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Spørgsmål 
Kan ministeren belyse hvordan man ser på, at internationale rapporter 
peger på, at der de seneste år er blevet dræbt flere civile af 
sikkerhedsstyrker end af terrororganisationer? 

 
Svar 
De mange overgreb begået af de nationale forsvars- og sikkerhedsstyrker 
er selvfølgelig helt uacceptable, og noget regeringen sammen med vores 
internationale partnere, EU og FN har stort fokus på. Danmark har taget 
spørgsmålet op bilateralt i forhold til regeringerne i regionen samt via EU 
og FN. Det er samtidig et centralt element i den løbende dialog med 
Frankrig i regi af operation Barkhane. Regeringerne i regionen er generelt 
opmærksomme på problemet og ønsker samarbejde og støtte til træning 
af de lokale forsvars- og sikkerhedsstyrer i forhold til respekt for 
menneskerettigheder og beskyttelse af civile. Danmark bidrager bl.a. ved 
at støtte FN’s arbejde med at udvikle og implementere et 
menneskerettighedsrammeværk for G5 Sahel fællesstyrken samt gennem 
menneskerettighedstræning af politi, gendarmeri og nationalgarde i Mali 
og i Burkina Faso. Endelig er Danmark medinitiativtager til de årlige 
konferencer med Sahellandene om forsvars- og sikkerhedsstyrkernes 
overholdelse af menneskerettigheder.   
 
I forbindelse med udsendelsen af militære bidrag under B297 vil Danmark 
også have et stort fokus på respekt for menneskerettighederne og 
humanitær folkeret. Her vil Task Force Takuba gennem baggrundskontrol 
af partnerenhederne forsøge at sikre, at partnerenhederne ikke har været 
involveret i menneskerettighedskrænkelser. Forventningen er, at 
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tilstedeværelsen af internationale styrker vil have en positiv indvirkning på 
partnerenhedernes adfærd. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Jeppe Kofod 


