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Till Statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 12 januari 1995 dir. 1995:3 chefen för För-
svarsdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen att pröva
hur Sveriges samlade för internationell katastrof- och tlyktinghjälpresurser
kan effektiviseras för framtida behov.att möta

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen förav Försvarsdepartementet
den 26 januari 1995 ambassadören Michael Sahlin särskildatt utredare.vara

Till utsågs denexperter 15 februari 1995 avdelningschefen Roland Nilsson
den 3 1995 byråchefensamt Eva Asplund, departementssekreterarenmars

Anders Bergwall, ambassadören Carl Olof Cederblad, kanslirådet Klas
Gierow och förstaöversten graden Björn Rosén.av

Som sekreterare förordnades from. den februari15 1995 avdelningschefen
Sven FridRune och biträdande sekreterare from. densom l 1995mars
byråassistenten Elisabeth Hellström.

Utredaren, arbetat under benämningen Utredningensom Fö 1995:02 omcivila insatser för katastrof- och flyktinghjälp UCIK-utredningen, har
tidigare enligt direktiven i redovisat delarrapport sin kartläggningen av
och resultaten preliminär analys.av en

.
Vid redovisningen överväganden och förslag i det betänkandeav som nuföreligger används genomgående beteckningen utredningen.

Betänkandet innehåller det gäller kartläggningennär i huvudsak samma
material ingick i delrapporten. Redogörelsensom emellertid komplette-är
rad på punkter.antalett

Redovisningen nuläget omfattar beskrivningar i drag de insatserav stora av
inom katastrof- och flyktinghjälpens område svenska myndigheter ochsom
ideella organisationer genomfört under de tio åren. Det frågasenaste är om



miljöskydds-ochräddnings-vidmaterielochpersonalsvenskmedinsatser
återuppbyggnadföråtgärderochflyktingkatastrofervidinsatserinsatser,

finnsberedskapför denocksåredogörUtredningenutveckling. somoch
verk-kostnaderochbeslutsordningverksamhetsformer, somsamt resurser,

ländersandraihuvuddragenvidareRedovisningenmedför.samheten avser
inteniatio-samordningoch den utövashjälpverksamhet avhumanitära som

framför allt FN-systemetsinomhjälporganisationer ram.nella

hjälpverksamhetenssvenskadenövervägandenför deGrundläggande om
direktivenenligtutredningenframtideniorganisationochinriktning som

ihjälpbehovenframtidadedragårslutsatserde attska omgöra är som
insatser.svenskaefterfråganochvärlden om

under-svenska insatser ettutgörefterfrågan påbedömningUtredningens av
betänkandetiredovisarutredningen ansva-överväganden omdeförlag som

myndighetersolikahjälpverksamheten,svenskagenomförandetförret av en
specialenhet förFörsvarsmaktensorganisationeniplaceringenroller avsamt

katastroflijälp SWEDRELIEF.civil

förmöjligheternahörbehandlar attutredningenfrågorövrigaTill de som
frivilliganvändningenbefintligautnyttja per-avhjälpinsatserna resurser,

mellansamarbetetcivilplikten,förinomgrundutbildatssonal ramensom
organisationernaideella samtdeochhjälpverksamheten sam-statligaden

fredsbevarandemilitäramedflyktinghjälpochkatastrof-civilordningen av
denpåövervägandenUtredningenskatastrofer.komplexavid s.k.insatser

utbildningsfrågor.alltframförpunkten avsersenare

för inter-Svenskabetänkandet insatseröverlämnahärmedfårUtredningen
slutfört.med dettaUppdragetflyktinghjälp. ärkatastrof- ochnationell

juni 199529denStockholm

SahlinMichael

FridRuneSven
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Förkortningar

APELL Awareness and Preparedness for Emergencies Localat
Level den s.k. Apell-processen, UNEP har tagitsom
initiativ till

DAC Development Assistance Committee ett inomorgan
OECD

DHA United Nations Department of Humanitarian Affairs
FN organisation för samordning katastrothjälp:s av

år 1992 UNDROersatte-

ECE Economic Commission for Europe FN ekonomiska:s
kommission for Europa oña UNECEäven-

ECHO European Community Humanitarian Office EU:s admi-
nistration tör handläggning frågor humanitära in-av om
satser

