NATO’s træningsmission i Irak
Hvad er NATO Mission Iraq?

Mulig dansk ledelse af NATO Mission Iraq

På baggrund af en anmodning fra den irakiske

Med afslutningen af den canadiske ledelse af NMI i

regering,

NATO-

2020, vil Danmark på det kommende NATO Leaders’

topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings-

meeting i London byde ind med mulig ovetagelse af

og mentoreringsmissionen NATO Mission Iraq (NMI),

ledelsen af missionen.

der

besluttede

supplerer

regeringsledere

og

understøtter

på

koalitionens

træningsindsats, Operation Inherent Resolve (OIR), i

På nuværende tidspunkt vurderes det, at Danmark

Irak.

vil kunne overtage ledelsen fra ultimo 2020 og
tilknytte ca. 13 stabsfunktioner til hovedkvarteret,

Siden oktober 2018 har missionen været under

der

canadisk ledelse, og består pt. af op til flere hundrede

rådgivning samt koordinering af missionen.

stabsofficerer,

rådgivere

og

støttepersonel

skal

varetage

den

overordnede

ledelse,

fra

allierede NATO-lande samt Australien, Sverige og

Gennemførsel af sikring og transport af NATO’s

Finland.

rådgiverbidrag
institutioner

til
er

de

irakiske

væsentligt

for

Missionen fokuserer på at støtte irakerne i en
reformering af den irakiske sikkerhedssektor og

ledelse tilbydes et sikrings- og eskortebidrag på i alt

bidrage

op til 130 personer fra ultimo 2020 til medio 2022.

kapacitetsopbygning

sikkerhedsstyrker med
udbredelsen

af

henblik

terrorisme

af

de

irakiske

under

missionens

opgaveløsning,

til

hvorfor der

uddannelsesmulig

dansk

på at forhindre

og

sikre

langvarig

Danmark

vil

desuden

stille

med

tre

EH-101

stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med

helikoptere og ca. 70 soldater til transport af logistik

teknisk rådgivning om opbygning af vedvarende,

og

transparente, inkluderende og effektive nationale

helikopterbidrag til Operation Barkhane i Mali, har

sikkerhedsstrukturer

forsvars-

Danmark fra medio 2021 og et år frem tilbudt et

ministerium samt støtte til og gennemførelse af

helikopterbidrag på tre EH-101 transporthelikoptere

instruktørudannelser

og ca. 70 personer.

til
på

det
de

irakiske
irakiske

militære

personel.

Henset

til

deployering

af

uddannelsesinstitutioner.
Desuden

tilbydes

et

sanitetsbidrag

samt

en

bemanding af én logistisk befalingsmandsstilling.
Det danske bidrag vurderes samlet at opfylde
missionens kapacitetsbehov, og tilsvarer desuden
cirka det nuværende canadiske ledelsesbidrag.

NATO’s mission i Irak
Siden oktober 2018 har en række allierede NATOlande samt Australien, Sverige og Finland bidraget til
NATO Mission Iraq (NMI).
NATO’s generelsekretær Jens Stoltenbergs besøg hos
lederere, instrutører og studerende ved Iraq School of
Military Communications.

Træningsaktiveterne udføres i Baghdad, Tajji og
Besmaya, og det er målsætningen, at irakerne på
sigt selv skal overtage og udføre opgaveløsningen.

Gennem en trænings- og kapacitetsopbyggende
indsats, har missionen fokuseret på at styrke de
irakiske
sikkerhedsstyrker
og
de
militære
uddannelsesinstitutioner.
Danmark bidrager pt. til missionen med fire
personer, men har tilbudt at overtage ledelsen af
missionen fra ultimo 2020.
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