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Sommaire 

La demande de ressources énergétiques augmente à un rythme sidérant. Avec les changements 

climatiques, la région Arctique connaît un intérêt international sans précédent.  

Le réchauffement climatique et la fonte des glaces facilitent l’accès aux ressources dans cette région, qui 

possède d’intéressantes ressources naturelles (pétroles, gaz et minérals). En même temps la fonte de 

l’Arctique ouvre aussi de nouvelles routes commerciales maritimes qui pourraient rediriger le trafic 

maritime du monde entier. L’Arctique est en passe de devenir un enjeu stratégique et économique 

majeur. C’est dans cette perspective qu’on a commencé à discuter la politique de sécurité de cette 

région.  

En 2008, les cinq États côtiers de l’Arctique, le Canada, la Russie, le Danemark, la Norvège et les  

États-Unis ont adopté la déclaration d’Ilulissat, dans laquelle ils indiquaient rester attachés au cadre 

juridique comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon les cinq états cette 

déclaration constitue une base solide pour assurer un développement pacifique et coopératif.   

 

En même temps, les États arctiques ont commencé à réarmer leurs capacités militaires afin de pouvoir 

opérer dans la région. Enfin, le Canada et la Russie ont annoncé qu’ils étaient prêts à utiliser la force 

militaire pour protéger leurs intérêts et leur souveraineté dans cette zone.   

C’est la complexité entre un développement pacifique et un possible conflit militaire en Arctique qui 

sera abordée dans cette thèse. 

Pour analyser l’essor d’une politique de sécurité en Arctique, j’ai utilisé trois approches théoriques ; le 

complexe de sécurité, le réalisme et l’idéalisme. 
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1. Indledning 

Den 1. oktober 2009, bragte Jyllands-Posten artiklen, ”Skræmmebilleder i klimaets navn”, som 

omhandlede det sikkerhedsmæssige aspekt af klimaforandringerne. I denne artikel argumenterer 

Seniorforsker fra DIIS1, Steen Nordstrøm, for at der er en tendens til at overdramatisere sammenhængen 

mellem klimaproblemer og sikkerhedsproblemer og at politikerne anvender sammenkoblingen af klima 

og sikkerhed, som et instrument til at sætte klimaproblematikken på den politiske dagsorden (Jyllands-

Posten).  

 

Disse udtalelser undrede mig meget, idet debatten omkring sammenhængen mellem klimaforandringerne 

og sikkerhedspolitikken har vundet kraftigt frem de seneste år. 

USA's efterretningstjenester har placeret klimaforandringerne, som et centralt element i prognosen 

”Global trends 2025”, for de kommende års sikkerhedspolitik. Ligeledes havde FN’s Sikkerhedsråd for 

første gang klimaet på dagsordenen i 2007, hvor man vurderede klimaforandringerne som værende en 

trussel mod international fred og sikkerhed (Jyllands-Posten). 

I forlængelse heraf, udtalte NATO-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen i 2009, at 

klimaforandringerne kan udgøre en trussel mod sikkerheden i verden. Således er klimaændringernes 

sikkerhedsmæssige implikationer kommet i fokus, hvilket dette speciale også vil omhandle (Wæver 

2009).  

 

Steen Nordstrøms holdninger og den øgede fokus på sikkerhedsdilemmaet i forbindelse med 

klimaforandringerne, gav mig lyst til at undersøge dette nærmere. I denne undersøgelse, har jeg 

konstateret, at der er områder i verden, hvor klimaforandringerne i fremtiden vil kunne udgøre en 

potentiel sikkerhedsrisiko. I den sammenhæng, betegnes Arktis som værende et kommende ”hotspot” 

for mulige konflikter (Zellen 2009: 113, Bilag 1, side 81 og Ejsing).  

Grunden til at Arktis har fået øget opmærksomhed skyldes den globale opvarmning. Nedsmeltningen af 

Arktis, åbner således op for hidtil indefrosne naturressourcer, i form af olie, gas, mineraler og sjældne 

jordarter2. Med en øget efterspørgsel på energiressourcer, bliver udviklingen i Arktis fulgt tæt. Den 

smeltende is åbner ligeledes op for nye transportveje, som vil kunne omlægge skibstrafikken på 

verdensplan. Det er ud fra dette perspektiv at man er begyndt at diskutere sikkerhedspolitik i relation til 

Arktis (Wang 2012: 3-8). 

                                                 
1 Dansk Institut for Internationale Studier 
2 Engelsk betegnelse: Rare Earth Elements, som anvendes i moderne elektronisk teknologi.  
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Et kig på nedenstående kort over Arktis viser, at 5 kyststater grænser op til regionen. Det drejer sig om 

USA, Rusland, samt Norge og Canada. Alle nationer, som i mere eller mindre grad har placeret den 

arktiske region højt på deres udenrigs- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Desuden er Danmark direkte 

implementeret i regionen, grundet rigsfællesskabet med Grønland.  

 

 
Kilde: http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/arcticexplorer/links/ 
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Alle aktørerne har officielt ytret et ønske om en fredelig udvikling i regionen, baseret på internationalt 

samarbejde og lovgivning.  

En undersøgelse af aktørernes arktiske politik, viser samtidig at alle staterne har oprustet deres militære 

udstyr. Både Canada og Rusland har påpeget, at de er villige til, at anvende militærmagt, for at forsvare 

sine interesser i regionen. Således er der en form for kompleksitet i staternes arktiske politik.  Det er 

netop denne kompleksitet mellem brugen af diplomatiske løsninger og anvendelsen af den militære 

magt, som jeg finder interessant at undersøge i dette speciale. Vil aktørerne ud fra det nuværende 

lovmæssige grundlag, være i stand til, i fremtiden at sikre en fredelig udvikling i Arktis, eller vil man 

opleve militære konfrontationer mellem de implementerede aktører i regionen?.  

 

I specialet ser jeg mig selv som rådgiver for danske politikere, der søger en viden omkring den 

sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Jeg vil komme med en række anbefalinger til repræsentanter i 

enten forsvars - eller udenrigsministeriet om, hvordan Danmark mest effektivt kan sikre egne interesser i 

regionen, og hvordan Danmark kan være medvirkende til, at sikre en konstruktiv udvikling i Arktis.  

 

1.2 Problemformulering og hypotese 

Efter ovenstående indledning kan specialets problemformulering opstilles: 

 

Hvordan vil konsekvenserne af klimaforandringerne udgøre en sikkerhedspolitisk risiko i Arktis? 

I specialet vil jeg redegøre for landenes strategier og handlemønstre i forhold til at sikre sig adgang til de 

formodede store forekomster af naturressourcer i Arktis.  

 

Efter ovenstående indledning og problemformulering har jeg opstillet følgende hypotese: 

Klimaforandringerne, som gør adgangen til naturressourcerne i den arktiske undergrund lettere, kan 

føre til militære konflikter i Arktis. 

Specialets formål tager udgangspunkt i at be- eller afkræfte ovenstående hypotese.  

 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

For at kunne besvare specialets problemformulering arbejder jeg ud fra nedenstående arbejdsspørgsmål:  

 

1/ Hvilke interesser styrer aktørernes arktiske politik? 

 

2/ Hvor og hvordan støder aktørernes interesser sammen, som kan medføre en konflikt? 
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3/ Er det traktatmæssige grundlag tilstrækkeligt, til at sikre en fredelig udvikling i regionen? 

 

4/ Hvordan er EU’s fremtidige rolle i Arktis og hvilke muligheder har organisationen for at forfølge 

egne interesser i regionen?  

 

1.3 Specialets aktører og kriterier  

I nedenstående afsnit vil jeg redegøre for specialets aktører. Af hensyn til specialets omfang, har jeg 

fastlagt en række kriterier for hvorledes aktørerne udvælges.   

 

Først og fremmest har mine undersøgelser vist at det ikke er muligt at analysere situationen i Arktis, 

uden at inddrage Rusland, USA, Danmark, Norge og Canada. Disse stater kan alle gøre territorialkrav i 

regionen.  

 

For det andet har specialet til hensigt at redegøre for de eventuelle konflikter, som kan opstå når 

kyststaterne fremsætter territorialkrav. Derfor vil det være et kriterium at anvende de stater, som har 

underskrevet FNs Havretskonvention. Med undtagelse af USA, har alle kyststaterne; Rusland, Danmark, 

Norge og Canada ratificeret aftalen. Denne konvention regulerer opdelingen af den arktiske region, og 

udstikker retningslinjerne, for hvordan staterne kan dele Arktis mellem sig. (Zellen 2009: 98).    

 

I forlængelse af Havretskonventionen udgør underskrivelsen af den såkaldte Ilulissat-Deklaration et 

kriterium for udvælgelsen af specialets aktører. Deklarationen blev underskrevet i 2008, og understreger 

at det nuværende juridiske grundlag, er tilstrækkeligt for at løse eventuelle problemer med fordelingen af 

ressourcer i Arktis. Deklarationen er indgået i samarbejde mellem Danmark, Rusland, USA, Norge og 

Canada (Ilulissat-Deklarationen).                                                                                                            

  

Indholdet af FN’s Havretskonvention og Ilulissat-Deklarationen vil blive uddybet senere i specialet.   

 

EU har vist stor interesse for ressourcerne i den arktiske undergrund, og har ansøgt om at få permanent 

observatørstatus i Arktisk Råd. EU’s fremtidige rolle i Arktis vil derfor også blive behandlet perifert i 

specialet (Nordisk Ministerråd). 
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Derudover har Kinas vist stor interesse for udviklingen i Arktis, og har som EU, ansøgt om 

observatørstatus i Arktisk Råd. Kinas indflydelse i Arktis vil udgøre grundlaget for specialets 

perspektivering (Jakobsen 2010: 5-9). 

  

På baggrund af ovenstående kriterier, vil specialets aktører bestå af Rusland, Canada, Danmark, USA, 

Norge, EU og Kina. 

 

1.4 Læsevejledning 

Dette speciale vil ikke indeholde et selvstændigt teoriafsnit, dog vil jeg i afsnit 1.7 kort introducere det 

teoretiske grundlag, og valget heraf. Jeg ser en fordel ved at præsentere de enkelte teoretiske dele, 

løbende i den indsamlede empiri, hvorefter de straks bliver operationaliseret. Med dette bliver specialet 

mere flydende og læsevenligt.  

 

Mit kapitel 2 bliver primært faktuelt, idet jeg indledningsvis forklarer, hvorfor det er blevet interessant at 

diskutere sikkerhed i forbindelse med Arktis. Derfor vil jeg redegøre for de seneste estimater for olie, 

gas og sjældne jordarter i den arktiske undergrund. Herefter vil jeg i kapitlet redegøre for den globale 

opvarmnings indflydelse på afsmeltningen af den arktiske is. Dette skal give en indikation af hvornår 

aktørerne i regionen kan forvente at naturressourcerne i Arktis kan udnyttes. Dernæst, vil jeg redegøre 

for henholdsvis FN’s Havretskonvention og Ilulissat-Deklarationen. 

 

I specialets kapitel 3, vil jeg analysere staternes interne forhold ud fra begreberne svage og stærke stater, 

udviklet af Buzan og Wæver. For at nuancere begreberne har jeg valgt at anvende elementer af Georg 

Sørensens definition, som han redegør for i publikationen, Svage stater: En introduktion.  

 

I kapitel 4 vil jeg ud fra begreberne supermagt, stormagt og regionalmagt, analysere magtfordelingen i 

den arktiske region. Dette vil ske med udgangspunkt i staternes militære og økonomiske kapaciteter, og 

give en indikation af styrkeforholdet mellem specialets aktører. 

 

Kapitel 5 bliver en analyse af staternes arktiske strategier, prioriteringer samt hvor meget aktørerne har 

til hensigt at opruste militært i regionen.  

.  

I kapitel 6, vil jeg analysere staternes indbyrdes relationer ud fra begreberne venskabs- og 

fjendskabsforhold.  
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Kapitel 7, bliver en analyse af EU’s fremtidige rolle i den arktiske region.  

Afslutningsvis vil jeg i mit kapitel 8 fremsætte en række anbefalinger til politikere i enten forsvars- eller 

udenrigsministeriet. 

 

1.5 Afgrænsning 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de rammer jeg har sat for mig selv i henhold til specialets 

problemformulering.  

 

I staternes søgen efter at finde naturressourcer i undergrunden, er Arktis blevet et strategisk knudepunkt. 

Dette har medført at stater, som hidtil ikke har haft interesser i den arktiske region, forsøger at få en ”bid 

af kagen”. Udover EU og Kina, vil jeg i specialet, ikke behandle aktører, som ud fra de nedskrevne 

juridiske rammer kan gøre territorialkrav på områderne i den arktiske region.  

 

I forlængelse heraf, søger specialet eksempelvis ikke at redegøre for Indiens øgede interesser i regionen. 

Landets interesser er overvejende af forskningsmæssig karakter, idet Indien har oprettet 

forskningsstationer i Svalbard i Norge (Sharma 2012)    

 

Jeg vil heller ikke berøre Grønlands interesser i Arktis, men landet bliver implicit behandlet, grundet 

rigsfællesskabet med Danmark.   

Færøerne og Grønland har haft hjemmestyre fra henholdsvis 1948 og 1979. Store dele af de 

forvaltningsområder, der er centrale i en arktisk sammenhæng varetages af de færøske og grønlandske 

myndigheder. Et af de områder, som Grønland selv varetager, er råstofudvindingen. Indtægterne 

kommer dog både den grønlandske og den danske befolkning til gode, da der ifølge selvstyreloven fra 

2009 for Grønland vil ske en reduktion af den danske stats tilskud i takt med øgede indtægter fra 

råstofområdet (Udenrigsministeriet 2011: 10). 

Således er Danmark i en forholdsvis speciel situation, grundet rigsfællesskabet med Grønland. Det er 

dog det danske forsvar, som varetager udenrigs- og sikkerhedspolitikken i regionen, hvilket medfører at 

Danmark vil blive behandlet som en selvstændig aktør i specialet. 
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Jeg vil ikke behandle det mellemstatslige forum, Arktisk Råd3, som en selvstændig aktør, da dette råds 

arbejdsområder hovedsagligt er at sikre en bæredygtig udvikling. Rådet har således ikke mandat til at 

diskutere den militære sikkerhedsmæssige dagsorden. Derfor finder jeg det ikke relevant at inddrage i 

specialet4. Arktisk Råd vil dog perifert blive berørt i forbindelse med EU’s og Kinas mulige roller.  

 

NATO behandles ikke som en selvstændig aktør i dette speciale, men jeg vil redegøre for 

organisationens betydning for USA, Danmark, Canada og Norge der alle er medlemmer af alliancen. 

Hvorimod Rusland står uden for sikkerhedsorganisationen. Rusland har i officielle udtalelser 

understreget, at de ikke ønsker en NATO- tilstedeværelse i regionen. De mener at det lovmæssige 

grundlag er tilstrækkeligt for en fredelig udvikling i regionen. Jeg vil perifert berøre NATO, idet 

organisationens mulige involvering i regionen, kan give øgede spændinger mellem de involverede 

aktører (Nielsen 2009 og Holm: 2010).  

 

Eftersom jeg behandler Arktis ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, vil jeg ikke berøre problematikken 

omkring olieselskabernes beskyttelse af det arktiske miljø. Når Greenpeace eksempelvis forsøger at 

stoppe en isbryder på vej igennem Østersøen, ligger der et eventuelt konfliktpotentiale, mellem 

opinionen og olieselskaberne (Bilag 2, side 92 ).  

Senest er det kommet frem at multinationale olieselskaber årligt udleder mellem 300.000-500.000 tons 

olie i det arktiske ocean. Olieforurening, som kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og 

menneskerne i Arktis (Fastrup 2012). 

 

1.6. Specialets teoretiske grundlag 

I nedenstående afsnit, vil jeg redegøre for mine teorivalg, som er; ”teorien om regionalt 

sikkerhedskompleks”5 samt de to klassiske internationale politiske teorier realisme og idealisme. 

 

1.6.1. RSKT  

I 2003 udgav politologerne Barry Buzan og Ole Wæver6 bogen, Regions and Powers, hvori de 

formulerede RSKT.  

                                                 
3 Foruden Canada, Danmark(inkl. Færøerne og Grønland), Rusland, USA, Norge, deltager Finland, Island samt Sverige også i Arktisk Råd. 
Herudover deltager seks oprindelige folks organisationer som permanente deltagere i samarbejdet 
4 I Ottawa-deklarationen fra 1996, som udgør fundamentet for Arktisk Råd, skriver rådet i præamblet i en fodnote: “The Arctic Council 
should not deal with matters related to military security”.  
5 Benævnes i resten af specialet som RSKT 
6 Benævnes i resten af specialet som B&W 



 13

Teoriens hovedantagelse er, at verdens sikkerhed er opdelt i klumper, hvor det er de regionale 

sikkerhedsdynamikker7 der skaber disse strukturer. Ifølge B&W er langt de fleste landes primære 

sikkerhedsbekymringer knyttet til lande tæt på. Så sikkerhed falder i den forstand i klumper – således er 

stater knyttet sammen i nogle regioner, som har klassiske geopolitiske grænser, som have og bjergkæder, 

og derfor analyseres i forhold til de øvrige aktører i komplekset (Buzan & Wæver 2003: 44). 

 

I henhold til ovenstående definition, begynder der at tegne sig et regionalt sikkerhedskompleks i den 

arktiske region. Efterspørgslen på naturressourcerne, og den mulige adgang til dem i har vakt de arktiske 

kyststaters interesser. 

Nedsmeltningen af Arktis har medført at aktørerne, territorialt set, er tættere forbundet. Denne 

geografiske nærhed medfører, at den sikkerhedspolitiske interaktion mellem aktørerne i Arktis er blevet 

mere intens. Staternes sikkerhed hænger i højere grad sammen, og må analyseres som en helhed. Ud fra 

dette perspektiv anser jeg teorien, som brugbar for dette speciale.    

  

For det første, har jeg valgt at RSKT skal udgøre en del af min teoretiske ramme, idet den fokuserer på 

sikkerhed på regionalt niveau, hvilket problemformuleringen vurderede, var tilfældet (Buzan og Wæver 

2003: 43).  

For det andet, er teorien velegnet som et deskriptivt analyseværktøj til personer, som arbejder empirisk 

med specifikke regioner. 

For det tredje, anser jeg teoriens analyseramme for anvendelig, idet B&W argumenterer for at den 

strukturerer kompliceret data (Ibid: 52).  

Endelig giver teoriens deskriptive tilgang, mig en mulighed for systematisk at sammenkoble interne 

statslige forhold, med sikkerhedsrelationer mellem aktørerne i regionerne, hvor internationale aktører, 

samtidigt bliver inkluderet, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til at vurdere det eventuelle 

konfliktpotentiale i Arktis (Ibid: 52). 

RSKTs analyseramme er brugbar i en regional sikkerhedsanalyse af relationerne i det arktiske område. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Sikkerhedsdynamik defineres i indeværende speciale, som en proces der foregår mellem aktører, der indgår et relationsforhold til 
hinanden i et sikkerhedskompleks 
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1.6.2 Realismen  

Jeg har valgt at anvende den klassiske realisme, som er udviklet af Hans Morgenthau i hovedværket, 

Politics Among Nations. 

Ved at anvende realismen som analyseredskab, ser man en verden for sig, præget af konflikt mellem 

staters forskellige interesser, hvor hver stat handler magtbegærligt og hvor staterne ønsker at sikre sin 

egen overlevelse (Morgenthau 1967: 25-26).  

Ifølge Morgenthau, opererer staten i et anarkisk system, forstået på den måde at der ikke eksisterer en 

overnational myndighed, som kan sikre en fredelig konfliktløsning. Når stater i et anarkisk system 

optimerer sin egen sikkerhed, medfører det automatisk, at andre stater føler sig truet. Dette medvirker til 

at magtbalancer opstår, idet de omkringliggende stater indgår alliancer og samarbejder for at imødegå 

truslen (Ibid.: 9-14). 

Når Morgenthau skal forklare tilstedeværelsen og indgåelsen af internationale samarbejder, sker det ud 

fra staternes egoistiske handlemåde. Stater indgår nemlig kun i samarbejder på internationalt plan, når de 

selv har fordel af det, og sker ud fra egeninteresse (Ibid.: 137-138 og 300-301).  

Statens militære styrke er en vigtig faktor, både indadtil for at staten kan overbevise sine borgere om, at 

deres sikkerhed er i trygge hænder, og udadtil for at staten kan afskrække fjendtlige stater. Perioder med 

fred skyldes ifølge realisterne, at en afskrækkelsesstrategi er lykkedes (Ibid.: 74-77).  

 

1.6.3 Idealisme 

Idealismen har en anden vinkel på disciplinen international politik. I modsætning til realisterne anser 

idealisterne internationale vedtagne aftaler og internationale organisationer som en nødvendighed for at 

opretholde freden. 

Ifølge idealisterne, eksisterer der også andre aktører end blot de statslige på den internationale scene. De 

inddrager også virksomheder, enkeltpersoner, og tillægger ikke-statslige organisationer en 

fredsskabende effekt. Begrebet interdependens udgør en central del af den idealistiske teori. Aktører, 

som arbejder på tværs af landegrænserne vil en skabe en gensidig afhængighed, og derved gøre 

aktørerne mindre indstillede på at anvende magt. Der vil være for meget at tabe, hvis man ødelægger et 

konstruktivt samarbejder til eksempelvis en handelspartner (Goldstein & Pevehouse 2006: 55-57).  

 

Jeg har valgt at inddrage realismen og idealismen i specialet, idet de giver mig forskellige 

forklaringsmodeller for hvorfor aktører agerer, som de gør på den internationale politiske scene.  
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Ved at anvende RSKT, realismen og idealismen, har jeg et teoretisk grundlag for specialet, som både 

kan systematisere mine data, og samtidig give mig en forklaringsramme for aktørernes ageren i Arktis.  

 

1.7 Begrebsapparat 

I dette afsnit vil jeg definere de bærende begreber i specialet. 

 

1.7.1 Sikkerhedspolitik  

For at forstå begrebet sikkerhedspolitik, har jeg valgt at anvende Hans Branners definition.  

Sikkerhedspolitik beskriver de forholdsregler, en stat træffer for at beskytte statens territorium og 

afværge dens indre eller ydre handlefrihed. I forlængelse af denne definition, kategoriserer Branner 

sikkerhedspolitik i en henholdsvis hård og blød form. 

Den hårde sikkerhedspolitik, består udelukkende af militære trusler, hvor magtmidlerne er forsvars-, 

alliance- og nedrustningspolitik. Den hårde sikkerhedspolitik opererer med problemløsninger, som i 

sidste instans er baseret på militære midler. 

Til den bløde sikkerhedspolitik hører de forholdsregler, som en stat tager i brug i forbindelse med mere 

uhåndgribelige trusler, såsom forringelse af miljøet og international kriminalitet. Den bløde 

sikkerhedspolitik koncentrerer sig om løsningsmodeller som eksempelvis diplomati og samarbejde 

(Branner: 155-156) 

 

1.7.2 Militær konflikt 

Jeg vil her redegøre for, hvordan begrebet militær konflikt i regionen Arktis skal forstås.  

Hvordan en eventuel konflikt i Arktis skal defineres, er der mange der har tænkt over (Bilag 1, side 81), 

og eftersom en egentlig militær konflikt endnu ikke har fundet sted, er det vanskeligt at forudse hvordan 

en sådan vil udarte sig. Derudover er der forhold i den arktiske region, som gør civil og militær ageren, 

kompliceret.  

Nikolaj Wegge, fra afdelingen for internationale forhold på universitetet i Tromsø, anser det barske 

klima, de enorme afstande, samt den mangelfulde infrastruktur i regionen, som faktorer, der 

besværliggør en egentlig militær konflikt. Disse faktorer stiller samtidig store krav til det militære udstyr 

og selvforsyning. Ifølge Wegge er maritime isbrydere den mest effektive måde at sikre militær og civil 

mobilitet i regionen. Isbrydere, i samspil med anden maritim militær infrastruktur, vil således give en 

indikation om staternes militære mobilitet og kapacitet i regionen (Wegge 2010: 168-169).         

 

Jeg vil i nedenstående afsnit opstille 2 mulige konfliktscenarier defineret af forskere på området. 
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Nils Wang, chef for forsvarsakademiet, har først og fremmest svært ved at forestille sig en decideret 

militær konflikt i Arktis, men kan godt forestille sig en ”kattens leg efter musen”, som man så under Den 

Kolde Krig, hvor nukleare ubåde prøvede at holde styr på hinanden under isen (Bilag 1, side 82).   

 

Forsvarets Efterretningstjeneste udgav i 2011 sin årlige risikovurdering, hvori de skriver:” Det er i 

nogen grad sandsynligt, at der frem mod 2020 vil opstå mindre, militære sammenstød. Det kan f.eks. 

være chikane af andre staters militære styrker, deres civile udforskning eller udnyttelse af 

naturressourcerne, f.eks. olieboringer eller fiskeri i eller nær omstridte områder. Men selv da er det ikke 

sandsynligt, at det vil udvikle sig til en militær konflikt. Arktis kan dog blive præget af konflikt, gensidig 

mistillid og militære spændinger, især hvis USA og Rusland ikke fastholder deres forbedrede politiske 

forhold” skriver Forsvarets Efterretningstjeneste i rapporten (Forsvarets Efterretningstjeneste 2011: 39). 

 

Nils Wang henviser til Den Kolde Krig, som eksempel på, hvordan en mulig konflikt i Arktis kan tage 

sig ud, hvor atomubåde overvågede hinanden under det isdækkede hav. Derimod anser Forsvarets 

Efterretningstjeneste det mere muligt at man oplever mindre militære sammenstød mellem aktørerne.  

 

1.8 Metode  

I dette afsnit vil jeg redegøre for den anvendte metode til besvarelse af problemstillingen. 

Med henblik på at vurdere konfliktpotentialet i Arktis mellem specialets aktører, bruger RSKT som den 

overordnende struktur for min analyse. Jeg har valgt at anvende teoriens deskriptive tilgang, idet den 

giver mig en analytisk ramme til at systematisere mine data.  

