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VELKOMMEN TIL CSI’S NYHEDSBREV
Dette er det andet nummer af Center for Stabiliseringsindsatsers nyhedsbrev til nøglepersonel med flere i Hjemmeværnet.
Formålet er at udbrede kendskabet til de opgaver, som vi arbejder med, og som du som frivillig i Hjemmeværnet eller som
rådighedsperson har mulighed for at blive en del af.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til emner eller kommentarer til nyhedsbrevet i øvrigt.

STATUS PÅ INTERNATIONALE OPGAVER
Lige nu er status at der er:
- To instruktører i Irak.
- Fire rådgivere i Afghanistan.
- Én officer i Georgien.
- Én officer i Kenya.
- 24 soldater under forberedelse til bevogtningsopgave i Mali.
- Tre instruktører og en tolk under forberedelse til at gennemføre
undervisning på HF-radioer i Mali.
På
www.centerforstabiliseringsindsatser.dk
kan du læse mere om
Interesseret
i internationale opgaver?
opgaverne.
CSI skal stille rådgivere til RS i Afghanistan, instruktører til OIR i Irak og forventeligt til endnu flere opgaver. Læs mere om
opgaverne og følg med på www.centerforstabiliseringsindsatser.dk.

CSI er begyndt arbejdet med planlægning og tilrettelæggelse af landeprogrammer for 2018
med en række af de partnerlande, som Hjemmeværnet samarbejder med. Dette vil fortsat
betyde spændende og udbytterige aktiviteter, herunder øvelser med mere for Hjemmeværnets
myndigheder og personel.

NYT FRA CSI
STABILISERINSSEKTIONEN
BEVSEK fra HJV skal støtte C130J i Mali
CSI og LRGNV er i samarbejde med Flyvevåbnet i gang med at uddanne to BEVSEK fra
HJV, som skal indgå i Flyvevåbnets Force Protection Deling, som bl.a. har til opgave at
bevogte Camp Bifrost i Bamako under den danske C130J udsendelse til MINUSMA i
perioden maj – november 2017. Personellet fra Hjemmeværnet er rekrutteret bredt fra
hele Hjemmeværnet.

Radioinstruktører til Mali
CSI støtter Frankrigs kapacitetsopbygningsindsats i Mali med fokus på den maliske
nationalgarde. Et af projekterne er anskaffelse af radiomateriel finansieret af Freds- og
Stabiliseringsfonden og uddannelse af den maliske nationalgarde på radioerne. CSI har
rekrutteret tre frivillige instruktører, som sammen med en dansk-fransk tolk har gennemgået
et fabrikskursus på det pågældende materiel. Uddannelsen af den maliske nationalgarde vil
foregå i Bamako i uge 16 og 17.

SAMTÆNKNINGSSEKTIONEN
Samtænkningssektionens Peer-to-Peer netværk er kommet godt fra land, og der er en del
aktivitet i de første fem netværksbrancher. Fokus har i første omgang været på at
kompetenceudvikle netværksbrancheofficererne til at udvikle deres netværk.
Interessen for at bidrage til netværket har været stor, og de første konkrete opgaver for
netværket er kommet.
Du kan læse mere om Samtænkningssektionens aktiviteter på www.samtaenkning.dk.

IMPLEMENTERINGSSEKRETARIATET FOR DS9
Arbejdet med implementering af HR-delstrategi 9 (DS9), der handler om Forsvarets
fremtidige anvendelse af reservepersonel og Hjemmeværnets frivillige, er fortsat i fuld
gang. De syv underarbejdsgrupper, er eller har været i gang med at identificere,
analysere og anbefale relevante tiltag til implementering af anbefalingerne fra DS9rapporten.
Udmøntningen af den konkrete anvendelse af reservestyrken (hvor mange, hvor og til
hvilke opgaver) påhviler Hjemmeværnet, værnene, kommandoerne og andre
myndigheder, der bruger reservestyrken. Grundlaget for dette forventes at indgå som en
naturlig og integreret del af det næste forsvarsforlig. Du kan læse mere på Forsvarets
hjemmeside her: www2.forsvaret.dk/karriere/reservestyrken/Pages/default.aspx.

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i juni 2017.
Kontakt: HJK-KTP-CSI@MIL.DK.
www.centerforstabiliseringsindsatser.dk

