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Spørgsmål 
Flere eksperter giver nu udtryk for, at der er risiko for, at Sahel bliver en 
meget langtrukken og kompleks krig, der minder om Afghanistan på nogle 
måder. Hvilke erfaringer fra Afghanistan og Irakkrigene vil regeringen 
trække på i forbindelse med Sahel missionen? 
 
Svar 
Helt overordnet viser erfaringerne fra Danmarks mangeårige indsatser i 
Irak og Afghanistan, at udvikling, politiske reformer og sikkerhed er 
hinandens forudsætninger. Derfor har den danske indsats i Sahelregionen 
fokus på samtænkning mellem alle de militære og civile instrumenter. Med 
vores mangeårige tilstedeværelse og store civile engagement i Mali, Niger 
og Burkina Faso har vi et godt udgangspunkt for at tænke vores indsatser 
sammen. Samtidig er regeringen meget opmærksom på de store forskelle 
mellem konflikterne i hhv. Irak, Afghanistan og Sahelregionen, som 
nødvendiggør tilpasning af erfaringerne, inden de overføres til en anden 
kontekst.  
 
Danske styrker har igennem de seneste indsættelser i Irak og Afghanistan 
opbygget en stor erfaring med opbygning, udvikling, træning og 
mentorering af andre landes sikkerhedsstyrker. De indsamlede erfaringer 
vil de kommende militære bidrag selvsagt bringe i spil med henblik på at 
skabe så stor effekt ved de maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker, som det 
er muligt.  
  
Endvidere har den danske indsats stort fokus på, at vi som partner og 
donor skal lægge et pres på regeringerne i Sahel, der selv har det primære 
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ansvar for at håndtere situationen. Vi skal stille krav og også være klar til 
at suspendere bistanden, som vi gjorde i Mali efter militærkuppet. Samtidig 
er det klart, at krav ikke alene kan løse problemerne. I flere Sahellande er 
staternes kapacitet så lav, at massiv kapacitetsopbygning af de offentlige 
myndigheder er en nødvendig forudsætning for at forbedre 
regeringsførelsen. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 


