Forlænget finansiel støtte til de
afghanske sikkerhedsstyrker
Den danske regering har besluttet, at den

Projekter under ANA Fonden

finansielle støtte til de afghanske sikkerheds-

Danmark udvælger løbende projekter under Trust

styrker på kr. 100 mio. årligt skal fortsætte
frem til og med 2024.
Danmark

har

bidraget

til

stabiliseringen

af

Afghanistan siden 2001 gennem militære bidrag,
samt udviklings- og humanitær bistand. Siden 2007
er der tillige gennem freds- og stabiliseringsfonden
givet

finansiel

støtte

til

sikkerhedsstyrkerne.

Formålet med indsatserne har været at imødegå
transnationale trusler, fremme regional stabilitet og
støtte regional udvikling.

fonden der kan medfinansieres af danske midler.
Trustfondens projekter er hovedsagelig infrastruktur
og udstyr til det afghanske militær. Eksempler på
hvad danske midler har medfinansieret omfatter
bl.a. elektroniske modforanstaltninger mod IED’er,
uddannelse af piloter og teknikere i anvendelse af
flares,

etablering

af

printerkapacitet

ved

det

afghanske militærakademi, kursus for lærere ved
militærakademiet,

organisatorisk

beklædning

og

individuel udrustning, sanitetsudstyr til sikkerhedsstyrkerne samt udbygning af infrastrukturen på
Kandahar Air Field.
Law and Order Trust Fund – Afghanistan
(LOTFA).
Projektet består af to dele: 1) Lønninger til det
afghanske

politi

og

2)

udvikling

af

indenrigs-

ministeriet og politiet. Udbetaling af lønninger er en
naturlig del af at styrke politiets effektivitet og
omdømme, mens reformer af Indenrigsministeriet
og politiet sigter på at mindske korruption og
magtmisbrug. På sigt arbejdes der hen imod, at de
afghanske myndigheder selv overtager ansvaret for

Kandahar Air Field.

udbetaling af lønninger. Reformerne af Indenrigsministeriet sigter på at øge den civile kontrol med
Regeringen har nu truffet beslutning om at forlænge
den danske støtte på 100 kr. årlig til og med 2024.

ministeriet, øge den finansielle ekspertise og den
generelle offentlige administration.

Det danske bidrag målrettes to fonde; 20 mio. kr.
årligt til NATO’s Afghan National Army Trust Fund
(ANA TF) og 80 mio. kr. årligt til UNDP’s Law and
Order

Trust

Fund

for

Afghanistan

(LOTFA).

Forsvarsministeriet administrerer ANA TF-bidraget,
mens

Udenrigsministeriet

bidraget.
udmøntes

Projekterne
i

for

administrerer
Afghanistan

overensstemmelse

med

LOTFAregionen

afghanske

strategier og prioriteter. Evaluering og løbende
justeringer sker i dialog med såvel afghanske
partnere, andre donorer, FN og NATO for at sikre
størst mulig overenstemmelse mellem projekternes

Finansiel støtte til afghanske
sikkerhedsstyrker
Danmark bidrager hvert år med kr. 100 mio.
frem

til

2020.

Bidraget

er

nu

besluttet

forlænget frem til og med 2024. Støtten
består af et bidrag på kr. 20 mio. til ANA
Trustfonden og kr. 80 mio. til Law and Order
Trust Fund. Støtten tildeles bl.a. på baggrund
af afghanske prioriteter.

målsætning og implementeringen, samt tage højde
for eventuelle ændringer i situationen i landet.
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