Fakta
Internationalt beredskab
Beredskabsstyrelsen kan hurtigt sættes ind ved katastrofer og kriser i udlandet. Det meste af styrelsens materiel kan bruges både herhjemme og internationalt.
Beredskabsstyrelsens internationale opgaver
Beredskabsstyrelsen råder over udstyr og mandskab, der
kan sendes af sted med kort varsel, når katastrofen
rammer ude i verden i form af jordskælv, orkaner, oversvømmelser eller flodbølger.
Styrelsen har følgende moduler til internationale indsatser:













Urban Search and Rescue (USAR)
Water purification
CBRN/ Hazmat (miljø)
Management
Communication
Base camp
Base camp light
Mobile Emergency Hospital (sundhed og kirurgi)
Mobile Trauma Care Unit
Transport
Workshop
Warehouse

De seneste år har Beredskabsstyrelsen assisteret ved
katastrofer i Haiti, Chile, Pakistan, Tunesien og Etiopien.

Styrelsens beredskab betyder, at international hjælp kan
afsendes i løbet af få timer for så vidt angår specialister,
de mindre moduler og USAR-modulet, mens bidrag som
eksempelvis mobilhospitalet kan rykke ud i løbet af 24 36 timer.

Danske bidrag er normalt koordineret med andre bidrag
gennem FN, EU, NATO eller andre internationale organisationer og lande. Blandt andet gennem samarbejdet i
International Humanitarian Partnership (IHP).

Det internationale beredskab tager udgangspunkt i, at
der i vid udstrækning skal være tale om ”dual use” af
personel og materiel. Det betyder, at materiellet kan
bruges både herhjemme og internationalt.
Personalet
De folk der løser de internationale opgaver, er frivillige,
fastansatte befalingsmænd, værnepligtige eller fagspecialister med relevante uddannelser. Beredskabsstyrelsen
har en pulje af veluddannede og erfarne folk, der er klar
til at tage af sted med meget kort varsel.

Når katastrofen sker
Ved katastrofer ude i verden er Beredskabsstyrelsen kontaktpunkt for udenlandske henvendelser om hjælp.
Styrelsen opererer efter det princip, at man bidrager med
det, modtagerlandet beder om.

Når Beredskabsstyrelsen får en henvendelse, videresendes den til Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.
Herefter afgøres det, om redningsberedskabet skal assistere i udlandet.
Beredskabsstyrelsen indsættes i udlandet efter anmodning fra Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet, idet
indsatser finansieres uden for redningsberedskabets
normale bevillinger.
Beredskabsstyrelsen har siden år 2000 støttet med specialister, materiel eller mandskab ved internationale katastrofer og kriser mere end 120 gange over det meste af
verden.

Læs også: Se faktaark om Beredskabsstyrelsens tungt eftersøgnings- og redningshold (DEMA USAR).
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