DANMARKS BIDRAG TIL FJERNELSE AF RESTER FRA LIBYENS KEMISKE VÅBENLAGER
ET DANSK BIDRAG TIL ET LIBYEN UDEN KEMISKE VÅBENRESTER:

OPERATION RECLIB:

• Regeringen fremsætter den 15. august 2016 et forslag til
folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim
operation med henblik på at bistå Libyen med borttransport af rester fra
Libyens kemiske våbenlager til destruktion i et tredje land i Europa.
Forslaget forventes førstebehandlet den 17. august og andenbehandlet
den 19. august 2016.

• Den internationale maritime operation, kaldet RECLIB, vil
være under dansk ledelse, men er underlagt OPCW’s
overordnede koordination. Finland bidrager ligeledes
med stabsofficerer til den maritime operation, hvor der
også forventes deltagelse fra yderligere lande.

• Libyen havde indtil 2004 et omfattende kemisk våbenprogram. Skiftende
libyske regeringer har i lyset af den ustabile sikkerhedssituation i landet
ført en dialog med OPCW om international hjælp til bortskaffelse af rester
fra landets tidligere kemiske våbenprogram.
• Den 16. juli 2016 afgav den libyske samlingsregering formel anmodning til
Organisation for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) med henblik på
international assistance. OPCW’s Styrelsesråd besluttede den 20. juli 2016
at imødekomme den libyske anmodning, og den 22. juli 2016 vedtog FN’s
Sikkerhedsråd resolution 2298, der bakker op om OPCW’s beslutning.
• OPCW og USA har med henvisning til Danmarks værdsatte hovedrolle i
forbindelse med fjernelsen af kemiske våben fra Syrien i 2013-2014
adspurgt om Danmarks muligheder for at bidrage til at imødekomme
denne anmodning.

• De civile dele af operationen finansieres af bl.a. USA,
Storbritannien, Tyskland.
• Det danske bidrag består af følgende hovedbestanddele:
• Et civilt transportskib fra ARK-projektet, der vil
transportere containerne med de kemiske
stoffer.
• En maritim eskorteenhed fra Søværnet, der vil
sikre det civile transportskib og være platform
for stab og støtteelementer, herunder en
helikopter.
• En føringsstab, der leder operationen.
• En række støtteelementer, som bl.a. består af
bidrag fra SKAT og Beredskabsstyrelsen samt et
specialoperationsstyrkebidrag.

• Med et dansk bidrag til operationen vil Danmark endnu en gang udvise
internationalt ansvar ved at bidrage til FN og OPCW’s bestræbelser om at
mindske udbredelsen af kemiske våben i verden. Det danske bidrag vil
samtidig være med til at forhindre, at ISIL eller andre ikke-statslige aktører
kommer i besiddelse af kemiske våben.
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