B&W har opstillet 4 analyseniveauer for en regional sikkerhedsanalyse:  

  

- Det nationale niveau: refererer til staternes interne forhold, og viser en stats sårbarhed. 

- Det regionale niveau: forholdet mellem sikkerhedskomplekset aktører.  

- Det interregionale niveau: regionens interaktion med naboregioner 

- Det globale niveau: samspillet mellem de globale og regionale sikkerhedsstrukturer.  

  

Det er ikke på forhånd givet, hvilket niveau, som er dominerende, men B&W understreger dog, at det 

regionale niveau altid vil være i spil (Buzan og Wæver 2003: 51-52). 

Mit primære fokus i specialet, vil være placeret på det nationale, regionale og globale niveau. 
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For at analysere det nationale niveau tager jeg udgangspunkt i begreberne, svag og stærk stat, og 

vurderer herudfra i hvilken grad, der er tale om stærke eller svage stater i den arktiske region.  

Dernæst, vil jeg analysere de enkelte staters økonomiske og militære kapacitet med henblik på at 

vurdere polaritetsstrukturen og magtbalancen i det arktiske sikkerhedskompleks. Analysen tager 

udgangspunkt i begreberne supermagt, stormagt og regionalmagt (Ibid.: 43). Dette gøres for at vise 

styrkeforholdene mellem staterne i regionen.       

Herefter, vil jeg redegøre for aktørernes arktiske politik og interesser i regionen. Dette skal illustrere 

hvor højt aktørerne har placeret udviklingen i Arktis på den sikkerhedspolitiske dagsorden.  

 

For at analysere det regionale niveau, vil jeg ud fra begreberne venskabs- og fjendskabsforhold redegøre 

for staternes indbyrdes relationer.  

Den sidste del af analysen, vil tage udgangspunkt i globale magters indflydelse i regionen, nærmere 

bestemt EU’s.   

 

For at undersøge ovenstående forhold, anvender jeg både den kvantitative og kvalitative metode. Jeg 

anser det dog for relevant i overvejende grad at anvende den kvalitative, frem for den kvantitative i form 

af eksempelvis spørgeskemaer, idet jeg ikke undersøger generelle forhold, som viser hvor udbredt et 

givent fænomen er.  

Grundet specialets eksplorative problemstilling, ville en kvantitativ metodeanvendelse virke forkert, da 

denne i højere grad undersøger foruddefinerede hypoteser.(Beckmann, Rasmussen & Østergaard 2006: 

120-121).  

 

For at analysere staterne, som henholdsvis svag og stærk stat, bruger jeg dog kvantitative statistiske data, 

som eksempelvis tal, der illustrerer staternes BNP pr. indbygger og korruptionsindeks, samt analyser af 

disse data. 

For at analysere aktørernes økonomiske og militære kapabiliteter, anvender jeg kvantitative statistiske 

data, og analyser af disse data.  

       

For at redegøre for staternes arktiske politik og prioriteringer i regionen, vil jeg både anvende staternes 

officielle arktiske strategier, sikkerheds- og forsvarsstrategier, analyser af disse strategier, officielle 

udtalelser fra stats- og regeringschefer, samt kvalitative interviews. 
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For at redegøre for staternes indbyrdes forhold, bruger jeg både kvalitative interviews, officielle 

udtalelser fra aktørernes ledere samt analyser af relationerne mellem staterne.  

  

EU’s rolle i Arktis, vil blive analyseret med udgangspunkt i institutionens officielle arktiske tiltag, 

analyser fra tænketanke samt kvalitative interviews.  

 

1.8.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for mit videnskabsteoretiske ståsted. 

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for specialet, bevæger sig i retning af den hermeneutiske 

synsvinkel, som anser virkeligheden som en generel beskrivelse, der afhænger af, hvordan det enkelte 

mennesker opfatter og fortolker den (Øhrgaard & Nørgaard 2004: 36-37).  

 

Hermeneutikken er relevant for samfundsvidenskabelige problemstillinger, idet tekstfortolkningen her 

spiller en afgørende rolle (Ibid.: 35).  

Da en stor del af specialet består i at fortolke interviewede personers holdninger til specialets emne samt 

fortolkninger af officielle dokumenter, artikler, og udtalelser, har jeg således valgt at arbejde ud fra den 

hermeneutiske synsvinkel. 

Et centralt element i den hermeneutiske fortolkningsproces er begrebet den hermeneutiske cirkel. Denne 

udtrykker at vi i vores forståelse bevæger os i en uendelig ring, hvor de enkelte dele skal forstås i lyset af 

helheden, mens helheden skal forstås ud fra de enkelte dele, idet der ikke kommer en helhed ud af 

ingenting (Ibid: 39). At vi forstår helheden ud fra delene, oplever vi hver gang, vi skal redegøre for vores 

forståelse, dvs. hver gang vi henviser til et sted, som danner grundlag for argumentationen (Ibid: 40).  

Forudsætningen for forståelse er ligeledes bestemt af vores egen kontekst, dvs. at jeg altid møder en 

tekst med en forforståelse.  

Ifølge hermeneutikken består kunsten i at man skal gøre sig bevidst om, at man påvirkes af sin egen 

forforståelse. Det er derfor vigtigt at reflektere over forudsætninger, og gøre dem synlige og 

gennemskuelige i teksten. Jeg har derfor en forforståelse, som er afgørende for min fortolkning af mit 

datamateriale. Jeg er altså ikke i stand til at forstå noget, uden at sætte det i relation, til det jeg allerede 

ved. Dette betyder samtidig, at jeg anlægger en vis portion subjektivitet gennem den måde, jeg vælger at 

fortolke og analysere mit datamateriale. 

Ved at jeg i specialets indledning opstiller en deduktiv-hypotese, udgør dette min forforståelse 

(Beckman, Rasmussen & Østergaard 2006: 51).  
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For at undgå at drage konklusioner ud fra mine egne forudindtagede fortolkninger, er det derfor 

nødvendigt, at jeg udfordrer mine fordomme ved at sætte dem på spil, og være parat til at revidere dem. 

Først når denne udfordring af mine fordomme er tilfredsstillende gennemført, er forståelsen tilendebragt, 

vel vidende, at det i hermeneutikken, er en uendelig proces (Øhrgaard & Nørgaard 2004: 36-37). 

 

1.9 Empiri 

I nedenstående afsnit vil jeg redegøre for specialets empiri, samt vurdere dens validitet. 

 

1.9.1 Kvalitative interviews 

På baggrund af den anvendte teori og Arktis som case, udarbejder jeg mine empiriske undersøgelser, 

hvor jeg har foretaget kvalitative interviews med personer, som har et indgående kendskab til situationen 

i Arktis.  

Formålet med interviewene er, at jeg skal tilegne mig en mere detaljeret viden på et område, hvor 

litteraturen er sparsom, idet sammenkoblingen af klimaforandringerne og sikkerhedspolitikken i Arktis 

er et relativt nyt fænomen. Disse interviews skal ligeledes teste og revidere min fortolkning af specialets 

problemstilling (Beckmann, Rasmussen & Østergaard 2006: 99-101).  

Ifølge Steinar Kvale er den kvalitative interviewform en form for menneskelig interaktion, hvor viden 

udvikles via dialog (Kvale 1997: 130). 

De fortællinger, som kommer frem i en kvalitativ interviewsituation, er altid kontekstafhængige. For det 

første udspringer interviewerens spørgsmål af en specifik forståelsesrammer og for det andet baserer 

interviewpersonen sine svar på sin egen forståelsesramme (Beckman, Rasmussen & Østergaard 2006: 

149-150).  

 

Jeg har udført semistrukturerede interviews, som er defineret ved at intervieweren arbejder ud fra en 

interviewguide, hvor temaer og hovedspørgsmål er defineret på forhånd, således at man får afdækket en 

række ønskede forskningsområder. 

Denne interviewform giver mig samtidig mulighed for at afvige fra min guide, hvis den interviewede 

bringer nye og interessante emner op, hvilket er en forudsætning for at få mest muligt udbytte af denne 

interviewform.  

Kvale argumenterer for at interviewet skal tilpasses de enkelte interviewpersoner, hvilket medførte har 

jeg udarbejdede mine guides tilpasset til den interviewede persons vidensområder og kompetencer 

(Justesen & Meyer 2010: 55-56). Ved at anvende denne metodeform, bliver det vanskeligt for mig at 

lave en komparativ analyse af data.  
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Den semistrukturerede interviewmetode er brugbar, når det omhandler undersøgelser, hvor man både 

ønsker en eksplorativ tilgang, der skaber ny viden, og hvor man samtidig har en række temaer, som man 

ønsker sine interviewpersoners tanker om. Ud fra ovenstående gennemgang, betragter jeg denne 

interviewform for det mest oplagte metodevalg (Justensen & Meyer 2010: 55-56). 

 

De interviewede personer er: 

 

 - Nils Wang – Kontraadmiral, og chef for forsvarsakademiet. 

 - Martin Breum – Arktisk journalist på DR, og forfatter til bogen: Når isen forsvinder.  

- Mikkel Vedby Rasmussen – Chef for Centret for Militære Studier under Instituttet 

Statskundskab. 

 

1.9.2 Kvantitative data 

Indledningsvis vil jeg redegøre for den globale opvarmnings indflydelse på afsmeltningen af den 

arktiske is. Her anvender jeg data fra det amerikanske klimaanalysecenter, National Snow and Ice Data 

Center, som analyserer isens udvikling i Arktis.  

 

Efterfølgende er det nødvendigt at forklare, hvorfor det pludselig er blevet interessant at diskutere 

sikkerhed i forbindelse med den arktiske region. Her vil jeg redegøre for de seneste estimater for olie, 

gas og mineraler i den arktiske undergrund.  

Jeg anvender data udarbejdet af United States Geological Survey (USGS), som er den mest autoritative 

kilde, når det omhandler forekomster af olie, gas (Pedersen 2011), samt data fra det amerikanske 

analyseinstitut, Technology Metals Research, som fremlægger estimater for mængden af sjældne 

jordarter på verdensplan. 

Dette skal tjene til at skabe rammen for de mulige interessekonflikter, der kan opstå mellem de 

involverede aktører.  

 

For at analysere aktørerne interne forhold, har jeg valgt at anvende kvantitative data, hvor jeg bruger 

statistiske kilder, fra de velansete organisationer OECD og Danmarks Statistisk. Disse skal give mig en 

indikation om, hvordan de socioøkonomiske forhold, er i staterne. Derudover anvender jeg data fra 

analyseinstituttet Edelman, som årligt udsender det såkaldte ”Trustbarometer”. Dette anvendes til at 

redegøre for statens legitimitet målt ud fra borgernes tillid til regeringen.  
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Derudover har jeg også anvendt data fra organisationerne Transparency International og Freedom 

House. Disse data skal give mig en idé om staternes grad af korruption på statsligt niveau og borgernes 

politiske og civile rettigheder  

Transparency Internationals metode kan muligvis drages i tvivl i nogle situationer, da deres indeks er et 

perceptions-indeks, og måler derfor ikke den faktiske korruption, men derimod om landet opfattes som 

korrupt. Hvad der opfattes som korruption i et land, opfattes måske ikke som korruption i et andet. Dette 

kan give uoverensstemmelser mellem data og de faktiske forhold. Jeg mener dog, at organisationens 

data besidder en vis grad af validitet, idet undersøgelsen bl.a. foretages af embedsmænd og politikere, 

altså personer med indgående kendskab til de statslige institutioner.  

 

Der kan ligeledes drages to kritikpunkter ved anvendelsen af data fra Freedom House. 

For det første, sker udregningerne på baggrund af subjektive ekspertvurderinger, og kan derfor medføre 

udregningsfejl fra forskerens side. Derimod anser jeg Freedom Houses metode, som brugbar, idet 

subjektive analyser af eksperter kan inddrage mange forskellige forhold i den samlede vurdering. 

Således bliver bedømmelsen mere nuanceret og præcis. For det andet, bygger Freedom House på en 

antagelse om, at liberale demokratier er de bedste til at sikre frihed for borgerne. Dette er ikke 

nødvendigvis en universel opfattelse, og professor i filosofi Daniel A. Bell, argumenterer for at visse 

stater er bedre tjent med en styreform, hvor bureaukrater og eksperter styrer landet, frem for indførelsen 

af et liberalt demokrati. Dette skyldes at borgerne muligvis ikke er oplyste og uddannede, og derved 

parate til at tage stilling til at vælge repræsentanter, som kan tage hensyn til samfundet, som helhed 

(Bell). 

For at undersøge staternes militære kapaciteter, vil jeg anvende data fra Stockholm International Peace 

Research Institute, som er en respekteret tænketank for militære studier. 

Jeg anvender data fra OECD for at redegøre for staternes økonomiske kapabiliteter.  

 
 
1.9.3 Kvalitative data 

Derudover har jeg indsamlet min empiri fra forskellige kilder.  

Som teoretisk grundlag for specialet, har jeg bl.a. anvendt primærkilden, Regions and Powers, som er 

skrevet af B&W. Disse har udarbejdet teorien om det Regionale Sikkerhedskompleks, og begge er 

førende teoretikere indenfor disciplinen, international politik. Denne primærkilde, vurderes hermed til at 

være anvendelig til dette speciale.  
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For at redegøre for den klassiske realisme, har jeg anvendt værket, Politics Among Nations, skrevet af 

Hans Morgenthau. Denne primærkilde vurderes ligeledes til at have en høj validitet.    

 

For at redegøre for aktørernes arktiske politik, har jeg anvendt strategiernes oprindelige tekst, samt 

udtalelser fra politikere. Disse burde som udgangspunkt have en høj validitet, men ifølge Michael Byers, 

professor i Folkeret ved University of Columbia, er forskellen mellem hvad politikere siger i 

offentligheden, og hvad der foregår under mere private former, sommetider ret markant, og derfor kan 

man ikke garantere at politikerne gemmer på en skjult dagsorden (Bernard).  

Jeg har ikke fundet en oversættelse af Ruslands arktiske strategi8 udarbejdet af de russiske myndigheder. 

Dog har jeg fundet en oversættelse i The journal of International Security Affairs9, som er et amerikansk 

magasin udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dette anser jeg som det mest troværdige dokument, som var 

tilgængeligt.  

 

Desuden har jeg anvendt publikationer og analyser fra netbaserede tænketanke, som bearbejder 

situationen i Arktis eller som har sikkerheds- og forsvarspolitik, som sit primære arbejdsområde. Disse 

kilder har jeg vurderet til at være i besiddelse af en høj validitet, idet forfatterne til materialet, 

hovedsageligt er professorer og forskere indenfor for området. 

 

Endeligt, har jeg anvendt artikler fra både nettet og dagblade. Disse repræsenterer ikke nødvendigvis 

forfatterens egne synspunkter, men kan redegøre for politiske holdninger. Jeg er bevidst om at aviser har 

en bestemt politisk overbevisning, hvilket kan have indflydelse på artiklens udtryksmåde og fokus.   

 

2. Fakta omkring Arktis 

I nedenstående afsnit, vil jeg redegøre for den globale opvarmnings betydning for de arktiske forhold, de 

estimerede ressourcer i undergrunden samt opstille de juridiske rammer for reguleringen af regionen. 

 

2.1 Den globale opvarmning 

Jeg vil i nedenstående afsnit kort skitsere estimaterne for udviklingen af den globale opvarmnings 

indvirkning på afsmeltningen af isen i Arktis.  

Ifølge National Snow and Ice Data Center er tidshorisonten for en lettere adgang til den arktiske 

undergrund kommet nærmere. Af den årsag er interessen fra de omkringliggende kyststater og eksterne 

                                                 
8The Foundations of the Russian Federations State policy in the Arctic until 2020 and beyond” fra 2008 
9 http://www.securityaffairs.org/issues/2010/18/russia's_new_arctic_strategy.pdf 
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interessenter, for at få en del af ressourcerne, øget behørigt. Figur 1 viser, at isen i Arktis smelter med 

hastige skridt. Siden 1979 er isen gennemsnitligt formindsket med 2,6 % for hvert årti (NSIDC). En 

rapport fra 2007 udgivet af UNEP10, med titlen ”Global Outlook for Ice and Snow”, konkluderede at 

isen i Arktis smelter hurtigere end forventet. Ifølge rapporten, har isen i de sidste 3 årtier smeltet med 

8,9 % i september måned og 2,5 % i marts. Fortsætter denne tendens, udelukker UNEP ikke, at Arktis er 

totalt isfrit i år 2100(UNEP: 11).   

   

  
Figur 1 taget fra National Snow and Ice Data Center  

 

 

2.2 Hvilke naturressourcer gemmer sig i den arktiske undergrund? 

Jeg vil i nedenstående afsnit redegøre for de ressourceforekomster, som ifølge U.S. Geological Survey 

(USGS) og analyseinstituttet Technology Metals Research (TMR) gemmer sig i den arktiske 

undergrund.  

De seneste estimater fra USGS illustrerer, at det Arktiske område indeholder 90 milliarder tønder11 olie, 

svarende til 3 års produktion på verdensplan.    

Gasressourcerne er langt mere omfangsrige, ifølge USGS svarer det til 47.000 milliarder kubikmeter 

naturgas og 44.000 milliarder tønder flydende naturgas. Sammen med de store mængder gas, nord for 

Rusland, udgør dette tilsammen i nærheden af 30 års gasproduktion på globalt plan (Rothenberg(A). 

Den arktiske undergrund gemmer på enorme mængder af sjældne jordarter. På nuværende tidspunkt 

findes 97 % af verdens sjældne jordarter i Kina ifølge TMR. Derfor forudser analyseinstituttet, at 

                                                 
10 United Nations Environment Programme 
11 En tønde råolie udgør ca. 159 liter. 
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Grønland i 2017 vil være i besiddelse af verdens næststørste mængde, og vil stå for 14 % af udvindingen 

fra minen i Kvanefjeldet ved Narsaq i det sydlige Grønland (Thorsen 18. marts 2012).     

 

2.3 UNCLOS 

Som nævnt ovenfor fastlægger UNCLOS, FNs havretskonvention fra 1982, retningslinjerne for 

opdelingen af den arktiske region. Denne giver de omkringliggende kyststater mulighed for at fremsætte 

krav over for den af FN nedsatte Kommission for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS), om at udvide 

kontinentalsoklen12 ud over den nuværende 200 sømils-grænse til 350 sømil (UNCLOS: Art. 76).     

Havretskonventionen opererer også med princippet om etableringen af en såkaldt eksklusiv økonomisk 

zone (EEZ), som giver kyststaterne suveræne rettigheder til at udforske zonen, med henblik på 

økonomisk udbytte, dog under hensyntagen til miljøet (UNCLOS: Art. 56, stk. 1, litra a) 

 

Kortet viser staternes kontinentalsokkelgrænse, samt det endnu ikke opdelte område (Det hvide skraverede område).  

Kilde: http://www.dur.ac.uk/ibru/resources/arctic/ 

                                                 
12 Kontinentalsoklen defineres som en: ”Naturlig forlængelse af kyststatens landterritorium under det tilstødende 
havområde” ( UNCLOS: Art. 76, stk. 1).  
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Ud fra ovenstående redegørelse af UNCLOS, virker det umiddelbart enkelt at opdele det arktiske 

territorium, idet videnskabelig dokumentation kan afgøre, hvorvidt en del af det arktiske ocean tilhører 

en stat frem for en anden.  

Komplikationerne kan opstå, når kyststaterne gør krav på samme område af kontinentalsoklen. I sådanne 

situationer skal den endelige afgørelse ske ved den internationale domstol i Haag, Havretsdomstolen i 

Hamburg eller via bilaterale aftaler mellem landene, afhængig af hvad de pågældende regeringer kan 

blive enige om (Rothenborg(B). Som nævnt tidligere har USA endnu ikke ratificeret konventionen, 

hvilket kan komplicere opdelingsprocessen. Dette kan sende et forkert signal til de øvrige aktører, og 

således skabe tvivl omkring landets intentioner i Arktis(Clemmensen). Ét af argumenterne fra 

amerikansk side, for ikke at ratificere konventionen, er gået på at man som supermagt, skulle have 

forrang for internationale aftaler (Wæver 2010: 11-12). 

 

2.4 Ilulissat-deklarationen 

Udover Havretskonventionen har jeg ligeledes medtaget Ilulissat-deklarationen. Erklæringen 

understreger at Havretskonventionen udgør et tilstrækkeligt juridisk grundlag for territorialopdelingen af 

Arktis, og at yderligere modifikationer af det traktatmæssige fundament ikke er nødvendigt. Erklæringen 

anerkender kyststaternes særstatus og suveræne rettigheder i regionen. Opstår der uoverensstemmelser 

mellem staterne, skal det løses gennem politiske forhandlinger (Ilulissat-Deklarationen).  

 

3. Analyse af aktørerne som henholdsvis svag eller stærk stat 

Jeg vil i nedenstående afsnit præsentere det teoretiske grundlag for analysen af de interne forhold hos 

staterne. 

For at kunne definere sikkerhedsdynamikkerne i et sikkerhedskompleks er det nødvendigt at identificere 

aktørtyperne. B&W argumenterer for, afhængig af hvilke statstyper der indgår i et regionalt 

sikkerhedskompleks, vil udviklingen tage forskellige retninger (Buzan og Wæver: 21) 

B&W opererer med begreberne svag og stærk stat. Dette skal ikke forstås som staten som en svag eller 

en stærk magt, men om graden af samspil mellem civilsamfundet og de statslige institutioner. 

Principperne om svag og stærk stat tager udgangspunkt i Immanuel Kants berømte hypotese om; ”at 

demokratier sjældent eller aldrig går i krig med hinanden. Derfor handler begreberne også om graden af 

demokrati i en stat (Ibid:22).  

Udover at nævne graden af samspil mellem civilsamfundet og de statslige institutioner, præciserer B&W 

ikke termerne yderligere. Derfor har jeg fundet det nødvendigt at anvende elementer af Georg Sørensens 

præcisering af begreberne.  
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En stats styrke vurderes ud fra graden af statslighed, som er grundlæggende elementer, der karakteriserer 

en velfungerende stat. Georg Sørensen opstiller 3 overordnede variabler, som er essentielle for at kunne 

definere en statstype. Disse faktorer vil danne grundlaget for analysen af aktørerne, som svag og stærk 

stat. 

 

For det første, et grundlæggende niveau af økonomisk velfærd. Hermed refererer Georg Sørensen til 

graden af statens socioøkonomiske niveau, der gør det muligt at sikre befolkningens levestandard 

(Sørensen 1997: 126).  

Andet element omhandler statens institutioner. Dette skal forstås som graden af samspillet mellem de 

statslige institutioner og civilsamfundet.  

I en velfungerende stat har borgerne en forventning om at staten opretholder en række fundamentale 

funktioner, såsom lighed for loven, personlig frihed, fri presse og grundlæggende politiske rettigheder.  

I svage stater er graden af disse funktioner enten begrænsede eller ikke-eksisterende, fordi staten 

besidder en lav grad af politisk institutionalisme, hvor institutionerne er enten dårligt udbyggede, 

ressourcesvage eller korrupte. Den manglende politiske institutionalisme medfører samtidig at staten har 

vanskeligt ved at igangsætte demokratiske processer (Ibid.: 127) 

 

Endeligt mangler den svage stat legitimitet i befolkningen. Dette refererer til befolkningens loyalitet 

overfor regeringen (Ibid: 127-128). Det vil sige at borgerne må være både ukritiske og ureflekterende i 

forhold til staten, det betyder at borgerne grundlæggende accepterer statens kerneværdier – og ideer 

(Nielsen 2008: 203). 

 

Georg Sørensen redegør ikke for om alle variablerne skal være til stede, før at man kan betegne en stat, 

som svag eller stærk. Med det er klart, at jo flere eller færre af parametrene en stat besidder, desto 

stærkere eller svagere er staten.  

 

3.1 Staternes socioøkonomiske niveau 

Ved at tage udgangspunkt i statens BNP. pr. indbygger, kan jeg lave en sammenligning af staternes 

socioøkonomiske niveau. Disse data skal give en indikation af, i hvor høj en grad, staten er i stand til at 

sikre borgernes levestandard (Sørensen 1997: 126) 
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Figur 2 

BNP pr. indbygger målt i USD. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Danmark(12) 30.428 32.301 33.196 36.026 37.731 39.494 37.680 39.545
Norge(4) 38.299 42.258 47.319 53.288 55.042 60.480 54.568 56.648
Canada(14) 31.269 32.846 35.106 36.854 38.535 38.883 37.808 38.914
USA(8) 38.128 40.246 42.466 44.595 46.337 46.901 45.674 47.024
Rusland(46) 9.214 10.223 11.826 14.981 16.787 20.342 19.023 19.833  

Data taget fra OECDs database (Organisation of Economic Co-operation and Development): www.oecd.org 

() = Landenes BNP pr indbygger på verdensplan i 201013:   

Udregningerne i analysen af staterne, som enten svage eller stærke, har jeg selv foretaget.  

3.1.1. Danmark 

Danmark oplever i den analyserede periode en stigning på ca. 30 % i BNP pr. indbygger, og var i 2010 

rangeret som verdens tolvte rigeste land. Danmark har et veludviklet velfærdssystem, som er en 

medvirkende faktor til at sikre borgernes levestandard.  

 

3.1.2 Norge 

Norge har i perioden 2003-2010 haft en stigning på cirka 48 % i BNP pr. indbygger, hvilket er den 

næststørste procentmæssige stigning i forhold til de øvrige stater. Norge er et af verdens rigeste lande, 

og er som Danmark en velfungerende velfærdsstat.  

Norge har siden olieboomet i 1970’erne haft et sikkerhedsnet under sin økonomi, hvilket også afspejles i 

landets BNP. pr. indbygger(Grøsvik juni 2011).  

 

3.1.3 Canada 

I Canada ser man en stigning på ca. 24,5 % i BNP pr. indbygger. 

Som i både Norge og Rusland er oliesektoren i Canada ligeledes en vigtig del af landets økonomi.  Siden 

Canada og USA indgik en frihandelsaftale i 1989, har Canadas økonomi været dybt afhængig af landets 

forhold til USA. Og ca. 95 % af den eksporterede olie går til USA(Binné 2010).   

