Fakta
Mere end 800.000 liter rent vand til Indonesiens befolkning
Beredskabsstyrelsens udsendte har i 10 uger produceret rent drikkevand til lokalbefolkningen på
den indonesiske ø Sulawesi, der i slut september blev ramt af et kraftigt jordskælv og en tsunami.
Situation
Den 28. september 2018 blev den indonesiske ø
Sulawesi ramt af et kraftigt jordskælv, efterfulgt af
en tsunami – området har sidenhen været præget
af jordskred og fortætning af jorden (en tilstand
lignede kviksand). Katastrofen kostede 2096 liv og
ødelagde mere end 68.000 huse. 1373 mennesker
er fortsat savnede, mens mere end 200.000 mennesker er internt fordrevne.

Base of Operation og vanddistributions-sitet ’Camp Air Minum’ air minum betyder rent drikkevand på Indonesisk.

Danmark leverede rent vand og strøm
Jordskælvet og tsunamien på Sulawesi forårsagede
ødelæggelse af essentiel infrastruktur, herunder
vandforsyninger der blev ødelagt og forurenet. På
anmodning af den Indonesiske regering har Beredskabsstyrelsen derfor sendt katastrofebistand til
Indonesien i form af vandrensningsmoduler, nødstrømsgeneratorer og specialister.

Udover produktionen af drikkevand
er bl.a. generatorer
doneret til lokale
organisationer for at
forsyne
IDP-lejre
med strøm. Indsatsen på Sulawesi er
udført i samarbejde
med EU, som løbende har vurderet
behovet for hjælp
og koordineret EUlandenes indsats. Udover Danmark har Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Slovakiet, Italien
og Østrig bidraget igennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.
Omfattende dansk støtte til Sulawesi
Beredskabsstyrelsens indsats beløber sig til kr. 2,7
millioner, hvoraf udstyr for ca. 800.000 kr. er doneret til lokale organisationer. Indsatsen er finansieret
af Udenrigsministeriet, og EU støtter herudover
med ca. 727.000 kr. i transportgodtgørelse. Danmarks samlede bidrag til katastrofen i Indonesien
omfatter også midler til FN og en række NGOer.

Rent vand er centralt for bl.a. at begrænse risikoen
for epidemier efter en naturkatastrofe. Det danske
hold, der siden 16. oktober har leveret rent drikkevand fra to lokationer i Palu og Sigi, har været med
til at afværge en “katastrofe i katastrofen”. Beredskabsstyrelsen har distribueret mere end 800.000
liter rent drikkevand til beboere i det katastroferamte Palu og internt fordrevne, der har mistet deres hjem efter katastrofen. Vandet er bl.a. blevet
udleveret i nyindkøbte dunke medbragt fra Danmark, der sikrer, at lokalbefolkningen kan holde
vandet rent også efter udleveringen.
Indbyggerne på Sulawesi henter rent drikkevand fra en af Beredskabsstyrelsens vandrensningsanlæg.
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