
Společné tiskové prohlášení 

Úkolové uskupení Takuba: Zahajovací ministerské setkání 

 

Ministři obrany a zástupci Belgie, ČR, Dánska, Estonska, Francie, Mali, Německa, Nigeru, 

Nizozemí, Norska, Portugalska, Švédska a Velké Británie se dnes zúčastnili oficiálního 

zahájení budování Úkolového uskupení Takuba. Kvůli epidemii Covid-19 se setkání 

uskutečnilo na dálku prostřednictvím telekonference. 

S ohledem na bezpečnostní situaci v Mali a širším regionu Sahelu se představitelé zúčastněných 

států dohodly, na žádost prezidenta Mali J.E. Ibrahima Boubacar Keity, a prezidenta Nigeru 

J.E. Mahamadoua Issoufoua, na vytvoření úkolového uskupení, které poskytne pomoc 

malijským ozbrojeným silám v boji proti teroristickým skupinám, a podpoří stávající úsilí 

operace Barkhane a Společných sil G5 Sahel. Veškeré vojenské aktivity v Sahelu, a konkrétně 

uskupení Takuba, jsou součástí širšího, komplexního přístupu k posílení bezpečnosti a stability 

v regionu. Takuba tak bude součástí aktivit v rámci boje proti terorismu „Koalice pro Sahel“, 

širší koordinační platformy zformované nedávno na summitu v Pau. V neposlední řadě se 

ministři shodli, že hrozba terorismu v Sahelu se nedá vymýtit pouze prostřednictvím 

vojenských prostředků. 

Francouzská ministryně Florence Parly představila politické závěry ze Summitu v Pau. 

Zdůraznila pevný závazek partnerů ze společných sil zemí G5 a přiblížila strategii Francie 

v Sahelu. Představitelka Francie se rovněž zaměřila na působení evropských zemí v regionu a 

využila dané příležitosti, aby poděkovala přítomným zemím za jejich cennou podporu. Generál 

Lecointre, náčelník generálního štábu Francie, prezentoval za francouzskou stranu přehled 

bezpečnostní situace v Sahelu a nejnovější vývoj operace Barkhane.  

Generál Ibrahim Dhirou Dembélé, ministr obrany a veteránů Republiky Mali, a Issoufou 

Katambé, ministr obrany Republiky Niger, rovněž představili analýzu místní bezpečnostní 

situace. Oba zdůraznili potřebu a naléhavost boje proti organizovaným ozbrojeným skupinám, 

které v regionu Liptako-Gourma páchají teroristické útoky, konkrétně pak proti Islámskému 

státu v regionu Sahary (ISGS) a Skupině na podporu islámu a muslimů (GSIM). Zopakovali 

nezbytnost odzbrojit všechny bojovníky napojené na místní ozbrojené skupiny. 

Úkolové uskupení Takuba bude začleněno pod velení operace Barkhane a bude operovat 

v oblasti Liptako na východě Mali. Bude se převážně skládat z příslušníků evropských 

speciálních sil s odpovídající podporou, která jim poskytne vysokou míru soběstačnosti. Bude 

poskytovat konzultace, asistenci a doprovod ozbrojeným silám Mali, a to v koordinaci 

s partnery z G5 Sahel, misí OSN (MINUSMA) a misemi EU (EUTM Mali, EUCAP Mali a 

EUCAP Niger), s pevným právním základem a v souladu s mezinárodním právem. Účastníci 

uvítali již potvrzené příspěvky ze strany BELGIE, DÁNSKA, ESTONSKA, FRANCIE, 

NIZOZEMÍ a PORTUGALSKA, stejně jako plánovaný příspěvek ŠVÉDSKA (čeká na 

schválení parlamentu), a vyzvali k dalšímu příspěvku do společného evropského úsilí 

zaměřeného na posílení mezinárodní bezpečnosti.   



Úkolové uskupení Takuba by mělo zahájit nasazení v létě 2020, plné operační kapacity by pak 

mělo dosáhnout na začátku roku 2021. Úkolové uskupení Takuba by mělo být schopno jednat 

rychle, adaptovat se v reakci na vyvíjející se hrozby ze strany teroristických skupin a bude hrát 

klíčovou roli v rychlém rozvoji místních ozbrojených sil.  

Ministři obrany vyjádřili solidaritu s obyvateli a ozbrojenými silami Čadu v návaznosti na 

teroristický útok na ostrově Boma. 


