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Pozory i konkrety. Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne Danii

Piotr Szymański

Priorytetem polityki bezpieczeństwa Danii od lat 90. XX wieku do końca operacji ISAF w Afga-
nistanie w 2014 roku był udział w natowskich i amerykańskich operacjach reagowania kryzyso-
wego poza obszarem traktatowym NATO. Dania rozwijała ekspedycyjny model armii dostoso-
wany do wymogów konfliktów asymetrycznych, redukując budżet obronny i liczbę żołnierzy. 
Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Dania nie zwiększyła wydatków obronnych i nie zmie-
niła dotychczasowej strategii rozwoju sił zbrojnych. Zaczęła natomiast przywiązywać większą 
wagę do sojuszniczego odstraszania w regionie Morza Bałtyckiego, dostosowując się do no-
wych priorytetów NATO w zakresie wzmacniania obrony zbiorowej. Oznaczało to zwiększenie 
duńskiej obecności militarnej w państwach bałtyckich, które z perspektywy Kopenhagi mogą 
stać się obszarem testowania wiarygodności i spójności NATO przez Rosję. Jednak dla Danii 
konflikt zbrojny NATO–Rosja jest mało prawdopodobny, a za podstawowe zagrożenie dla bez-
pieczeństwa kraju uznaje terroryzm. Konieczność pogodzenia „ekspedycyjnego DNA” duńskiej 
armii ze wzmacnianiem wschodniej flanki NATO i nowymi zadaniami sił zbrojnych wywołała 
dyskusję o brakach materiałowych i kadrowych oraz niewystarczających wydatkach obronnych.
W styczniu 2018 roku Dania przyjęła nowe Porozumienie obronne na lata 2018–2023 – ponad-
partyjną strategię rozwoju duńskich sił zbrojnych. Po raz pierwszy po 1989 roku w Porozumieniu 
obronnym, które jest przyjmowane przez duński parlament co pięć lat i realizowane niezależnie 
od rządzącej koalicji, przewidziano wzrost wydatków obronnych (o 20%) i większą równowagę 
między przygotowaniem sił zbrojnych do zaangażowania poza i na terytorium traktatowym. 
Porozumienie zakłada też szersze wsparcie armii dla policji w ochronie granic i w działaniach 
antyterrorystycznych oraz inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Mimo tych zmian duńskie siły 
zbrojne pozostaną przede wszystkim strukturą ekspedycyjną, a przewidziany wzrost wydatków 
obronnych może okazać się zbyt mały do pełnej implementacji Porozumienia.

Od minimalizmu do aktywizmu

W czasie zimnej wojny filarami polityki obron-
nej Kopenhagi były sprzeciw wobec stałych baz 
NATO i ograniczanie aktywności sojuszniczej 
w Danii oraz dystansowanie się od wyścigu 
zbrojeń USA i Związkiem Radzieckim. Cel nie-
prowokowania Moskwy do zwiększenia presji 
militarnej na Skandynawię realizowano m.in. 
poprzez brak zgody na rozmieszczanie nie-
których typów uzbrojenia na terytorium Danii 

(np. broni atomowej i pocisków balistycznych 
średniego zasięgu)1. 
Po rozpadzie Układu Warszawskiego, a następ-
nie rozszerzeniu NATO o Polskę i państwa bał-
tyckie, Dania zwiększyła aktywność w ramach 
NATO i sojuszu z USA2. Przestała być państwem 
flankowym Sojuszu i uznała, że nie grozi jej bez-

1 Elementami tzw. równowagi północnej były samoogra-
niczające się członkostwo Danii i Norwegii w NATO oraz 
polityka neutralności Szwecji i Finlandii.

2 Tzw. doktryna Ellemanna-Jensena (szef MSZ Danii w la-
tach 1982–1993). Zob. G. Szelągowska, Dania, Warszawa 
2010, s. 321–322.
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pośrednia agresja zbrojna. Umożliwiło to Ko-
penhadze pełną koncentrację sił i środków na 
udziale w natowskich operacjach reagowania 
kryzysowego i amerykańskich koalicjach na Bli-
skim Wschodzie – zawsze z szerokim mandatem 
do użycia siły i intensywnym zaangażowaniem 
bojowym3. Zarazem zrezygnowano z uzbroje-
nia nieprzydatnego w konfliktach asymetrycz-
nych (np. okrętów podwodnych, naziemnych 
systemów obrony powietrznej). 