EPRS Emergency Preparedness and Response Section enhet
inom UNHCR

ICRC International Committee of the Red Cross
Internationella Röda Kors-kommittén

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction
Internationella decenniet for reducering natur-av
katastrofer

CrescentIFRC International Federation of Red Cross and Red
Societies Internationella Röda Kors-federationen

INSARA G International Search and Rescue Advisory Group
rådgivande i frågor räddningsinsatser inomgrupp om
DHA



Individuellt part-Partnership ProgrammeInternationalIPP
deltagandeenskildareglerar statersnerskapsprograrn -

PFFi

Reliefin DisasterDefence AssetsCivilandMilitaryCDAM
användningförDHAsamarbetsprojekt inom resurserav

internationellavidförsvaretmilitäracivila ochdetfrån
hjälpinsatser

andCo-operationEconomicforOrganisationOECD
drygtför desamarbetsorganisationDevelopment

ländernaindustrialiserade20 mest

isamarbete EuropaochsäkerhetförOrganisationenOSSE
ESKbeteckningen ersätter

lokaltCo-ordination CentreandOperationSiteOnOSSOC
katastrofer upprättasvidsamordningsorgan enavsom

UNDAC-grupp

forPartnership PeacefredförPartnerskap programPF F -
Öst-imedsamarbeteNATO-ländemas staternaför

europa

Environmentfor UrgentCentreNationsUnitedUNCUEA
samarbeteorganisation förtidigareFNAssistance :s

miljöskyddsinsatserakutavid

Co-ordinationandDisaster AssessmentNationsUnitedUNDAC
bedömningvidbistårinom DHAorgan avTeam som
inledningsviskatastrofområde ochihjälpbehoven ett

insatsernakoordinerar

utveck-FNDevelopment ProgrammeNationsUnited :sUNDP
lingsprogram

tidi-Co-ordinator FNReliefDisasterNationsUnited :sUNDRO
katastrothjälpsamordningför avorgangare

miljö-FNProgrammeEnvironmentNationsUnited :sUNEP
skyddsprogram



UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights
FN kommissarie för mänskliga rättigheter:s

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees FN :s
ilyktingkommissariat

UNICEF United Nations Childrens Fund FN bamfond:s

UNR WA United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Reñigees the Near East FN hjälporganisation för:s
Palestinailyktingar

WFP World Food Programme FN livsmedelsprogram:s

WHO World Health Organization Världshälsoorganisationen





Sammanfattning

Svenska hjälpinsatser med personal och utrustning
Sverige bidrar tradition i hög grad till finansieringen denav katastrof-av
hjälp internationella organisationer framförsom allt FN-organen och det-internationella Röda Korsets olika bedriver. Under år harorgan senare-Sverige i ökadäven utsträckning insatser statliga deltagitgenom av organ
med personal och utrustning de internationella hjälpaktioner ägtsom rum.
Dessa hjälpinsatser har genomförts Räddningsverket, utnyttjatav som re-

från framför allt den svenska räddningstjänsten,surser och SWEDRELIEFav
Försvarsmaktensär särskilda enhet för humanitärasom hjälpinsatser. Till

detta kommer de omfattande insatser i katastrofdrabbadeländer sedansom
länge har skett med personal från svenska ideella organisationer.

De sammanlagda kostnadema för Räddningsverkets 20 hjälpinsatserca
sedan deltagandet i Armenien år 1988 uppgår till drygt 315 milj. kronor.
SWEDRELIEF:s insatser sedan slutet 1970-talet har varit ungefär likaav
många och kostat totalt 130 milj. kronor.nästan

;

uppdragUtredningens
enligtUtredningen ska direktiven hur denöverväga svenska beredskapen

för insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp effektivt ochmest
ändamålsenligt ska utformas för framtidaatt behov.möta