 

3.1.4 USA 

Ifølge figur 2 har amerikanerne haft en stigning i BNP pr. indbygger på 23,3 %, hvilket er den laveste 

stigning i forhold til de øvrige aktører. Efter landets recession under den økonomiske krise, er landet så 

småt begyndt at komme på fode igen. Dette skyldes i høj grad massive offentlige investeringer 

(Sørensen 2011). 

 

                                                 
13 Verdensbanken: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf 
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3.1.5 Rusland  

Rusland har haft største stigning i BNP. pr. indbygger på ca. 115 %, hvilket betyder en forhøjet 

levestandard. Ifølge forfatter og Ruslandsekspert, Jens Jørgen Nielsen, er det den altovervejende årsag til 

at Putin, ved det netop overstående præsidentvalg, fik langt størstedelen af stemmerne (Nielsen 2012).  

For Rusland er energisektoren den dominerende, og den økonomiske fremgang skyldes især de stigende 

olie- og energipriser. De russiske olievirksomheder er statsejet, og olie – og gasselskaberne Gasprom og 

Rosneft fremstår som de klareste eksempler. Den største trussel mod Ruslands økonomi er således et 

fald i oliepriserne, hvor offentlige udgifter til uddannelse og sundhed vil komme under pres (Grøsvik juli 

2011).   

 

Ovenstående data illustrerer at alle specialets aktører i den analyserede tidsperiode har oplevet en 

stigning i BNP pr. indbygger. Russernes levestandard er steget mest, men har alligevel den laveste BNP 

pr. indbygger i forhold til de øvrige stater og fremstår ud fra denne indikator svagest i forhold til de 

øvrige, hvor Norge står stærkest. Canada har igennem perioden oplevet en stigende vækst i landets BNP. 

pr. indbygger. Danmarks vækst placerer sig nogenlunde i forlængelse af Canadas vækstrate. USA's BNP 

pr. indbygger er det næsthøjeste og her fremstår staten stærk.  

 

3.2 Graden af samspil mellem de statslige institutioner og civilsamfundet 

For at analysere samspillet mellem de statslige institutioner og civilsamfundet, vil jeg først vurdere 

graden af korruption, og dernæst aktørernes politiske og civile rettigheder.   

 

3.2.1 Graden af korruption i staterne  

For at analysere graden af samspil mellem statens institutioner tager jeg for det første udgangspunkt i 

data fra Transparency International, som er en international organisation, som oplyser om og bekæmper 

politisk korruption. Organisationen udgiver hvert år et indeks, kaldet Corruption Perception Index 

(CPI), som måler graden af korruption i den offentlige sektor, ud fra regeringernes evne til at beskytte 

borgerne mod korruption, misbrug af offentlige midler og fordækt beslutningstagen.  

Organisationen tager udgangspunkt i en række forskellige former for korruption14, såsom bestikkelse15, 

smørelse16, underslæb17, bedrageri18, afpresning19 og nepotisme20. Eftersom korruption tilsidesætter 

                                                 
14 Transparency International definerer korruption som:” misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld”  
15 Bestikkelse er en betaling, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er uærligt eller i strid med vedkommendes 
pligter med det formål at opnå en uberettiget fordel. 
16 Smørelse har til formål at sikre eller fremskynde en handling, som betaleren lovmæssigt eller på en anden måde er 
berettiget til. 
17 Underslæb, også kaldet kassesvig, er tyveri af offentlige midler begået af offentlige ansatte. 
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demokratiet, skal disse data være medvirkende til at give en indikation af styrken af aktørernes statslige 

strukturer.  

Figur 3 viser aktørernes CPI, samt deres placering på listen over de 183 deltagende lande 

 

Indekset inddeler stater fra 0(meget korrupt) til 10(ikke-korrupt) på basis af det opfattede niveau af korruption i den offentlige sektor, ud fra 

en vurdering af landenes embedsmænd, politikere, erhvervsfolk og eksperter(Transparency International Danmark). Data taget fra 

International Transparency, www.transparency.org.  

 

3.2.1.1 Danmark 

Figur 3 viser at Danmark får 9,4 CPI, hvilket placerer landet som nummer to på listen over de 

deltagende lande, og opfattes derfor, som et af verdens mindst korrupte lande.  

Til trods for dette meget lave korruptionsniveau, påpeger formanden for Transparency International 

Danmark, at landet alligevel står overfor udfordringer. Årsagen skal findes i landets store offentlige 

sektor, som er hierarkisk opbygget, og dens stigende markedsgørelse, samt den private sektors øgede 

integration i verdenshandlen (Transparency International: 2).  

 

3.2.1.2 Norge 

Norge scorer 9 CPI, og har en placering som nummer 6 på verdensplan. Til trods for Norges høje indeks, 

har den norske minister Rigmor Aasrud i 2011, iværksat en omfattende undersøgelse af landets 

muligheder for at bekæmpe korruptionen i den offentlige sektor, blandt medierne, og hos den dømmende 

magt. Dette skyldes at Norge har oplevet en række enkelt sager, som har haft en potentiel ødelæggende 

effekt for landets økonomiske udvikling (Norske Ministerium for Administration).  

 

 

 
                                                                                                                                                                          
18 Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter en eller anden form for svindel, bedrag eller falskneri. Det er 
bedrageri, når en offentlig ansat snyder borgere eller firmaer for egen vindings skyld, eller hvis offentlige ansatte er 
involverede i det sorte marked eller kriminelle kredse. 
19 Afpresning er, når offentligt ansattes tiltvinger sig penge eller andre midler ved hjælp af tvang eller trusler om vold. Ved 
selv at chikanere borgere eller firmaer og dermed skabe usikkerhed politifolk eller andre offentligt ansatte afkræve for at 
genskabe sikkerhed. 
20 Nepotisme er unfair begunstigelse af familiemedlemmer, venner, bekendte, når der skal besættes stillinger eller gives 
fordele. Det er en særlig form for magtmisbrug, hvor den magtfulde favoriserer efter familiebånd og venskab end efter 
relevant erfaring og uddannelse. 

Corruption perception index Rangering i 2011

Danmark 9,4 2

Norge 9 6

Canada 8,7 10

USA 7,1 24

Rusland 2,4 144
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3.2.1.3. Canada 

Canada modtager 8,7 CPI, og opfattes ligesom Danmark og Norge, som værende meget lidt korrupt.  

I en rapport udgivet af Transparency International i 2011, står der nedskrevet at Canada i 2010 havde én 

bestikkelsessag, hvor vedkommende var blevet anklaget og 23 bestikkelsessager, som var under 

efterforskning.  

I rapporten anbefaler Transnational International at den canadiske regering skal effektivisere landets 

administrative og efterforskningsmæssige rammer for at undgå at bestikkelse af embedsmænd og 

politikere i andre lande (Heimann et al. 2011: 24-26). 

 

3.2.1.4 USA 

USA får 7,1 CPI i undersøgelsen, og opfattes som meget lidt korrupte, men hvor der samtidig er plads til 

visse forbedring. Én af årsagerne til at landet ikke er rangeret højere i undersøgelsen, kan findes i en 

analyse foretaget af State Integrity Investigation21. Dette analyseinstitut har kigget på de 50 statslige 

regeringer i USA, hvor de bl.a. har undersøgt de anvendte mekanismer, der skal forhindre korruptionen i 

staterne. I analysen konkluderes det, at de amerikanske statspolitikere modtager donationer, for at finde 

smuthuller i lovgivningen og effektivisere beslutningsprocesserne. Undersøgelsen viser desuden er der 

ikke en eneste stat, der får den højeste karakter A, og 8 stater dumper i analysen (Jensen og Ginley).  

 

3.2.1.5 Rusland 

Rusland skiller sig markant ud i forhold til de øvrige stater, og modtager kun 2,4 CPI, hvilket placerer 

landet, som nummer 143 på verdensplan. Stater som Syrien, Libanon og Pakistan opfattes, som mindre 

korrupte end Rusland.  

En score på 2,4 CPI, viser at landets politikere i høj grad anvender deres position til egen vindings skyld.  

Indekset indikerer at korruptionen er en indgroet del af den russiske offentlige sektor, og tidligere 

præsident Dimitri Medvedev har også udtalt at den statslige korruption bremser landets fremtidige 

udvikling. 

For at eksemplificere, mener den russiske militære chefanklager at 20 % af den russiske stats 

forsvarsbudget, hvert år bliver stjålet af regeringens embedsmænd og generaler (DR Nyheder 2011).   

Journalist Per Dalgård, skriver i bogen, Putin, og Ruslands ukontrollable demokrati, at Putin anvendte 

offentlige midler til at vinde den netop overståede valgkamp, og forgylde nære venner med høje 

stillinger inden for staten (Dalgård 2012: 19).  

 

                                                 
21 Organ, der via dataindsamling analyserer de staters politiske systemer, og anti-korruption mekanismer  
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3.2.2 Politiske og civile rettigheder 

For yderligere at vurdere graden af samspil mellem staten og civilsamfundet har jeg anvendt data fra den 

ikke-statslige organisation Freedom House, som måler staters frihedsgrader. Freedom House er af den 

opfattelse af, at frihed22 for mennesker bedst skabes i liberale demokratiske samfund. For at illustrere 

graden af frihed i en stat, opererer Freedom House med to opdelinger: politiske rettigheder og civile 

rettigheder.   

Freedom House karakteriserer borgernes politiske rettigheder ud fra følgende kriterier:  

- Den politiske valgproces. 

- Fri stemmeret på forskellige alternativer i legitime valg, og deltagelse i politiske partier og 

organisationer. 

- Vælge politiske repræsentanter, som har den afgørende indflydelse på den offentlige politik. 

Civile rettigheder tillader for borgerne:  

- Ytrings- og overbevisningsfrihed 

- Forsamlingsfrihed 

- Sikrer den enkeltes autonomi mod statslig indblanding(Puddington: 33) 

 

Figur 4 Variablerne politiske rettigheder og civile rettigheder 

Politiske rettigheder(PR) i 2012 Civile rettigheder(CV) i 2012 Graden af frihed
Danmark 1 1 Fri
Norge 1 1 Fri
Canada 1 1 Fri
USA 1 1 Fri
Rusland 6 5 Ikke fri  

Freedom House opstiller de to parametre på en skala fra 1 til 7, hvor 1 viser at en nation er fuldstændig fri, og 7 indikerer at en stat er 

mindst mulig fri. Data taget fra Freedom House. Modtager landene i gennemsnit 1 - 2,5 points, karakteriseres staten som henholdsvis fri, 

3,0 – 5,0 som delvis fri og 5,5 – 7,0 som ikke fri. Data taget fra: 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/FIW%202012%20Booklet--Final.pdf   

 

3.2.2.1 Danmark, Norge, Canada og USA  

I forhold til variablerne PR og CV opnår Danmark, USA, Canada og Norge alle 1 point, og fremstår 

dermed som fuldstændig frie stater, hvor borgerne har fri stemmeret, mulighed for at ytre sig frit og 

forsamlingsfrihed. Derfor vil jeg i nedenstående afsnit ikke behandle dem yderligere.  

                                                 
22 Freedom House definerer frihed, som muligheden for at handle spontant uden for regeringens kontrol på en række områder.  
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3.2.2.2 Rusland  

Derimod viser figur 4 at Rusland får 6 point, hvad angår PR, hvilket betyder at overtrædelsen af de 

politiske rettigheder er af alvorlig karakter. 

For det første er provinslederne ikke valgt demokratisk, men udnævnes af regeringen i Kreml. Herved er 

det kun, de af Kreml-kontrollerede partier, som har mulighed for at stille op til parlamentet (Dalgård 

2010).  

Det russiske præsidentvalg i marts viste eksempler på, hvordan styret i Kreml dikterede den politiske 

dagsorden.  

Det russiske justitsministerium afviste bl.a., at lade partiet PARNAS23, at stille op. Justitsministeriet 

henviste til at partierne havde ”sjusket” med opstillerlisten af kandidater, og blev herefter afvist. Dette 

var fejl, som let kunne have været rettet (Dalgård: 2011). Af denne årsag eksisterede der ingen reel 

opposition til Putin.  

I forhold til russernes civile rettigheder, er der indskrænkninger på en række områder.  

Først og fremmest er der grænser for pressefriheden, hvilket har medvirket til at adskillige journalister, 

som stiller sig kritisk over for regeringens politik enten er blevet myrdet, gennembanket eller på mystisk 

vis ”forsvundet”. Ifølge organisationen, Glasnost Defense Foundation, blev 12 journalister dræbt i 2010, 

og Freedom House betegner Rusland, som et af verdens farligste lande, hvad angår erhvervet som 

journalist (Freedom House).  

Retten til forsamlingsfrihed er forfatningsmæssigt forankret, men aktivister bliver regelmæssigt 

chikaneret og arresteret. Senest har man oplevet at store fredeligt anmeldte demonstrationer mod Putin, 

hvor demonstranter har beskyldt ham for valgsvindel, er blevet opløst af regeringens sikkerhedssoldater, 

som har anvendt vold mod demonstranterne (Prasz). 

 

3.3 Legitimitet i befolkningen – Befolkningernes tillid til regeringen 

For at vurdere befolkningens loyalitet overfor regeringen, anvender jeg data fra Edelman, som har 

udarbejdet det såkaldte Trustbarometer, som viser befolkningens grad af tillid. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 En sammenslutning af partier, under betegnelsen Folkets Frihed, bestående af liberale og demokratiskorienterede politikere 
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Figur 5 
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Kilde: www.edelman.com24,25 

Får landet mellem 0-50 % befolkningen ikke tillid til regeringen, mellem 50-60 % er befolkningen neutral og mellem 60-100 % har 

befolkningen tillid til regeringen. Tallene for Norge er taget fra en separat undersøgelse foretaget af Edelman i 201126. Edelman har ikke 

udarbejdet direkte tal for Canada i 2010. Edelman trustbarometer indeholder ikke direkte tal for Danmark, derfor har jeg anvendt tal fra en 

undersøgelse fra Danmarks Statistisk fra 2010, som skal give mig en indikation af tillidsniveauet i landet. 

 

3.3.1 Danmark 

Undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Statistik viser at 59 % af danskerne i 2010 havde tillid til 

regeringen og 37 % nærede mistillid til regeringen(Danmarks Statistik). Undersøgelsen illustrerer at 

danskerne overordnet har tillid til regeringen.  

3.3.2 Norge 

I Norge målte Edelman i 2011 74 %, hvilket i forhold til specialets øvrige aktører viser at den norske 

befolkning nærer den største tillid til regeringen. Sammenlignet med eksempelvis Rusland scorer Norge 

34 procentpoint mere. 

 

3.3.3 Canada 

Canada scorer i 2012 58 %, og har siden 2011 oplevet en stigning på 3 procentpoint. Tallene viser at 

befolkningen placerer sig neutralt i forhold til regeringen, dog observerer man en stigende tendens i 

tilliden.  

 

                                                 
24 Tal for 2010: http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf 
25 Tal for 2011 og 2012 http://www.scribd.com/doc/79026497/2012-Edelman-Trust-Barometer-Executive-Summary 
26 http://www.scribd.com/doc/47667236/Trust-Barometer-Norway-2011 
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3.3.4 USA 

Tallene fra USA viser at befolkningen ikke har den store tillid til regeringen. Figur 5 illustrerer at landet 

i 2010 får 46 % og oplever et fald på 4 procentpoint. Dog ser man en stigning på 7 procentpoint til 49 % 

fra 2011 til 2012, hvilket svarer til en stigning på ca. 16,7 %. Tallene viser på trods af stigningen, at den 

amerikanske befolkning ikke har tillid til regeringen.    

3.3.5 Rusland 

I Rusland halter tilliden til regeringen efter, hvor landet i 2010 får 38 %, men oplever en lille stigning på 

2 procentpoint. Fra 2011 til 2012 sker der et fald på 8 procentpoint til 32 %, hvilket svarer til et fald på 

25 %. Dette placerer Rusland lavest i analysen. Russerne nærer ikke den store tillid til regeringen. 

Ifølge en rapport fra Transparency International skriver organisationen at de seneste folkelige 

protestmarcher og demonstrationer i Rusland, er et sikkert udtryk for borgernes manglende tillid til den 

siddende regering(Transparency International: 7). Dette stemmer i høj grad overens med tallene fra 

Edelmans Trustbarometer, som illustrerer at tilliden til den russiske regering i 2012 er faldet.   

Den statslige legitimitet målt ud fra Edelmans Trustbarometer, viser at Rusland er den svageste af 

staterne. Befolkningen i USA har en anelse større tillid til deres regering, men ligger alligevel i 

Trustbarometret inden for rammerne, hvor befolkningen ikke har tillid til regeringen. Målt ud fra dette 

parameter fremstår både Danmark og Canada, som solide stater, hvor Nordmændene dog nærer den 

største tiltro til deres regering.  

 

3.4 Delkonklusion 

Jeg har til inddelt landene efter tallene 1 til 5, hvor 5 betyder en stærk, demokratisk og velfungerende 

stat, og hvor 1 betyder det modsatte. 

 

 

Ud fra ovenstående analyse konkluderer jeg, at Rusland målt ud fra Georg Sørensens kriterier fremstår, 

som den svageste stat. For det første har Rusland det laveste socioøkonomiske niveau. For det andet 

opfattes landet som det mest korrupte, hvor borgerne samtidig har en lav grad af politiske - og civile 

Graden af velfungerende stat
Danmark 4
Norge 5
Canada 4

USA 3
Rusland 2
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rettigheder, og betragtes derfor ikke som frit. Disse forhold hænger sammen med befolkningens 

manglende tillid til regeringen, og har resulteret i omfattende demonstrationer mod Putin.  

Målt ud fra samme parametre fremstår USA, Norge, Canada og Danmark alle som stærke stater. Norge 

ligger helt i top, og scorer højest i alle kategorier, på nær i CPI, hvor Danmark opfattes som et mindre 

korrupt land. Danmark placerer sig sammenlagt efter Norge, og fremstår som en velfungerende 

demokratisk stat, hvor alle Georg Sørensens kriterier er opfyldt. Canada er nogenlunde på niveau med 

Danmark, men opfattes som en anelse mere korrupt end Danmark. Til trods for at USA har det 

næststørste BNP pr. indbygger, opfattes USA alligevel som en mindre stærk stat i forhold til Norge, 

Danmark og Canada. Dette skyldes at landet opfattes som det næstmest korrupte land af de øvrige 

aktører. Borgerne har både politiske og civile rettigheder og opfattes derfor som frit. Hvad angår den 

statslige legitimitet, har befolkningen ikke den store tillid til regeringen. Alligevel fremstår USA målt ud 

fra Georg Sørensens parametre, som en stærk og demokratisk stat.  

 

I henhold til Kants tese om, at demokratier ikke går i krig med hinanden, fremstår Danmark, Norge, 

USA og Canada alle som stærke stater, der er i stand til at sikre en fredelig sikkerhedsmæssig udvikling i 

Arktis. I dette perspektiv, anser jeg det for usandsynligt, at disse stærke stater vil søge en konfrontation.  

Rusland virker i forhold til de øvrige aktører, som en mere utilregnelig stat. En forholdsvis lav 

levestandard, omfattende korruption på statsligt niveau, og manglende tillid til regeringen nedsætter 

graden af samspil mellem civilsamfundet og befolkningen.  

 

Af analysedelen fremgår det tydeligt at Danmark, Norge, USA og Canada sammenlignet med Rusland 

har vidt forskellige syn på korruption, pressefrihed og politiske rettigheder. Faktorer, som kan have en 

negativ effekt på staternes opfattelse af hinanden.  

Jeg kan godt forestille mig et scenarie, hvor Danmark, Norge, USA og Canada går sammen for at lægge 

et maksimalt pres på Rusland, med det formål at fremme landets demokratiske udvikling. Et pres, som 

Rusland vil kunne føle sig intimideret af, og som ville kunne føre til en diplomatisk krise eller 

spændinger mellem staterne. Spændinger, som ligeledes kunne have en effekt på udviklingen mellem 

staterne i den arktiske region, i form af eksempelvis boykot af handelsaftaler, og udelukkelser af 

virksomheder i Rusland.   

Målt ud fra disse parametre udgør Rusland den største sikkerhedsmæssige risiko imod udviklingen af 

Arktis.  
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4. Analyse af polariteten i Arktis 

I nedenstående analyse vil jeg behandle magtfordelingen mellem aktørerne i sikkerhedskomplekset, 

hvilket gøres ved at se på de enkelte aktørers magtstatus.  

For at kunne identificere magtfordelingen B&W kategoriseret aktørerne, som henholdsvis supermagt, 

stormagt og regionalmagt. Denne kategorisering er vigtig, idet den er bestemmende for, hvilke 

sikkerhedsdynamikker, der spiller ind i regionen. B&W definerer magtfordelingen mellem aktørerne ud 

fra staternes økonomiske kapaciteter (BNP) militære kapaciteter(samlede militærbudget), og deres evne 

til at projicere magt i internationale fora.  

Polariteten kan tage form af uni-, bi-, eller multipolaritet (Buzan og Wæver: 49). 

En supermagt er dominerende i det internationale system. Både supermagten selv og de øvrige aktører 

skal acceptere den som supermagt, hvis den skal kunne benævnes som sådan. Supermagten skal have de 

fornødne militære, økonomiske og politiske kapaciteter til at have en verdensomspændende rækkevidde 

i sikkerhedsmæssige spørgsmål. Supermagten skal være en aktiv aktør, der gennem brugen af sine 

kapaciteter, er i stand til påvirke den sikkerhedsmæssige dagsorden, f.eks. ved anvendelse af trusler, en 

intervention eller hvis en allieret har brug for hjælp. USA er ifølge B&W eneste tilbageværende 

supermagt i det internationale system (Buzan og Wæver: 35).  

En stormagt har mindre magt og indflydelse end supermagten. Stormagten har dog stadigvæk en 

betydelig økonomisk, politisk og militær magt. Det er dog tvivlsomt om stormagten er lige stærk på de 

enkelte områder. Derfor ser man at stormagten som regel vil begrænse sig til at agere i sin egen region 

eller i naboregionerne. Da stormagter har potentiale til at udvikle sig til en supermagt, bliver de taget 

med på råd i verdensomspændende sikkerhedsspørgsmål (Buzan og Wæver: 35).  

B&W opererer med en 1 + 4 opdeling af det internationale system, hvor USA er eneste eksisterende 

supermagt, og hvor EU, Kina, Rusland og Japan udgør systemets stormagter. EU, Japan og Kina anser 

B&W, som potentielle udfordrere til USA's supermagtsstatus, og Rusland er medtaget, grundet landets 

tidligere supermagtsstatus under Den Kolde Krig (Ibid: 35-36). 

 

En regional magt er karakteriseret ved kun at være i besiddelse af ét niveau af kapaciteter, således at 

aktøren kun er i stand til at påvirke sikkerhedssituationen inden for eget sikkerhedskompleks, hvor 

denne aktør hører til. En regional magt bliver ikke betragtet som en indflydelsesrig aktør på det globale 

niveau.  

En regional magt har ikke indflydelse på globale sikkerhedsspørgsmål, medmindre denne samtidig er en 

super- eller stormagt (Buzan og Wæver: 37). 
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Figur 6 

Militær budget i milliarder US$* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USA(1) 652,039 570,769 585,749 629,095 679,574 698,281 711
CANADA(14) 16,636 17,41 18,98 20,454 21,389 23,109 [22,8]
DANMARK(36) 4,108 4,492 4,332 4,499 4,23 4,504 4,588
NORGE(26) 5,822 5,811 6,181 6,215 6,596 6,39 6,32
RUSLAND(3) [43,19] [47,264] [51,275] [56,892] [59,565] [58,644] [71,9]
Militær budgettets andel af BNP**

USA 4 3,9 4 4,3 4,8 4,8 4,7
CANADA 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 [1,5]
DANMARK 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4
NORGE 1,6 1,5 1,5 1,4 1,7 1,5 1,6
RUSLAND [3,7] [3,6] [3,5] [3,5] [4,3] [3,9] [3,9]
BNP i millarder US$**
USA((1)) 14 582.4
CANADA((14)) 1327,3
DANMARK((50)) 219
NORGE((42)) 277
RUSLAND((6)) 2814,4

 
*SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute: www.sipri.org 
**www.OECD.org 
() = Militærbudget på verdensplan  
(())www.IMF.org, BNP rangering på verdensplan 
 

4.1 USA 

B&W argumenterer for at USA er eneste tilbageværende supermagt, og målt ud fra landets militære 

budget, stemmer det også overens med virkeligheden. Figur 6 illustrerer at USA uden sammenligning 

har verdens største militærbudget og landet brugte i 2011 711 milliarder dollar, hvilket er næsten ti 

gange større end Ruslands, som er placeret på tredjepladsen på verdensplan. 

 

Sammenligninger mellem staterne viser at USA også allokerer en langt større del af BNP til 

militærudgifter, nemlig 4,7 % i 2011. Præsident Obama har fremlagt en strategi, hvori det amerikanske 

forsvar skal reducere sit militærbudget med 500 milliarder dollar i løbet af de næste 10 år, samt mindske 

antallet af soldater fra 570,000 til 490,00 soldater. Ideen er at USA ikke længere skal have kapacitet til at 

kunne udkæmpe to store krige på én gang, hvilket er et radikalt skridt væk, fra Kold Krigs tanken, som 

har domineret den amerikanske tænkning frem til i dag. Nedskæringerne er en konsekvens af den 

økonomiske krise, hvor besparelser er en nødvendighed(Rasmussen). Selvom præsident Obama har til 

hensigt at skære 500 milliarder dollar over de næste 10 år, vil landet stadigvæk have et estimeret årligt 

militærbudget på ca. 660 milliarder dollar27.  

                                                 
27 Egen udregning 
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Landets status som militær supermagt, understreges yderligere af landets permanente sæde i FN’s 

Sikkerhedsråd og medlemskabet af NATO. Hvilket understreger den status, som omverdenen tillægger 

USA i det internationale system.  

