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Morten Messerschmidt til udenrigsministeren. 
 
 
Spørgsmål 
Hvad er udenrigsministerens holdning til Islamisk Stats fremmarch i 
Afrika, og hvilke initiativer overvejer regeringen at tage for at sikre de 
danske grænser, såfremt Islamisk Stats fremfærd i Afrika fører til store 
flygtninge- og immigrantstrømme til Europa og dermed også Danmark? 
 
 
Svar 
Danmark er aktivt engageret i at bekæmpe ISIL og stoppe deres 
forfærdelige og umenneskelige islamistiske terrorregime. Bekæmpelsen af 
ISIL koordineres bl.a. i den globale koalition mod ISIL, hvor Danmark 
og 81 andre lande samarbejder om en række militære og civile indsatser.  
 
Danmark og Europa har en interesse i et stabilt, demokratisk og fredeligt 
Afrika. Vi har derfor et bredt og samtænkt engagement og bidrager til at 
imødegå den globale terrortrussel. 
 
I Afrikas Sahelregion yder Danmark bl.a. et militærbidrag til den fransk-
ledede Operation Barkhane samt FN-missionen MINUSMA. Ligeledes 
støtter Danmark den Afrikanske Unions Mission i Somalia og vi bidrager 
til bekæmpelsen af maritim kriminalitet og pirateri gennem Freds- og 
Stabiliseringsfonden. 
 
Danmarks langsigtede udviklingsprogrammer i Afrika har også til formål 
at adressere de grundlæggende årsager til ustabilitet. Vores omfattende 
humanitære bidrag er endvidere vigtige for at undgå en yderligere 
destabilisering af de mest skrøbelige områder på kontinentet.   
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Alle disse instrumenter, som Danmark gør brug af, bidrager til at sikre et 
livsgrundlag for Afrikas befolkning – ikke mindst for at mindske 
migrationsstrømmene mod Europa. 
 
Ift. spørgsmålet om sikring af de danske grænser i tilfælde af store 
flygtninge- og immigrantstrømme, henvises til udlændinge- og 
integrationsministeren. 
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