Utredningsuppdraget hjälpinsatser med personal ochavser utrustning. De

15



återstäl-ellerskadebegränsandekategoriernatillhörgällerdetinsatser som
ellerkatastroferförhindraråtgärderFörebyggandeåtgärder.lande som-

såkonsekvensernadramatiska ellerblir såinte om-förloppengör attsom
utredningsuppdraget.intedäremotomfattasfattande av-

aktuella bestårhjälpinsatseråterställande ärskadebegränsande eller somDe
av

Räddningsinsatser;
Miljoskyddsinsatser;

ochFlyktinghjälp;
utveckling.återuppbyggnad ochÅtgärder för

samordningInternationell

FN-organen

kapacitet ochimiktning,mål,katastrofhjälpens or-internationellaDen
ochdiskussioneromfattandeföremål förnärvarandeförganisation är

organisationer.internationellaochländerolikaiförändringar

den in-vcrkställareochsamordnareroll avNationemasFörenta som
eñerharFN-organenmed åren.ökatharkatasuofhjälpenternationella

samord-stärkande199146 182resolutiongeneralförsamlingens avom
föråtgärderradvidtagitkatastrofbiståndhumanitäraFN:s enningen av

intematio-desamordnakunnatidigareeffektivareochsnabbare änatt
hjälpinsatsema.nella

skekaraktäroch insatsemaskatastrofemassamordning måste oavsettEn
genomföras. Departementskainsatsernaochförberedelserna näribåde

inomuppgiftmed1992 attbildades årAfairs DHAHumanitarian
organisatio-katastrothjälpeninternationelladensamordnaFN-systemet

RefugeesforHigh CommissionerUnited NationsUNDRO.ersattenen
insatserdedelväsentliggenomförochkoordinerar somavUNHCR en

Även FN-organandra ärområde.flyktinghjälpens sominomäger rum
samordning.vissområdekatastrofhjålpens utövarinomverksamma en

U-meiilemskapetE

medlems-bådeuttryckerhjälporganisation ECHOEU:sTillkomsten av
ochsamarbetesittfördjupavidareutveckla ochviljapolitiska attstaternas



insikt den utrikespolitiska betydelsenen om det europeiskaatt samarbe-av
krañsamlastet områdemot kommitett i efter det kallacentrum kriget.som

Som nybliven EU-medlem med stark tradition och betydande kompetensen
inom katastrofhjälpens område kommer Sverige införstå viktigaatt vägvals-
frågor. Det gäller förhållandet mellan vår nationella politik på detta område

främst inriktad FN-systemetmot och vårt deltagande i det nyetablerade- -
resursstarka hjälparbetet inom EU. Det angelägetär Sverige inomatt ECHO
aktivt verkar för medlemsstaternaatt ska reellt inflytandeett imikt-över
ning och prioriteringar

kan bliECHO viktig för finansieringenen svenskaresurs hjälpinsatser.av
Om det svenska katastrofanslaget fortsätter i framtidenatt minska i omfatt-
ning det särskiltär angeläget svenska hjälporganatt utnyttjar EU finan-somsieringskälla. Sverige bör den bakgrunden bl.a.mot verka för att även stat-
liga får möjligheter finansiera hjälpinsatserorgan att med EU-medel.

Omfattningen den svenska hjälpverksamhetenav

Efterfrågan på svenska insatser

Erfarenheten för Sveriges del mångaär naturkatastroferatt inträffar för
långt bort för de ska meningsfulltatt skickavara att svensk räddnings-ut en
styrka ska delta i räddningsarbetets förstasom skede. Efterfrågan på hjälp-
insatser med svensk personal vid naturkatastrofer föreligger framför allt i de
länder i vårt närområde själva inte har tillräckligasom storaresurser om na-turkatastrofer skulle inträffa.

Möjligheterna uppnå resultatatt på längre avstånd något annorlundaär när
det gäller flyktinghjälpen. Skälet framför alltär det finnsatt tid i inled-merningen insatsen vid deän räddningsinsatserav föranleddaär desom avplötsligt inträffade naturkatastrofema. Efterfrågan på svensk personal från
FN-organens sida har uppkommit framför allt dessa i börjannär av en om-fattande insats inte har tillräcklig kapacitet till.egen att ta

Flera faktorer emellertidsätter för enskildagränser länders medverkan med
personal och utrustning i hjälpverksamheten och understryker osäkerheten
i bedömningama efterfrågan på insatser. Erfarenhetenav visar bl.a. detatt
råder konkurrens mellan länderen i katastrofsituation vill hjälpasom till.en
Efterfrågan pâverkas också den finnssträvanav använda katastrof-attsom



lokalaområdets resurser.