    

Med et BNP på 14.582,4 milliarder dollar i 2010, er landet verdens største økonomiske kapacitet. 

Den amerikanske økonomi har under finanskrisen været under et stort pres, hvor landet har oplevet en 

recession på niveau med den økonomiske krise tilbage i 1930’erne(Stensgaard 2012).     

Landet er medlem af både G8-gruppen, som tæller verdens 8 stærkeste industrinationer og OECD, som 

er det vigtigste økonomiske samarbejdsorgan mellem demokratiske og kapitalistiske industrilande28. Ud 

fra disse parametre fremstår USA, som verdens økonomiske lokomotiv.   

  

At USA betragter sig selv som en supermagt, er som tidligere nævnt, blevet bekræftet af landets 

manglende ratificering af Havretskonventionen, hvor ét af argumenterne har været at landet, som 

verdens supermagt skulle have forrang for internationale konventioner.   

 

4.2 Rusland  

Som tidligere anført betragter B&W Rusland, som en stormagt i det internationale system, på grund af 

landets tidligere status, som supermagt.   

Målt på landets militærbudget har Rusland i perioden 2005-2011 oplevet en stigning på 66,5 %, hvilket 

er den største procentmæssige stigning sammenlignet med specialets øvrige aktører. Med 

forsvarsudgifter på 3,9 % af BNP i 2011, placerer Rusland sig efter USA.  

Putin har i forbindelse med den netop afsluttede valgkamp, erklæret at han frem til 2020 vil anvende i 

omegnen af 767 milliarder dollar til modernisering og optimering af det militære udstyr, og at landets 

forsvarsbudget i samme periode, hvert år skal stige med 2,8 % (DR Nyheder 2012 og Politiken 2012). 

Med denne oprustning vil Rusland i 2020 have et estimeret militærbudget på ca. 187 milliarder dollar, 

hvilket vil være under en tredjedel af USA's samlede budget29. Denne oprustning skyldes ifølge SIPRI 

russernes ønske om at erstatte våbenarsenalet fra sovjettiden, med den nyeste våbenteknologi. 

Derudover har Vladimir Putin ambitioner om at landets militær skal kunne måle sig med det 

amerikanske (Orientering på P1).  

Seniorforsker i russisk sikkerhedspolitik, Karsten Jakob Møller, anser det dog for tvivlsomt om denne 

oprustning kan blive en realitet. Han mener, at det er et decideret spil for galleriet i valgkampen, hvor 

                                                 
28 Organization for Economic Cooperation and Development. 
29 Egen udregning 
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Vladimir Putin forsøger at vinde popularitet hos de nationalistiske vælgere, og derfor ikke skal det 

betragtes som et angreb mod USA (Svendsen).     

Endvidere er Rusland permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, hvilket tydeliggør den status, systemet 

tillægger Rusland. 

 

Til trods for Ruslands økonomiske fremgang, jf. figur 2, har landet ikke samme økonomiske styrke set i 

forhold til militærbudgettet. 

I 2010 var Rusland verdens sjette største økonomi, målt ud fra landets BNP, som lå på 2814,4 milliarder 

dollars. Landet blev i 2006 optaget i G8, hvilket vidner om at landet anses som en økonomisk stormagt.  

Rusland har samtidig ambitioner om at iscenesætte sig som en regionalsupermagt i Arktis. Dette er i 

overensstemmelse med landets manglende militære og økonomiske evner til at positionere sig andre 

steder, end uden for det arktiske sikkerhedskompleks (Larsen, Rasmussen og Clemmensen 2012: 23).   

 

Signalerne er lidt blandede hvad angår Ruslands accept af USA som supermagt. Tilbage i 2008 udtalte 

daværende præsident Medvedev, at Rusland anser det internationale system domineret af unipolaritet, 

for konfliktfyldt og ustabilt. I forlængelse heraf understregede præsidenten at man foretrækker et 

internationalt system, præget multipolaritet. Medvedev definerede multipolaritet, ud fra et ønske om at 

underminere USA's status som den altdominerende aktør i internationale anliggender. På den anden side, 

var Medvedev godt klar over at USA er den mest magtfulde stat i det internationale system (Roi: 559-

560).  

Ifølge Michael M. Roi har den russiske regering store visioner om at genskabe nationens status, som 

supermagt. Og blandt den russiske befolkning er der ligeledes begyndt at florere en nostalgitanke, som 

bygger på en tilbagevenden til tidligere tiders supermagtsstatus (Rio: 558-559).   

 

Imidlertid betragter jeg Rusland, som en både økonomisk og militær stormagt. Landet har desuden 

ambitioner om at styrke sin position i det internationale system. 

 

4.3 Canada  

Canada har verdens fjortende største militærbudget, som i 2011 var på 22,8 milliarder dollar. Fra 2005 

til 2011 er landets militærbudget steget med 37 %. Landet er tæt allieret med USA, og har indgået flere 

militæraftaler siden 2. verdenskrigs afslutning, bl.a. NORAD-aftalen, som er en aftale om forsvar af det 

nordamerikanske luftrum. Denne tillader USA's flåde og kystbevogtning at sende amerikanske 
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krigsskibe ind i det canadiske territorialfarvand, herunder dets arktiske havsokkelsterritorium (Flemming 

2008: 12).  

Desuden er Canada medlem af NATO og FN, hvilket fortæller at landet har en forholdsvis central 

position i det internationale system.  

 

Landet har oplevet en stor økonomisk vækst, og regnes for en forholdsvis stor økonomi med et BNP på 

1327,3 milliarder dollar i 2010, hvilket svarer til verdens fjortende største økonomi.  

Som tidligere anført, er den canadiske eksport meget afhængig af det tætte forhold til USA (Binné). 

Canada tilhører, ligesom USA og Rusland gruppen i G8, og landet er ligeledes medlem af OECD og 

anses således for en betydelig økonomi på verdensplan.  

 

Til trods landets medlemskab af NATO og FN må Canada anses for en regionalmagt, idet landets 

relative store militær- og økonomiske kapacitet umiddelbart kun har betydning for de interne forhold i 

regionen. Landet kan muligvis på sigt blive en økonomisk stormagt, grundet dets deltagelse i G8 og 

OECD. Dog er både landets sikkerhed og økonomi afhængig af USA. 

 

4.4 Danmark  

Danmark har det laveste militærbudget af specialets aktører, dog har landet fra 2005 til 2011 oplevet en 

stigning på i alt 11 %. Dette placerer Danmark som nummer 36 på verdensplan. 

Danmark har med et begrænset militærbudget, ringe mulighed for at forsvare egne grænser. Derfor er 

landets deltagelse i sikkerhedspolitiske institutioner, som NATO og FN af største betydning. 

Vigtigheden af Danmarks deltagelse i NATO understreges yderligere i landets arktiske strategi, hvori 

Udenrigsministeriet henviser til at Danmarks områder i Arktis er omfattet af NATO-pagtens Artikel 5. 

Denne omhandler staternes kollektive forsvarsforpligtelse, hvilket vil sige at NATO-medlemmer er 

forpligtet til at hjælpe andre medlemmer, hvis de bliver angrebet (Udenrigsministeriet 2011: 20 og 

Sloan). Igennem NATO har Danmark opbygget et tæt forhold til USA. Derfor anerkender Danmark også 

USA’s status, som supermagt. 

 

Danmarks økonomiske evner placerer sig i nogenlunde forlængelse af landets militær evner, og landet 

havde det mindste samlede BNP på 217 milliarder dollar i 2010. Danmarks økonomi er baseret på 

samhandel med udlandet. Derfor er Danmark interesseret i, at varer kan handels frit på tværs af 
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landegrænserne. Af den årsag har Danmark tilknyttet sig de økonomiske samarbejdsorganisationer, 

WTO30, EU og OECD.   

 

Danmarks økonomiske eller militære kapacitet er samlet set ikke af afgørende betydning. Og landet må 

betragtes som en ”mindre regionalmagt”. For at kompensere for den manglende militære kapacitet er 

Danmark afhængig af deltagelse i NATO og FN. Og landets tætte bånd til USA er af afgørende 

betydning for sikkerheden.  

 

4.5 Norge 

Norges militærbudget var i 2011 på ca. 6,3 milliarder dollar, og er det næstlaveste i forhold til de øvrige 

4 stater. Norges militærbudget placerer landet som nummer 26 på verdensplan. Norges sparsomme 

militærbudget betyder at landet ligesom Danmark er afhængig af internationale sikkerhedspolitiske 

organisationer. Derfor er Norge medlem af både NATO og FN. Og betragter, ligesom Danmark, NATO 

som et vigtigt instrument i beskyttelsen af statens grænser. Norge er også tæt allieret med USA, hvor 

landet har deltaget aktivt i kampen mod terror(Det Hvide Hus).  

  

Økonomisk er Norge en af verdens stærkeste økonomier, målt ud fra BNP. pr. indbygger, og det 

samlede BNP placerer landet på som verdens 42. største økonomi.  

Som tidligere anført er udviklingen i energisektoren, af største betydning for den norske økonomi. 

Virksomhederne i denne sektor er i overvejende grad statsejet, og olieselskabet Statoil er dominerende i 

den norske olieindustri. 

I Norge opererer man med to typer økonomier: offshore økonomien og fastlandsøkonomien. 

Fastlandsøkonomien repræsenterer alle de virksomheder, som ikke har en direkte forbindelse med 

olieindustrien (Grøsvik juni 2011). 

I 2011 oplevede den norske statskasse en forøget indtægt på 24 %, svarende til 128 mia. danske kroner. 

Dette skyldes blandt andet at Norge har fundet enorme mængder olie- og gasfelter i den norske 

undergrund(Nissen). Norge er ligesom Danmark afhængig af udenrigshandel, og energisektoren er 

landets største eksportvarer. I 2010 var Norge verdens 7. største eksportør af olie, og verdens næststørste 

gaseksportør i 2009, kun overgået af Rusland(Olie- og Energidepartementet). Grundet den store 

                                                 
30 International organisation, der arbejder for at hjælpe producenter, eksportører og importører verden over med at udføre deres 
respektive hverv. 
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afhængig af udenrigshandel er landet tilknyttet til EU, via den såkaldte EØS-aftale31. Desuden er landet 

også medlem af OECD, og WTO32.    

 

Norge kan trods landets stærke økonomi målt ud fra BNP. pr indbygger, kun betragtes som en 

regionalmagt. På grund af det lave militærbudget er Norge ligesom Danmark afhængig af internationale 

sikkerhedspolitiske organisationer, som NATO og FN, samt det gode forhold til USA.    

 

4.6. Delkonklusion 

Magtfordelingen mellem specialets aktører skal ses i lyset af forholdet mellem USA og Rusland. 

USA har både verdens største militære og økonomiske kapacitet, og har, trods et presset forsvarsbudget, 

fortsat evnerne til at påvirke sikkerhedsstrukturerne på tværs af sikkerhedskomplekserne, eller hvis en 

allieret har brug for hjælp. Landet spiller en afgørende rolle i internationale fora, hvori de påvirker 

verdensordenen og økonomien. Rusland har i mere eller mindre grad ønsket at udfordre USA’s position 

i det internationale system. Landet har dog hverken samme militære eller økonomiske evner som USA. 

Rusland anerkendes på grund af deres status som permanent medlem af FN’s sikkerhedsråd, som en 

militærmagt. Rusland bliver taget med på råd i verdensomspændende sikkerhedsspørgsmål. Desuden er 

landets medlemskab af G8, en indikator for landets økonomiske styrke.  

Danmark, Norge og Canada betragtes alle som regionale magter. På det militære plan er alle 3 lande 

afhængige af deres forhold til USA, hvori de har en tæt allieret. Canada kandiderer endvidere til at blive 

en økonomisk stormagt, men har hverken samme militær kapacitet eller formåen set i relation til det 

internationale engagement, som både USA og Rusland har.  

I forhold til Canada må Danmark og Norge således defineres som ”mindre regionale magter”. 

Ud fra ovenstående gennemgang, argumenterer jeg for at magtfordelingen i Arktis er præget af 

unipolaritet i form af USA, som definerer sikkerhedsdynamikkerne. Her udgør Rusland en udfordrer til 

denne position, mens Norge, Danmark og Canada agerer ud fra USA’s styrkeposition.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Norge har indgået den såkaldte EØS-samarbejdsaftale, som betyder at EU’s bestemmelser om det indre marked også gælder i 
Norge. 
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5. Analyse af aktørernes arktiske politik og interesser 

I nedenstående afsnit vil jeg redegøre for aktørernes interesser i Arktis, samt i hvor høj grad de har 

placeret udviklingen i regionen på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Dette skal give en indikation af 

hvor langt kyststaterne er villige til gå for at forfølge egne interesser 

Jeg vil løbende anvende realismen og idealismen, som forklaringsmodeller for, hvorfor staterne agerer 

som de gør. 

 

5.1 Rusland  

Som det fremgår af kortet over Arktis, har Rusland den største kystlinje af de fem arktiske stater. Landet 

er allerede i besiddelse af en enorm Økonomisk Eksklusiv zone(Wang: 4).   

I 2008 offentliggjorde det russiske sikkerhedsråd landets arktiske strategi, “The Foundations of the 

Russian Federation State policy in the Arctic until 2020 and beyond”, hvori de opstiller landets 

interesser og målsætninger i regionen indtil år 2020.  

Af strategien fremgår det, at landet har væsentlige økonomiske interesser i regionen.  

For det første betragtes Arktis, som Ruslands vigtigste strategiske ressourcebase i fremtiden, som vil 

kunne sikre landets socioøkonomiske udvikling for den russiske befolkning (RAS: Ark.4, stk. a). 

For det andet, fokuseres der på udnyttelsen af Nordøstpassagen, som i fremtiden potentielt vil kunne 

reducere omkostningerne ved international skibsfart mellem Europa og Asien. Denne passage betragter 

russerne som ét nationalt sammenhængende transportsystem (RAS: Ark.4, stk. d). Når Nordøstpassagen 

udgør en så stor del af den arktiske strategi, hænger det sammen med, at et isfrit Arktis, vil udgøre et 

militærstrategisk knudepunkt. Den russiske Nordflåde, vil nemlig med stor sandsynlighed kunne 

transporteres til Stillehavet via denne passage (Wang: 4-5). 
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Kilde: http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/comment.html?entrynum=826 

 

Russerne lægger desuden vægt på at Arktis, skal forblive en region, præget af fredelig udvikling og 

samarbejde, hvor en samarbejdsvenlig linje domineret af bi- og multilaterale aftaler baseret på 

international lovgivning mellem de 5 arktiske kyststater, skal sikre denne udvikling i regionen (RAS: 

Ark.6, stk. f). I forlængelse heraf understreger de, at det retslige grundlag er tilstrækkeligt for at sikre en 

fredelig udvikling i regionen.  

På den anden side opfordrer Sikkerhedsrådet Rusland til, at oprette særlige kampklare arktiske enheder 

for at sikre den militære sikkerhed i Arktis (RAS: Ark.6, stk. b). 

 

Ruslands arktiske strategi er karakteriseret ved at have en meget moderat og diplomatisk tone. Foruden 

oprettelsen af kampklare arktiske enheder, og et par få og vage punkter omhandlende landets militære 

planer i Arktis, er referencerne til brugen af hårde sikkerhedspolitiske redskaber nærmest fraværende. 

Rusland har altså fokus rettet mod brugen af bløde midler i Arktis.  

 

Når Rusland tilkendegiver at de ønsker en fredelig udvikling i Arktis, sker det med udgangspunkt i 

landets økonomiske interesser. Rusland har enorme naturressourcer i Arktis, som de skal have 

kapitaliseret, og have ud af området. Ifølge Nils Wang, er forudsætningen for at få dem kapitaliseret, 

evnen til at tiltrække store investeringer i et tilstrækkeligt stabilt og sikkert miljø. Et stabilt miljø er den 

eneste måde, hvorpå investorerne vil ofre eller risikere deres kapital, fordi russerne ikke selv har de 
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økonomisk ressourcer. Af den årsag har Rusland en klar interesse i at udviklingen i Arktis sker fredfyldt, 

hvilket i sig selv er en stabiliserende faktor (Bilag 1, side 82).    

 

Når russerne fokuserer på vigtigheden af at styrke relationerne til de ”Arctic Five33”, til sikring af en 

fredelig udvikling i Arktis, skyldes det ifølge Mikkel Vedby Rasmussen at de folkeretslige rammer i høj 

grad tjener deres interesser (Bilag 3, side 96). Som nævnt tidligere er Ruslands udenrigspolitiske 

målsætning at skabe en multipolær verden. Indgåelsen af Ilulissat-deklarationen er i fin tråd med denne 

ambition, hvilket især skyldes deklarationens fokus på kyststaternes særstatus og deres suveræne 

rettigheder. Ved ikke at acceptere de folkeretslige regler, vil Rusland således risikere at underminere 

landets overordnede udenrigspolitik (Nonbo: 60).  

 

Et andet motiv for at indgå bi- og multilaterale aftaler med de andre kyststater, sker det ud fra det 

perspektiv at landet er den eneste stat, som ikke er medlem af NATO. Derfor har Rusland en klar 

interesse i at forhandle med de fire andre kyststater, som enkeltnationer, og ikke som en gruppe af lande, 

der tilhører NATO (Bilag 1, side 84).   

 

5.1.1. Arktis kan få stor betydning for Ruslands fremtid 

Ifølge Martin Breum er udviklingen i Arktis en topprioritet for Rusland (Bilag 2, side 95), hvilket blev 

understreget af den russiske regering da den i 2009 offentliggjorde dekretet, The Russian federation 

National Security, som udgør fundamentet for landets sikkerhedspolitiske udfordringer ind til 2020.   

Af denne fremgår det, med direkte reference til den arktiske region, at mængden af energiressourcer, på 

lang sigt, vil dominere staters indflydelse på den internationale politiske scene (RSS: Art.11).  

I forlængelse heraf fastslår man at anvendelsen af militærmagt til at afgøre stridigheder om 

energiressourcerne, ikke kan udelukkes (RSS: Art.12).       

Når den russiske regering understreger at man er villig til at anvende militærmagt for at beskytte sine 

interesser tjener det ifølge Nils Wang to centrale formål.  

For det første et indenrigspolitisk formål, som bygger på en klassisk russisk tankegang, nemlig at 

signalere overfor vælgerne, at ledelsen har styr på det her, og at befolkningen kan tage det roligt, hvis 

landets interesser bliver truet. På den anden side har det en udenrigspolitisk agenda, nemlig at påpege 

overfor de øvrige aktører og interessenter i området, at såfremt at man ikke respekterer Ruslands 

rettigheder, med henvisning til international ret, så er man villig til at anvende militærmagt (Bilag 1: side 

84). 

                                                 
33 De fem arktiske kyststater 
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At Rusland tillægger udviklingen i Arktis høj prioritet, bekræftes ligeledes af landets forestående 

militære oprustning. Rusland råder i forvejen over en relativ stor isbryderkapacitet, hvoraf 8 af dem er 

blandt verdens ti kraftigste.  

Derudover er russerne i færd med at modernisere deres atomubåde, og producere nye ubåde, som er i 

stand til effektivt at navigere i det barske arktiske miljø.  

Kolahalvøen, samt kystlinjen langs Barentshavet udgør størstedelen af landets havne- og basefaciliteter, 

og fungerer som omdrejningspunkterne for Ruslands militære tilstedeværelse i Arktis. Samtidig har 

landet store militære koncentrationer i Murmansk-området (Wegge: 169, Wezeman: 10, Wang: 5 og 

Bilag 1, side 84). 

 

5.1.2 Rusland en supermagt i Arktis? 

Som anført tidligere florerer der blandt politikerne og i befolkningen, et ønske om at genskabe landets 

status som indflydelsesrig stormagt.  

Martin Breum argumenterer for at den arktiske region giver russerne helt nye mulighed for igen at 

manifestere sig på verdensplan. Han refererer til to afgørende faktorer; for det første, vil en stigning i 

olie- og råvarepriserne skabe et økonomisk grundlag, som vil være en forudsætning for at landet kan 

ekspandere i regionen. For det andet, vil afsmeltningen af Arktis medføre, at Rusland har potentialet til 

at blive en søfartsmagt, hvilket ikke før har været tilfældet. Dette vil medføre at adgangen til USA er 

åben på en helt anden måde. Disse forhold kommer ifølge Breum til at ændre russernes selvforståelse, 

som en stormagt, der igen vil få indflydelse på den internationale politiske scene. Dette er russerne 

meget bevidste om (Bilag 2, side 95).    

Nils Wang anser Arktis for ét af de områder i verden, hvor Rusland kan få frembragt lidt af den 

”romantiske følelse” af at være en supermagt. Dette skyldes ifølge Wang landets store militære 

koncentration, samt landets enorme territorium i regionen. I Arktis agerer Rusland ud fra en 

styrkeposition i forhold til de øvrige kyststater, herunder også USA (Bilag 1, side 88).    

 

I et realistisk perspektiv er Ruslands arktiske ambitioner et udtryk for at sikre egen overlevelse.  

Når realisterne skal forklare Ruslands ønske om at indgå samarbejder med de øvrige arktiske kyststater, 

sker det med udgangspunkt i økonomiske egeninteresser, forstået på den måde at det simpelthen ikke 

kan betale sig for russerne at skabe et ustabilt miljø, med henblik på at tiltrække udenlandske investorer. 

For det andet er Ruslands udenrigspolitiske dagorden domineret af et ønske om skabe en multipolær 

verden, og her er Ilulissat-Deklarationen et glimrende eksempel, hvorpå de kan opfylde denne ambition.      
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Når Rusland bruger en mere aggressiv retorik i forbindelse med en eventuel anvendelse af militærmagt, 

sker det i realistisk optik, for at overbevise befolkningen om, at man kan beskytte eget territorium. For 

det andet kan det tolkes som en afskrækkelsesstrategi, i forhold til de omkringliggende kyststater og 

øvrige interessenter. Den nuværende fredelige situation, vil af realisterne blive tolket, som en vellykket 

afskrækkelsesstrategi fra russisk side.  

 

Derimod argumenterer idealisterne for, at Ruslands fokus på at indgå aftaler med de arktiske kyststater 

skaber en gensidig afhængighed, hvilket medfører at staterne er mindre indstillede på at anvende magt. 

Nils Wang er overbevist om at Rusland i enhver henseende vil følge internationale konventioner og 

indgåede aftaler, fordi Rusland intet har at vinde ved at se stort på de indgåede aftaler. Uanset, hvor 

mange grænsestridigheder landet måtte have, er de insignifikante i forhold til det kolossale område, som 

ingen spørgsmål ved om, at Rusland har retten til(Bilag 1, side 83).     

Selvom Rusland tidligere har invaderet nabostater, som eksempelvis i Georgien34, er Nils Wang 

overbevist om, at Rusland i netop Arktis har intentioner, om at sikre en fredelig udvikling, med 

henvisning til international ret(Bilag 1, side 83).  

 

5.2 Norge 

Den norske regering offentliggjorde i 2006 landets arktiske strategi, The High North Strategy, hvori det 

slås fast at ”the High North” er af største strategiske prioritering. Norge fremhæver Barentshavet, som et 

område med enormt økonomisk potentiale for landet.  

I Norges Arktis-strategi spiller forholdet til Rusland en afgørende rolle. Som det hedder i strategien: ” 

Russia is both our neighbour and the country with which we share the Barents Sea, and consequently 

our relations with Russia form the central bilateral dimension of Norway’s High North policy” (NAS: 

side 17).  

Opdelingen af Barentshavet har været et stridspunkt mellem landene i omkring 20 år, men under et 

præsidentbesøg i Norge i 2011, indgik landene på diplomatisk vis en aftale om grænsedragningen af 

havet. Hvorefter man nærmest dagen efter oplevede, staterne i færd med at lave olie- og 

gasefterforskning på hver sin side af denne nye ”grænse”(Se bilag 4). Dette er et glimrende eksempel på 

begge landes tilgang til den arktiske region. Et eventuelt konfliktpotentiale eller en uoverensstemmelse 

mellem staterne bliver simpelthen ryddet af vejen af hensyn til de økonomiske interesser (Bilag 1, side 

81). Hvilket i høj grad placerer sig i forlængelse af den idealistiske tilgang, hvor samarbejde på tværs af 

landegrænserne skaber en gensidig afhængighed. I realistisk optik er aftalen omkring Barentshavet et 

                                                 
34 Krigen i Georgien medførte store uoverensstemmelser mellem Rusland og USA.  
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udtryk for at både Norge og Rusland anser det for mest fordelagtigt at indgå et bilateralt samarbejde, for 

at gavne egne interesser.     

Til trods for at Norge har åbenlyse økonomiske interesser i regionen, hvor en diplomatisk løsningsmodel 

er at foretrække, undervurderer den norske regering ikke behovet for at kunne håndhæve sin suverænitet.  

Størstedelen af Norges forsvar er udstationeret i Nordnorge, hvor argumentet er at man skal være i stand 

til at håndhæve landets suveræne rettigheder i sin økonomiske eksklusive zone (NAS: 19-20).  

For bedre at håndhæve landets rettigheder erstattede den norske flåde i starten af 2011 fem gamle 

fregatter med fem nyere og større. For første gang planlægger Norge også at indsætte et støtteskib i 2015 

til fregatterne, som vil give Norge større mulighed, til at navigere i det arktiske ocean. Ingen af den 

norske flådes fartøjer har en isbrydende funktion (Wezeman: 8).      

 

Nils Wang fremfører en anden indgangsvinkel, som stemmer overens med realistisk tankegang. Han 

anser udstationering i Nordnorge, som en måde, hvorpå man fra norsk side ønsker at afbalancere den 

russiske militære tilstedeværelse på Kolahalvøen35 (Se bilag 5). Ifølge Wang står Norge således overfor 

et sikkerhedspolitisk dilemma, hvor landet på den ene side forsøger at optimere sin militære 

tilstedeværelse i Nordnorge, for at afbalancere den russiske. Omvendt kan dette have en negativ 

indflydelse på forholdet til Rusland, med henblik på at man side om side skal have kapitaliseret sine 

naturressourcer i Barentshavet (Wang: 6). 