Duże zaangażowanie w operacje out-of-area 
miało na celu zwiększenie znaczenia Danii na 
arenie międzynarodowej i uczynienie z sił zbroj-
nych ważnego narzędzia polityki zagranicz-
nej w stosunkach z kluczowymi sojusznikami 
– głównie USA oraz Wielką Brytanią i Francją 
w dalszej kolejności. USA są nie tylko kluczo-
wym dostawcą uzbrojenia i sprzętu wojskowe-
go dla duńskich sił zbrojnych. Pierwszoplanowe 
znaczenie współpracy z USA dla Danii wynika 
też z postrzegania Waszyngtonu jako gwaran-
ta wolności żeglugi i handlu. Bezpieczeństwo 
szlaków morskich ma fundamentalne znaczenie 
dla gospodarki Danii ze względu na działalność 
duńskiego A.P. Møller-Mærsk – największej na 
świecie firmy transportu morskiego (dysponuje 
flotą 590 statków i odpowiada za 15% całości 
globalnego handlu kontenerowego4). 

3 Od końca zimnej wojny Dania uczestniczyła we wszyst-
kich operacjach out-of-area NATO (Bałkany, Afganistan, 
Róg Afryki, Libia). Wspierała też koalicje pod przewodnic-
twem USA w trzech wojnach w Iraku (1990–1991, 2003– 
–2011 i od 2014). M. R. Olesen, J. R. Nordby, The Middle 
Eastern Decade: Denmark and Military Intervetions, w: 
H. Edström, D. Gyllensporre, Alike or Different: Scandina-
vian Approaches to Military Interventions, Santérus Aca-
demic Press Sweden, 2014, s. 62–102; H. L. Saxi, Norwe-
gian and Danish defence policy: a comparative study of 
the post-Cold War era, Norwegian Institute for Defence 
Studies, Defence and Security Studies 1/2010, s. 29–60.

4 R. Milne, Maersk CEO Soren Skou on surviving a cyber 
attack, Financial Times, 12.08.2017, https://www.ft.
com/content/785711bc-7c1b-11e7-9108-edda0bcbc928

Cezura 2014 roku

W 2014 roku zakończenie operacji ISAF w Afga-
nistanie, skupiającej gros wysiłku duńskich sił 
zbrojnych przez ponad dekadę, zbiegło się 
z rosyjską aneksją Krymu, która spowodo-
wała większą koncentrację NATO na obronie 
zbiorowej i wzmocnieniu odstraszania Rosji, 
w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego. 
Nowa sytuacja wymusiła dostosowanie polityki 
obronnej Danii do zmian w NATO, co oznaczało 
duńskie wsparcie dla amerykańskiej, a następ-
nie sojuszniczej reasekuracji państw bałtyckich. 
Bezpośrednio po aneksji Krymu duńskie F-16 
wzmocniły nadzór przestrzeni powietrznej Li-
twy, Łotwy i Estonii (BAP), a wojska lądowe 
zintensyfikowały udział w sojuszniczych ćwi-
czeniach na terytorium tych państw5. Dania za-
pewniła też wkład w lądowy komponent szpicy 
NATO–VJTF (tysiąc żołnierzy pod brytyjską ko-
mendą w 2017 roku) i w wysuniętą obecność 
sił sojuszniczych w państwach bałtyckich (200 
żołnierzy w Estonii od 2018 roku w brytyjskiej 
batalionowej grupie bojowej).
Po 2014 roku raporty duńskiego wywiadu woj-
skowego wskazują na rosnące wyzwania dla 
bezpieczeństwa regionu ze strony Rosji. Dania 
uznaje jednak rosyjski atak na kraj członkowski 
NATO za nierealistyczny scenariusz, choć uważa, 
że Rosja może testować wiarygodność i spójność 
Sojuszu w regionie Morza Bałtyckiego poprzez 
wywieranie presji na państwa bałtyckie. Najważ-
niejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Danii 
pozostaje terroryzm, chociaż w ostatnich latach 
Kopenhaga sporo uwagi poświęca też nielegal-
nej imigracji i atakom cybernetycznym.
Dążenie do pogodzenia większego zaangażo-
wania militarnego w regionie Morza Bałtyckie-
go z utrzymaniem dużego udziału w operacjach 

