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Støtte til integreret grænseforvaltning i Tunesien 

Implementerende partner International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 

Modtagere i Tunesien Indenrigsministeriet:  

 Direktorat for grænsevagter  

 Direktorat for grænser og udlændinge 

Finansministeriet: 

 Direktoratet for told  

Projekt beliggenhed Nefta, Tunesien 

Varighed 36 mdr. 

Budget 26 mio. kr.  

 
Udviklingsministeren har godkendt en bevilling på 26 mio. kr. til integreret grænseforvaltning i 

Tunesien. Projektet vil bl.a. styrke de tunesiske grænsemyndigheders kapacitet til at bekæmpe 

irregulær migration og menneskesmugling.  Midlerne udmøntes som en del af de 80 mio. kr., der er 

afsat på Finansloven 2020 til brug for opbygning af kapacitet i prioriterede tredjelande under 

regeringens indsats for at fremme et retfærdigt og humant asylsystem.  

Med landegrænser til Algeriet, Libyen og 1.300 km maritim grænse - nogle steder kun 140 km fra 

europæiske kyster - ligger Tunesien i en geopolitisk følsom region direkte påvirket af bl.a. irregulær 

migration, menneskesmugling og ustabilitet i Libyen og den nærliggende Sahel-region. Foruden 

irregulære tunesiske migranter fungerer Tunesien som transitland for migrationsstrømme fra 

nabolandet Libyen, Afrikas Horn og landene i Sub-Sahara mod Europa.  

Projektets formål er at styrke Tunesiens grænsekontrol gennem etablering af et træningscenter for 

integreret grænseforvaltning i den sydlige del af landet, udvikling af et sammenhængende 

læringsprogram til uddannelse af de tunesiske grænsemyndigheder og styrkelse af samarbejdet 

mellem de tre grænseforvaltningsmyndigheder. Projektet tager udgangspunkt i Tunesiens nationale 

plan for integreret grænseforvaltning og forudgående arbejde med den nationale plan, hvor der 

konstateredes et behov for dedikeret træningsfaciliteter og standardiserede træningsprogrammer. 

Der er identificeret to lokaliteter til etablering af komplementære træningsfaciliteter i geografisk 

meget forskellige dele af landet. Danmark støtter træningscentret i Nefta i den sydlige af landet. 

Centret etableres ved udbygning af en eksisterende lille facilitet for toldvagterne. Det er beliggende 

i et ørkenområde, der giver gode muligheder for at træne i denne type terræn og klimatiske forhold. 

Træningscentret vil fokusere på operationel og praktisk træning, herunder patruljering og kørsel i 

ørkenforhold og brug af en nærliggende international lufthavn til at træne grænsepolitiet og 

toldmyndigheder i grænsekontrolopgaver. Designet af de to centre er allerede godkendt af 

myndighederne. Der er synergi med indsatser støttet af Tyskland, der finansierer træningscentret 

i den nordlige del af landet på grænsen til Algeriet (Oued Zarga) og med Frankrig, der underviser 

de tunesiske myndigheder i grænseforvaltning. Østrig bidrager også med finansiering til projektet. 

Det er målet, at centret skal blive til et regionalt ”centre of excellence” inden for træning i 

grænsehåndtering.   