Rob Huebert, professor i arktiske forhold, redegør i publikationen, ”The Newly Emerging Arctic Security 

Environment” for, at Norges oprustning kan opfattes som en måde hvorpå landet ønsker at afbalancere 

Ruslands militære tilstedeværelse. Men anser det dog for usandsynligt at Norge alene vil være i stand til 

at forsvare egne interesse over for Rusland. Huebert forventer snarere at Norge vil søge 

militærassistance hos USA og i NATO, hvis dette skulle blive en nødvendighed (Huebert: 13) 

 

5.3 Danmark 

Som den sidste af de arktiske kyststater, fremlagde det danske udenrigsministerium i 2011 landets 

arktiske strategi, Kongerigets Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, og er således en samlet strategi 

for Rigsfællesskabet, mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Formålet med strategien er at styrke 

Danmarks samlede position, som aktør i Arktis (Udenrigsministeriet 2011: 11). 

Som både Norge og Rusland, ønsker Danmark en fredelig udvikling i regionen. Den danske regering 

stiler mod at styrke grundlaget for et konstruktivt samarbejde (Ibid.: 7). Udenrigsministeriet fastslår 

                                                 
35 Halvø i det nordligste Rusland og ligger i regionen Murmansk. Den grænser op til Barentshavet mod nord 
og Hvidehavet mod syd og øst. 
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ydermere at Ilulissat-Deklarationen og FN’s Havretskonventions bestemmelser udgør et solidt 

traktatmæssigt grundlag for konfliktløsninger. Dette skal aflive myterne om et eventuelt kapløb om 

ressourcerne i Arktis. Danmark fastslår i forlængelse heraf, at når to stater gør krav på de samme 

områder af kontinentalsoklen, vil uoverensstemmelse blive løst i overensstemmelse med 

folkeretten(Ibid.: 13-15).   

I strategien lægges der vægt på muligheden for at tiltrække udenlandske investorer, grundet det store 

økonomiske udviklingspotentiale. I denne forbindelse er det nødvendigt at der skabes gode rammevilkår 

for investeringer. Her er det vigtigt at regionen er præget af et roligt og attraktivt miljø for investorerne 

(Ibid.: 33).  

For at sikre et attraktivt miljø, har Danmark fokus på den bløde del af sikkerhedspolitikken, hvor man 

via en forebyggende indsats undgår en militarisering af Arktis, og derved sikrer en udvikling præget af 

tillid og samarbejde (Ibid.: 10). Denne tilgang, er i overensstemmelse med idealisternes tanker, hvor 

øget interdependens har en fredsskabende indvirkning på aktørernes indbyrdes forhold. 

 

Til trods for at Danmark anser det traktatmæssige grundlag, som tilstrækkeligt for at sikre en fredelig 

udvikling, fokuserer Danmark ligesom Norge og Rusland på, at en militær tilstedeværelse er en 

nødvendighed for at håndhæve landet suverænitet i regionen. Dette er det danske forsvars opgave. Den 

danske flåde har på nuværende tidspunkt 3 fregatter, som snart bliver til 5. Disse kan operere på det 

arktiske ocean, men er ikke isbrydende. Danmark har desuden 4 patruljeringsfregatter, som blev 

produceret i 1990’erne, som kan bryde is på op til en meters tykkelse. Desuden er Danmark i besiddelse 

af 2 små tungt bevæbnet skibe, som også er isbrydende, og som er beregnet til patruljering i Arktis 

(Wezeman: 6).  

 

For at beskytte Danmarks interesser i regionen, er en håndhævelse af landets suverænitet en 

nødvendighed, hvilket placerer sig i forlængelse af realismens argumentation. Når realisterne skal 

forklare indgåelsen af internationale aftaler, henviser de til staternes egoistiske handlemåde. Danmark 

har altså ud fra dette perspektiv større fordele ved at indgå et samarbejde med de øvrige kyststater end 

ved at stå udenfor. 

 

5.3.1 Øget fokus på udviklingen i Arktis 

Foruden den arktiske strategi, har man set andre tiltag, som vidner om Danmarks store interesser i 

Arktis. Tilbage i januar 2012 udnævnte Villy Søvndal en ny arktisk ambassadør, med det formål at føre 

den arktiske strategi ud i livet, at sikre Rigsfællesskabet en synlig placering i den internationale debat og 
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tjene Rigsfællesskabets interesser(Udenrigsministeriet 2012). En anden indikator for Danmarks 

prioriteringer af Arktis, kom via forsvarsminister Nick Hækkerups udtalelser om at de forventede 

besparelser i forsvarsforliget vil blive fremrykket, således at de frigivende midler skal bruges til en øget 

militær tilstedeværelse i Arktis, hvor Danmark sikkerhedspolitisk skal sikre sig militært (Bilag 2, side 92 

og Jessen).  

 

5.4 Canada 

I 2008, udtalte premierminister, Stephen Harper:”The geopolitical importance of the Arctic and 

Canada’s interests in it have never been greater (CAS: 3)  

Canada har altså ligesom Norge, Danmark og Rusland rettet øget fokus mod udviklingen i Arktis.  

Canada har som Rusland allerede en betydelig eksklusiv økonomisk zone, hvor 40 % af dets landmasse 

ligger i de nordlige egne (Ibid.: 3).   

I Canadas Arktis-strategi fra 2010, Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy, betragter man Arktis 

som en del af landets identitet, som er indlejret i den canadiske kultur og historie (Ibid.: 2).   

Den canadiske regering lægger ikke skjul på, at ressourcerne i Arktis udgør et enormt potentiale for 

landets fremtidige økonomi.  

Af strategien fremgår det at regeringen har 4 hovedinteresser i regionen; håndhævelse af landets 

suverænitet, fremme den økonomiske udvikling, beskyttelse af miljøet og forbedring og udvikling af 

regeringsførelsen i nordlige anliggender (Ibid.: 3).   

For at kunne realisere landets interesser i regionen er suverænitetshåndhævelsen af eget territorium en 

topprioritet i landets arktiske politik, som det hedder i rapporten: ”Exercising sovereignty over Canada’s 

North , as over the rest of Canada, is our number one Arctic foreign policy priority”(Ibid.: 2).  

Canada lægger ikke skjul på at militær tilstedeværelse er en nødvendighed for at håndhæve landets 

interesser. Derfor har regeringen planlagt adskillige tiltag, som skal optimere og modernisere landets 

militære kapabiliteter (Ibid.: 5).  

Regeringen har bl.a. påtænkt at investere i 6-8 offshore patruljeringsfartøjer, og en stor isbryder til 

kystvagten, som skal være operationel i 2017, investeringer til en værdi af 720 millioner dollar. Flådens 

nærmeste base i er i Halifax i det sydøstlige Canada. Kystvagtens base i Nanisivik bliver i perioden 2010 

til 2015 udvidet for et beløb på 100 millioner dollar (Wezeman: 5). 

 

Strategien opstiller desuden to områder, hvor man endnu ikke har afgjort grænsedragningen. Det drejer 

sig om Hans Ø, som Danmark også gør krav på. Og Beaufort Havet, hvor opdelingen endnu ikke er 

afgjort mellem USA og Canada. Den canadiske regering understreger dog at disse uoverensstemmelser 
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bliver løst på fredelig vis, i henhold til international ret, og udgør ingen sikkerhedsmæssige udfordringer 

for landet.  

Som de øvrige arktiske nationer, anser den canadiske regering, de juridiske rammer for tilstrækkelige, 

med henvisning til Havretskonventionen, til løsning af eventuelle konflikter (CAS: 8-9).  

Den canadiske regering er klar over den stigende interesse, som eksterne aktører viser for den arktiske 

region, men understreger i forlængelse heraf, at landet ikke accepterer at ændre på det nuværende 

juridiske grundlag.   

Canada har anlagt sig en offensiv retorik overfor omverdenen, som ifølge Nils Wang skyldes 

indenrigspolitiske forhold. Den nuværende regering indskrev tilbage i 2005 i sit valgprogram, at landet 

er villig til at forsvare sine interesser i Arktis med militærmagt om nødvendigt. Denne retorik har 

forplantet sig til den canadiske befolkning. En undersøgelse foretaget i 2011, viser at 27 % af Canadas 

befolkning, betragter beskyttelsen af Canada grænser mod internationale trusler i Arktis, som den største 

sikkerhedspolitiske udfordring i regionen (Wang: 6).  

I lighed med russerne foretager den canadiske regering en form for dobbeltkommunikation, hvor man 

indadtil skal fremstå, som en stærk og handlekraftig regering, men hvor man på den anden side er 

interesseret i, at sikre en fredelig udvikling i Arktis, baseret på samarbejde mellem de arktiske kyststater.  

I et realistisk perspektiv drejer denne aggressive retorik, sig om at borgerne skal føle sig i trygge hænder, 

og at regeringen skal fremstå som handlekraftig, med henblik på at varetage egeninteresser i Arktis. 

Realisterne vil ligeledes argumentere for at regeringens offensive retorik, har medført at landets 

afskrækkelsesstrategi er lykkedes.    

 

5.5 USA 

Inden George Bushs forlod det ovale kontor i Det Hvide Hus i 2009, offentliggjorde han direktivet, 

National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive,. Denne strategi 

udgør fortsat fundamentet for Obama-administrationens arktiske prioriteringer.   

 

Dette direktiv fastslår at USA er en del af Arktis via landets kystlinje langs Alaska, og derfor har 

naturlige interesser i regionen, ikke mindst hvad angår nationens sikkerhed (UAS: Art. 2, stk. a).  

I strategien understreger den amerikanske regering, at landet er parat til at forsvare egne interesser 

selvstændigt eller i samarbejde med andre. Disse interesser inkluderer bl.a. missilforsvar, en øget 

tilstedeværelse af den amerikanske flåde, bevarelse af et frit luftrum til overflyvninger samt retten til fri 

sejlads(UAS: Art. 3, stk. b). 
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Retten til fri sejlads er ifølge strategien en topprioritet for amerikanerne. Amerikanerne betragter både 

Nordvestpassagen og Nordøstpassagen, som internationale frie stræder (UAS: Art. B, stk. 6). For 

amerikanerne er fri adgang til verdenshavene af afgørende betydning, idet det giver landet mulighed for 

at deployere sin militære kapacitet på verdensplan.  

De hårde sikkerhedspolitiske interesser er altså af afgørende betydning for USA’s arktiske interesser. I 

forhold til de øvrige arktiske stater anlægger USA sig et mere sikkerhedsorienteret syn på Arktis. Dog 

fokuserer landet også på at forbedre samarbejdet i Arktisk Råd og til de øvrige arktiske stater. Landet 

deltager i diverse internationale fora, og har indgået bilaterale aftaler med de øvrige arktiske lande, som 

skal ”promote United States interest in the Arctic” (UAS:  Art. 3, stk. C). 

Desuden anbefaler den amerikanske regering, at USA endegyldigt ratificerer Havretskonventionen. 

Dette er med til at sikre egne sikkerhedspolitiske interesser, herunder fri mobilitet for amerikanernes 

bevæbnede flåde på verdenshavene (UAS: Art. 3, stk. C). Ifølge strategien indgår USA kun i 

samarbejder, for at varetage egne interesser, hvilket stemmer overens med den realistiske tankegang.   

Den seneste udvikling er dog at USA forventer at ratificere UNCLOS i løbet af 2013 (Duus 18. maj 

2012). Dette ville fjerne et eventuelt konfliktpotentiale fra den sikkerhedspolitiske dagorden i Arktis.  

Til trods for at landet har en række interesser i Arktis, har udviklingen i regionen kun en mindre 

betydning for landets forsvars- og sikkerhedspolitik (Wezeman: 10). 

Siden Sovjetunionens sammenbrud har Arktis mistet militær strategisk betydning for USA, og er røget 

ned af den sikkerhedspolitiske prioriteringsliste(Conley: 18).  

Denne nedprioritering af Arktis kan man observere flere steder;  

For det første bliver Arktis i landets militære strategi fra 2011 kun nævnt en enkelt gang, i forbindelse 

med forbedring af et regionalt sikkerhedsmæssigt forhold til Canada(USA’s militære strategi : 11). I 

USA’s sikkerhedspolitiske prioriteringer for 2012, bliver udviklingen i Arktis overhovedet ikke nævnt.  

I et presset forsvarsbudget, bliver regioner som ikke umiddelbart udgør en potentiel trussel mod den 

amerikanske sikkerhed, nedprioriteret (Conley: 18). Udviklingen i Arktis skal således holdes op imod 

situationen i det sydkinesiske hav, i Pakistan og den arabiske halvø, som alle er placeret højere på den 

amerikanske sikkerhedspolitiske dagsorden(USA’s sikkerhedspolitiske prioriteringer for 2012).    

I rapporten, A security architecture for the Arctic – An american perspective, argumenterer Heather A. 

Conley for at USA har akut brug for en arktisk strategi, baseret på internationalt samarbejde, offentligt 

og private partnerskab, og amerikansk lederskab.  

Hun forklarer den dalende prioritering af Arktis med, at USA både har et geografisk meget lille areal og 

hermed er tyndere befolket, i forhold til eksempelvis Rusland. De største samfund i Nordalaska har 
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mellem 3000-4000 indbyggere, sammenlignet med Murmansk, som er Ruslands største arktiske by med 

325.000 indbyggere (Conley: 17).  

Man kan ligeledes anskue en nedprioritering af Arktis, målt ud fra landets militærkapacitet i området. Af 

landets Arktis-strategi fremgår det, at man ønsker en øget tilstedeværelse af den amerikanske flåde i 

regionen. USA har ikke infrastrukturen til at varetage en sådan tilstedeværelse (Wang: 6 og Wegge: 

169).  

Den amerikanske kystvagt, som varetager sikkerheden i den amerikanske del af Arktis, råder kun over 3 

isbrydere, som dog hovedsageligt anvendes til videnskabelige undersøgelser i regionen. Én af isbrydere 

bliver i øjeblikket moderniseret, hvorimod en blevet taget ud af drift i 2011, på grund af et presset 

forsvarsbudget (USA’s forsvarsbudget).  

Amerikanerne afholder løbende militærøvelser, for at afprøve deres atomubåde, senest i 2011. Landet er 

i besiddelse af 53 stykker, som alle er i stand til at operere under isen og på overfladen (Wezeman: 13).    

 

5.6 Truer kyststaternes oprustning sikkerheden i Arktis? 

Som netop anført har Rusland, Canada, Danmark og Norge alle planer om, at optimere deres militære 

kapacitet i Arktis. Rob Huebert har undersøgt de arktiske kyststaters militære oprustning. Han redegør 

for at staterne opruster unaturligt meget i forhold til ”kun” at varetage økonomiske interesser. Huebert 

understreger bl.a. at Ruslands oprustning illustrerer en frygt for at magtanvendelse er uundgåelig i 

beskyttelsen af nationale interesser i regionen (Huebert: 22). 

Martin Breum anser det for tvivlsomt, at landene bevidst opruster til et niveau, som reelt udgør en trussel 

mod sikkerheden i Arktis. Men det er slående, at Rob Huebert er den eneste i debatten, der advokerer for 

denne tilgang til sikkerheden i Arktis (Bilag 2, side 90). 

 

5.7 Delkonklusion 

Rusland, Norge, Danmark, Canada har alle prioriteret udviklingen i Arktis meget højt, og staterne har 

store økonomiske interesser i regionen. De lægger ikke skjul at en militær tilstedeværelse er en 

nødvendighed for at håndhæve landenes suverænitet, hvorfor landene har planlagt at optimere eller 

udvide deres militære kapacitet. Til trods for denne oprustning, vælger alle landene dog at fokusere på 

en fredelig udvikling, baseret på samarbejde mellem kyststaterne, hvor aktørerne ved 

uoverensstemmelser henviser til folkeretten.  

USA tillægger udviklingen i Arktis i et mere sikkerhedsorienteret perspektiv, og jeg konkluderer på 

baggrund af ovennævnte observationer, at USA til en vis grad har nedprioriteret regionen.  
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I forhold til staternes militærkapaciteter agerer Rusland ud fra en relativ styrkeposition i forhold til de 

andre kyststater, herunder også USA. Ønsker USA at ændre dette styrkeforhold har jeg tidligere påvist, 

at landet har de nødvendige økonomiske og militære evner.  

 

Gennemgangen af aktørernes strategier, viser at landene har divergerende interesser. Interesser, som 

ifølge Mikkel Vedby Rasmussen udgør et betydeligt konfliktpotentiale. Men samtidig et 

konfliktpotentiale, som alle staterne er fuldt bevidste om, og som de prøver at imødegå (Bilag 3, side 

96). Martin Breum argumenterer for at de arktiske kyststater har et grundlæggende ønske om at udvikle 

gas – og olieindustrien. Det er den førende dagsorden for aktørerne i Arktis. Og der skal ifølge Breum, 

meget til at forstyrre denne prioritering (Bilag 2, side 88). Breum benægter ikke at der er nogle 

forstyrrende faktorer, men tvivler på en egentlig væbnet konflikt. 

Wang mener, at aktørerne i Arktis har en interesse i at regionen udvikler sig på en sådan måde, at man 

laver store investeringer med henblik på et økonomisk udbytte.  

En forudsætning for at investorerne vil risikere deres kapital, er ved at have et tilstrækkeligt stabilt miljø. 

I områder med konflikt og uro vil man således have svært ved at tiltrække langsigtede investeringer. 

Ifølge Wang er der så mange økonomiske interesser på spil i Arktis, at dét alene udgør en stabiliserende 

faktor for udviklingen i regionen. Wang henviser til at opdelingen af Barentshavet mellem Rusland og 

Norge, som et glimrende eksempel på staternes tilgang til udviklingen i Arktis (Bilag 1, side 81-82).  

 

6. Venskab – og fjendskabsforholdet 

For at vurdere om et regionalt sikkerhedskompleks former sig fredeligt eller konfliktfyldt, har B&W 

indført sidste element i komplekset grundstruktur, som de betegner som ven - og fjendskabsforholdet 

mellem staterne. Venskabet mellem aktører kan spænde fra følt sammenhørighed til blot forventning om 

beskyttelse eller støtte. Fjendskabet kan på tilsvarende vis spænde fra mistroiskhed over for en stat i 

nærheden af sig selv til direkte frygt. 

Ifølge B&W er relationerne mellem aktørerne ofte påvirkede af historiske begivenheder, kulturelle, 

religiøse eller geografiske forhold. Men i de fleste tilfælde er udviklingen i staters indbyrdes forhold 

bestemt af konkrete hændelser, som udgør deres egen virkelighed og forklaring (Buzan & Wæver: 50). 

Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i de alliancer og aftaler, som er indgået mellem 

kyststaterne.  Dette skal ligeledes illustrere, hvor staterne har divergerende interesser. 
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6.1 USA - Norge 

Disse lande deler et langt og venskabeligt forhold baseret på demokratiske værdier og gensidig respekt. 

Som nævnt er landene tætte allierede igennem NATO, blandt andet ved en fælles indsats i Afghanistan 

(Det Hvide Hus). 

Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen har Norge desuden en interesse i at USA engagerer sig yderligere i 

Arktis. Dette skyldes at Norge grænser op til Rusland, og selvom at landene på diplomatisk vis har 

opdelt Barentshavet mellem sig, anser den norske regering fortsat Rusland som en forholdsvis 

utilregnelig størrelse, og ønsker derfor at landets mangeårige allierede, USA vil spille en mere 

fremtrædende rolle i Arktis, som en beskyttelse af norsk territorium (Bilag 3, side 96).       

 

6.2 USA - Danmark 

Forholdet mellem disse stater har de sidste 10 år baseret sig på militære aktioner. Landene har via 

krigene i Afghanistan og Irak været tætte allierede. Eftersom, hverken USA eller Danmark længere har 

soldater i Irak, og planen er at begge stater trækker sine soldater ud af Afghanistan i 2014, kan 

udviklingen i Arktis være et tema for landenes videreførelse af alliancen. 

I statsminister Helle Thorning Schmidts første officielle besøg hos præsident Barack Obama, 

diskuterede de fremtiden i den arktiske region. Helle Thorning, gjorde præsident Obama opmærksom på, 

at Danmark i fremtiden kan være en nyttig allieret i kampen om energiressourcer og infrastrukturen i 

Arktis (Duus 27. februar 2012). 

 

I arktiske anliggender har det fine forhold mellem staterne allerede haft en effekt. Ifølge en rapport fra 

DIIS, havde Danmarks gode personlige relationer til embedsmænd i den amerikanske administration, en 

afgørende indflydelse på, at overbevise USA i det fordelagtige ved at være enige om de folkeretlige 

regler i Ilulissat-Deklarationen. Eftersom USA ikke har ratificeret FN’s Havretskonvention blev det 

betragtet, som en diplomatisk sejr for Danmark at amerikanerne støttede op omkring deklarationen 

(Henriksen og Ringmose: 26).  

 

6.3 USA - Rusland 

Overordnet er forholdet historisk set, præget af en vis form for mistillid til hinanden, hvor minderne fra 

Den Kolde Krig fortsat spiller en rolle.   

USA's status som supermagt i det internationale system, nager russerne. Som nævnt tidligere, accepterer 

Rusland i nogen grad, USA's nuværende status. I den russiske regering og blandt befolkningen eksisterer 

et ønske om at genfinde tidligere tiders styrke, som en reel udfordrer til USA.  
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På trods af forholdet mellem staterne, har været på nulpunktet siden i Georgien i 2008, har Præsident 

Baracks Obamas tiltræden i Det Hvide Hus skabt en ny begyndelse i relationerne mellem USA og 

Rusland. Præsident Obama sendte i 2009 udenrigsminister Hillary Clinton til Moskva for at mødes med 

sin russiske kollega Sergej Lavrov. De to udenrigsministre aftalte her at ”genstarte” 

forholde(Mouritzen).  

Dette mundede konkret ud i den bilaterale START-aftale, Strategic Arms Reduction Treaty, som blev 

underskrevet i 2010 mellem Barack Obama og Dmitrij Medvedev. Som forpligter staterne til at reducere 

sine arsenaler af atomvåben med 30 % (Startaftalen: Art. 11) 

 

Et område, hvor amerikanerne og russerne har forskellige opfattelser, drejer sig om den Nordlige sørute 

gennem Nordøstpassagen, som Rusland ifølge landets Arktis-strategi betragter som et sammenhængende 

russisk transportsystem. I en erklæring fra 1998, understreges dette yderligere. Her defineres den 

Nordlige Sørute som: ”A historicially existing national unified transport route of the Russian Federation 

in The Arctic”(Zysk: 107). I denne forbindelse har Rusland påpeget at aktører, som ønsker at ændre de 

retslige rammer, og gøre Den Nordlige Sørute til et internationalt stræde, vil være i konflikt med 

russiske interesser (Zysk: 107). Som anført i USA’s arktiske strategi  er Nordøstpassagen af vigtig 

strategisk betydning for amerikanerne. Hvis russernes fortolkning ikke stemmer overens med 

amerikanernes fortolkning af hvad fri mobilitet i Nordøstpassagen bør være, eksisterer der ifølge Martin 

Breum et egentligt konfliktpotentiale mellem Rusland på den ene side og USA og Danmark på den 

anden (Bilag 2, side 90).   

 

6.4 USA - Canada 

Grundlæggende har disse stater et godt og solidt forhold.   

I Arktis er der dog opstået en interessekonflikt, idet Canada hævder at Nordvestpassagen er en del af 

landets territorialfarvand. Her vil Canada oprette et skibsregister for alle større skibe, der sejler igennem. 

Derimod hævder USA at denne passage er et internationalt farvand, hvor man forbeholder sig retten til 

at sejle frit. Både Nordvest- og Nordøstpassagen er af enorm principiel betydning for amerikanerne. 

Danmark er som USA af den opfattelse at farvandet skal forblive internationalt og åbent. Tidligere 

udenrigsordfører fra Venstre, Michael Aastrup Jensen, udtalte i samme forbindelse at:” Det kan ikke 

passe, at et land bare kan gå ind og sige, at nu er det vores farvand og så skal alle verdens skibe lige 

registrere sig hos os. Næste skridt er jo, at de så siger, at nu har vi alle sammen anerkendt, at det er 

deres farvand” (Klarskov). I lighed med Nordøstpassagen kan Martin Breum godt forudse et diplomatisk 

konfliktpotentiale mellem Canada på den ene side og USA og Danmark på den anden (Bilag 2, side 90).    
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6.5 Canada - Rusland  

Canada og Rusland er enige om, at Arktis er et afgørende aspekt af deres indbyrdes forhold. Derfor 

oprettede landene tilbage i 2004 det bilaterale samarbejdsråd, The Arctic and North Working 

Group(ANWG), som skal fungere som et rådgivende organ under The Intergovernmental Economic 

Commission. ANWG skal diskutere udviklingen i Arktis, og forbedre landenes bilaterale relationer. 

Landene mødes på ministerniveau (Ruslands ambassade i Canada).      

 

Til trods for staternes fælles interesser i Arktis, er de uenige om opdelingen af den undersøiske 

bjergkæde Lomonosov-ryggen, som strækker sig fra Sibirien hen over Nordpolsområdet til det 

nordligste Grønland. Et område, som Danmark ligeledes ønsker at gøre krav på. Hverken Rusland eller 

Canada har indgivet deres ansøgninger til CLCS, og har indtil 2013 at aflevere deres data til 

territorialkravene. Allerede i 2001, indsendte Rusland territorialkrav på området, men fik afslag fra 

CLCS, som krævede flere data og information.  

Danmark har indtil november 2014 at bevise over for CLCS, om landets kontinentalsokkel hænger 

geologisk sammen med det grønlandske fastland (Rothenberg(B).  