5 Konieczność większego zaangażowania militarnego 
w państwach bałtyckich spotkała się z pozytywnym od-
zewem ze strony Danii, w której nadal żywe są tradycje 
aktywnego wspierania niepodległości państw bałtyckich 
z lat 90. Duński wkład w reasekurację państw bałtyckich 
w latach 2014–2015 był jednym z największych w NATO. 
W ćwiczeniach Saber Strike 2014 na Litwie wziął udział 
zmechanizowany batalion duńskiej armii z komponentem 
pancernym. Duńskie pododdziały odbyły też miesięczne 
ćwiczenia na Litwie (2014 i 2015) i na Łotwie (2015). 

Większa koncentracja NATO na odstra-
szaniu Rosji po 2014 roku doprowadziła 
do wzmocnienia obecności wojskowej 
Danii w państwach bałtyckich.

https://www.ft.com/content/785711bc-7c1b-11e7-9108-edda0bcbc928
https://www.ft.com/content/785711bc-7c1b-11e7-9108-edda0bcbc928
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zagranicznych (po 2014 roku przede wszystkim 
w Syrii, Iraku i w Mali) oraz naciski USA na eu-
ropejskich sojuszników w kwestii zbyt małych 
budżetów obronnych ożywiły w Danii debatę 
na temat niewystarczających wydatków na cele 
wojskowe i braków kadrowych w siłach zbroj-
nych. Część polityków i wojskowych podkreśla-
ła, że duńskie aspiracje w zakresie odgrywania 
roli niezawodnego sojusznika USA i aktywnego 
członka NATO nie znajdują już odzwierciedle-
nia w finasowaniu sił zbrojnych i w zdolno-
ściach wojskowych6. W 2017 roku siły zbrojne 
Danii liczyły ok. 15 tys. żołnierzy zawodowych 
i 4,2 tys. poborowych.

Nowe Porozumienie obronne – 
spóźniona odpowiedź?

Najważniejszymi tematami dyskutowanymi 
w czasie negocjacji nowego Porozumienia 
obronnego na lata 2018–2023 były: skala 
wzrostu wydatków obronnych, konieczność 
adaptacji ekspedycyjnego modelu sił zbroj-
nych do wymogów udziału w obronie zbioro-
wej oraz zasadność zwiększenia liczby pobo-
rowych i udziału sił zbrojnych w zapewnianiu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Ostateczną 
treść nowego Porozumienia w styczniu 2018 
roku uzgodniło sześć z dziewięciu partii duń-
skiego parlamentu7. Jest ono kompromisem 
między stanowiskiem opozycyjnej centrolewi-
cy i rządzących liberałów, opowiadających się 
za utrzymaniem dotychczasowego modelu sił 
zbrojnych, a postulatami prawicy. Te ostatnie 
dotyczą zwiększenia równowagi między eks-
pedycyjnością a zaangażowaniem w regionie 
Morza Bałtyckiego i inwestycjami bezpieczeń-
stwo wewnętrzne8. Z nowych inicjatyw prze-

6 Przykładowo ze względu na braki w personelu technicz-
nym i wyeksploatowanie myśliwców F-16 Dania musiała 
czasowo przerwać udział sił powietrznych w walce z Pań-
stwem Islamskim (2015). Braki budżetowe powodowały 
też wieloletnie opóźnienia w zakupie uzbrojenia (np. arty-
leria samobieżna, transportery opancerzone, pociski SM2).

7 Duńskie Ministerstwo Obrony, Agreement for Danish 
Defence 2018–2023, 28.01.2018, http://www.fmn.dk/
eng/allabout/Pages/danish-defence-agreement.aspx

8 Nacjonalistyczna Duńska Partia Ludowa krytykowała 
siły zbrojne za lepsze przygotowanie do walk na Bliskim 
Wschodzie niż do zapewnienia bezpieczeństwa Danii.

widzianych w dokumencie najwięcej środków 
przeznaczono na uzyskanie zdolności do roz-
mieszczenia ciężkiej brygady poza granicami 
Danii, na wsparcie policji przez siły zbrojne 
i cyberbezpieczeństwo.

