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Anneks I:
Oversigt over den danske bistandsindsats i Irak
Folketingets Finansudvalg tiltrådte i april 2003 en bevilling på 350 mio. kr. til bistandsaktiviteter
i Irak i perioden 2003-04 (aktstykke 111), fordelt med 180 mio. kr. til humanitær bistand og 170
mio. kr. til genopbygningsaktiviteter. Ved afslutningen af aktstykke 111 i juni 2005 var der forbrugt ca. 150 mio. kr. af rammen for humanitær bistand og ca. 100 mio. kr. af genopbygningsrammen.
Den 15. juni 2005 tiltrådte Finansudvalget en bevilling på 250 mio. kr. til anden fase af den danske bistand til Irak i perioden 2005-2008 (aktstykke 158). Med etableringen af den nye bevilling
blev aktstykke 111 afsluttet. Det betyder, at den samlede danske bistand til Irak i perioden
2003-08 udgør ca. 500 mio. kr., fordelt på ca. 250 mio. kr. under aktstykke 111 og 250 mio. kr.
under aktstykke 158.
Bevillingen er fordelt på følgende budgetlinjer:
Budgetlinjer
§ 06.32.02.15. Øvrige lande i Asien
§ 06.32.04.10. Rådgiverbistand
§ 06.32.09.10. Støtte til demokrati og menneskerettigheder
§ 06.32.08.10. Styrkelse af indsatser i nærområder (bilateralt)
§ 06.38.01.11. Multilateral genopbygningsbistand
§ 06.39.02.10. Ekstraordinære humanitære bidrag
§ 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i
nærområder (multilateralt)
I alt

I alt
(mio. kr.)
82
8
40
16
25
30
49
250

Aktiviteter igangsat eller under forberedelse inden for de enkelte budgetlinjer omfatter bl.a. følgende:
§ 06.32.02.15. Øvrige lande i Asien
 Landbrugsprogrammet (igangværende – tentativt budget ca. 31 mio. kr.)
 Istandsættelse af bøjeskibet Nessir, der har afgørende betydning for indsejlingen til de sydlige havne i Irak (igangværende – tentativt budget ca. 25 mio. kr.)
 Transportkorridorstudie af flod- og vejtransport fra Basra til Bagdad (igangværende – tentativt budget ca. 17 mio. kr.)
 Polititræning (igangværende – samlet budget for periode 2003-05 ca. 8 mio. kr.)
 Midler til projekter faciliteret af bataljonen (igangværende – forsvaret har i perioden 2003-05
i alt fået tildelt ca. 11 mio. kr. til civile indsatser i Irak, hvoraf ca. 9 mio. kr. er taget fra de
ekstraordinære humanitære midler og resten fra genopbygningsmidlerne)

 Decentral bevillingskompetence for styringsenheden
§ 06.32.09.10. Støtte til demokrati og menneskerettigheder
 Støtte til forfatningsprocessen og afholdelsen af parlamentsvalget (20 mio. kr. overført til
FN’s valgfond)
 Mediestøtte (en række projekter er under udarbejdelse)
 Dansk Institut for Menneskerettigheder (igangværende – samlet budget 7,5 mio. kr.)
 International Rehabilitation Council for Torture Victims (igangværende – samlet budget ca.
6 mio. kr.)
 International Commission on Mission Persons (igangværende – samlet budget ca. 1 mio.
kr.)
§ 06.32.08.10. Styrkelse af indsatser i nærområder (bilateralt)
 Local Governance Fund (igangværende – tentativt budget ca. 10 mio. kr.)
 Care4You reintegrationsprojekt for tilbagevendende irakere (igangværende – samlet budget
ca. 1 mio. kr.)
 Støtte til de irakiske myndigheder med ansvar for reintegration af tilbagevendende irakere
(afventer de videre forhandlinger om en dansk-irakisk tilbagetagelsesaftale)
§ 06.38.01.11. Multilateral genopbygningsbistand
 Forventet bidrag til FN’s genopbygningsaktiviteter i Irak
§ 06.39.02.10 Ekstraordinære humanitære bidrag







Skoleprogrammer gennem Red Barnet (9,4 mio. kr.)
Ernæringsprogrammer gennem Caritas Danmark (5,2 mio. kr.)
Minerydningsaktiviteter gennem Danish Demining Group (10 mio. kr.)
Sundheds- og ernæringsprogrammer gennem UNICEF (12 mio. kr.)
Fødevareforsyning gennem World Food Programme (20 mio. kr.)
Humanitære projekter gennem Forsvaret (9 mio. kr.)

§ 06.39.02.12 Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder (multilateralt)
 Støtteaktiviteter gennem Dansk Flygtningshjælp (25 mio. kr.)
 Støtteaktiviteter gennem FNs Flygtningehøjkommissariat (20 mio. kr.)