svenskaerfarenheternaorganisationerna myn-ärinternationella avdeEnligt
goda.mycketemellertidinsatserhjälporganisationersideellaochdigheters

insatsersvenskaefterfrågan samman-tillorsakbidragande attDetta är en ökningsådanöka. Förtorde komma avperiod attlängre enövertaget en ochberedskapgällerdetsamarbetedetbl.a. närtalarmedverkanSveriges
inomsamverkanbilateralaDenoch UNHCR.medinletts DHAplanering som

imedutvecklas östrastaterhåller påområde atträddningstjänstens som
riktning.iverkarEuropa samma

hjälpinsatsersvenskaDirektjinansiering av
medutsträckningiskerhjälpinsatser storinternationellaFinansieringen av

givarländema. Detfrånfårorganisationernainternationellademedel som
riktadekontantbidrag moteller spe-kontantbidrag engenerellakan vara alter-länder ettvanligareblivitemellertid att somharDethjälpinsats.ciell

finansierahandpåochstyrkorlämpliga attsända egensigerbjudernativ att
medverkan.deras

riktadeochgenerelladentillbidragitgradi höglängesedanharSverige
organisationerinternationellakatastrofhjälpdenfinansieringen -somav

hjälpinsat-svenskaErfarenheternabedrivit.allt FN-organen avframför - därsituationidetemellertidvisar attutrustning enochpersonalmedser flyktinghjälp kanochkatastrof-förkvalificeradepåbristråder resurserdet
län-drabbadedeochorganisationernainternationelladeförtillgångenvara berettländer, attandra ärgrad flera ge-högiliksomSverige,derna att även

andrapersonal ochutsträckningökad sättaidirektñnansiering egennom hjälp-svenskadenpåomfattningenökatillbidraskulle attDettaresurser.
utrustning.ochpersonalmedverksamheten

Rädd-iinsatsernasvenskadirektñnansieradedeförkostnadernaårligaDe
denunderregi harorganisationersideellaochSWEDRELIEEsningsverkets,

kata-10 %näratill mestuppgått1990-talet avdelen somhittills gångna av
ökanågotmeningutredningens attenligtbörSträvan varastrofanslaget.
10 %minstpågenomsnittligt år avdirektñnansieringtillandel perdenna en

organisatoriskadetinomåtgärdermed om-tillsammansskaanslaget. Detta
led ipackages ettserviceinsatspaketoch somby-avtal sesstandrådet,

hjälpverksam-internationellai denmedverkanSverigesökasträvandena att
tradi-vårfrånnågotinnebärainteskulle avstegutvecklingsådanEnheten.

bidrag.huvudsak kontantaistödja FN-organentionella genomattsträvan



Samutnyttjande av resurser

Erfarenheterna från den svenska hjälpverksamheten visar det finns åt-att
skilligt med civila och militära går använda i katastrof-attresurser ochsom
tlyktinghjälpen utomlands. En del personalen och materielen detav gäl-somler avsedd för deär förberedelser svenska myndigheter har gjort införsom
krig eller olyckor i fredstora skulle kunna drabba Sverige.som

En samverkan likatyp viktig forannan resultatenav den svenska kata-- av
strof- och flyktinghjälpen syftar till de svenska hjälporganenatt ska kunna-

samlat främst de intemationellamotagera organisationerna. Ett samlat kon-
taktarbete visar breddenpå i den hjälpverksamhet Sverige kan bidrasom
med. blirDet också lättare för aktörerna utanför landet utnyttja deatt sven-ska de inte behöver förhandlaresurserna med fleraom svenska hjälporgan.

Genomförandet den civila statliga hjälpverk-av
samheten

Utredningen genomförandetatt statliga hjälpinsatseranser bör skeav under
ledning statlig myndighet, harav en sammanhållandeettsom Efter-ansvar.det fråga humanitäraär insatsersom inom detom civila området detär na-turligt ledningenatt civilutövas myndighet.av en

Ledning innebär insatsernaatt med personal och utrustning operativt ska
genomföras den civila statliga myndigheten.av Till uppgiften leda höratt
också del åtgärder har med förberedelsemaen försom verksamheten att
göra t.ex. sammanställning uppgifter statligaöver och andra- av resurser,planering styrkor för olika slag insatser,av utbildning ledningsperso-av avnal beskrivningsamt de svenska hjälpresursema förav internationella orga-nisationer.

