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Baggrund for ønsket om kampvogne til Afghanistan

10. oktober 2007

Den 4. oktober 2007 gennemførte Forsvarskommandoen en briefing for Folketingets partier. I briefingen
blev det bl.a. ridset op, hvad der ligger til grund for den aktuelle milltærfaglige vurdering af, at der bør
sendes et mindre antal kampvogne til Afghanistan. Herunder findes en kortfattet opsummering.
I løbet af oktober vil den danske bataljon blive fuldtallig, jf. udmøntningen af beslutningsforslag B 161. I
den forbindelse vil bataljonen skulle løse mere selvstændige opgaver, end den danske styrke hidtil har
gjort. Det er endvidere blevet afklaret, i hvilket geografisk operationsområde den danske bataljon primært
vil skulle operere, samt hvilke opgaver man står over for.
Chefen for den danske bataljon i Afghanistan har på baggrund af forberedelserne til overtagelse af ansvaret for dette operationsområde anmodet forsvaret om, at bataljonen suppleres med kampvogne.
Bevægegrundene for anmodningen er bl.a., at kampvognene vil øge den palet af kapaciteter, som chefen
kan anvende i sin opgaveløsning. Det vurderes, at den kommende danske bataljon, i de opgaver den står
over for, vil kunne udnytte kampvognenes langtrækkende observationsudstyr og våben som støtte for de
soldater, der kæmper mod Taleban på kort afstand. Endvidere vil kampvogne være en kapacitet, som står
til direkte rådighed for den danske styrke, og som ikke skal tildeles fra andre ISAF-enheder.
Kampvogne er solidt pansrede og forsvaret vurderer, at de i nogle situationer vil øge sikkerheden for soldaterne. På samme tid vil kampvogne i visse situationer kunne minimere risikoen for civile tab.
Det fremgik af briefingen, at spørgsmålet om udsendelse af kampvogne er drøftet med Storbritannien,
som har forståelse for den danske tilgang til spørgsmålet, ligesom man anerkender, at det er en suveræn
dansk beslutning, om der skal udsendes kampvogne til støtte for den danske bataljon.