(1) Wzrost wydatków obronnych. Porozumienie 
zakłada stopniowy wzrost wydatków obron-
nych, które w 2023 roku mają być o 20% więk-
sze niż w roku 2017, chociaż eksperci szacują, 
że będą wynosić tylko ok. 1,3% PKB. Oznacza 
to, że Dania nie zamierza zrealizować zobo-
wiązania ze szczytu NATO z Walii (2014), ob-
ligującego członków Sojuszu do osiągnięcia 
poziomu 2% PKB do 2024 roku. Kopenhaga 
planuje natomiast, wychodząc naprzeciw wy-
maganiom NATO, alokować co najmniej 20% 
budżetu obronnego na zakup nowego uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego. W 2017 roku Da-
nia przeznaczała na obronność 1,17% PKB, 
czyli 4,158 mld USD (w tym 12,10% na wydatki 
materiałowe).
(2) Obrona zbiorowa. Porozumienie uwzględ-
nia rekomendacje ministrów obrony NATO 
z czerwca 2017 roku w zakresie rozwoju zdol-
ności obronnych państw członkowskich, które 
zalecały Danii zwiększenie gotowości do udzia-
łu w obronie zbiorowej w regionie Morza Bał-
tyckiego9. W tym celu Kopenhaga chce od 2024 
roku mieć możliwość rozmieszania ciężkiej 
brygady poza granicami Danii, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw bałtyckich. Brygada ta 
ma dysponować czołgami, naziemnymi syste-
mami obrony powietrznej, bronią przeciwpan-
cerną i artylerią oraz własnym dowodzeniem 
i zapleczem wywiadowczo-logistycznym, co 
pochłonie około jednej trzeciej dodatkowych 

9 Ch. Hyldal, Claus Hjort: Dansk Nato-brigade skal hjælpe 
med at afskrække russerne, Danmarks Radio, 29.06.2017, 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/claus-hjort-dansk
-nato-brigade-skal-hjaelpe-med-afskraekke-russerne 

Duńskie aspiracje do roli niezwodne-
go sojusznika USA i aktywnego członka 
NATO nie mają pokrycia w wydatkach 
obronnych.

http://www.fmn.dk/eng/allabout/Pages/danish-defence-agreement.aspx
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Pages/danish-defence-agreement.aspx
https://www.dr.dk/nyheder/indland/claus-hjort-dansk-nato-brigade-skal-hjaelpe-med-afskraekke-russerne
https://www.dr.dk/nyheder/indland/claus-hjort-dansk-nato-brigade-skal-hjaelpe-med-afskraekke-russerne
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środków przewidzianych w Porozumieniu 
obronnym. Wydzielenie nowej brygady w struk-
turze armii nie oznacza jednak dodatkowych 
4 tys. żołnierzy w siłach zbrojnych, gdyż bryga-
da ma powstać na bazie „obecnych zdolności 
operacyjnych wojsk lądowych” (Dania dysponu-
je dwiema brygadami). W praktyce będzie ona 
częściowo skadrowana (gotowość do działań 
w ciągu 180 dni), a pododdziały wchodzące 
w jej skład będą mogły uczestniczyć w opera-
cjach zagranicznych poza terytorium traktato-
wym NATO. W związku z tym możliwość przej-
ścia brygady do szybkich działań w ramach 
obrony zbiorowej jest dyskusyjna. 

(3) Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Priorytetami 
modernizacji technicznej sił zbrojnych Danii 
do 2023 roku będzie wzmocnienie najbardziej 
zaniedbanych po zimnej wojnie obszarów – 
obrony powietrznej i zdolności do zwalczania 
okrętów podwodnych. Inwestycje w obronę 
powietrzną obejmą: pozyskanie 27 myśliwców 
F-35, uregulowane oddzielnym porozumieniem 
międzypartyjnym z 2016 roku10 oraz odkładany 
zakup pocisków przeciwlotniczych i przeciwra-
kietowych SM-2 dla fregat typu Iver Huitfeldt11, 
dzięki któremu Kopenhaga chce najprawdopo-
dobniej zwiększyć zdolność do współdziałania 
duńskiej marynarki wojennej z US Navy (np. 
w zakresie eskortowania lotniskowców). Działa-
nia marynarki wojennej w zakresie zwalczania 

