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Internationale indsatser i 2019 - opsummering
2019 har været et intensivt år med 10 forskellige operative indsatser, der har
forebygget, begrænset og afhjulpet katastrofer flere steder i verden.
Baggrund

Mozambique – oversvømmelser

Danmark bidrager ofte til hjælpeindsatsen i
forbindelse med katastrofer i udlandet som
for eksempel jordskælv og oversvømmelser.
Beredskabsstyrelsen råder over specialister
og indsatskapaciteter, som kan udsendes til
katastroferamte lande, og styrelsen er ofte
en central aktør i forbindelse med dansk
hjælp både i akutfasen ved større katastrofer
og til kapacitetsopbygning.

En cyklon medførte i foråret omfattende
oversvømmelser og ødelæggelser i Mozambique, Zambia og Malawi. FN vurderede, at
der var tale om den største naturkatastrofe
nogensinde syd for Ækvator. I løbet af 2019
har Beredskabsstyrelsen haft tre missioner i
Mozambique. To af missionerne har været
udsendelse af enkelteksperter til støtte for
forskellige FN-indsatser. Der var tale om
henholdsvis assessment- og logistikeksperter.

Hvert år modtager Beredskabsstyrelsens internationale beredskab midler fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet til at forebygge, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af internationale katastrofer.
Beredskabsstyrelsen har i 2016-2018
haft 18 internationale missioner fordelt
på 13 lande med i alt 324 personer udsendt.
Beredskabsstyrelsens internationale indsatser bygger på kompetencer og kapaciteter
fra det nationale beredskab.
De internationale indsatser sker efter officiel
anmodning om bistand. Sådanne anmodninger modtages oftest gennem internationale
organisationer, herunder forskellige FNorganisationer, EU og NATO.
Katastrofeindsatser i 2019
Beredskabsstyrelsen har i 2019 haft 10
internationale missioner fordelt på syv
lande med i alt 30 personer udsendt.
Herudover har styrelsen i 2019 også haft
en indsats i Grønland med 40 udsendte.
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Beredskabsstyrelsens største indsats i Mozambique gik blandt andet ud på at levere
rent drikkevand til et hospital og en Røde
Kors-klinik. De udsendte kapaciteter omfattede både egentlig vandrensning og et laboratorium. I løbet af indsatsens godt tre uger
gennemførte Beredskabsstyrelsen et stort
antal vandprøver, leverede mere end
300.000 liter rent vand, iværksatte nye
brøndboringer og støttede både lokale og
internationale aktører med træning og vejledning om vandkvalitet og vandrensningsudstyr.
Salomonøerne – olieudslip
Et fragtskib stødte i starten af februar på
grund ud for et UNESCO-naturreservat i Salomonøerne. Det medførte et olieudspil, som
truede den unikke natur. En ekspert fra Beredskabsstyrelsen udsendtes med henblik på
at yde logistisk støtte til et internationalt
hold af miljøeksperter.
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Sydsudan – internt fordrevne
Sydsudan har gennem flere år været hårdt
plaget af borgerkrig. FN anslår, at 7,2 millioner sydsudanesere har et akut behov for
humanitær støtte. Knap halvanden millioner
mennesker er internt fordrevne. Efter anmodning fra FN’s internationale organisation
for migration, IOM, skal Beredskabsstyrelsen
i løbet af det næste års tid bidrage til at understøtte det humanitære arbejde i landet.
Sammen med den svenske søsterorganisation, MSB, skal styrelsen udbygge kontor- og
indkvarteringsfaciliteter til nødhjælpsarbejdere otte svært tilgængelige steder i landet.
Beredskabsstyrelsens opgaver omfatter
blandt andet levering af strømforsyning i
form af solcelleanlæg og generatorer. I indsatsens indledende fase i november og december 2019 har styrelsen udsendt en fortrop på to eksperter til Sydsudan. De vil i
2020 blive fulgt af yderligere kollegaer og
materiel.
Bolivia – naturbrande
Bolivia blev ligesom flere andre lande i Amazonas ramt af et stort antal skovbrande i
2019, og landets regering anmodede som
følge heraf om støtte fra EU. Beredskabsstyrelsen bidrog med logistisk, it- og kommunikationsmæssig støtte til et EU-eksperthold,
der havde fokus på at yde rådgivning med
henblik på at begrænse konsekvenserne af
brandene.

Beredskabsstyrelsen bistod derfor FN med at
opbygge et beredskab til hurtigt at kunne
støtte til nødhjælpsarbejdet, hvis smitten
breder sig. Styrelsen har således forberedt
opbygning af indkvarteringsfaciliteter ved at
udsende lejermateriel til Uganda. Endvidere
har styrelsen gennemført træning for de forventede brugere fra blandt andet FNorganisationerne WHO, WFP, UNHCR og IOM
samt Røde Kors.
Georgien – civil krisestyringskapacitet
Beredskabsstyrelsen har haft to missioner til
Georgien i 2019. I foråret udsendte styrelsen
to eksperter til Georgien. De indgik i et EUeksperthold, som støttede de georgiske
myndigheder med rådgivning om bl.a. beredskabsplanlægning og etablering af et
træningscenter i Georgien.
Endvidere bidrager Beredskabsstyrelsen i de
kommende to år til Danmarks og NATO’s arbejde med at opbygge civil krisestyringskapacitet i Georgien. Målet er, at Georgien bliver bedre i stand til at håndtere for eksempel
skovbrande og oversvømmelser. Projektet
omfatter både det strategiske niveau med
organisering og procedurer og det mere taktiske niveau med for eksempel uddannelser.
Beredskabsstyrelsen har udsendt en rådgiver
til Georgien, som skal samarbejde med georgiske, danske og internationale partnere,
herunder bl.a. Hjemmeværnskommandoen.
Andre internationale aktiviteter i 2019

“The extension of the TAST deployment with the
rotation of DEMA staff proved to be very useful to
finally achieve the objectives of the mission to Bolivia, especially in view of continuously improving
the capacity and readiness of the UCPM for similar
future emergencies.”
Alfonso Lozano, Deputy Team Leader, European Commission ECHO

Kapacitetsopbygningsindsatser i 2019
Uganda – Ebola standby lejrkapacitet
FN har gennem nogen tid bistået regeringen
i DR Congo med håndtering af et ebolaudbrud, som har verseret siden august 2018.
Det har vist sig særdeles vanskeligt at håndtere, og smitten frygtes at kunne brede sig
til omkringliggende lande, herunder Uganda.

Foruden ovennævnte internationale indsatser
har Beredskabsstyrelsen i 2019 bl.a. også
været indsat i regi af Arktisk Beredskabsstyrke ved en naturbrand i Grønland og støttet nogle af Forsvarsministeriets aktiviteter i
Mellemøsten.
Beredskabsstyrelsen har også videreudviklet
flere internationale kapaciteter, herunder
bl.a. styrelsens Medium USAR modul (Urban
Search And Rescue), som har deltaget i en
stor EU-øvelse.
Herudover har styrelsen i 2019 indgået nye
samarbejdsaftaler med FN-organisationerne
UNHCR og UNICEF og varetaget aktiviteterne
i beredskabssamarbejdet under det danske
formandskab for Østersørådet.

