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RUSSISK
HYBRIDKRIG
Fremtidens krig er i fuld gang

Hybridkrig tænker traditionelle militære virkemidler sammen med ikkemilitære virkemidler,
specielt informationsteknologi. Det kan i
yderste konsekvens blive en krig uden kamp.
Rusland er velberedt på den form for konflikt.
Ifølge den russiske generalstabschef Valerij Gerasimov
vil kendetegnene for fremtidens krig bl.a. være, at den
er ikkeerklæret, at grænserne mellem det militære og
civile bliver udvisket, og at kampene udkæmpes både
rent fysisk og i informationsrummet. Tanker som disse

ANBEFALINGER
■ Vesten bør i højere grad være opmærksom på, at en

ny ”normaltilstand” af øget konfrontation er indtrådt
i forholdet til Rusland.
■ Vesten bør styrke både de traditionelt militære og

de ikkemilitære virkemidler, herunder fokusere på at
opbygge en højere grad af sociopolitisk robusthed
internt.
■ NATO bør vurdere om alliancen har den nødvendige

illustrerer den såkaldte hybridkrig. Det er en ny etiket,

kapacitet til at forhindre en væbnet konflikt med

men meget af indholdet er egentligt velkendt. Man har

Rusland, hvor især Estland, Letland og Litauen er

talt om ”nye krige” i mange år, og fortidens krige

oplagte mål.

Essensen af hybridkrig beskrives ofte af russiske
eksperter som ”kontrolleret kaos”.
Det ideelle er at opnå sine mål uden at skulle kæmpe. Den langsigtede
og subtile påvirkning af mållandet er at foretrække.

mellem blå og røde tropper på en veldefineret kamp-

Krig uden kamp

plads er netop fortid. Det nye er dog blandt andet, at

Det ideelle er selvsagt at opnå sine mål uden at skulle

informationsteknologien spiller en hidtil uset rolle som

kæmpe. Den langsigtede og subtile påvirkning af

force multiplier, og at en effektiv udnyttelse af informati-

mållandet er at foretrække. Hvis det ikke er tilstrække-

onsrummet i højere grad end for blot få år siden kan

ligt, kan det blive nødvendigt at aktivere kaosknappen

kompensere for mangler i de fysiske arenaer.

og gradvis skrue op for den. Hvis det heller ikke er nok,
kan man blive tvunget ud i en egentlig militær konflikt.

Mange i Vesten ser ”Gerasimovdoktrinen” som

Fokus er, som også i Gerasimovs artikel, på de ikke-

Ruslands tilgang til konflikt, og det er blevet bekræftet

kinetiske elementer, og det er ikke overraskende, at den

af begivenhederne på Krim og i Østukraine. I Rusland

kinesiske militærstrateg Sun Tzu er blevet yndlings-

mener man dog, at man selv er ofre for hybridkrig fra

læsning i politiske og militære kredse i Rusland med

Vestens side, og via de militært teoretiske bidrag om

sin filosofi om at ”den dygtige leder besejrer sin fjende

netop Vestens påståede politik har vi faktisk et fint

uden kamp”. (Sun Tzu, ca. 544 – 496 f.Kr.)

indblik i den russiske tænkning.
Hvis det kommer til egentlig væbnet konflikt, vil vi
Essensen er ”kontrolleret kaos”. De russiske eksperter

se en sammenblanding af uniformerede og ikke-

beskriver det som en slags ”kaosknap”, som man kan

uniformerede tropper, fordelt sådan at man i begyn-

dreje på, alt efter hvor meget man ønsker at påvirke

delsen får svært ved at identificere et entydigt center of

mållandet. Formålet vil i denne forbindelse være at

gravity. Selv de uniformerede tropper kan optræde

skabe uro, svække den indre sammenhængskraft i

uden nationale kendetegn i en ikkeerklæret krig,

samfundet og gøre det vanskeligt at tage beslutninger.

således som det fx kunne ses på Krim i foråret 2014,

Man fornemmer hér, hvilken central rolle medierne

hvor Ruslands præsident Vladimir Putin først efter to

spiller i hybridkrigen, men politisk, økonomisk eller

måneder erkendte, at russiske tropper havde invaderet

militær støtte til mindretalsgrupper eller yderligt-

den ukrainske halvø.

gående partier er også vigtige redskaber.
Rusland og Vesten
Alt er dog ikke fokuseret på kaos. I hybridkrigen

Forholdet mellem Rusland og Vesten har nået et nyt

forsøger man at påvirke befolkningen i mållandet med

lavpunkt, og det er berettiget at tale om en ny kold krig.

en langsigtet mediestrategi, hvor en særlig ramme-

Der er også i dag en idemæssig konflikt såvel som

sætning kan forme offentlighedens syn på væsentlige

en militær konfrontation mellem de to parter. Hvad

politiske forhold. Og eliten vil man forsøge at nå via fx

militær konflikt angår kan det bl.a. bemærkes, at det

”refleksiv kontrol”, hvilket er en proces, hvor man

russiske luftvåben i 2013 gennemførte et simuleret

forsøger at skabe et særligt beslutningsrum for eliten i

atomangreb på Stockholm, og også Danmark har

mållandet og derved føre denne elite, som er helt

været mål for simulerede angreb, herunder med

uvidende om den eksterne påvirkning, frem til allerede

scenarier for en egentlig invasion.

definerede beslutninger. Ideen om refleksiv kontrol
blev udviklet til brug for især det sovjetiske forsvar, og
begrebet er i de senere år blevet genstand for omfattende ny forskning i Rusland.