Räddningsverket har omfattande erfarenheternumera internationell kata-av
strof- och flyktinghjälp. Utredningen föreslår Räddningsverketatt ska få i
uppdrag för genomförandeatt räddningsinsatser,svara miljöskyddsinsat-av

och insatser inom flyktinghjälpensser område.

Insatser för återuppbyggnad och utveckling fordrar plane-typen annan avring denän katastrothjälpen.akuta Utredningenmer förattanser ansvaret
återuppbyggnadsinsatsema bör ligga på den biståndsmyndighetennya SIDA.
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Försvarsmaktens resurser

Försvarsmakten förfogar omfattandeöver och allsidiga medresurser per-sonal och utrustning har förutsättningar tillgodosesom att väsentliga behov
i den internationella hjälpverksamheten. Utredningen inga hinder förser ett
ökat utnyttjande Försvarsmaktens inom denav civila hjälpverksam-resurser
heten.

Ett exempel på åtgärder har intresse i detstort härsom sammanhanget är
oskadliggörandet de landminor kanav problemett bådesom stort förvara
befolkningen och för personalen i hjälpstyrkoma

Utredningen föreslår Försvarsmaktenatt får i uppdrag redovisa förslagatt
till metoder, personal och utrustning måste finnas för stöd tillsom att eneffektiv minspaning och minröjning i konfliktdrabbade områden ska kunna
lämnas från svensk sida. Försvarsmakten bör vidare föreslå organisationenför verksamheten innebär Sverige bidraratt med isom första hand instruk-

ochtörer utrustning för verksamheten.

Rekrytering civilpliktig personalav

Civilpliktens och hjälpverksamhetens betydelse från
totaljörsvarssynpunkt
Totalförsvarsplilcten innebar totalförsvaretsatt personalförsörjning tryggas

pliktsystem.ett Dengenom uttagning civilpliktiga kommer skeav attsominom totalförsvarspliktens har grund civilaram myndigheterattsom och
andra under beredskap ochorgan, i krig fårsom utökade uppgifter, i ñed
ska kunna utbilda och krigsplacera den ytterligare personal de behöver.som

Ett försvarspolitiskt viktigt ytterligare i denna riktningsteg skulle tas omdet gick breddaatt uppgifterna för del de pliktuttagna inom deten civilaav
försvaret till omfatta frivilligatt medverkan vid hjälpinsatser utomlands. En
sådan ordning skulle, principiellt bereda demsett, åtar sig utlandstjänst-som
göring tillfälle arbeta underatt verkliga katastrofförhâllanden och skaffa sig
erfarenheter är värde förstort derassom uppgifterav i den svenska krigs-
organisationen. Användning pliktpersonal skulle breddaav rekryteringen till
hjälpstyrkoma till andra i samhället deltagarnagrupper än hittills kom-somrnit från. Det skulle sannolikt på sikt bidra till ytterligareatt utveckla det
svenska för den internationellaengagemanget hjälpverksarnheten.
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hjälporgan olika slag i Sverige och i andraav länder inte i anspråktas- -i den utsträckning de har för.som resurser

Utredningen vill emellertid framhålla dessaatt omständigheter giltig-vars-het dessutom inskränker sig till de förhållanden kan överblickas ochsom
bedömas i dag inte i sig behöver något hinderutgöra för själva principen-

användning pliktutbildade i hjälpverksamheten,om av särskilt i den mån det
finns starka försvarspolitiska skäl för sådanatt inriktning.pröva Mångaen

de pliktuttagria inom det civila försvaretav har eller kommer speciellaatt
yrkeskunskaper ofta behövs i hjälpverksamheten.som En rekrytering ävenbland de pliktutbildade skulle kunna få betydelse för Sveriges möjligheter
på sikt åta sig deatt uppgifter intemationella organisationersom kan kom-

begära viatt ska utföra.attma

Enligt utredningens mening måste det emellertid finnas balans mellanenberedskapsförberedelser och sannolikheten för den skapadeatt beredska-
kommer till användningpen faktiska insatser. Detgenom går inte medattbestämdhet vilka behov hjälppersonalange olika slagav kan kom-av somföreligga underattma t.ex. 1990-taletresten hurav styrkorstora som-kommer efterfrågas, vilkenatt inriktning verksamheten får och vilka kun-

skaper eller erfarenheter deltagarna bör ha. Somsom beredskap avseddenkunna öka Sverigesatt förmåga medverkaatt i eventuellt kraftigten växandehjälpverksamhet i framtiden kan det emellertid lämpligt börja byggaattvara
rekryteringsbas med pliktutbildadeupp en bereddaär delta i insatsersom att

utomlands.

