NATO’s ballistiske missilforsvar

Topmødebeslutning

Dansk bidrag til NATO’s missilforsvar

Der er sket væsentlige fremskridt inden for NATO’s
ballistiske missilforsvar siden topmødet i Lissabon i 2010,
hvor det blev besluttet at udvikle et NATO missilforsvar til
at beskytte NATO’s europæiske territorium, befolkninger
og styrker, herunder Færøerne og Grønland.

Forud for NATO-topmødet i Wales i 2014 traf den
daværende danske regering en principbeslutning om at
udvikle og stille et nationalt bidrag til rådighed for NATO’s
europæiske missilforsvar og derved medvirke til at øge
robustheden i NATO’s samlede system af nationale bidrag
samt styrke den transatlantiske byrdedeling.

På NATO-topmødet i Warszawa vil NATO’s stats- og
regeringschefer fra de 28 medlemslande erklære NATO’s
ballistiske missilforsvar for delvist operativt.

Mulighederne for en den konkrete udmøntning af
princip-beslutningen undersøges p.t. forud for det næste
forsvarsforlig.

NATO’s missilforsvar
Rygraden i NATO’s missilforsvar er det fællesfinansierede
kommando- og kontrolsystem, der vil give en platform,
hvor nationer kan tilslutte forsvarsmissiler eller sensorer
(radarer m.v.), alt efter situationens udvikling eller udviklingen af truslen og teknologi.

Missilforsvarets dækning
En central del af NATO’s missilforsvar er det amerikanske
missilforsvarssystem i Europa, med både skibsbaserede
og landbaserede kapaciteter. USA har i alt fire AEGIS skibe
deployeret til Middelhavet fast stationeret i Rota, Spanien,
for bl.a. at løse missilforsvarsopgaver i Europa. Herudover
vil bidraget indeholde tilsvarende amerikanske landbaserede enheder i Rumænien (2016) og Polen (2018).
Sammen med nationale bidrag med bl.a. kortere
rækkende landbaserede enheder (Patriot, SAMP/T
og Thaad) samt en AN/TPY2 radar i Tyrkiet vil disse
enheder give NATO Europa fuld dækning og beskyttelse
– dvs. mulighed for at engagere fjendtlige missiler i hele
NATO Europa (inkl. Grønland og Færøerne).

Andre europæiske landes bidrag
Nederlandene, Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien har
hhv. Patriot og SAMP/T enheder, der kan anvendes som
missilforsvar mod kortrækkende ballistiske missiler, som
det sker pt. i Tyrkiet.
Flere andre europæiske lande, herunder Nederlandene,
Tyskland, Polen, Tyrkiet, Italien, Frankrig, Storbritannien,
Spanien og Norge, er i gang med yderligere missilforsvars-relaterede anskaffelser eller undersøgelser med
henblik på at forøge robustheden i det samlede missilforsvarssystem.
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