  

Det er sandsynligt at Danmark og Rusland har de samme krav til området, men som  

Michael Byers, påpeger, kan der først opstå en mulig stridighed, når CLCS har modtaget landenes 

ansøgninger(Breum). Med hensyn til netop Nordpolen, kan Martin Breum godt forudse en diplomatisk 

krise, idet Rusland tillægger dette område stor symbolsk betydning. Derfor vil Rusland meget ud af at 

sikre området en form for international status. En holdning, som den danske regering efterhånden også 

deler. På et møde på Københavns Universitet er Villy Søvndal blevet citeret for at kalde Nordpolen for 

et ”internationalt heritage” område (Bilag 2, side 91). Hverken Martin Breum eller Nils Wang kan 

forestille sig en egentlig konflikt om tilhørsforholdet til Nordpolen, idet russerne intet vil vinde ved at gå 

imod international lovgivning (Wang: 4).  

 

6.6 Canada-Danmark 

I arktiske anliggender har forholdet mellem staterne været præget af diplomatisk grænsestridighed om 

suveræniteten over Hans Ø. I 1973 underskrev landene en aftale, hvori ”de blev enige om at være 

uenige” om øen, men de har stadigvæk ikke fundet en løsning på territorialopdelingen. 
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Øen er på 1.3 kvadratkilometer og ligger mellem Grønland og Canada i Kennedy-kanalen nord for 

Grønland, og har i adskillige årtier haft et dansk flag placeret på øens højeste punkt. Det er uvist om øen 

egentlig er dansk eller canadisk(Information).  

Øen er vigtig, idet den er velegnet til foretage undersøgelser og målinger af bevægelser i havisen.  

Stridigheden blussede op i 2005, da Canadas daværende forsvarsminister besøgte øen, og hev det danske 

flag ned fra øen (Rothenberg(B).   

 

Sidenhen har landene forsøgt at finde en løsning på grænsedragningen. Dette er endnu ikke sket, og 

tilbage i april 2012, udtalte Villy Søvndal, at:”Til trods for en konstruktiv dialog med Canada, kan man  

ikke udelukke at grænsestriden skal løses ved den Internationale domstol i Haag”(Thorsen 16. April 

2012)  

.  

Kilde: http://www.b.dk/danmark/krig-om-hans-oe 

 

6.7 Danmark - Rusland 

Siden 2002, har forholdet mellem Danmark og Rusland været på nulpunktet, idet Danmark afholdte den 

Tjetjenske Verdenskongres, og nægtede at udlevere tjetjeneren Akhmed Sakajev, som Rusland krævede 

udleveret som terrorist. Vladimir Putin aflyste herefter et officielt besøg i Danmark (Jensen, Nielsen og 

Libak). 

I 2009 sker der ifølge den russiske ambassadør i København, Teymuraz Ramishvili, et gennembrud i 

forholdet mellem landene, idet Danmark underskriver Nordstream-aftalen, som giver Rusland lov til at 

trække en ny gasrørledning mellem Tyskland og Rusland gennem dansk farvand (Kruse). 
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Forholdet mellem Rusland og Danmark har gennemgået en positiv udvikling, idet landene i 2011 indgik 

aftalen; ”fred, stabilitet og sikkerhed”, hvori landene forpligter sig til fælles militærøvelser, 

redningsøvelser og udveksling af personel. Hvad angår arktiske anliggender, udtalte tidligere 

forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, at Danmark har en stor interesse i at have et tæt forhold til 

Rusland, hvilket denne aftale viser. Aftalen er den første af sin slags, og illustrerer landenes ønsker om 

en bedre koordinering af udviklingen i regionen (Sermitsiaq). 

 

6.8 Rusland - Norge 

Som tidligere anført fandt landene i 2011 en løsning på den mangeårige uenighed omkring opdelingen af 

Barentshavet. Både Rusland og Norge omtalte aftalen som værende historisk, idet man inden for 

rammerne af international lovgivning, med henvisning til Havretskonventionen, var i stand til at løse 

territoriale grænsestridigheder på diplomatisk vis. 

Efterfølgende udtalte Norges udenrigsminister, Jonas Gahr Støre: ”With this treaty, Norway and Russia 

are also making it clear that there is no ongoing race for the resources in the Arctic”(Nilsen 2010).   

Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov, udtalte i forlængelse heraf at aftalen forener staternes 

interesser, og forbedrer perspektiverne for et samarbejde om udvinding af gas- og olieressourcer.  

Martin Breum konstaterer, at russisk udenrigspolitik og forretning hænger sammen. Han henviser til at 

Statoil er længst fremme i den teknologiske udvikling i udvindingen af olie- og gasressourcer i regionen, 

og at Rusland derfor vil bibeholde et godt forhold til Norge (Rottbøll og Nilsen 2010).  

 

Selvom både Rusland og Norge ønsker en fredelig udvikling i regionen, har Ruslands militære 

oprustning fået den norske forsvarsminister, Grete Faremo, til at rette opmærksomheden mod Ruslands 

militære aktiviteter i Arktis. I 2010 udtalte hun således:” At the same time, of course, we see – from our 

position in the orchestra stalls as it were – that Russia has resumed its military activities in areas 

adjacent to our borders. Even though we may not see this as a threat directed towards Norway, we have 

to follow developments closely. Norway’s situation from a security policy standpoint is affected to a 

large degree by developments in Russia. That is why it is so important to strengthen cooperation with 

Russia in areas including defence. At the same time we must allow for the possibility that situations may 

arise in which we have conflicting interests” (Faremo). 
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6.9 Danmark - Norge 

Norge og Danmark har et tætte relationer, på grund af landenes geografiske, sproglige og kulturelle 

samhørighed. De er begge medlemmer af NATO, og deler sædvanligvis samme holdninger til 

organisationen, hvilket også gælder for landenes medlemskaber inden for FN.  

Norge er som tidligere nævnt ikke medlem af EU, men deltager i EØS, og har således adgang til EU’s 

indre marked (Danmarks Ambassade i Oslo(A) og Danmarks Ambassade i Oslo(B)). 

På ét område har landene grundlæggende forskellige holdninger, og det gælder Kinas ansøgning som 

permanent observatør i Arktisk Råd. Kina og Norge har været igennem en diplomatisk krise, siden man i 

2010 tildelte Nobels Fredspris til den kinesiske demokratiforkæmper og systemkritiker, Liu Xiaobo. 

Efterfølgende har de kinesiske myndigheder frosset Norge og norske virksomheder ude. Dette har 

medført at Norge er meget kritiske over for beslutningen om Kinas optagelse i Arktisk Råd. Vælger 

Norge at modsætte sig denne beslutning, har danske politikere udtrykt stor bekymring. Venstres medlem 

af Forsvarsudvalget, Karsten Nonbo, har blandt andet udtalt:” Det er meget uheldigt, at Norge på den 

måde tager os andre som gidsler i en konflikt, der isoleret foregår mellem Kina og Norge”(Bertelsen).  

I modsætning til Norge er Danmark af den opfattelse at et kinesisk medlemskab af Arktisk råd, vil 

medføre en mere konstruktiv dialog, end ved at holde dem uden for (Bertelsen).  

 

6.10 Norge - Canada 

Norge og Canada deler mange af de samme interesser og demokratiske værdier. Landene er tætte 

partnere i WTO og OECD. I Arktiske anliggender, har landene fokus på at sikre en bæredygtig 

udvikling i regionen. Både Norge og Canada har prioriteret udviklingen i regionen højt på deres 

udenrigspolitiske dagsorden. Staterne samarbejder omkring international maritim transport i 

Arktis(Canadas Ambassade).     

 

6.11 Delkonklusion 

Set ud fra en historisk kontekst udgør forholdet mellem USA og Rusland umiddelbart den største trussel 

mod sikkerheden i Arktis. På nuværende tidspunkt har Rusland et ønske om at udfordre USA’s position i 

det internationale system. Derudover har vidt forskellige synspunkter hvad angår Nordøstpassagen. 

Rusland anser det som en del af landets transportsystem, hvor lande der modsætter sig dette, vil være i 

konflikt med russiske interesser, heriblandt USA, som anser passagen som internationalt farvand. Heri 

lægger der et reelt konfliktpotentiale mellem specialets aktører.  

Opdelingen af Nordpolen kan ligeledes udgøre et konfliktpotentiale mellem Rusland, Canada og 

Danmark.   
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Som i tilfældet med Norge og Danmarks syn på Kinas optagelse i Arktisk Råd, anser jeg i virkeligheden 

at kyststaternes syn på globale magters øgede interesser i Arktis, kan skabe de største diplomatiske 

kriser. 

De aftaler, som staterne indgår, hvad enten de er bilaterale, trilaterale eller femlaterale, så har de en form 

for en stabiliserende effekt, som alt andet lige gør konfliktpotentialet mindre i Arktis (Bilag 1, side 81). 

 

7. EU’s interaktion med Arktis 

I nedenstående afsnit vil jeg analysere EU’s mulige rolle i Arktis.  

Med klimaforandringerne og de nye kommercielle muligheder er EU’s interesser for den arktiske region 

tiltaget i de seneste år. EU er af den opfattelse af, at deres interesser er legitime, idet organisationen er 

direkte forbundet med regionen, grundet medlemslandene Finland, Sveriges medlemskab af Arktis Råd, 

Danmarks (Grønland) direkte tilknytning til Arktis, samt Norges medlemskab af EØS. Derudover er EU 

direkte engageret i Arktis via Den Nordlige Dimensions politik, som er en aftale indgået med Rusland, 

Island og Norge36.  

EU er på nuværende tidspunkt ad hoc observatør i Arktisk Råd, men har som tidligere nævnt ansøgt om 

permanent observatørstatus i rådet. 

 

7.1 Den arktiske undergrund er blevet interessant for den europæiske industri 

I 2011 udgav Europa-Kommissionen en rapport, hvori man forudså at de sjældne jordarter er de 

råstoffer, som EU-landene i fremtiden kommer til at mangle for at den moderne elektronikproduktion 

kan være konkurrencedygtig på verdensplan (Europa-Kommissionen: 2).  

Eftersom, verdens næststørste koncentration af sjældne jordarter, uden for Kina, er placeret i sydvest 

Grønland, følger den europæiske industri, udviklingen med stor opmærksomhed.  

Foruden de sjældne jordarter, er der også olie, gas og mineraler, som har stor betydning for den 

europæiske industri. Som en aktør på verdensplan, og en kæmpe konsument af disse ressourcer, har den 

europæiske industri rettet blikket mod Arktis. En interesse, der ifølge Martin Breum ikke bliver mindre i 

fremtiden. I forlængelse heraf understreger Nils Wang, at EU vil gøre alt for at få permanent 

observatørstatus i Arktisk Råd, for på den måde at få indflydelse i det organ, hvor beslutningerne 

omkring udviklingen i Arktis bliver truffet.  

  

                                                 
36 Den Nordlige Dimensions Politik(NDP) blev vedtaget i 2006 mellem EU i samarbejde med Rusland, Norge, og Island. 
NDP er et politisk rammedokument, som har til formål at fremme dialog og samarbejde for at styrke samarbejde, og for at 
styrke stabiliteten og det økonomiske samarbejde i det nordlige Europa36. 
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7.2 En fælles EU-strategi for Arktis? 

Selvom tre medlemslande har interesser i det arktiske område, har EU endnu ikke udviklet en fælles 

ambitiøs politik for Arktis.   

I 2008 kom udviklingen i Arktis ellers for alvor på den europæiske dagsorden, da EU’s højtstående 

repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik Javier Solana, og Kommissionen fremlagde dokumentet, 

Klimaændringer og International Sikkerhed, for det Europæiske Råd. I dokumentet diskuteres 

klimaforandringernes påvirkning af den sikkerhedspolitiske dagsorden for første gang i EU-regi. Her 

opfordrede man til at der på EU-niveau blev udarbejdet en fælles strategi for Arktis, idet de 

miljømæssige ændringer i Arktis vil kunne ændre den geostrategiske situation, og således udgøre en 

potentiel trussel imod den internationale stabilitet og de europæiske interesser(Den Højtstående 

Repræsentant: 8).  

 

Sidenhen har EU-institutionerne gradvist forsøgt at udforme en fælles arktisk politik. 

Senest vedtog Europa-Parlamentet i 2011 den ikke-bindende aftale, En bæredygtig EU-politik for Arktis. 

Overordnet tager denne udgangspunkt i den bløde del af sikkerhedspolitikken. Der fokuseres 

hovedsageligt på miljøbeskyttelse, det oprindelige folk, klimapolitik og forskning. 

Europa-Parlamentet anerkender de nuværende internationale retslige rammer for Arktis, med henvisning 

til UNCLOS og andre aftaler der regulerer spørgsmål af betydning for Arktis.  

Aftalen understreger vigtigheden af en fredelig og stabil udvikling i regionen. 

Af aftalen fremgår det at:” EU bør føre en politik, der sikrer, at foranstaltninger til løsning af 

miljøproblemer tager hensyn til de interesser, som indbyggerne i den arktiske region, herunder de 

oprindelige befolkninger, forfægter når det gælder beskyttelse og udvikling i regionen(Europa-

Parlamentet).   

 

I henhold til udarbejdelsen af en fælles EU-strategi for Arktis og Unionens øgede interesser i regionen, 

besøgte den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, i 

april Sverige, Finland og Norge. Hun havde planlagt møder med landenes udenrigsministre, hvor to 

hovedpunkter var på dagsordenen. For det første, skulle hun diskutere EU’s ansøgning om permanent 

medlemskab af Arktisk Råd. For det andet, ønskede hun at få et større kendskab til regionens 

udfordringer. Dette skulle ifølge, Ashton selv giver hende bedre forudsætninger for at udvikle en EU-

politik for Arktis, som gerne skulle offentliggøres i løbet af dette forår(Nilsen 2012).   
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Sammenlignet med EU’s tilknytning til Arktis, hvad angår det oprindelige folk, klima, forskning og 

miljø, så er EU’s engagement i det hårde sikkerhedspolitiske spil en anelse mere uklar. Dette skyldes at 

Norge kun deltager i EØS-samarbejdet, Danmarks EU-medlemskab er undtaget forsvars - og 

sikkerhedspolitikken og Grønland er kun tilknyttet EU via deres fiskeriaftale.  

Desuden har underskrivelsen af Ilulissat-Deklarationen stadfæstet, at de fem arktiske kyststater vil gøre 

brug af de rettigheder som Havretskonventionen giver dem(Bilag 1, side 85).  

Et tredje element, som Wegge påpeger, er at EU mangler hårde sikkerhedspolitiske værktøjer, som er 

nødvendige for at projicere magt i regionen (Wegge 170).  

 

7.3 Delkonklusion 

EU har legitime interesser i Arktis i form af især de sjældne jordarter. Institutionen spiller på nuværende 

tidspunkt en forholdsvis stor rolle, hvad angår de bløde områder, som miljøbeskyttelse, klima og 

beskyttelse af oprindelige folk. Desuden vidner Unionens ansøgning, som permanent observatør til 

Arktisk Råd, også om at de ”kun” har ambitioner om at spille en rolle indenfor de bløde områder. Skal 

EU spille en mere fremtrædende rolle i Arktis, er det nødvendigt at de fremlægger en samlet politik.  
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8. Anbefalinger til det danske Udenrigs- eller forsvarsministerium. 

I min rolle, som rådgiver for enten udenrigs- eller forsvarsministeriet vil jeg i nedenstående afsnit 

fremsætte en række anbefalinger til disse. 

 

1. Fortsætte den diplomatiske linje, eftersom hverken vores militær budget eller økonomiske formåen 

kan måle sig med de øvrige kyststaters. Vi skal dog ikke lade os diktere, men påpege at vi tager vores 

rettigheder seriøst. Ved at følge en diplomatisk linje og undgå en militær konflikt opnår vi ligeledes en 

økonomisk gevinst, da en konflikt vil være ressourcekrævende.   

 

2. Med henvisning til folkeretten, skal vi definere vores territorialkrav. 

 

3. Som ved underskrivelsen af Ilulissat-Deklarationen, skal vi udnytte vores gode forhold til USA, og 

insistere på at landet endegyldigt ratificere Havretskonvention. Dette vil fjerne en masse bekymringer, 

som den danske regering måtte have med henblik på USA’s hensigter og prioriteringer i Arktis.  

 

4. Arbejde aktivt med henblik på at sikre en fredelig udvikling i regionen. Dette er i alle kyststaternes 

interesse, og vil forbedre muligheden for at tiltrække eksterne investorer til regionen.  

      

5. Afliv mediernes dagsorden, hvor man betegner Arktis som en region for en kommende 3. verdenskrig. 

Dette kunne være i form af en kampagne, som oplyser befolkningen om de muligheder og rigdomme, 

der gemmer sig i regionen – og at vi som kyststat står i en unik position. 

 

6. Støtte USA’s holdninger med henblik på at gøre Nordvest – og Nordøstpassagerne til internationale 

frie stræder. Dette vil for det første have en god signalværdi i forhold til USA. Desuden vil det give 

vores fregatter mulighed for frit, at kunne navigere i disse passager.   
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9. Konklusion  
 
Målet med dette speciale var at undersøge hvordan konsekvenserne af klimaforandringerne vil udgøre en 

sikkerhedspolitisk risiko i Arktis. Samtidig havde jeg en målsætning om at be- eller afkræfte 

nedenstående hypotese:  

Klimaforandringerne, som gør adgangen til naturressourcerne i den arktiske undergrund lettere, kan 

føre til militære konflikter i Arktis. 

Igennem min indsamlede empiri og mit teoretiske grundlag, har jeg forsøgt, at opnå en samlet forståelse 

for hvordan udviklingen i Arktis vil tegne sig.  

 

I 2008 skrev de fem kyststater under på Ilulissat-Deklarationen, som blandt andet understreger at de fem 

lande vil hævde de rettigheder i det arktiske havområde, FN’s Havretskonvention tildeler dem. Og at de 

på fredelig vis vil håndtere uenigheder inden for rammen af gældende international ret. USA har som 

den eneste af specialets aktører ikke ratificeret FN’s Havretskonvention, hvilket kan en sende et forkert 

signal til de øvrige kyststater.   

 

I analysen af staternes interne niveau, konkluderede jeg ud fra parametrene svag og stærk stat, at Norge, 

USA, Danmark og Canada alle fremstår som stærke demokratiske stater. Stater, som ifølge Immanuel 

Kants tese om, at demokratier ikke går i krig mod hinanden, alle er i stand til at skabe en fredelig 

sikkerhedsmæssig udvikling i Arktis. Derimod konkluderede jeg, at russernes forholdsvis lave 

levestandard, den omfattende korruption på statsligt niveau, samt manglende politiske og civile 

rettigheder, karakteriserede landet som en svag stat. Dermed har jeg bevist at Norge, USA, Danmark og 

Canada i forhold til Rusland har grundlæggende forskellige opfattelser af områder, som korruption og 

pressefrihed, hvilket kan påvirke landenes indbyrdes relationer. 

 

Jeg konkluderede i analysen af polariteten i Arktis, at magtfordelingen i Arktis er karakteriseret af 

unipolaritet, i skikkelse af USA’s status som verdens supermagt. Dynamikkerne vil i høj grad være 

præget af USA. Rusland, som regionens stormagt, har ambitioner om at udfordre USA’s position, og 

ønsker et internationalt system præget af multipolaritet. Canada, Danmark og Norge har alle forholdsvis 

få militære og økonomiske evner, og vil højst sandsynligt positionere sig i forhold til deres tætte 

allierede, USA. Canada, USA, Norge og Danmark er alle medlemmer af NATO. Et eventuelt angreb på 

én af disse aktører vil betragtes som et angreb på hele alliancen. At disse lande er medlemmer af NATO 

kan afholde Rusland fra aggressioner mod de øvrige kyststater.  
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Analysen af kyststaternes arktiske strategier viser, at landene har en fælles interesse i en fredelig 

udvikling i Arktis, baseret på samarbejde og diplomatiske løsninger. Canada, Rusland, Danmark og 

Norge har alle prioriteret udviklingen i Arktis meget højt, hvor alle har evidente interesser. Af analysen 

fremgår det at USA tillægger udviklingen i Arktis en mere sikkerhedsorienteret indgangsvinkel, hvor 

deres topprioritet er fri bevægelighed på internationalt farvand.  

Således betragter amerikanerne Nordvestpassagen, og Nordøstpassagen, som stræder hvor landet har 

mulighed for frit at navigere. Stræder som henholdsvis Canada og Rusland har krævet suverænitet over. 

Heri ligger der en potentiel konflikt mellem USA på den ene side, og Canada og Rusland på den anden. 

Opdelingen af Nordpolen kan ligeledes føre til en form for konflikt, mellem Canada, Rusland og 

Danmark. Rusland tillægger dette geografiske stridspunkt, stor symbolsk værdi, og vil formodentlig gøre 

meget for at området bliver et internationalt farvand.   

Selvom kyststaterne har ytret ønske om at sikre en fredelig udvikling i regionen, har staterne alligevel 

planer om at udvide deres militære tilstedeværelse i regionen for at kunne håndhæve deres suverænitet. 

Når eksempelvis Rusland og Canada anvender en aggressiv retorik, sker det ud fra både en indenrigs- og 

en udenrigspolitisk agenda. Indenrigspolitisk forsøger politikerne at overbevise deres borgere om, at de 

kan føle sig trygge, så regeringen fremstår som handlekraftig.  

Udenrigspolitisk, har staterne også en interesse i at signalere over for de øvrige interessenter, at man er 

villig til at forsvare sine interesser, hvis det skulle blive nødvendigt.  

Af denne analysedel fremgår det, at alle kyststaterne, undtagen USA, har til hensigt at opruste militært i 

området. Alligevel har USA, som verdens supermagt, de fornødne militære ressourcer til at påvirke den 

sikkerhedspolitiske dagorden i Arktis, hvis det skulle blive nødvendigt.  

 

I analysen af venskabs- og fjendskabsforholdet konkluder jeg, at der er forhold kyststaterne imellem, 

som kan påvirke den sikkerhedspolitiske dagorden. USA og Ruslands forhold er historisk set, præget af 

mistro. Og med et stigende ønske fra russisk side om, at udfordre USA’s nuværende position i det 

internationale system, kan amerikanerne opfatte dette, som intimiderende, og således påvirke den 

sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis.  

Derudover konkluderer jeg, at globale magters øgede interesser i Arktis, kan føre til spændinger mellem 

de arktiske kyststater. Norge vil for eksempel ikke acceptere Kina som permanent observatør i Arktisk 

Råd, hvilket har ført til uoverensstemmelser mellem Danmark og Norge.  

 

Globale eksterne aktører, som EU har rettet blikket mod Arktis, i søgen efter naturressourcer. EU spiller 

allerede en forholdsvis fremtrædende rolle på områder som klima, miljø og det oprindelige folk. Dog, 
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konkluderer jeg at, det er nødvendigt med en samlet og ambitiøs EU-politik for Arktis. Hvilket er en 

forudsætning for at institutionen, kan fremstå som en stærkere og mere homogen aktør.   

 

Samlet set kan jeg konkludere, at klimaforandringernes indflydelse på udviklingen i Arktis udgør en 

potentiel sikkerhedspolitisk risiko, hvor adgangen til ressourcer og nye skibsruter giver helt nye 

økonomiske muligheder. Dette øger samtidig konfliktpotentialet, hvor landene på nogle områder har 

divergerende interesser. Om dette konfliktpotentiale munder ud i en egentlig konflikt, må tiden vise. 

 

I henhold til specialets hypotese har mine undersøgelser vist, at konfliktpotentialet er stort. 

Mulighederne for at der opstår en decideret militærkonflikt mellem kyststaterne anser jeg for yderst 

usandsynlig.  

For det første er området reguleret af Ilulissat-Deklarationen og Havretskonventionen.  

For det andet har kyststaterne en fælles interesse i at sikre en fredelig udvikling i regionen.  

For det tredje, er staternes oprustning umiddelbart ikke et udtrykt for en militarisering af området, men 

kan snarere betragtes som en nødvendighed for at kunne håndhæve suveræniteten, hvis deres territorium 

skulle blive truet. 

Specialets interviewede personer har i nogen grad afkræftet specialets hypotese. Mikkel Vedby 

Rasmussen ser et betydeligt konfliktpotentiale, men understreger at landene er bekendt med dette, og 

forsøger at modarbejde en konflikt. Martin Breum pointerede at der en evident fællesinteresse mellem 

kyststaterne, i at udvinde naturressourcerne i den arktiske undergrund, og der skal meget til at ændre 

denne dagorden. Der er forhold, som kan føre til diplomatiske stridigheder, men en militær konflikt er 

ifølge Breum udelukket. Nils Wang anlægger et andet perspektiv, og argumenterer for at et stabilt miljø 

er en forudsætning for at tiltrække langsigtede investeringer i Arktis, hvilket i sig selv har en 

stabiliserende effekt.  

Før jeg startede dette projekt, havde jeg en klar idé om at en militærkonflikt i Arktis absolut var en 

mulighed. Igennem mine undersøgelser har jeg udfordret denne forforståelse. Og har kunnet konstatere, 

at en militærkonflikt i Arktis virker højest usandsynlig på nuværende tidspunkt. Således har jeg ændret 

mit syn på situationen i Arktis. Hvor jeg indledningsvis undrede mig over Steen Nordstrøms 

synspunkter, har jeg nu fået en større forståelse for at sammenkoblingen mellem klimaforandringerne og 

sikkerhedspolitikken. Jeg har konstateret, at politikere og medierne har skabt et misvisende billede af 

situationen i Arktis, for at få emnet på den politiske dagsorden. 
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Jeg kan naturligvis ikke udelukke, at der er andre steder i verden, hvor konsekvensen af 

klimaforandringerne kan føre til militære konflikter. Men netop i Arktis har jeg meget svært ved at 

forestille mig, at dette bliver en realitet.   

 

9.1 Perspektivering 

Som tidligere anført, vil min perspektivering omhandle Kinas øgede interesser i Arktis. 

Kina oplever i øjeblikket en kæmpe vækst, og har deres opmærksomhed rettet mod naturressourcerne i 

den arktiske undergrund. Kineserne har eksempelvis planer om at etablere en jernmine i Grønland. 

Desuden, er det kommet frem at Kina definerer sig selv som en ”nær-Arktisk nation” (SIPRI). 

 

Hvis man skal udpege et konfliktpotentiale i den arktiske region, som kan blive en realitet, træder Kina 

frem på banen.  

