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I had a dream 
 
Det er sjældent jeg kan huske mine drømme, men da jeg vågnede i går, havde jeg i 
drømme været lidt inde i fremtiden, og jeg huskede et pressemøde med Mette Frederiksen 
fra starten af februar 2022. 
 
”Velkommen til pressemøde, og nej, det handler ikke om Corona.  
 
De seneste år har vi langsomt måttet erkende, at Europa må påtage sig en større del af 
udgifterne ved sit eget forsvar, og Europa må i højere grad stå sammen og i fællesskab 
definere den vej der skal være Europas. Der har de seneste år langsomt udviklet sig en 
større afstand imellem, hvad USA og Europa mener om udfordringerne i verden, og om 
hvordan de håndteres bedst. Samtidigt hermed har USA siden NATO-mødet i Wales i 
2014 ønsket at Europæerne øger deres forsvarsbudgetter væsentligt, og vi ser en 
stigende dominans fra Kina i Asien og et tiltagende udad farende Rusland. 
 
Danmark kan ikke sidde denne udvikling overhørig. Vi må sammen med de øvrige EU-
lande påtage os et stigende ansvar for at udviklingen går i den rigtige retning for Europa 
og for forsvaret af Danmark. 
 
Regeringen er sig ansvaret bevidst og følgende vil derfor blive sat i værk: 

• For at sikre at Danmarks stemme bliver bedre hørt i Europa, vil regeringen snarest 

indkalde Folketingets partier til forhandling om udskrivning af folkeafstemning om 

afskaffelse af Forsvarsforbeholdet i relation til EU. 

• Fremover deltager forsvarsministeren i regeringens koordinationsudvalg. 

• Forsvarets budget forøges med 10 mia. i 2022, og yderligere 10 mia. i 2023 og 

2024 for at kunne opbygge den nødvendige materielkapacitet og det nødvendige 

mandskab. Ekstrabevillingen for 2022 vil indgå i forhandlinger der indkaldes til i 

februar 2022 og foreslås finansieret ved udvidelsen af budgetunderskuddet, i det 

omfang de ikke alene kan finansieres ved ekstraindtægterne som følge at de 

stigende indtægter fra moms på naturgas og el. For de kommende år skal der 

forhandles med Folketingets partier om finansieringen af denne opgave, som 

regeringen betragter som uomgængelig, i forbindelse med forhandlingerne om 

finansloven og forsvarsforliget. 

• For at styrke Danmarks forhandlinger i Europa udnævnes en ny Forsvarsminister 

med særdeles gode kontakter i Europa. Jeg er glad for at kunne meddele, at Lykke 

Friis har sagt ja tak til at påtage sig den store opgave med at gennemføre en stor 

og hastig udbygning af det danske forsvar i tæt samarbejde med vores Europæiske 

allierede.  

• For at sikre, at udbygningen af det danske forsvar sker bedst muligt, og tilpasset 

udviklingen hos vores allierede, nedsættes en stående forsvarskomité med 

reference til Forsvarsministeren bestående af Forsvarschefen og repræsentanter 

udnævnt af forsvarsministerierne i Tyskland, Frankrig og UK. 

Regeringen mener, at disse initiativer er de rigtige at iværksætte som verden udvikler sig, 
og vi ser frem til at indlede forhandlingerne med Folketingets partier allerede i morgen om 
at løse denne uomgængelige opgave. Jeg vil i denne sammenhæng gerne understrege, at 
udvidelsen af Forsvarets ekstrabevilling for 2022 skal være tilendebragt i løbet af en uge. 
 
Tak for opmærksomheden”. 
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Det var en drøm, men Mette Frederiksen er nok den eneste, der kan løse denne 
væsentlige opgave, som Folketinget er sammensat i dag. Støttepartierne tør ikke vælte 
hende, og Venstre og Konservative bør med glæde kunne støtte op.  
 
Jeg ser frem til slutningen af februar. Det kunne jo være, at Mette Frederiksen ville bruge 
hendes magt og pondus til at gennemføre noget, som bringer Danmark tilbage til Europas 
hjerte, så bemærkningerne i nytårstalen kunne få konkret indhold. Alle ansvarlige politikere 
ved godt, at det er det, der skal til. 
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