Dansk støtte til Ukraine

Danmark har i over 15 år haft et bilateralt militært samarbejde med Ukraine. Siden udbrud af konflikten i Ukraine
i 2014 har Danmark imidlertid øget sin støtte til Ukraine
både bilateralt såvel som multilateralt, bl.a. gennem NATO
trustfonde.

Nye danske støtteinitiativer
▪▪ Dansk rådgiver til NATO: Op til NATO topmødet er det
fra dansk side besluttet at forlænge udsendelsen af en
dansk rådgiver ved NATO’s forbindelseskontor i Kiev
(indtil udgangen af 2017).
▪▪ Tolkestøtte: Danmark vil henover sommeren udsende
et mindre antal danske sprogofficerer til Ukraine, mhp.
at bidrage med tolkestøtte til den canadisk ledede
træning af det ukrainske forsvar i det vestlige Ukraine.
▪▪ Nordisk-baltisk støttebidrag: Danmark leder et nordiskbaltisk projekt om bekæmpelse af korruption i den
ukrainske sikkerhedssektor. Projektet fokuserer
på at forbedre intern revision gennem træning af
revisionspersonel i det ukrainske forsvarsministerium,
nationalgarde og forsvarsakademi. De første træningssessioner er p.t. planlagt til at finde sted primo 2017.

Øvrig dansk støtte til Ukraine
▪▪ Bidrag til NATO trustfonde: NATO har etableret en
række trustfonde der støtter kapacitetsopbygning i
Ukraine på baggrund af støtte fra medlemslandene.
Siden konfliktens start har Danmark samlet set
doneret op mod 1 mil. euro til Ukraine gennem NATO,
heriblandt til logistik og standardisering, kommandoog kontrolforhold og et program der har fokus på
kapacitetsopbygning af den ukrainske regering.
▪▪ Dansk-ukrainsk kodificeringsaftale: Der er indgået en
kodificeringsaftale, der bl.a. har til formål at gøre det
lettere for Ukraine at foretage anskaffelser igennem
NATO systemet.
▪▪ Wien dokument inspektioner: Danmark har, siden
udbruddet af konflikten i Ukraine, spillet en aktiv rolle
hvad angår gennemførelse af våbenkontrol inspektioner til det østlige Ukraine ihht. Wien dokumentet.
Formålet har været at støtte op om Ukraines ønske om
international bevågenhed ift. situationen i det østlige
Ukraine. Danmark har siden 2014 ledet to multinationale inspektioner og deltaget med gæsteinspektører i
canadiske og en enkelt amerikansk inspektion.
▪▪ Northern Falcon samarbejdet: Forsvaret har i en
årrække anvendt det ukrainske flyvevåben til gennemførelse af transport af brændstof og gods til Station
Nord. Aftalen er en økonomisk fordel for flyvevåbenet,
da de ukrainske IL-76 transportfly er relativt billige i
drift, og samtidig giver det mulighed for at anvende
den danske tilsvarende kapacitet (C-130J Hercules
transportfly) til andre opgaver. I tillæg hertil giver
samarbejdet det ukrainske flyvevåben tiltrængte flyvetimer og erfaring.
▪▪ Øvrig bilateral støtte: Danmark har doneret GPS-enheder til Ukraines flyvevåben, ligesom Danmark sponsorerer forskellige uddannelsesophold for ukrainske
officerer.

Operation Northern Falcon – dansk ukrainsk samarbejde om fragt af brændstof og gods mellem Thule
og Station Nord i Grønland.
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