Både Nils Wang og Martin Breum anser Kinas stigende interesser i Arktis, som potentielt 

konfliktudløsende, men anlægger to forskellige vinkler. Wang argumenterer for, at en negativ udvikling 

i det amerikansk-kinesiske forhold, vil kunne medføre en egentlig konflikt. Han henviser til at USA har 

en markant militær tilstedeværelse i det sydkinesiske hav, et område som Kina betragter som sin egen 

baghave. Og hvis landenes i forvejen, konkurrenceprægede forhold, udvikler sig i en ugunstig retning, 

vil kineserne eventuelt føle sig så intimideret af den amerikanske tilstedeværelse, at de vil se sig 

nødsaget til at anvende deres militære ressourcer i Arktis. Her vil kineserne ligesom amerikanerne 

henvise til principperne om fri bevægelighed i internationalt farvand (Bilag 1, side 85).   

Breum betragter Kinas fremtidige rolle ud fra et andet perspektiv. Han fokuserer på Kinas ansøgning, 

om permanent observatørstatus i Arktisk Råd, hvilket man fra dansk side hilser velkomment. Dette 

skyldes ifølge Breum, at man fra dansk side frygter, at kineserne vil tage det arktiske spørgsmål op i FN. 

Derefter er det svært at forudse, hvor diskussionen ender, og det kan potentielt forrykke den arktiske 

magtbalance (Bilag 2, side 89). 
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Bilag 1 – Interview med Nils Wang 

Anders: Hvordan vil du definere en militærkonflikt i Arktis? 

 

Nils Wang: Det er et spørgsmål rigtig mange tænker over, og man kan godt få indtrykket af at når man 

læser pressen og lægmænds vurderinger, at vi står på kanten til 3. verdenskrig i Arktis – og det er jeg 

ikke enig i. Faktisk er jeg af den opfattelse at alle interessenter i Arktis, uanset om vi taler de 5 arktiske 

kyststater, Kina eller EU eller hvem vi nu taler om. De har alle sammen interesse i at Arktis kan udvikle 

sig på en måde, som gør at man lave store investeringer med henblik på et økonomisk udbytte på den 

ene eller anden måde. Og den eneste måde man kan trække langsigtede investeringer på, det er ved at 

have et tilstrækkeligt stabilt miljø til at investorerne vil ofre eller risikere deres kapital, dvs. at i områder 

hvor der er stor risiko for konflikt, der vil man ikke kunne tiltrække langsigtede investeringer. Så derfor 

er der så mange økonomiske interesser på spil i det arktiske område, at dét alene udgør den mest 

stabiliserende faktor. Hvis vi tager et land som Rusland, så har de kolossale ressourcer oppe i det 

område, som de skal have kapitaliseret på den ene eller anden måde. Og forudsætningen for at få dem 

kapitaliseret, og få dem ud af området, det er at de kan tiltrække enorme investeringer, fordi ikke selv 

har pengene. Og det er blandt andet kinesiske investeringer. 

Så der er det her købmandskab, som skal til for at man kan få kapitaliseret de her ressourcer. De godtgør 

eller de taler for at alle interessenter har den største interesse i at det her rent faktisk udvikler sig 

fredeligt. Så det er ligesom udgangspunktet, og du kan blandt andet se det illustreret meget tydeligt ved 

at Rusland og Norge har haft en stridighed omkring delelinjen imellem den norske og den russiske 

Eksklusive Økonomiske Zone op i Barentshavet, den konflikt har de haft i over 20 år, og pludselig bliver 

den taget af bordet med et pennestrøg under et præsidentbesøg i Norge sidste sommer, og pludselig er 

man enig om det. Og dagen efter man stort set i gang med at lave olie- og gas efterforskning på hver sin 

side af linjen, fra de to landes side. Det er et rigtig godt eksempel på at en disputs eller en 

uoverensstemmelse, som kunne indeholde en eller form for konfliktpotentiale, simpelthen bliver ryddet 

af vejen, af hensyn til de økonomiske interesser. Og det er hele kernen i min opfattelse af 

konfliktpotentialet deroppe. Til gengæld tror jeg at de parter, som for alvor kan få konflikt til at finde 

sted i Arktis, det er i virkeligheden USA og Kina. Og det vil ikke være omkring Arktis. Det vil være 

fordi at hvis det scenarie opstår på lang sigt, så er det efter min opfattelse, fordi at USA og Kinas forhold 

andre steder i verden udvikler sig i en ugunstig retning, som gør at det får en spillover til Arktis. Med det 

mener jeg i virkeligheden at hvis USA og Kinas forhold i relation til det sydkinesiske hav, hvor der er 

enorm amerikansk militær tilstedeværelse i form af andre skibsgrupper og andet, og i området om den 

koreanske halvø og hele det der områder dernede. Hvis det udvikler sig i retning hvor man bliver mere 
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og mere uenige og hvor de økonomiske konjunkturer på verdensmarkedet gør at kineserne og 

amerikanerne kommer i en endnu større konkurrencesituation end de er i dag. Så kan man ikke afvise at 

kineserne vil føle sig så intimideret over amerikansk militær tilstedeværelse, i hvad de betragter som 

deres baghave, at de vil begynde at anvende nogle at deres militære kapaciteter til at være til stede oppe i 

den arktiske region. Og der ligger det jo ligefor, at hvis amerikanere og russere igennem hele Den Kolde 

Krig har kunnet sejle rundt op under isen med atombevæbnede ubåde, så vil Kina i princippet kunne 

gøre det samme, hvis de på et tidspunkt får udviklet deres ubådsvåben til at kunne gøre det. Så på den 

måde, der mener jeg at der en latent risiko for at på den lange sigt at det amerikansk-kinesiske forhold 

udvikler sig i en retning andre steder i verden, som gør at Arktis pludselig vil gå hen og bliver et 

område, hvor man vil videreføre den konflikt eller oprustning, hvor man lige pludselig vil have kinesisk 

tilstedeværelse med militær midler i Arktis, under henvisning til de samme principper om fri 

bevægelighed på internationalt farvand, som amerikanerne jo henviser til hver gang, når der bliver stillet 

spørgsmål ved om de må være et givent sted i verden.  

Det er efter min opfattelse, det mest sandsynlige konfliktscenarie, hvis du endelig vil det, og hvor vidt 

det så er sandsynligt eller ej, der kan din mening være ligeså god, som min. Men det er den måde jeg i 

virkeligheden ser at man for alvor kunne se en konflikt i den forstand oppe i Arktis, det bliver som følge 

af noget andet.  

Og det hviler så igen på den tankerække jeg redegjorde for tidligere. At som situationen er i øjeblikket, 

der har alle kun en interesse i, at der kommer en fredelig udvikling i Arktis, fordi det vil tiltrække 

investeringer, og investeringer er forudsætningen for at man kan kapitalisere naturressourcerne.  

 

Anders: Du forudser altså ikke en eventuel konflikt mellem Rusland og USA eller er udviklingen at 

landene ønsker at indgå bilaterale aftaler, som eksempelvis START-aftalen, på kryds og tværs? 

 

Nils Wang: Der er jo en række aftaler, nogle er bilaterale og nogle er ligesom Ilulissat-deklarationen, en 

aftale mellem de 5 arktiske kyststater, og på den kan du sige alle de her aftaler, uagtet at der bilaterale, 

trilaterale eller femlaterale, så har de jo hver især også en stabiliserende effekt. Der er EU, jo et 

mønstereksempel på hvordan man kan skabe fred ved at vikle hinanden ind i aftaler og økonomi. Så på 

den måde der kan man sige, at det arktiske område er i gang med at snøre sig selv ind i aftaler og 

økonomiske interesser i en grad der gør, at konfliktpotentialet alt andet lige bliver mindre og mindre. 

Men det ændrer så ikke på at der er nogle risici, som også har en sikkerhedsmæssig karakter. Nu spurgte 

du specifikt til konflikt i ordets egentlige forstand. Og den konflikt jeg umiddelbart kunne forudse ville 
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være ”kattens leg efter musen”, som man så under Den Kolde Krig, hvor Nukleare ubåde prøvede at 

holde styr på hinanden op under isen. Så det bliver en arena for et klassisk Koldkrigs scenarie.  

 

Anders: Anser du at Putin i forhold til Medvedev i højere grad vil dimittere Ruslands suverænitet i 

Arktiske forhold? 

 

Nils Wang: Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror at Ruslands linje i arktiske forhold til fortsætte uændret, 

og det er en linje der er præget af en form for dobbelt kommunikation, hvor man i virkeligheden spiller 

på to heste. Den ”reelle hest”: at Rusland er interesseret i en fredelig udvikling ud fra det jeg tidligere 

har nævnt. Fordi man er et af de lande i Arktisk, der dels har flest ressourcer, og dels har mindst at gøre 

for at få ressourcerne ud af området uden at tiltrække eksterne investeringer. Og Rusland har desuden et 

kæmpe område i form af deres eksklusive økonomiske zone, at uagtet hvor mange grænsestridigheder de 

måtte have, som eksempelvis med Norge, så er de insignifikante i forhold til det kolossale område, som 

ingen stiller spørgsmålstegn ved at Rusland har retten til. Så derfor har Rusland ”alt at vinde og intet at 

tabe” ved at følge international ret. Så man vil se, tror jeg, et Rusland, som i enhver henseende følger 

international lovgivning, internationale konventioner og indgåede aftaler. Så kan det godt være at man 

vil agere anderledes andre steder i verden og invaderer nabostater. Men netop i Arktis har Rusland intet 

at vinde ved at begynde at gå imod internationale aftaler. Derfor tror jeg heller ikke den eventuelle 

fremtidige stridighed om tilhørsforholdet til den geografiske nordpol, at det reelt går hen og bliver et 

problem, fordi det intet betyder i forhold til det, der rent faktisk forhandles om. Så ”den reelle hest” det 

er i virkeligheden at Rusland har en kæmpe interesse i at fortsætte med at skabe en fredelig udvikling 

mellem dialog og samarbejde. Når det så er sagt, er der den ”ureelle eller imaginære hest”, og det er jo 

som i alle andre russiske forhold at vise at lederskabet tjener vælgernes interesse, altså borgernes 

interesse, og at statens skatkammer, i form af det skatkammer som Arktis udgør, er i trygge hænder i den 

til enhver tid siddende ledelse, og til den del af det, der har man brug for lidt af den her ”Marlboroman 

diplomati”, hvor man ligesom prøver at få det til at se ud som om, at der er nogle der vil komme tage det 

her fra os, hvis ikke vi er i stand til at forsvare Ruslands interesser. Det kan man gennemlæse i deres 

strategi for Arktis, der står der jo også, at man er villig til at anvende militærmagt for at forsvare sine 

interesser i Arktis, men det fylder ikke egentlig ikke særlig meget, i forhold til de mange afsnit, hvor 

man skriver at man ønsker en fredelig udvikling i Arktis. Selvfølgelig har Rusland også en interesse i at 

signalere at man er villig til at forsvare sine interesser, hvis det skulle blive nødvendigt overfor de andre 

interessenter der er i området. Og der er Rusland jo i den lidt særlige situation, i forhold til andre 

arktiske kyststater, at Rusland er den eneste stat, som ikke er medlem af NATO. Og derfor har de jo en 



 84

interesse i at forhandle med de fire andre nationer, som enkeltnationer og ikke som en gruppe af lande 

der tilhører en alliance. Og derfor har de budskaber med at man slår det meget bombastisk op, når de 

eksempelvis installere to arktiske brigader eller man køber et nyt hangarskib, så gør de meget ud af at 

fortælle, hvor stærke de er til at operere i Arktis. Hele den PR-kampagne, de kørte omkring ubådene og 

flaget på havbunden; det tjener dels en indenrigs agenda, nemlig at fortælle befolkningen at ledelsen har 

styr på det her, I kan tage det roligt, nemlig at de russiske interesser bliver varetaget. Udadtil har det den 

signalværdi overfor de andre fire arktiske nationer og de øvrige eksterne interessenter i området at 

såfremt man ikke respekterer Ruslands internationale hævdbundne rettigheder i området, ned henvisning 

til international ret, så er man også i virkeligheden villig til at anvende militærmagt. Så derfor udelukker 

det ene ikke det andet. Rusland har en helt dominerende interesse i fred og fordragelig, men de har også 

behov for at signalere både indenrigs- og udenrigspolitisk at man tager sine rettigheder alvorligt.  

 

Anders: Jeg har læst en artikel, hvori der blandt den russiske befolkning er et ønske om at 

genfinde den her supermagtsstatus, som under Den Kolde Krig, og man betragter Arktis som 

måde hvorpå landet kan genvinde denne status. 

 

Nils Wang: Det er jo i virkeligheden godt set, forstået på den måde at Rusland traditionelt set har haft 

store militære koncentrationer oppe i Murmansk-området, og der ligger stadigvæk nogle militærbaser 

deroppe, og hele den Sibiriske vandvejer, via det transportsystem, som knytter sig til den arktiske del af 

Rusland. Det er sådan set allerede etableret, selvom det selvfølgelig ikke alle steder er velholdt, og det 

medfører at man blandt andet allerede kan sejle igennem begge veje. Så man kan sige i forhold til så 

mange andre steder i verden, så er Arktis netop et af de steder, hvor Rusland agerer ud fra en 

styrkeposition i forhold til andre arktiske kyststater, herunder også USA. Så det er faktisk et af de 

områder, hvor Rusland kan få frembragt den der lidt romantiske følelse af at Rusland var en supermagt, 

fordi de er en Arktis supermagt.  

 

 

 

 

Anders: Hvordan ser du EU’s rolle i fremtidige arktiske forhold? 

 

Nils Wang: Der er ingen tvivl at EU, som organisation er af den opfattelse af de har legitime interesser i 

det arktiske område, fordi de jo blandt andet har medlemslande, som tilhører de arktiske nationer, og 
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taler vi ikke om arktiske kyststater, men her taler vi om Arktisk Råd først og fremmest. Og det er jo så 

Sverige og Finland, vi taler om. Og det er den knage EU hænger deres arktiske interesser op på. Det er at 

der er nationer, som er medlem af Arktisk Råd, og EU er en kæmpe stor koncentration af lande, hvor 

alle lande vil blive påvirket når det drejer sig om klimaforandringer og forskning. Så EU er på den ene 

side meget engageret i Arktis, grundet den indgangsvinkel. Når det drejer sig om det hardcore 

sikkerhedspolitiske spil der finder sted oppe i området, qua de fem arktiske kyststater, så er EU naturlige 

tilhørsforhold til den del af det, lidt mindre betydelig, fordi Norge ikke er medlem af EU, og Danmarks 

medlemskab i EU er undtaget forsvars- og sikkerhedspolitik, og Grønland er kun associeret til EU på 

fiskeriområdet. Så der er ikke den samme naturlige knage på den sikkerheds- og forsvarspolitiske bane 

til Arktis for EU, som der er på oprindelige folk, klima, forskning og miljø. Der er selvfølelig også et 

andet aspekt, og det er adgangen til ressourcer, og det er klart at EU som aktør på verdensplan er en 

kæmpe konsument af ressourcer, og derfor er EU’s adgang til gas, olie og mineraler jo lige så stor og 

vigtig, som den er for USA, Kina og Rusland. Og der kigger man selvfølgelig på Arktis med meget stor 

interesse. Og lige præcis inden for det der kaldes sjældne jordarter, som er de her mineraler, som man 

bruger i moderne elektronik produktion, som i EU’s Kommissionsrapport udgivet for knap to år siden, 

bliver udråbt som det mest vitale mineral som EU kommer til at mangle i fremtiden. 

Og det er klart at med verdens største sjældne jordarts-koncentration uden for Kina, den befinder sig i 

sydvest Grønland, så er det jo klart at EU hele tiden kigger sig om efter, hvor er de her ressourcer henne, 

både når det drejer sig om mineraler, olie og Gas. Så jeg tror at EU vil gøre alt hvad de kan for at få 

indflydelse og for at blive medlem af Arktis råd som observatør, for på den måde at kunne være med 

hvor de beslutninger der bliver truffet omkring Arktis finder sted. Så EU vil gøre rigtig meget for at 

blive en spiller i det her, men de har først og fremmest en naturlig adgang til de områder, som man 

kunne kalde de bløde områder omkrig Arktis. Hvorimod den mere sikkerhedspolitiske del af det, der er 

deres legitime adgang til at blande sig i diskussionen, der er den er knap så åbenbar. Særligt efter at 

Ilulissat-Deklaration har stadfæstet at de fem arktiske kyststater agter at forbeholde sig de rettigheder der 

findes i UNCLOS og også de forpligtelser der påhviler kyststater i forhold til den internationale 

havretskonvention.  

 

Anders: Hvilke stater eller aktører anser du for at være en hindring for at EU kan få ”en bid af 

kagen”?  

       

Nils Wang: Det anser jeg i virkeligheden alle fem arktiske nationer for at være en hæmsko for. I og med 

at de fem arktiske kyststater er blevet enige med hinanden om at signalere klart til resten af verden, at 
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den 200-Sømils eksklusive økonomiske zone, som enhver kyststat har retten til i verden. Den har man 

også til hensigt at udnytte oppe i det arktiske område, og at man har til hensigt at overholde alle 

internationale regler, og at man har til hensigt at oprette en kystredningsorganisation, og alle de andre 

ting som knytter sig til at være en ansvarlig kyststat. Det har alle de fem arktiske lande i forbindelse med 

Ilulissat-Deklarationen, signaleret tydeligt til resten af verden. Derfor har de også signaleret til EU at EU 

ligesom alle andre eksterne interessenter selvfølgelig er velkomne til at udnytte de ressourcer der er i 

området, men at det bliver på de betingelser som nu gør sig gældende når man opererer på et andet lands 

eksklusive økonomiske zone. Der findes jo også andre fiskeskibe, der fisker oppe i Grønlands 

fiskerizone, men de betaler Grønland for at få licens til at fiske der. Så på den måde kan du betale dig 

ind på kommerciel basis, du kan ikke bare tage det, og sige at det er ligeså meget mit som det er dit, 

fordi området er ikke ureguleret, tværtimod det er meget reguleret. Det der finder sted omkring 

yderligere rettigheder længere ude end 200-sømil, som jo er den der FN-proces der finder sted, hvor man 

skal dokumentere at kontinentalsoklen kan række yderligere 150 sømil ud, det er jo er spørgsmål om, at 

få retten til de ressourcer der eksisterer på havbunden på det helt dybe vand, og det er der ikke ret mange 

eksternt der er interesseret i, fordi det teknisk set ikke er muligt at udnytte den del af havområdet på 

nuværende tidspunkt, så det er mere en langsigtet garanti for at man også om 20 år har muligheden for at 

gå ned i de områder, hvis det bliver teknisk muligt. Så det er ikke sådan at Kina og EU står på spring på 

at få deres ”bid af kagen” i form af et territorium deroppe. Det er et spørgsmål om at komme ind på 

markedet og få lov til at købe udvindingskoncentrationer og kontrakterne med de statslige olie- og 

gasselskaber som er Rusland opretter osv. Og der kan man selvfølgelig købe sig ind på kommerciel 

basis. Jeg tror heller ikke EU har en ambition om at man skulle få bid af kagen i en territoriel forstand, 

men man er selvfølgelig interesseret i at få en del af de ressourcer, som eksisterer deroppe. Og så tror jeg 

at EU har en oprigtig interesse i at sørge for at den udvikling som finder sted i Arktis, den kommer til at 

finde sted under kontrollerede forhold, med respekt for naturen og de mennesker der bor deroppe, og at 

man ikke oplever at området bliver svinet til i olie, og andre rædselsscenarier. Det tror jeg, at EU vil føle 

at de har ligeså stor ret til at stille krav omkring. 

 

Anders: Tror du at Islands geografiske placering er et incitament for EU til at skubbe på for en 

optagelse af landet? 

 

Nils Wang: Nej det tror jeg sådan set ikke, idet Island ikke grænser på til Polhavet. Island er interessant 

for EU i forbindelse med spørgsmål om økonomi og fiskeri osv. Men som en adgangsbillet til Arktis, i 

den der kyststatslogik, den kan jeg ikke se. Men Island er jo også meget splittet fordi efter at være gået 



 87

økonomisk fallit i 2008, så er de jo lige pludselig blevet en ombejlet nation, og hvis det egentlig er at EU 

skulle have Arktiske bagtanker med en optagelse af Island, så er det jo lidt det samme formål som Kina i 

øvrigt bejler til Islændingenes gunst. Og det er naturligt megahop, hvis det går hen og bliver muligt at 

besejle de nordlige søruter. Hvis man få handelsskibsruter oppe i det arktiske område. Hvis man kigger 

på et kort over trafikken fra Europa til Asien, så sejler man lige forbi Island. Der kunne Island gå hen og 

blive et arktisk hop, hvor man kunne omlade gods fra almindelige skibe til isforstærkede skibe, som 

kunne sejle igennem de nordlige ruter, og således blive distribueret ude i fjernøsten og den anden vej 

rundet. Det kan da godt være at EU har nogle langsigtede planer om det, det ved jeg ikke.  
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Bilag 2 – Interview med Martin Breum 

 

Anders: Hvor ser du det største konfliktpotentiale, og mellem hvilke aktører? 

 

Martin Breum: Det er altid interessant at starte med at sige om der opstår en væbnet konflikt mellem de 

arktiske nationer. Dette kan man jo bare ligge til side med det samme, og sige det er ikke det vi taler om. 

Samtidig er det jo væsentligt at holde sig for øje at det arktiske ocean stadigvæk er vigtig for især 

Ruslands og USA's atomforsvar i praksis. Det er jo de  antiballistiske missiler suser rundt på ubådene. 

Det er den nordlige russiske flåde der hele tiden udvider; både for at beskytte sine ubåde og bakke den 

antiballistiske detenrence op, det kunne være fly og flåde med videre. Hvis man skal forstå hele ideen 

omkring Nordflåden og hele den frigørelse af Ruslands adgang til verdenshavene som det medfører, den 

betydning kan ikke undervurderes. Det er et sikkerhedspolitisk aspekt, der ikke udgør noget 

konfliktpotentiale. Men det er blot en ny dimension man skal forstå i Ruslands sikkerhedspolitiske 

prioriteringer. Vi så for et par dage siden, da Putin igen tiltrådte som præsident, på mindre end 24 timer 

havde han havde udsendt dekreter, som også bestyrkede tanken om fortsat militær konsolidering i 

Antarktis for ikke at sige ekspansion. Der er en sikkerhedspolitisk dimension, som man ikke skal 

ignorere eller undervurdere, for så forstår man ikke rigtig noget. Men det er ikke nødvendigvis et 

konfliktpotentiale. Som jeg forstår det, har de arktiske nationer basalt set enormt mange fælles interesser 

i det arktiske område. Der er helt grundlæggende set et ønske om at udvinde gas og olie såvel som at 

forske. i  hele det arktiske område. De ønsker går igen i alle de arktiske kyststater. Der er helt indlysende 

fælles interesser, man helt konkret kan se i øjeblikket, jeg har netop opserveret at Statoil har indgået 

nogle nye aftaler med Rosneft, oppe i Barentshavet. Dette er blot et eksempel på hvordan tingene 

udvikler sig hele tiden, og det er dét der er førsteprioritet. Der skal meget til at forstyrre de prioriteringer, 

som er dagsordenen i øjeblikket. Det handler i al væsentlig grad om at udvikle olie- og gaspotentialet så 

hurtigt som overhovedet muligt inden for nogle parametre som man tager mere eller mindre alvorligt. 

Det omhandler sikkerheden på boreplatformen og hensynet til miljøet. Det er den aktuelle dagsorden, 

der giver en del forstyrrende faktorer, som måske kan udvikle sig til uoverensstemmelser, ja måske 

endog nærmere en konflikt, hvis vi definerer konflikt som en væbnet konflikt. Uoverensstemmelserne 

tror jeg dog man vil finde andre steder end i de Arktiske stater. For at se et reelt konfliktpotentiale, eller 

potentiale for egentlige uoverensstemmelser, tror jeg at man skal rette blikket mod Kina.  Det seneste jeg 

iagttog, var en forsker fra China Institute for international studies, der i kølvandet på Wen Jimbaos 

besøg i Reykjavik, blev citeret  for denne her betragtning: ”Arktis er ligesom Månen, og bør altså være 

fælleseje og hele menneskehedens region”. Her skal man være forsigtig, da det ikke er et synspunkt som 
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den kinesiske regering fremfører, men måske en underliggende strøm af forståelse, som ikke synes ville 

forsvinde i Kina. Tværtimod dukker synspunktet op igen og igen.  Det samme gør sig gældende i Indien, 

så der hersker en anden forståelse i nogle af de store nationer i verden, end i de arktiske kyststater og de 

arktiske stater i det hele taget, som det arktiske folk abonnerer på i øjeblikket.  Selve defineringen af det 

arktiske område og rettigheder er der ikke nødvendigvis en universal forståelse for endnu. Per Stig 

Møller slog et slag for sagen i 2008 med Ilulissat-Deklarationen,  der omhandler forståelsen af 

kyststaternes særlige rettigheder, de samme arktiske stater arbejder hårdt på at gøre disse særlige 

rettigheder til den generelle tænkning i hele verden.  Det accepterer den kinesiske regering, der er meget 

påpasselig med hele tiden at understrege deres respekt for de eksisterende magtstrukturer. Alligevel er 

truslen om at tage det op i andre fora til stadighed eksisterende og risikoen for pludselig begynde om at 

tale om en anden tilgang til rettigheder i det arktiske til stadighed eksisterer. Jævnligt hører vi danske 

ministre tale om at hvis vi undlader at invitere kineserne indenfor i det arktiske, eksempelvis som 

observatører i Arktisk Råd, risikerer man at Kina vil tage det arktiske spørgsmål op i FN. Frygten i det 

danske diplomati og i regeringen er at man jo ikke aner hvor den diskussion ender.  Det kan potentielt 

forstyrre den magtbalance og interessevaretagelse som Danmark hidtil har været engageret i omkring 

Arktis. Så der en potentiel uoverensstemmelse men jeg tror dog at potentialet i og for sig er ret lille. Jeg 

tror man finder en arbejdsfacon i det arktiske, hvor kinesernes legitime interesser bliver anerkendt. Over 

en årrække må Russerne sluge den kamel, at EU-kommissionen eller EU bliver inviteret ind som 

observatører i Det arktiske Råd og efterfølgende Kina, måske endda samtidigt. Det er den vej jeg tror jeg 

det går. Russerne må sluge nogle kameler undervejs, ikke i forhold til EU, den tanke tror jeg de delvist 

har accepteret men i forhold til Kina hvor jeg tror at russerne vil slå sig i tøjret  et pænt stykke tid endnu. 