10 Koszt programu to 20 mld DKK, czyli ok. 4 mld USD. 
Aftale om anskaffelse af nye kampfly, 9.06.2016, http://
www.fmn.dk/nyheder/Documents/aftale-vedr-kampfly-
anskaffelse-2016.pdf

11 Marynarka rozpocznie też przygotowania do zakupu 
pocisków SM-6. Dodatkowo Dania przeprowadzi analizę 
w sprawie zakupu precyzyjnych pocisków rakietowych 
dalekiego zasięgu (ewentualny zakup w latach 2023– 
–2026, nie podano platformy przenoszenia pocisków ani 
ich typu). Dania podtrzymuje też gotowość do udziału 
w systemie obrony przeciwrakietowej NATO.

okrętów podwodnych obejmą zakup sonarów, 
systemów obrony przeciwtorpedowej i torped 
dla śmigłowców Seahawk oraz intensyfikację 
współpracy z innymi państwami.
(4) Pobór i zdolności mobilizacyjne. Mimo rozwi-
jania przez niemal trzy dekady armii typu ekspe-
dycyjnego Dania zachowała ograniczony pobór 
(obecnie 98% odbywających zasadniczą służbę 
wojskową zgłasza się dobrowolnie). Celem nie 
było utrzymanie przeszkolonej rezerwy na po-
trzeby mobilizacji w razie konfliktu, gdyż system 
obrony totalnej został w Danii rozmontowa-
ny po zimnej wojnie. Krótkie czteromiesięczne 
przeszkolenie miało przede wszystkim zachę-
cać poborowych do służby zawodowej. Nowe 
Porozumienie obronne zwiększa roczną liczbę 
poborowych o 500 (z 4,2 do 4,7 tys.) i wydłuża 
szkolenie części z nich z 4 do 8 miesięcy. Decyzja 
ta wymuszona została głównie przez nacjonali-
styczną Duńską Partię Ludową. Bez entuzjazmu 
reagowały na to duńskie siły zbrojne, które nie 
zgłaszały zapotrzebowania na dodatkowych 
poborowych, obawiając się nowych kosztów 
i obowiązków dla personelu zawodowego. 
Rozszerzenie poboru w latach 2018–2023 ma 
służyć odbudowie potencjału mobilizacyjnego 
(docelowo 20 tys. rezerwistów)12 i nadal sta-
nowić bazę rekrutacyjną dla wojsk regularnych 
(Dania boryka się z problemami kadrowymi, 
w szczególności w marynarce).
(5) Udział w operacjach zagranicznych. Zaan-
gażowanie zagraniczne pozostanie priorytetem 
sił zbrojnych. Porozumienie przewiduje wzrost 
środków na ten cel o 50% (z tej puli finanso-
wany będzie też udział w batalionowej grupie 
bojowej NATO na wschodniej flance). Ponadto 
Dania stworzy wspólne mobilne dowództwo sił 
specjalnych z Belgią i Holandią. 
(6) Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kryzys migra-
cyjny w 2015 roku, w czasie którego do Danii 
przybyła rekordowa liczba osób wnioskują-
cych o azyl, oraz wzrost zagrożenia terrory-
stycznego (związany m.in. z przystępowaniem 

12 Po mobilizacji w razie konfliktu w regionie Morza Bał-
tyckiego w większości mieliby oni być zaangażowani 
w Host Nation Support.

Priorytetami modernizacji sił zbrojnych 
Danii będzie wzmocnienie obrony po-
wietrznej i zdolności do zwalczania okrę-
tów podwodnych.
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duńskich obywateli do struktur tzw. Państwa 
Islamskiego) sprawiły, że Dania zdecydowała 
o zwiększeniu pomocy sił zbrojnych dla policji 
w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrzne-
go. Porozumienie zakłada m.in. sformowanie 
batalionu lekkiej piechoty (500 żołnierzy) goto-
wego do wsparcia działań antyterrorystycznych 
oraz zaangażowanie wojska w kontrolę granic. 