For at understøtte denne udvikling meddelte det

Men selvom den nye normaltilstand i forholdet til

russiske forsvarsministerium i december 2015, at man

Rusland synes at være politisk og militær spænding,

i år opretter tre ekstra divisioner og opstiller nye atom-

betyder det ikke, at al negativ aktivitet er del af en krigs-

missiler i det vestlige militærdistrikt, som grænser op

førelse. Forståelsen af hybridkrigen bør nuanceres,

til Østersøen. Hermed opruster Rusland permanent i

så den ikke automatisk inkluderer fx al økonomisk

sit nordlige grænseområde til en række EU- og

konkurrence mellem stater. Hvis alt er hybridkrig,

NATO-medlemslande.

mister begrebet sin anvendelighed.

Den russiske militære tænkning har i de senere år

Robusthed

været fokuseret på to ekstremer: atomvåben og

Af forståelsen af at påvirkning er en del af en hybrid-

ikkemilitære virkemidler. Dette afspejler til en vis grad

krig følger, at mållandet skal forsvare sig bedst muligt

en relativ mangel på konventionelle kapaciteter. De to

mod dette. Det er en langsigtet opgave, og midlet er at

ekstremer kan dog sagtens mødes i et scenarie, hvor

opbygge en højere grad af sociopolitisk robusthed. Der

den ikkekinetiske påvirkning mislykkes, en egentlig

skal være færre muligheder for at påvirke fx mindretals-

væbnet konflikt bryder ud, og det russiske forsvar

grupper eller yderligtgående partier i den retning, som

benytter taktiske atomvåben for at sikre gevinster eller

de russiske beslutningstagere ønsker det. Et eksempel

forhindre tab. Dette vil også kunne rummes under

er de russisktalende mindretal i Estland, Letland og

begrebet hybridkrig.

Litauen, som i disse år udsættes for en massiv påvirkning fra Rusland med det formål at få dem til at

Gerasimov beskriver brugen af ”politiske, diplomatiske,

abonnere på de statsdefinerede russiske præferencer.

økonomiske og andre ikkemilitære [dvs. ikkekinetiske]
midler” som en del af hybridkrigen. Ifølge de tone-

Ruslands medielandskab er domineret af store stats-

angivende russiske medier bekriger Vesten Rusland

kontrollerede medier, som på russisk formidler ny-

med alle tilgængelige midler, og tidligere ellers ganske

heder og analyser til russisktalende seere og lyttere i

uskyldige aktiviteter fortolkes i denne ramme.

hele det tidligere Sovjetunionen. Men i erkendelse af

HVAD ER HYBRID KRIG
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vigtigheden af at påvirke også den globale offentlig-

af nyheder og analyser sker på et højt professionelt

heds syn på væsentlige politiske forhold udsendes

niveau, og den russiske mediestrategi under Putins

nyheder og analyser nu også på en lang række andre

rådgiver Vladislav Surkov har som mål at påvise, at

sprog via bl.a. tvkanalen RT (som præsenterer sig selv

alle nyheder er konstruerede og alle påstande dermed

som ”det russiske syn på globale nyheder”) og nyheds-

kan anfægtes.

bureauet Sputnik, som formidler sit stof på henved 40
sprog. De statskontrollerede medier knytter alle an til

Det bør tillige vurderes, hvorvidt især NATO har de

den samme fortælling om et Rusland i et krigslignende

rette kapaciteter på rette sted til at kunne forhindre en

forhold til Vesten, og nyheder rammesættes derefter.

evt. væbnet konflikt med Rusland. Igen er det især
Estland, Letland og Litauen, som er de mest oplagte

EU’s og NATO’s hybridforsvar

mål, og en serie meget omdiskuterede krigsspil

Både EU og NATO har nu særlige enheder, som skal

gennemført af den amerikanske tænketank RAND i

imødegå nyhedsstrømmen fra Rusland. Arbejdet i

2015 viste, at russiske tropper ville kunne nå frem til

disse enheder har både et eksternt og et internt

Tallinn og Riga på maksimalt 60 timer. Deployeringen

sigte – hhv. at præge den globale offentlighed og at

af tropper og materiel tættere ved NATO’s direkte

styrke forsvaret mod den russiske påvirkning i med-

grænse til Rusland bør overvejes, på trods af at dette

lemslandene. Det sidste aspekt indebærer opbyg-

givetvis vil føre til en umiddelbar skærpelse af konflikten

ningen af en kognitiv firewall, som lader den russiske

med Rusland.

nyhedsstrøm flyde uhindret, men som samtidigt
forsøger at afsløre den mest åbenlyse desinformation,
herunder fx de russiske myndigheders oprindelige
afvisning af invasionen af Krim. Det er en uhyre
vanskelig og problematisk opgave, for præsentationen
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