Det er her der er en diplomatisk hovedpine på vej. Hvordan den løses ved jeg ikke men jeg tror der er 

meget meget langt fra den uoverensstemmelse i fortolkningerne af hvordan Arktis skal være skruet 

sammen og hvis interesser  er legitime og  til en egentlig væbnet konflikt. Jeg tror simpelthen ikke at der 

potentiale for storkonflikter, hverken mellem de arktiske nationer, eller mellem de arktiske nationer og 

de mest oplagte diskussionsparter uden for, altså Kina især.  

 På politisk plan ser jeg et andet konfliktpotentiale som trænger sig på.  Hvad er der så at være uenige  

om?. Der er hele spørgsmålet om miljøbeskyttelse som trænger sig på. Hvem prioriterer skarpest? Senest 

så jeg adskillige tusinde forskere, der havde været samlet i en eller anden kontekst i Canada. De 

anbefalede at alle de arktiske nationer skulle gøre ligesom amerikanerne:  nemlig at suspendere al 

kommerciel fiskeri på ubestemt tid i Det arktiske Ocean  indtil forskere har et bedre overblik over, 

hvordan fiskene vil flytte sig i takt med at havet bliver varmere. Det er  interessant, fordi vi her har et 

relativt dynamisk interface mellem videnskaben og det politiske i det arktiske område. Der er ikke så 
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forfærdelig langt fra de videnskabelige resultater og anbefalinger til det politiske i det arktiske.  Det er 

meget interessant hvad vi har set med Klimarapporterne fra 2004, som blev meget politiske, meget 

hurtigt! Og vi har til dels set det med The shipping Assessment, AMSA fra 2006, hvor vi hurtigt så den 

oversat til nogle bevægelser i det nye politiske shipping poles, search and rescue. Hvor behovet blev 

omsat til den berømte beslutning i Arktis Råd, maj 2011. Vi har set  det meget entydige fælles ønske om 

et samarbejde om et oliespildsberedskab. Alt sammen er selvfølgelig afstedkommet af præcist det 

samme fælles ønske, som jeg startede med at tale om: nemlig ønsket om udvikle olie- og 

gasressourcerne så hurtigt som muligt. Det kan ikke lade sig gøre før man har et ordentligt search and 

rescuesystem, med alt hvad det indbefatter af satellitter, søkort og fysisk tilstedeværelse. Mere smidige 

samarbejdsmønstre mellem kystvagterne og flåderne på tværs af grænserne. Alt det her er jo dybt banalt, 

men jeg har de senere år haft mulighed for at være journalist på det her emne, talt med en masse 

mennesker og forsøgt at finde frem til  om de har ret eller ej. Jeg må indrømme at der ikke er mange 

seriøse mennesker, der ikke abonnerer på denne mainstream fortolkning. Jeg synes det er ganske 

interessant, da Roe Huebert for snart to år siden lavede en analyse hvor han talte om krigsskibe etc. Han 

fandt frem til  at staterne, iflg. ham, opruster udover det niveau, som ville være naturligt, hvis man alene 

ønskede at sikre sine økonomiske interesser i regionen. Et eksempel: Man bygger en carport og tegner 

en forsikring. Her har de forsikret sig for meget mere end carporten er værd. Hvordan kan man tolke 

det? er det fordi de bevidst eller ubevidst er i gang med at opruste til et niveau, som rent faktisk udgør en 

trussel mod sikkerheden i regionen?  det kan man mene, jeg synes det er slående, når man går ud fra, at 

Rob Huebert er den eneste der har den holdning. Jeg har virkelig søgt efter andre der har de samme 

synspunkter og jeg har spurgt ham hvem der mener det samme som ham.  Han henviser så til James 

Kraska, Jeg læser så Kraskas bog og af bogen kommer jeg frem til at de ikke har samme synspunkt.   

Han skriver til gengæld noget andet interessant:  Kraskas analyse af sikkerheden i Arktis svarer til hvad 

jeg tidligere har nævnt nemlig en meget interessant understregning af det amerikanske krav og behov for 

fri mobilitet på verdenshavene.  Det emne skriver han meget præcist om og giver tydelig udtryk for at 

det har høj amerikansk prioritet. Og der er måske også et lille konfliktpotentiale, hvis ikke canadiernes 

og russernes udvikling af deres søruter svarer til amerikanernes fortolkning af hvad Free Access til 

søruterne bør være. Han ligger meget vægt på det, som en amerikansk prioritet. Og der er måske også et 

lille konfliktpotentiale, hvis ikke canadiernes og russernes udvikling af deres søruter svarer til 

amerikanernes fortolkning af hvad Free Access til søruterne bør være. Der er et egentligt 

konfliktpotentiale. Jeg kan ikke vurdere om det konfliktpotentiale er stort eller om det i virkeligheden er 

nogle meget små marginaler vi taler, fordi så godt kender jeg ikke russernes og canadiernes positioner på 

de her søruter. Jeg interesser mig primært for alle de problemstillinger, som umiddelbart er interessante 



 91

for det danske rigsfællesskab. Da jeg læste Kraska, dér var der muligvis et konfliktpotentiale, for en eller 

grad af uoverensstemmelse mellem USA, Rusland og Canada. Og det eneste jeg kan forestille mig, er at 

den danske regering, som regel er 100% enig med amerikanerne i det her, så man kan jo sige, at her er 

der også en diplomatisk mulig uenighed, mellem Danmark, og så Canada og Rusland på den anden side. 

Kontinentalsoklen problematikken, altså grænsedragningen i det arktiske ocean, må jeg desværre sige, at 

der simpelthen ikke er skyggen af konfliktpotentiale. Jeg er fuldstændig overbevist om at russerne mener 

det alvorligt, nå de siger at de vil følge UNCLOS reglerne, med den lille bitte undtagelse, som hedder 

Nordpolen. Der kan jeg godt forestille mig at russerne vil tillægge dette punkt, så stor symbolsk 

betydning, at de vil gøre en del ud af at sikre området, bliver tildelt en form for international status, og 

det er den danske regering, efterhånden også indstillet på. Det har været en lille morsomhed, at følge 

hvordan den danske regering har haft skiftende holdninger til administrationen af Nordpolen. Det synes 

nu at være bragt fuldstændig i synk med Kuupik Kleist synspunkt, det seneste er at Villy Søvndal  blev 

citeret for dette, på et møde på Københavns Universitet, hvor han blev spurgt om det her af KNR, og 

brugte ordet Heritage-området. Det er altså den tænkning den danske udenrigsminister nu har om 

Nordpolen, altså at Nordpolområdet bliver til et internationalt heritage-område. Det er selvfølgelig noget 

der i givet fald, skal skulle forhandles med andre nationer, og hvem det lige skulle være, det er svært at 

forestille sig andre end de Arctic-Five, det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt med ham om det endnu, og der 

nærmer man sig også en international udlægning af opdelingen af Nordpolens fremtidige forvaltning. 

Med hensyn til grænsedragningen nede på bunden, jeg tror simpelthen at det bliver løst på fuldstændig 

fredelig forhandlings vis. Jeg tror aldrig at den kommer til den internationale domstol, og jeg først og 

fremmest at det kommer til at tage enormt lang tid. Grænsedragningen af det arktiske ocean er måske 

vigtig for den russiske videreudvikling af olieressourcerne andre steder i oceanet, hvor grænserne heller 

ikke klar. Men jeg er simpelthen ikke kommet til bunds i den problemstilling endnu, men jeg kunne 

forestille mig at russerne har en vis hast med at få det overstået, og derfor vil de også være motiveret for 

at skubbe på mekanismerne, altså Kontinentalsokkel kommissionen i FN, men hvad præcis russernes 

motiver er og deres indstilling til forhandlingsforløbet det ved jeg ikke. Jeg talte på et tidspunkt med en 

russisk ambassadør, som ikke længere er her. Han sagde at vi er nødsaget til at have The Arctic-Five på 

banen, og det er selvfølgelig fordi han mener at det er nødvendigt at få amerikanerne på banen, i de 

endelige forhandlinger. Hvad han mener med det, det ved jeg simpelthen ikke. Det er næppe et 

synspunkt han har udviklet privat. Selvom han var meget vidende om problemstillingen. Han mente 

altså at the Arctic Five var en interessant og nødvendig mekanisme, når grænsedragningen nu skal 

forhandles på plads. Konfliktpotentialet har nogle dimensioner, som er interessante, eksempelvis når 

Greenpeace forsøger at stoppe en isbryder på dens vej igennem Østersøen, så der er nogle knaster og 



 92

nogle mulige udviklinger, af den konflikt og miljøbeskyttelsen i Arktis, som er uforudsigelige. Blandt de 

arktiske nationer må det være skrækscenarie, at der bare er et sted i Arktis udvikles et stort oliespild. 

Fordi det omgående vil påvirke opinionen i andre arktiske nationer, og det er simpelthen ikke gået op for 

befolkningerne endnu, hvor store rigdomme, der er på spil. Derfor vil Greenpeace, Verdensnaturfonden 

og Belona og alle andre de andre miljøorganisationer meget hurtigt kunne påvirke opinionen, sådan at 

rigtig mange mennesker vender sig mod tanken om gas- og olieboringer i det arktiske. Dér tror jeg 

stadigvæk at forestillingen om Arktis som et uberørt og ubesmittet naturrigdom, den er meget udbredt, 

der er stadigvæk en forestilling ikke mindst her i landet om at det arktiske er et særligt område på 

kloden, som skal beskyttes. Og tanken om et olieuheld, vil støde rigtig mange mennesker også folk der 

ikke rigtig ved noget om det. Det er en meget stærk faktor, som grønlænderne allerede har mærket qua 

de der Greenpeace-aktioner i 2010 og 2011. Vi ved ikke hvor stærke de der opinionssvingninger er, og 

der er ikke rigtigt noget at gøre ved det. Fordi teknologien ikke tilbyder nogen muligheder for at rydde 

effektivt op, efter et olieudslip, og det er der heldigvis almindelig bred enighed om at det forholde sig 

sådan, selv olieselskaberne indrømmer det jo allerede selv. Det gør jo at det er en forholdsvis nem 

problemstilling; vi borer i Arktis, vi tager en risiko som er meget høj, fordi der ikke er noget at gøre hvis 

det går galt og skadevirkningerne vil være meget alvorlige af de kendte årsager. Olie nedbrydes 

langsomt i koldt vand og økosystemet i Arktis er enormt sårbart. Det er et konfliktpotentiale, som er 

meget vanskeligt håndterbart. Mærsk meldte også ud at man meget gerne vil tale med Greenpeace, de 

kender jo værdien af den offentlige opinion og kender de risici af at have opinionen imod sig. Og 

hvordan de så vil argumentere, det bliver meget interessant. Fordi argumentationen er svær, der er ikke 

nogen rigtige svar. Hvad gør I, hvis det går galt? Det er en anden type konflikt. Men det er et scenarie, 

som Nils Wang også arbejder med, fordi de har et ganske særligt ansvar, hvis det går galt. Hvis det er i 

de danske farvande, så er det flåden der er i frontlinjen. Så derfor får det også indflydelse på 

forsvarsforliget og økonomien. Nick Hækkerup sagde jo til Berlingske her forleden, at de besparelser, 

som man kan se i forsvaret, de vil blive fremrykket, altså man kan spare nogle penge hurtigere, og en del 

af de penge, som bliver hentet ind, de skal gå til opbygningen af danske kapaciteter i Arktis. Det er 

meget interessant at man allerede tænker sådan, at det er prioriteret på den måde.  

 

Anders: Man kan jo også se en holdningsændring blandt politikerne, blandt andet med den nye 

arktiske ambassadør, at man fra dansk side tager sit territorium seriøst.  

 

Martin Breum: Det er jo forskellen på at deltage i internationale konflikter, som Libyen, Afghanistan, 

hvor man fra politisk side, kan vælge til og fra. Det arktiske kan man ikke vælge til og fra, det er noget 
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vi har. Det er som de siger på Christiania, vi er en del af os selv. Der følger nogle forpligtelser med at 

have det stykke territorium, og det enormt stort og enormt dyrt. Som Nils Wang sikkert har fortalt dig 

om i lange baner. Jeg var jo i Arktis for et par år siden, hvor jeg fik stukket ørene fulde af vores 

ansvarsrate, som kystnation i det arktiske område. Der er en lang række forpligtelser, som man kan 

prioritere på forskellig vis. Og Nick Hækkerup gør det på sin måde, ved at sige at Arktis er en prioritet 

for Danmark nu. Så Arktis kommer til at fylde en del på budgetterne i de kommende år, og i den 

politiske diskussion.  

 

Anders: Nu nævnte jeg EU før, hvordan betragter du EU’s fremtidige rolle i Arktis, og har de 

overhovedet en rolle at spille i fremtiden? 

 

Martin Breum: Det mener de jo i hvert fald selv. Der er jo nogle meget store ting på spil for den 

europæiske industri og især udsigten til de sjældne jordarter i Grønland er interessante. Et fuldstændig 

klart eksempel på at EU har noget at de gerne vil have i Arktis. Og alle mulige andre ting i øvrigt. 

Adgang til fiskerirettighederne, som er meget vigtige for mange mennesker i EU-landene. Også dem der 

ikke er medlem af Arktisk Råd, Spanierne, englænderne osv. Så er der selvfølgelig olie, gas og 

mineraler, som har stor betydning for europæisk industri, så man jo ikke undervurdere de europæiske 

interesser i det arktiske område, som på sigt vil blive større. SÅ derfor er der en evident 

interessevaretagelse bygget ind i det, når EU siger at vi har noget at tilbyde, eller hvordan de nu får 

pakket det ind. Altså, der er nogle kontanter på spil, og så har de selvfølgelig nogle politiske interesser, 

som skal varetages, altså interessevaretagelse i forhold til klimaet, miljøet, relationerne mellem 

medlemslandene og nabolandene, og ønsket om at få Island med ind i EU kredsen. Så der er almindelig 

ekspansiv dagsorden, som bliver varetaget af Kommissionen, og det er en interesse varetagelse, ligesom 

alle andre der har interesser udenfor den arktiske kreds. Det er lidt mere komplekst, eftersom en del af 

de arktiske nationer allerede er medlem af EU, hvordan kan man så argumentere for at EU ikke skulle 

spille en central rolle, jeg kan heller ikke se nogen grund til at gøre det. Jeg har svært ved at forstå 

argumenteret for at EU ikke skal spille en rolle i det arktiske. Det er lidt ligesom Kina, de har jo legitime 

interesser, som er genkendelige, og gennemskuelige. I mit hoved, kan jeg godt se at der en vis fornuft i 

det den danske regering siger, at alle der har legitime interesser i Arktis og kan leve op til de krav som 

der bliver stillet, de skal have mulighed for at deltage aktivt i diskussionerne i Arktisk Råd. Så fastholder 

man så fra dansk regerings side, at de bare skal acceptere spillereglerne, at nogle er mere lige end andre 

af de arktiske nationer, af deres af geografiens bestemte rettigheder, til økonomiske zoner, UNCLOS-

reglerne gælder, og så længe at man accepterer det, og i øvrigt har lyst til at bidrage og har checkhæftet 
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med, så skal man da være velkommen. Og EU stiller jo med et ønske om at bidrage med ufattelige 

mængder af penge til forskningsaktiviteter og erhvervsfremme. De skændes på nuværende tidspunkt om, 

hvem der skal have de mange millioner, som EU er interesseret i at poste i udviklingen af erhverv på 

Grønland, som er relateret til de sjældne mineraler: Er det Udenrigsministeriet eller er det 

råstofsdirektoratet, som skal forhandle med EU om det. Grønlænderne har i øvrigt stor glæde af de 

fiskeriaftaler, de har med EU. Der er noget meget interessant for Danmark i dette. Er det Grønland eller 

Danmark der fører udenrigspolitikken, og hvordan skal det her udvikles på sigt, men om EU skal spille 

en rolle i Arktis, det gør de sådan set allerede. Så jeg godt forstå argumenteret om at det ikke giver 

mening at holde EU uden for den arktiske kreds, idet det er de allerede, via Danmark, Sverige, Finland 

og måske Island, som kommende medlem. Jeg kan desuden ikke følge en eventuel konflikt mellem 

Danmarks varetagelse af interesserne, og Danmarks formandskab i EU.  

EU’s ønske til at bidrage til festen, er jo også dikteret af nogle meget kontante ønsker om at få adgang til 

sjældne jordarter og mineraler i Grønland. Hele ideen om at få EU og Rusland forholdet normaliseret i 

fremtiden. Tyskerne er jo dybt afhængige af den russiske naturgas, og enhver form for normalisering af 

forholdene i Arktis er vigtigt. Så det er ikke til stadighed en kispus omkring ressourcerne, hvor man får 

det ned på et niveau, hvor man kan arbejde med tingene i praksis. Jeg tror at der er mange der vil 

normalisere i det arktiske, også for at sikre energisikkerheden.  

 

Anders: Anser du Ruslands øgede fokus på Arktis, som en måde hvorpå de kan genfinde deres 

supermagtsstatus? 

 

Martin Breum: Jeg tror at det er en del det. Rusland er jo i færd med at genetablere sig som en stormagt, 

og hastigt i gang med det. Putins første ord var jo at vi skal have 50000 soldater hvert år, i årene 

fremover. De ekspanderer på alle leder og kanter udadtil, og så længe oliepriserne og råvarepriserne 

stiger, så har de også de økonomiske muskler til det. Så det arktiske er en del af det. Det vil blive ved 

med at være, de vil manifestere sig massivt. Noget af det mest interessante jeg læste i Kraskas bog, var 

hvordan den vestlige verden i gennem 100 år har betragtet Rusland og det russiske centrale massiv, som 

noget man kunne inddæmme af vestlige interesser, det var låst inde af Vesteuropa, et vestligt orienteret 

Sydøstasien. 

Rusland er nu en sømagt, ligesom England og USA har været det i gennem mange år, men Rusland har 

aldrig har været før nu, fordi de ikke har haft den samme adgang. Du har haft Sortehavsflåden i Kreml, 

som man bare kunne sætte en prop i Godthåbstrædet, så var det ude af verden. Så har du haft de baltiske 

havne, som jo ikke længere er til rådighed, så har man Kaliningrad, og nu har du altså lige pludselig en 
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helt ny kanal, som jo er den nærmeste adgang til USA er åben på en anden måde. Jeg tror det kommer til 

at betyde mere end man lige forestiller sig for Ruslands muligheder for at manifestere sig på 

verdensplan, og det tror jeg russerne er meget bevidste om. Altså udviklingen af Nordvestpassagen, de 

sætter den ene satellit op efter den anden, de etablerer havneforløb i det omfang de har råd til det. Det er 

virkelig blevet en topprioritet for Rusland, sådan som jeg forstår det. Det kommer til at ændre noget, og 

virkelig en vigtig faktor for Ruslands tilbagevenden eller deres selvforståelse som en stormagt med 

indflydelse på verdensgangen. Derudover er det en afgørende faktor i deres forhold til Kina.  
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Bilag 3 – Interview Mikkel Vedby Rasmussen  
 
Anders: Betragter du, ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, Arktis som en region med et stort 

konfliktpotentiale, og i så fald mellem hvilke aktører. Og anser du det juridiske grundlag for 

tilstrækkeligt, for at man kan sikre en fredelig udvikling i det arktiske? 

 

Mikkel Vedby Rasmussen: Der er et betydeligt konfliktpotentiale i Arktis, men min vurdering er, at 

dette potentiale ikke vil blive realiseret. Netop fordi aktørerne er klar over konfliktpotentialet og arbejder 

på at forhindre konflikter. Netop fordi de ikke er i deres interesse. Derfor tror jeg at konflikter i Arktis 

vil opstå som følge af en global stormagtskonfrontation - hvis overhoved. Jeg tror at det juridiske 

grundlag er tilstrækkeligt, ikke mindst fordi eksisterende regimer er til Ruslands fordel. 

 

Anders: Hvordan ser du forholdet mellem USA og Norge? 

Mikkel Vedby Rasmussen: Jeg tror først og fremmest at Norge ønsker et større amerikansk engagement 

i Arktis. Således at USA kan fungere, som en sikkerhedsmæssig støtte til Norge. Dette er i lyset af 

Norges grænse op til Rusland, som stadigvæk betragter som en anelse utilregnelig.  

 

Anders: I henhold til USA's nye sikkerhedsstrategi fra 2012, hvor Arktis ikke får mange ord med 

på vejen, og hvor landet derudover skal skære ned i den amerikanske flådes/kystvagts budget i 

Arktis, anser du så dette som en nedprioritering af Arktis fra amerikansk side? 

 

Mikkel Vedby Rasmussen: Min gæt er at amerikanerne vil investere i kapaciteter i området; men USA 

har mange kapaciteter ikke mindst overvågning), som virker glimrende i området. USA vil formentlig 

bruge sine allierede Canada, Norge og Danmark, som en måde, hvorpå landet kan sikre sin 

tilstedeværelse. 
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Bilag 4 – Opdelingen af Barentshavet 

 

Kortet er taget fra: http://barentsobserver.custompublish.com/norway-and-russia-sign-maritime-

delimitation-agreement.4819173-16149.html 
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Bilag 5 – Kort over Kolahalvøen 

 

Kilde: 
http://www.google.dk/imgres?q=kolahalv%C3%B8en&hl=da&sa=X&biw=1821&bih=857&tbm=isch&
prmd=imvns&tbnid=LINtjReY1CSDsM:&imgrefurl=http://da.wikipedia.org/wiki/Kolahalv%25C3%25
B8en&docid=mlq-
Dvhgb6iynM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Barents_Sea_map.p
ng/400px-
Barents_Sea_map.png&w=400&h=365&ei=_3zGT46sN5D2sgbRu5QQ&zoom=1&iact=hc&vpx=162&
vpy=94&dur=296&hovh=213&hovw=234&tx=115&ty=123&sig=114317995572114168869&page=1&
tbnh=110&tbnw=121&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68 
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Bilag 6 – Kort over Nordvestpassagen  

 
Kilde:http://www.google.dk/imgres?q=nordvestpassagen&num=10&hl=da&biw=1821&bih=857&tbm=

isch&tbnid=OSeJgRIOuHcb3M:&imgrefurl=http://www.b.dk/verden/canada-saetter-sig-paa-

nordvestpassagen&docid=6q2VBE2Ce3tIUM&imgurl=http://www.berlingske.dk/upload/webred/upl_fil

es/624e89a93e11af0b53b310e9b15d4a22.jpg&w=410&h=398&ei=UX3GT62NNc-

Lswagy9UQ&zoom=1&iact=rc&dur=422&sig=114317995572114168869&sqi=2&page=1&tbnh=116

&tbnw=122&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:4,s:0,i:74&tx=39&ty=91 
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Bilag 7 - Godkendelse af interview med Nils Wang 
 
Kære Anders 
 
Det er OK.  
 
MVH 
 
Nils 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 22/05/2012 kl. 16.21 skrev "Anders Frandsen" <contact@andersfrandsen.com>: 

Kære Nils, 
 
Mange tak for din store hjælp i forbindelse med interviewet omkring sikkerhedspolitikken i 
Arktis. Jeg sender dig hermed en kopi, som du bedes godkende med et svar på denne mail. 
Idet det skal anvendes som dokumentation i specialet. 
Du må have en dejlig dag. 
 
Mange hilsner    
 
--  
Anders Frandsen¨ 
Cand. Ling. Merc 
Tel:+33(0)613437361 
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Bilag 8 - Godkendelse af interview med Martin Breum 
 
Hej Anders 
 
Så længe det fungerer som dokumentation og bilag til dit speciale har jeg ingen kvaler. Men jeg går ud fra, at det 
ikke offentliggøres? 
 
 
Vh 
 
--  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Martin Breum 
Programvært / Anchor 
Deadline 22:30 / DR2 
 
DR Byen / Danish Broadcasting Corp. 
DK-0999 København C 
T +45 3520 3040 
D +45 3520 3501 
bre@dr.dk 
www.dr.dk 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fra: Anders Frandsen [mailto:contact@andersfrandsen.com]  
Sendt: 22. maj 2012 16:22 
Til: Martin Breum DR Nyheder 
Emne: Re: SV: SV: Sikkerhedspolitik i Arktis 
 
Hej Martin, 
 
Mange tak for din store hjælp i forbindelse med interviewet omkring sikkerhedspolitikken i Arktis. Jeg sender dig hermed en 
kopi, som du bedes godkende med et svar på denne mail. Idet det skal anvendes som dokumentation i specialet. 
Du må have en dejlig dag. 
 
Mange hilsner 

-- 
Anders Frandsen¨ 
Cand. Ling. Merc 
Tel:+33(0)613437361 
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Bilag 9 - Godkendelse af interview med Mikkel Ved Rasmussen 
 
Citater er ok. God fornøjelse med det videre arbejde. 
MVR 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 22/05/2012 kl. 18.35 skrev "Anders Frandsen" 
<contact@andersfrandsen.com<mailto:contact@andersfrandsen.com>>: 
 
Hej Mikkel 
 
Mange tak for din store hjælp i forbindelse med interviewet omkring 
sikkerhedspolitikken i Arktis. Jeg sender dig hermed en kopi, som du bedes godkende 
med et svar på denne mail. Idet det skal anvendes som dokumentation i specialet. 
Du må have en dejlig dag. 
 
Mange hilsner 
 
-- 
Anders Frandsen¨ 
Cand. Ling. Merc 
Tel:+33(0)613437361 
 

 

 
 