Borykająca się z brakami kadrowymi duńska 
policja, która ma uprawnienia straży granicznej, 
jest przeciążona ze względu na nowe zadania 
związane z kryzysem migracyjnym i ryzykiem 
zamachów terrorystycznych.
(7) Cyberbezpieczeństwo. W Danii znaczenie 
cyberbezpieczeństwa rośnie ze względu na 
coraz większy poziom informatyzacji kraju. 
Sygnałem alarmowym dla Danii był atak haker-
ski, którego ofiarą w latach 2015–2016 padł re-
sort obrony, a także wirus komputerowy, który 
w 2017 roku sparaliżował działalność firmy A.P. 
Møller-Mærsk, powodując straty szacowane na 
300 mln USD. W obu przypadkach Dania obar-
cza odpowiedzialnością Rosję13. Dlatego do 
roku 2023 Dania zainwestuje 1,4 mld duńskich 
koron w bezpieczeństwo cybernetyczne, co po-
zwoli m.in. stworzyć całodobowe centrum sy-
tuacyjne ds. analiz zagrożeń cybernetycznych14. 
(8) Arktyka. W polityce Danii Arktyka odgrywa 
istotną rolę. Kopenhaga zachowuje kontrolę 
nad autonomiczną Grenlandią, dzięki czemu 
jest członkiem Rady Arktycznej, co podno-
si znaczenie międzynarodowe Danii, a także 

13 C. Hjort (minister obrony Danii), Rusland stod bag cy-
berangreb mod Mærsk, KrigerenDK, 15.02.2018, http://
krigeren.dk/claus-hjort-rusland-stod-bag-cyberangreb
-maersk/ 

14 Dania dołączy też do Centrum Doskonalenia Obrony Cy-
bernetycznej NATO w Tallinie i Europejskiego Centrum 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach.

stwarza perspektywy wydobycia arktycznych 
surowców15. Arktyka jest też ważnym obszarem 
współpracy z USA ze względu na amerykańską 
obecność wojskową na Grenlandii (baza rada-
rowa w Thule)16. Porozumienie obronne prze-
widuje wzmocnienie aktywności sił zbrojnych 
w Arktyce (m.in. w zakresie działań patrolo-
wych i ratownictwa). Porozumienie gwarantuje 
też środki na usuwanie skażenia środowiska na 
obszarze byłych amerykańskich instalacji woj-
skowych na Grenlandii. Dania obawia się, że ta 
sprawa może podsycać nastroje antyduńskie 
i sprzyjać ruchowi niepodległościowemu. Ark-
tyka znajduje się jednak daleko na liście priory-
tetów finansowych resortu obrony. Wynika to 
z duńskiej niechęci do militaryzacji Arktyki (Da-
nia jest świadoma, że jej potencjał nie pozwo-
liłby na udział w arktycznym wyścigu zbrojeń) 
oraz tego, że Arktyka była dotychczas obsza-
rem współpracy opartej na prawie międzyna-
rodowym. 

Znaki zapytania

Wprawdzie nowe Porozumienie obronne prze-
widuje większe zaangażowanie sił zbrojnych 
w zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrzne-
go oraz zwiększenie możliwości mobilizacyj-
nych, duńska armia do 2023 roku pozostanie 
jednak przede wszystkim strukturą ekspedycyj-
ną. Model sił zbrojnych nie ulegnie zasadniczej 
zmianie, a celem nowej strategii jest przede 
wszystkim zwiększenie elastyczności armii 
w reagowaniu na różnego typu zagrożenia. 
Po dwóch dekadach koncentracji na operacjach 

15 Akt o samodzielności Grenlandii z 2009 roku poszerzył 
autonomię wysypy, uznając Grenlandczyków za od-
rębny naród z prawem do samostanowienia. Zgodnie 
z jego postanowieniami Grenlandia może uzyskać nie-
podległość na drodze ekonomicznej emancypacji od 
Danii (2/3 budżetu Grenlandii to nadal dotacja z Danii) 
i międzyrządowych negocjacji, po których nastąpi refe-
rendum. Kopenhaga odpowiada nadal za politykę za-
graniczną i bezpieczeństwa Grenlandii. Zob. P. Uziębło, 
Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia), 
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 1(17)/2014, http://
www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjne-
go/ppk17/01.pdf

