Det multinationale korpshovedkvarter (HQ MNC NE)

Topmødebeslutning
Readiness Action Plan blev iværksat på topmødet i Wales
i 2014 bl.a. som følge af krisen i Ukraine for at bidrage
med genforsikringer til bl.a. NATO’s østlige medlemslande
i form af øvelser samt styrke NATO’s reaktionsstyrker på
et højere beredskab. NATO’s Readiness Action Plan er nu
fuldt implementeret.
I henhold til Readiness Action Plan er det multinationale
korpshovedkvarter erklæret for operativt. HQ MNC NE
kan således fungere som et hovedkvarter med ansvar for
Alliancens nordøstlige region på et højt beredskab. Det
kan stå i spidsen for militære styrker, der om nødvendigt
deployeres til regionen.
Efter topmødet i Warszawa fortsætter den videre transformation af hovedkvarteret. I slutningen af 2017 forventes
hovedkvarteret at blive certificeret af NATO til at kunne
varetage rollen som et fuldt operativt hovedkvarter, der
skal fungere som et fungerende hovedkvarter for NATO’s
udrykningsstyrke (VJTF) på højeste beredskab i forbindelse
med øvelser og indsættelser i regionen.

Hovedkvarteret har i tre omgange deltaget i NATO’s
mission i Afghanistan: Februar – august 2007, februar til
august 2010 og januar 2014 – januar 2015.
NATO anmodede i maj 2014 Danmark, Polen og Tyskland
om at arbejde for at hæve beredskabet for HQ MNC NE.

Deltagende lande
Danmark, Polen og Tyskland er rammenationerne for HQ
MNC NE og dermed ansvarlig for hovedkvarteret. Der er i
alt 25 lande repræsenteret ved hovedkvarteret, herunder
USA, Storbritannien og Frankrig. Endvidere er Sverige og
Finland som partnerlande til NATO repræsenteret.
Hovedkvarteret er åbent for alle allierede og udvalgte partnere, der har et ønske om at deltage i det multinationale
hovedkvarter, hertil har flere allerede vist interesse. Antal
for personalet (militære og civile) ved hovedkvarteret
er i øjeblikket ca. 400 ansatte.

ANAKONDA
HQ MNC NE har deltaget i den polsk ledede multinationale
øvelse, ANAKONDA i perioden 7. - 17. juni 2016. Øvelsens
overordnede formål var at træne NATO medlemslande og
partnerlande til at udføre defensive operationer samt give
erfaringer med bekæmpelse af hybride trusler, samarbejde
mellem deltagerlande og samarbejde med nationale civile
institutioner (f.eks. Politi og brandvæsen).

Historie
Det multinationale hovedkvarter, HQ MNC NE i Stettin blev
oprettet af Danmark, Polen og Tyskland i september 1999.
Hovedkvarteret blev operativt godkendt af NATO den
6. februar 2006. Hovedkvarteret udgør en del af NATO’s
styrkestruktur.

Juli 2016

Øvelsen blev afholdt i overensstemmelse med internationale forpligtelser, herunder Wien-dokumentet i forhold til
gennemsigtighed og åbenhed. Bl.a. var Rusland inviteret
til at observere øvelsen.
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