Om några år fullständignär klarhet kanen mer föreliggaväntas- grund-omutbildningens omfattning och uttagningen till krigsorganisationenom finns-det sannolikt också långsiktigt hållbar kunskapen mer det framtida be-omhovet pliktpersonal för svenska hjälpinsatserav utomlands. Att i dagsläget
söka bedöma hur många civilpliktiga i olika tidsperspektiv kansom komma
i fråga knappastär möjligt.

Samverkan mellan civila hjälporgan och militära
föranvariga fredsjiämjandeorgan insatser

En ökad samverkan mellan civila och militära bör ske i katastrofsitua-organ
tioner sådan karaktärär de fordrarsom av att både humanitära insatser avcivila hjälpstyrkor och fredsbevarande insatser militära enheter. En sådanav
samverkan civilt-militärt bör, den ska fungera väl, skeom på alla plan i den
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tidigare.komponenter änflerinnefattaochkomplicerade
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U Det fredsfrämjande utformningsystemets i stort;
Cl Insatsmiljön katastrofområdenai

Utbildningsbehovet varierar med hänsyn till verksamhetens inriktning t.ex.-civilt-militärt och vilka olika personalkategorier det gäller. Variationema-
blir hänsynännu större också till de olikatas slagen insatserom inom denav
civila respektive den militära verksamheten.

Utredningen de för genomförandetatt den fredsfrämjandeanser verksam-av
heten ansvariganärmast myndigheterna bör för utbildning inom sinasvara
respektive sakområden. De olika delar utbildningenav ärsom gemensamma
bör emellertid kunna hanteras samlatett sätt.

Kunskaper de civila och militära sakomrádenaom

Utredningen föreslår Försvarsmakten liksomatt hittills ska för attsvara
personalen får den utbildning behövs för militära insatser och Rädd-som att
ningsverket organiserar den utbildning för räddningsinsatser, miljöskydds-
insatser och insatser vid tlyktingkatastrofer fordras.som

Det naturligtär Räddningsverket vidatt genomförandet den sakornrå-av
desvisa utbildningen i huvudsak använder personal och utrustning vid rädd-
ningsskoloma och Försvarsmakten iatt anspråktar vid SWED-resurserna

och Militärhögskolan.INT

Kunskaper det fredsfrämjande utformningom systemets i stort

I utbildningen i för densystemet fredsfrämjandesom stortavser verksam-
heten ingår framgått sådantsom förär både den civilagemensamt hu-som
manitära och den militära fredsbevarande verksamheten. Utredningen ansermycket står vinnaatt dennaatt utbildning sker i sammanhangom för deett
båda verksamhetsområdena.

Försvarshögskolan och Militärhögskolan håller på utvecklaatt samarbeteett
för utbildning civil och militär personal ska genomföraav intemationel-som

uppdrag och utredningen finner det naturligt de fullföljer dettaatt arbete.
Skolorna bör få i uppdrag i samverkan bedrivaatt utbildning det freds-omfrämjande för densystemet svenska internationellam.m. verksamheten. Ut-
bildningen bör utformas så svenska ideellaatt även organisationer och inter-
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kurserutnyttja deanledning somfårländer attandraellernationella organ ledningspersonalochchefergällererbjuda. Det annankanskolornabådade
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myndigheternatillUppdrag
Försvarshögsko-Försvarsmakten,Räddningsverket,föreslårUtredningen att

tillförslagutarbeta etttillsammansuppdragifårMilitärhögskolan attochlan
utred-riktlinjerenligtverksamheten somfredsfrämjandedenförutbildning

redovisat.ningen

denbeaktardärutöverövervägandensinaimyndigheternanaturligt attDet är
bistândsutbildning-inomhaskaSandö U-centrumbeslutar attroll SIDAsom införpersonalenberördadenförberedaminstintegäller attSverige. Detien ochåteruppbyggnadtillsyñarkatastrofhjälpensinom sominsatserde ram
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finansieringochKostnader
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rustning.