16 Amerykańską obecność wojskową na wyspie sankcjonu-
je umowa o obronie Grenlandii z 1951 roku.

Kryzys migracyjny i zagrożenie terrory-
styczne sprawiły, że wzrosła rola duńskiej 
armii w zapewnianiu bezpieczeństwa 
wewnętrznego.
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reagowania kryzysowego i działaniach asy-
metrycznych odzyskanie zdolności do udziału 
w konflikcie konwencjonalnym w ramach obro-
ny zbiorowej będzie wymagać czasu.
Ambitne plany na lata 2018–2023 mogą oka-
zać się dla Danii trudne do realizacji ze wzglę-
dów finansowych. W Porozumieniu obronnym 
zakłada się wprawdzie odwrócenie spadkowe-
go trendu wydatków obronnych, ale zarazem 
przewidywany jest zaledwie powrót do po-
ziomu finansowania armii sprzed 2013 roku. 
Ponadto właściwy wzrost wydatków obronnych 
odsunięty jest na lata 2022–2023, co oznacza, 
że mimo pilnych potrzeb sił zbrojnych budżet 
obronny w najbliższych latach czeka dalsza 
stagnacja. Kryzys ukraiński i presja ze strony 
administracji Donalda Trumpa nie przełożyły 
się na dążenie duńskich partii politycznych do 
stopniowego zwiększania budżetu obronnego 
w kierunku 2% PKB. Z perspektywy wyborczej 
w Danii najważniejszą kwestią są wydatki so-
cjalne związane z funkcjonowaniem państwa 
dobrobytu. Nie bez znaczenia jest też brak po-
czucia zagrożenia militarnego ze strony Rosji 
– badania opinii publicznej pokazują, że tylko 
jedna trzecia Duńczyków uważa, że Rosja sta-
nowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju17. 
Dania najprawdopodobniej nadal będzie dążyć 
do kompensowania niskich wydatków obron-
nych znacznym zaangażowaniem ekspedycyj- 

17 M. Jensen, Russisk trussel bekymrer hver tredje – vo-
res naboer tager det mere alvorligt, TV2, 14.01.2018, 
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-01-14-russisk-trus-
sel-bekymrer-hver-tredje-vores-naboer-tager-det-mere
-alvorligt

nym w operacjach pod egidą NATO i USA, choć 
skuteczność takiej polityki może być ograniczo-
na ze względu na brak dużych operacji na miarę 
ISAF. Ponadto w okresie koncentracji NATO na 
operacjach out-of-area niskie wydatki obron-
ne Danii nie rzucały się w oczy, gdyż budżety 
obronne wielu państw Sojuszu wyrażone jako 
proc. PKB były mniejsze od duńskiego. Jednak 
powrót do odstraszania Rosji po 2014 roku 
przełożył się na stopniowy wzrost wydatków 
obronnych europejskich członków NATO – pro-
gnozy mówią, że do 2024 roku ponad połowa 
państw Sojuszu może osiągnąć poziom 2% 
PKB18. Sprawi to, że Dania, która w perspekty-
wie 2023 roku planuje zwiększyć budżet obron-
ny o zaledwie 0,1 p.p. (do 1,3%), będzie miała 
problem z utrzymaniem wizerunku solidnego 
członka NATO.
W najbliższych latach Dania chce wzmocnić ak-
tywność sił zbrojnych w kraju, regionalnie oraz 
globalnie – od Arktyki, przez wschodnią flan-
kę NATO, po Bliski Wschód. Biorąc pod uwa-
gę umiarkowany wzrost wydatków obronnych 
(i ograniczenia kadrowe), pogodzenie aktyw-
ności na tak wielu kierunkach może okazać się 
niemożliwe. Tym bardziej że ogromnym obcią-
żeniem dla duńskiego budżetu obronnego do 
2026 roku będzie najdroższy w historii sił zbroj-
nych Danii program modernizacyjny – zakup 
myśliwców F-3519.

18 J. Ringsmose, Militærforsker: Danmarks rolle som Nato-
duks står for fald, Altinget, 18.03.2018, https://www.
altinget.dk/eu/artikel/militaerforsker-danmarks-rolle-
som-nato-duks-staar-for-fald#.Wqi6XzyC8II.facebook

19 W duńskich mediach coraz częściej pojawiają się infor-
macje o niedoszacowaniu wartości kontraktu.
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