Bidrag til forsvarsreformer i Ukraine
Som led i NATO’s partnerskab med Ukraine
støtter Danmark reformer på forsvarsområdet.
Siden 90’erne er samarbejdet mellem NATO og
Ukraine gradvist blevet øget i både dybden og
bredden. Efter Ruslands illegale annektering af Krim
i 2014 og udbruddet af konflikten i det østlige
Ukraine

er

samarbejdet

blevet

yderligere

intensiveret, og blandt andet bistår NATO i dag
Ukraine

med

en

række

reforminitiativer

på

forsvarsområdet med henblik på at imødekomme
Ukraines

ønske

om

implementering

NATO’s

procedurer og standarder.

Ukrainske soldater under øvelse støttet af danske sprogofficerer.

•

Bidrag til internationale træningsmissioner
og rådgivningsorganer i Ukraine.

•

Rådgivere til centrale ukrainske forsvarsinstitutioner.

•

Ledelse af NATO’s professionelle
udviklingsprogram for ansatte i den
ukrainske sikkerhedssektor.

•

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukraines

Finansielle bidrag til NATO’s støtteprogram
for behandling af sårede ukrainske soldater.

præsident Petro Poroshenko.

•

Kapacitetsopbygning af det ukrainske
forsvarsministeriums interne revision.

Danmark
Ukraine

bidrager
gennem

til

forsvarsreformer

rådgivning,

træning

i
og

finansiel støtte.

Samtlige danske støtteaktiviteter kan henvises til
specifikke

ukrainske

målsætninger

og

NATO’s

partnerskabsmål for Ukraine.

Danmark bakker op om de ukrainske reformønsker
og ønsker at støtte Ukraines evne til at håndhæve
egen territorial integritet og bidrage til international

Det samlede stabiliseringsprogram for Ukraine 2018
- 2021 forventes offentliggjort i august 2018.

fred og stabilitet i Danmarks nærområde.
Derfor har regeringen som led i et nyt samtænkt
stabiliseringsprogram i Ukraine for perioden 2018 –
2021

øget

den

danske

indsats

til

støtte

for

forsvarsreformer. Støtten på forsvarsområdet har et
årligt

budget

på

15

mio.

kr.

fra

Freds-

Danske bidrag til
forsvarsreformer i Ukraine
•

Ukraine og det ukrainske ønske om

og

forsvarsreformer.

Stabiliseringsfonden og vil de kommende år omfatte
blandt andet:

Danmark støtter NATO’s samarbejde med

•

Danmark leverer en række efterspurgte
bidrag inden for træning, rådgivning og
finansiel støtte til Ukraines forsvarsreformer.
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