Fakta
Internationale indsatser – opsummering for 2018
Beredskabsstyrelsens internationale beredskab bidrager til at forebygge og begrænse katastrofer –
siden 2000 i cirka 145 lande. I 2018 har mandskab og kapaciteter atter støttet lokalbefolkningerne
i forbindelse med natur- og menneskeskabte hændelser.
Hvert år modtager Beredskabsstyrelsens internationale beredskab midler fra Forsvarsministeriet og
Udenrigsministeriet til at forebygge og begrænse konsekvenserne af internationale katastrofer.
Ofte vil arbejdet resultere i mærkbare forskelle i nærområdet, og dermed mindskes de humanitære konsekvenser af katastroferne. Det gælder, når der udsendes mandskab og udstyr til at slukke
brand eller levere rent drikkevand – og ved opbygning af ressourcer lokalt, så konsekvenserne af
fremtidige katastrofer mindskes. Indsatserne bygger på kapaciteter og kompetencer fra det nationale beredskab, og erfaringerne anvendes samtidigt til at udvikle det nationale beredskab.
Det internationale beredskab er omfattet af samarbejdsaftaler med en række FN-organisationer og
indenfor rammen af EU’s beredskabssamarbejde, og således kan Danmark også anmode om bistand i ekstraordinære situationer, f.eks. ved store oversvømmelser eller voldsomme orkaner.
Bidrag til håndtering af katastrofer – assistancer i 2018
I 2018 bidrog det internationale beredskab med materiel og ca. 250 udsendte/26.000 indsatstimer
til at forebygge og begrænse flere natur- og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa.

Naturskabte katastrofer

Nordeuropa blev i 2018 udsat for en usædvanlig tør og varm sommer. Mens Danmark oplevede
rekordmange naturbrande, blev Sverige overvældet af omfattende skovbrande. Sverige anmodede om assistance gennem EU, og Beredskabsstyrelsen bidrog sammen med en række europæiske
beredskabsmyndigheder til at begrænse omfanget af brandene.
Med 17.000 indsatstimer var der tale om en af
de største internationale beredskabsindsatser i
nyere tid, hvor også de kommunale redningsberedskaber, herunder en kommune fra Grønland, bidrog med ca. 30 % af de udsendte.
Når det lykkedes at gennemføre indsatsen i
Sverige uden at kompromittere det nationale
beredskab, skyldtes det en ekstraordinær indsats fra alle involverede.
Den danske indsats i Ljusdal, Sverige.
Foto: Jacob Langrind-Halgaard/ Beredskabsstyrelsen.

I september 2018 blev den indonesiske ø Sulawesi ramt af et kraftigt jordskælv, efterfulgt af
en tsunami. Mere end to mio. mennesker har været påvirket af katastrofen - 2000 mistede livet,
mens mere end 200.000 blev fordrevet fra deres hjem. Den indonesiske regering anmodede gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme om hjælp til blandt andet at genopbygge kritisk infrastruktur.
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Beredskabsstyrelsen udsendte katastrofebistand til Indonesien i form af vandrensningsudstyr, nødstrømsgeneratorer og specialister til at drive udstyret, og over en periode på ti uger leverede holdet mere end 800.000 rent vand til den berørte befolkning. Rent vand er centralt for blandt andet
at begrænse risikoen for epidemier efter en naturkatastrofe, og det internationale beredskab bidrog således til at afværge en ”katastrofe i katastrofen”. Samtidigt har donation af dele af udstyret, suppleret med uddannelse i at anvende udstyret, styrket lokale organisationer i arbejdet med
at forbedre vilkårene for befolkningen.

Menneskeskabte katastrofer

Mere end en million rohingya-flygtninge fra
Myanmar har i 2018 befundet sig i Cox Bazar i
Bangladesh. De tæt befolkede flygtningelejre
har været under pres fra blandt andet udviklingen i sygdomsudbrud. Efter anmodning fra
henholdsvis FN’s ”International Organisation
for Migration” (IOM) og FN’s ”World Food Programme” (WFP) om at forbedre logistikken,
udsendte Beredskabsstyrelsen via ”International Humanitarian Partnership” (IHP) kapaciteter og personel til at understøtte koordinationen. Indsatsen var målrettet etablering af kontor-, koordinations- og indkvarteringsfaciliteter,
som er benyttet af de organisationer, der i Cox
Bazar har ydet støtte til rohingya-flygtningene,
særligt FN. Tal fra ”Inter Sector Coordination
Group” i Bangladesh viser, at mere end 14.000
mennesker har benyttet faciliteterne på baggrund af ca. 300 anmodninger. Disse tal vedrører alene anmodningen fra IOM.

Muligheden for at overnatte samt afholde møder i nærheden af flygtningelejrene har øget
de tilstedeværendes organisationers mulighed
for at koordinere indsatsen og har således bidraget til at højne effektiviteten. Faciliterne er
overdraget til IOM og WFP, og den daglige
drift varetages nu af lokalt ansatte, uddannet
af Beredskabsstyrelsen.

IHP-faciliteter i forgrunden, Katapulong-flygtningelejren,
Cox Bazar, i baggrunden. Foto: Beredskabsstyrelsen.

Det kurdisk styrede område i det nordlige Irak er endnu præget af tilskadekomne efter
kampene mod Islamisk Stat. De lokale sundhedsmyndigheder har alene kapacitet til at behandle
akutte traumepatienter. Efter anmodning fra Forsvarsministeriet udsendte Beredskabsstyrelsen en
”assessment-mission” i 2018 med henblik på at undersøge muligheden for at opsætte og drive et
mobilt felthospital i samarbejde med FN’s ”World Health Organization” (WHO). Denne viste, at et
mobilt felthospital ville være dyrt, men ville kunne behandle cirka 1000 patienter på et år - og
dermed kunne bidrage til at genskabe arbejdsevnen for en gruppe, der ikke forventeligt ville modtage hjælp fra anden side. Samtidigt ville projektet kunne bidrage til lokal kapacitetsopbygning
gennem oplæring og assistance til lokale myndigheder. En eventuel mission er pt. ikke afklaret.
Forebyggelse af katastrofer
I november deltog Beredskabsstyrelsen sammen med Rigspolitiet i Hjemmeværnskommandoens
”fact-finding” mission til Georgien. Missionens formål var at vurdere mulighederne for dansk støtte til udvikling af det georgiske system til at håndtere kriser og katastrofer. På baggrund af møder
med georgiske myndigheder og internationale aktører udarbejder de deltagende myndigheder en
rapport, som skal danne grundlag for eventuelt videre arbejde.

