NATO’s træningsmission i Irak
NATO ventes at oprette en træningsmission i
Irak til støtte for bekæmpelsen af ISIL.
NATO har siden 2017 været medlem af koalitionen
mod ISIL. I NATO tegner der sig opbakning til at
etablere en ny NATO mission, som skal supplere og
understøtte

koalitionens træningsindsats i

Irak.

Målet er at opbygge de irakiske sikkerhedsstyrkers
kapacitet til selv at kunne håndtere truslen fra ISIL.
NATOs træningsmission ventes vedtaget på NATOtopmødet den 11.-12. juli 2018.
NATOS træningsmission forventes at blive på

Irakiske soldater.

ca. 500 personer.
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at
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Det

er

tanken, at missionen skal gennemføre træning på
tre irakiske baser i og omkring Bagdad.

Danmark bidrager substantielt til kampen mod
ISIL
Danmark er engageret i kampen mod ISIL med
både militære og civile indsatser. Danmark stiller
aktuelt et kapacitetsopbygningsbidrag på op til ca.
180 personer, et radarbidrag samt stabsofficerer
ved

relevante

stabe.

transportflybidrag
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et
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i
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Undervisningssituation i Irak.

NATO’s træningsmission i
Irak
NATO’s træningsmission i Irak ventes at

Danmark bidrager
På det kommende NATO-topmøde vil Danmark byde
ind med et styrkebidrag på op til ca. 15 personer til
NATO-træningsmissionen. De forventes udsendt i
hhv.

stabsofficersfunktioner

hovedkvarer

i

Bagdad,

til

NATO-missionens

instruktør-

og

mentor-

funktioner, der vil være tilknyttet en eller flere af
Iraks

militære

uddannelsesinstitutioner,

samt

lægefaglige støttefunktioner afhængig af NATO’s
nærmere behov.
Med

bidraget

til

NATO-missionen

fastholder

blive i størrelsesorden ca. 500 personer.
Missionens fokus ventes at blive på
reform af den irakiske sikkerhedssektor
samt kapacitetsopbygning af landets
styrker. Missionen vil geografisk være
fokuseret omkring Bagdad.
Danmark ventes at bidrage med op til ca.
15 personer. Derved løfter Danmark sin
del af NATO’s indsats i Irak.

Danmark sin markante profil i kampen mod ISIL.

Juli 2018 - Forsvarsministeriet - Holmens Kanal 9 - 1060 Kbh.K - Tlf: 72 81 00 00 - E-mail: fmn@fmn.dk

et

