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NYE OPGAVER & NY CHEF I CSI
Der er sket meget i CSI, siden vi udsendte vores sidste nyhedsbrev i juni. Oberst Steen Ulrich fra Flyvevåbnet er tilgået som ny chef. Han
kommer til CSI efter to udstationeringer hhv. som forsvarsattaché i Tyrkiet og kursist på NATO Defence College i Rom.
Det første hold bevogtningssoldater har været i Mali og er nu afløst af hold 2. Der har været skiftedag for flere stillinger i både Irak og
Afghanistan, og over sommeren har vi haft opgaver flere steder i Afrika, blandt andet i forbindelse med CIMIC-arbejde.
CIMIC
Flere af branchenetværkene er kommet godt fra start, og DS9-sekretariatet
DS9 sekretariatet forbereder overgang fra implementeringssekretariat
imple
til
driftsorganisation. I dette nyhedsbrev kan du blive opdateret på vores opgaver. Du kan også altid finde nyheder fra os på
www.centerforstabiliseringsindsatser.dk..

STATUS PÅ INTERNATIONALE OPGAVER
Status er, at vi lige nu har:
- To instruktører i Irak (OIR).
- Fire rådgivere i Afghanistan (RS).
- Én officer i Georgien (stabsofficer).
- To officerer i Kenya (CIMIC).
- 12 soldater på bevogtningsopgave i Mali (MINUSMA).
(MINUSMA)
Derudover kommer de mange mindre opgaver i udlandet samt deltagelse i
øvelser og lignende i blandt andet i Mali, Georgien, Baltikum og USA.

INTERESSERET I INTERNATIONAL
TIONAL TJENESTE?
På vores hjemmeside kan du læse mere om, hvad det kræver at blive udsendt i international tjeneste. Det fremgår under punktet ”Interesseret i INTOPS?”
Når vi har ledige stillinger, bliver de slået op på vores hjemmeside og vores Facebook-side.
Facebook

Næste nyhedsbrev udkommer i november 2017.
Kontakt: HJK-CSI-KOM@MIL.DK
KOM@MIL.DK
www.centerforstabiliseringsindsatser.dk

NYT FRA CSI
STABILISERINSSEKTIONEN
Hold 2 i gang i Mali
Det andet hold soldater fra Hjemmeværnet overtog bevogtningsopgaven i Mali i
august. Soldaterne har bl.a. til opgave at bevogte Camp Bifrost i Bamako under den
danske C130J-udsendelse til MINUSMA i perioden maj til november 2017.
Du kan læse rejsebreve fra både hold 1 og 2 under ”Nyheder” på hjemmesiden.

Instruktører til OIR hold 7 udpeget
Hjemmeværnet har p.t. to instruktører i Irak og skal ligeledes stille til OIR hold 7, der
skal af sted til februar 2018. Til afprøvningsdagen 9. september deltog syv
kandidater, som hver især leverede en god indsats. De to, der blev tilbudt kontrakt,
har sagt ja og går snart i gang med den forberedende uddannelse.

Hjemmeværnssoldaterne bevogter Camp Bifrost
nær Bamako i Mali.

Du kan læse mere om afprøvningsdagen og interview med en af deltagerne her:
http://www.hjv.dk/oe/CSI/nyheder/Sider/Hjemmev%C3%A6rnets-bidrag-til-OIRhold-7-er-udpeget.aspx

Interesse for CIMIC i Afrika

På afprøvningsdagen gennemfører kandidaterne
en lektion på engelsk. Her underviser Mark, som
også blev udpeget til OIR hold 7.

Kaptajn af reserven Kim Illum har i 2017 været i Mali hele tre gange. I foråret
underviste han i radiomateriel i den maliske nationalgarde. De sidste to gange har han
været af sted for hhv. at bidrage til udvikling af et CIMIC-kursus og undervise
kommende instruktører. Kim Illum har tidligere være udsendt til Afghanistan som
CIMIC-officer. Som reserveofficer er han tilknyttet et lokalforsvarsafsnit i LRGNE.
CSI oplever en efterspørgsel efter CIMIC-kompetence i forbindelse med flere opgaver i
Afrika og ventes at bidrage med personel til dette i løbet af de kommende måneder.

SAMTÆNKNINGSSEKTIONEN
Branchenetværk er kommet godt fra land
Flere af Peer-to-Peer netværksbrancherne er kommet rigtigt godt fra land. Særligt
Good Governance og CIMIC/PSYOPS har fået skabt nogle netværk med meget
spændende deltagere. CIMIC/PSYOPS har fået opbygget et meget tæt samarbejde
med Hærens Efterretningscenter, og der er mange gode aktiviteter og øvelser.
De øvrige netværk tager også form, og i løbet af de næste uger iværksættes en
målrettet rekrutteringskampagne til de øvrige netværksbrancher. Hold øje med
www.job-i-forsvaret.dk og på CSI Facebook-side.

Kompetenceudviklingsdage på Kastellet den 11.-12. oktober 2017
Det overordnede tema er: Insidertruslen. Deltagerne kan se frem til nogle spændende
og inspirerende dage. For mere information kontakt info@samtaenkning.dk.

Du kan læse mere om netværkskonceptet
på www.samtaenkning.dk.

