellem dem og har udarbejdet 
et bud på hvilke problemer en bæredygtig sikkerhedspolitik skal levere et svar på.  
 
Pamfletten Bæredygtig sikkerhedspolitik – en nødvendig omtanke er et første resultat af disse overvejelser. Det 
er vores håb, at den kan bruges som grundlag for debat og analyse og føre til nytænkende indlæg i den 
sikkerhedspolitiske debat.  
 
Der er overhængende risiko for, at al sikkerhedspolitisk diskussion i lys af den oprørende situation i 
Ukraine bliver reduceret til at handle om oprustning. Vi opfordrer til bred debat af, hvad sikkerhed 
egentlig er og kan være. Og til, at vi seriøst går ind i en diskussion af alle de mere komplekse forhold 
som truer sikkerheden. 
 
Pamfletten har fire dele.  



 
Den første leverer en grundlæggende kritik af den traditionelle sikkerhedspolitik, baseret på militær 
overmagt og (potentiel) krigsførelse. Vi peger i stedet på diplomatiske midler til konfliktforebyggelse og 
-løsning og især på, at bæredygtig sikkerhed afhænger af mange andre trusler og konflikter, som ikke 
kan løses militært. 
 
Anden del sammenfatter nogle af de vigtigste udfordringer for bæredygtig sikkerhedspolitik: Den 
grundlæggende konflikt med naturgrundlaget, som klimaforandringerne og biodiversitetskrisen har 
afdækket. Og den graverende fattigdom og de afgrundsdybe uligheder internt i de enkelte lande og 
mellem klodens lande og befolkninger.  
 
Tredje sektion inddrager de psykologiske og kulturelle dynamikker, som spiller en voksende rolle i 
konflikter og fastholdelse af magtforhold. Bæredygtig sikkerhed går via en afmontering af magthaveres 
aggressive mobilisering af befolkningen, og gennem inddragelse af civilsamfundet i konflikthåndtering. 
 
Fjerde sektion opsamler en række indsatsområder og handlemuligheder, der kan fremme en bæredygtig 
sikkerhedspolitik. 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Folke, Henning Salling Olesen og Susanne Possing, talspersoner NtO 
 
Forfatterne kan kontaktes via https://nejtiloprustning.dk/kontakt 
 
 


