Joint Expeditionary Force (JEF)/ værnsfælles udrykningsstyrke

Hvad er JEF?

Hvem deltager?

Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk ledet
udrykningsstyrke. JEF har til formål at imødegå en
ustabil verden i konstant forandring. Det er en multinational, værnsfælles styrke, som vil kunne udsendes
globalt og i operationer henover hele konfliktspektret. Det
gælder lige fra evakueringsindsatser, større humanitære
krisesituationer, kapacitetsopbygning og fredsbevarende
missioner til regulær krigsførelse.

Ud over Storbritannien og Danmark deltager Nederlandene, Norge, Estland, Letland og Litauen. Samarbejdet
blev indledt med en hensigtserklæring ved topmødet
i Wales i 2014. Hensigtserklæringen er sidenhen udviklet til en detaljeret aftale – et såkaldt Memorandum of
Understanding (MoU) – der fastlægger de konkrete rammer for samarbejdet. Den 30. juni 2017 bliver Sverige og
Finland partnernationer i JEF i forbindelse med en ceremoni i Stockholm.

Hvornår vil Danmark udsende styrker?
Deltagelse i JEF gør Storbritannien og øvrige deltagende
nationer til naturlige forsvarspolitiske samarbejdspartnere,
når der opstår en krise- eller konfliktsituation. Danmark
binder sig ikke til at udsende styrker med JEF. Danmark
bestemmer suverænt fra gang til gang, om man ønsker
at deltage i en JEF-operation, og hvad Danmark i så fald
vil bidrage med. En beslutning om et dansk bidrag til en
JEF-operation vil følge normale processer om Folketingets
inddragelse.

Hvordan fungerer samarbejdet?
Hensigten er, at udrykningsstyrken (eller dele af den)
hurtigt kan udsendes, når der opstår en krise- eller
konfliktsituation. Det løbende forsvarspolitiske samarbejde
i rammen af JEF smidiggør koordination forud for en
evt. udsendelse. Desuden skal fælles træning og øvelser
mellem de deltagende nationer i JEF sikre, at nationernes
forsvar er vant til at samarbejde.
JEF samarbejdet understøtter fastholdelse af Danmarks
høje operative niveau. Samarbejdet er en videreudvikling
af det tætte operative samarbejde med det britiske
forsvar.
JEF vil kunne udsendes selvstændigt eller som del af
en større mission, eksempelvis en NATO-operation,
FN-mission, en EU-mission eller i en koalitionsramme.
Danmark vil selvsagt ikke kunne deltage i en EU-mission
pga. det danske EU-forsvarsforbehold.
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Hvad er relationen til NATO?
Samarbejdet om JEF er i overensstemmelse med NATOs
Framework Nations koncept, der fokuserer på en bedre
fælles udnyttelse af ressourcer og nationale kapaciteter.
JEF skal ses som et supplement til NATO. Principperne
for samarbejdet og eventuelle udsendelser er baseret på
NATO-standarder. Det muliggør, at JEF kan integreres i en
større NATO-styrke.
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