
Úkolové uskupení Takuba: politické prohlášení vlád Belgie, ČR, Dánska, Estonska, 

Francie, Mali, Německa, Nigeru, Nizozemí, Norska, Portugalska, Švédska a Velké 

Británie 

Bezpečnostní situace v Mali a v Sahelu zůstává předmětem vážných obav. Navzdory 

setrvalému tlaku národních, regionálních a mezinárodních sil organizované ozbrojené skupiny 

pokračují v destabilizaci velké části Mali a dosáhly až do Nigeru a Burkiny Faso. Nedávné 

útoky na tomto trojmezí, kde Islámský stát v regionu Sahary (ISGS) zpochybňuje autoritu 

místních států, donutily mezinárodní společenství, aby zaměřilo své úsilí právě na tuto oblast. 

V mezičase se zde humanitární situace setrvale zhoršuje. Velký počet místních obyvatel byl 

donucen opustit své domovy a přemístit se v důsledku zastrašování ze strany teroristů. Útoky 

ze strany organizovaných ozbrojených skupin si vyžádaly již řadu obětí na straně civilistů i 

vojenských jednotek. Současná situace způsobuje značné lidské utrpení. Zvýrazňuje rovněž 

potřebu dbát na dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v daném 

regionu.  

Je potřeba zvrátit současný negativní vývoj a potlačit příčiny nestability v Mali a Sahelu a to 

přijetím rázných jednotných opatření. Posílení bezpečnosti umožní podmínky pro rozvojové 

aktivity v Mali, efektivnější vládu a respekt k vládě práva, což jsou nezbytné předpoklady 

k dosažení udržitelného míru. Zapojení a jednotné úsilí vlád, občanských společností a 

obyvatel regionu je klíčové. Pro Evropu je zásadní efektivní podpora úsilí partnerů v regionu 

omezením vlivu skupin organizovaného zločinu páchajících teroristické útoky. Solidarita a 

spolupráce s vládami v regionu je nezbytná pro zajištění evropské bezpečnosti a ochrany 

evropských a regionálních zájmů.  

S cílem oslabit odolnost teroristů a posílit dosavadní úsilí v rámci operace Barkhane a 

společných sil zemí G5 Sahel, je mimořádně důležité přijmout efektivní a cílená opatření. 

Zapojení v Sahelu musí být koherentní a musí zahrnovat posílení bezpečnosti a efektivního 

vládnutí i rozvojové a humanitární aktivity. „Koalice pro Sahel“ se bude podílet jako platforma 

pro strategickou a politickou spolupráci se zeměmi Sahelu. Její činnost podtrhne nutnost 

angažovat se v nezbytných doplňujících aktivitách v dalších pilířích. Na žádost malijských a 

nigerských úřadů, BELGIE, ČR, DÁNSKO, ESTONSKO, FRANCIE, NĚMECKO, 

NIZOZEMSKO, NORSKO, PORTUGALSKO, ŠVÉDSKO a VELKÁ BRITÁNIE politicky 

podporují vytvoření úkolového uskupení na podporu operace Barkhane s cílem postavit se 

teroristickým skupinám v regionu Liptako na východě Mali. Úkolové uskupení pod názvem 

Takuba se bude 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. Vítáme jakékoliv příspěvky, jak již dříve 

deklarovaly BELGIE, DÁNSKO, ESTONSKO, FRANCIE, NIZOZEMÍ a PORTUGALSKO, 

stejně jako plánovaný příspěvek ŠVÉDSKA (čeká na schválení parlamentu), a vyzýváme 

k dalším příspěvkům do společného evropského úsilí zaměřeného na posilování bezpečnosti, 



efektivního vládnutí, rozvoje, dodržování lidských práv v Mali a celém regionu a posílení 

mezinárodní bezpečnosti.  

Úkolové uskupení Takuba získá dle předpokladů počáteční operační schopnost do léta 2020, 

plné operační schopnosti by úkolové uskupení mělo dosáhnout na začátku roku 2021. Díky 

schopnosti jednat rychle a adaptovat se v reakci na vyvíjející se hrozby, jež představují 

teroristické skupiny, bude hrát klíčovou roli v rychlém rozvoji místních ozbrojených sil. 

 