grundberedskapdenintetäckerersättningarälporganensinternationellaDe
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för internationella insatser Räddningsverket upprätthåller.som Ut-numera
redningen föreslår den bakgrundenmot planering,att även utbildning och
andra förberedelser för hjälpverksamheten ska finansieras medelgenom
från katastrofanslaget. Kostnaderna beräknas till 4,5 miljoner kronor år.per

Enligt vad utredningen erfarit det vanligtär andra länder finansieraratt be-
redskap och andra förberedelser för hjälpinsatsema med anslagsmedel. Ut-
redningens förslag kostnaderna föratt Räddningsverkets åtgärder ska täckas

medel från katastrofanslaget innebärav verket fär lättareatt konkurreraatt
ekonomiskt med hjälporgan i andra länder de insatser intemationel-om som

organisationer genomföra.attavser
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I INLEDNING

1 Bakgrund och genomförande

1.1 Den svenska hjälpverksamheten under
år kort inledningsenare en-

Sverige bidrar tradition i hög grad till finansieringenav den katastrof-av
hjälp internationella organisationer framförsom allt FN-organen och det-internationella Röda Korsets olika bedriver. Genomorgan generella bi--drag eller bidrag på grund framställningar i särskilda fall harav civila huma-
nitära insatser kommit till stånd vid naturkatastrofer och för lindra effek-att

för människorterna allvarliga politiska konflikter.av En del kana-resurserliseras också svenska ideella organisationer.genom Bidragen till insatser på
grund särskilda framställningarav medlen beviljas från det svenska kata--strofanslaget har under den hittillsvarande delen 1990-talet uppgått till- av

1,3 miljardernära kronor i genomsnitt år.per

Under år har Sverige i ökad utsträckningsenare med användning bl.a.avmedel från det svenska katastrofanslaget också deltagit med personal och
i de internationellautrustning hjälpaktioner ägt Det har skett medsom rum.

anledning bl.a. jordbävningen i Armenienav år 1988, inbördeskriget i f.d
Jugoslavien flyktingkatastrofemasamt i gränsområdena mellan Turkiet, Irak
och Iran och i Somalia, Sudan, Rwanda, Angola och Moçambique. Dessa
hjälpinsatser har organiserats Räddningsverket, utnyttjatav personalsom
och utrustning från framför allt den svenska räddningstjänsten, eller avSWEDRELIEF, Försvarsmaktensär särskildasom enhet för humanitära
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medskettharinsatserdekommerdettaTillländer. somandraihjälpinsatser
organisationer.ideellasvenskafrånpersonal

Rädd-iutrustningochpersonalmedinsatsernaförkostnademaårligaDe
under deregi harorganisationersideellaochSWEDRELIEF:sningsverkets,
totalt be-den10 %mest1990-talet motsvarat avpåårengångna somhittills

katastrofanslaget.statligadetfrånhjälpenviljade

uppdragUtredningens1.2

beredskapensvenskadenhurdirektiven övervägaenligtskaUtredningen
ocheffektivtflyktinghjälpoch mestkatastrof-internationellforinsatserför

behov.framtidaförutformas mötaskaändamålsenligt att

skaUtredningenuppdraget.ocksådirektivenspecificerarpunkterfleraPå
bl.a.

EU-Sverige:verksamhetenförkonsekvenserna avKlarläggaD
medlemskap;

skullelämpligeninsatsstyrkorcivilasärskildamedinsatserhurD Pröva
organiseras;kunna

möjliggöraskautbildningochplaneringpåkraven somKlarläggaD
hjälpinsatsema;

genomgåttpersonalfrivilligutnyttja sommöjligheterna attD Pröva
civilplikten;förgrundutbildning inom ramen

förutbildningkompletterandeÖverväga utformningenD enav
pliktpersonalen;

erbjudastilläggsutbildningenkantill hurförslagöverväga och lämnaD
länder;andra

SWEDRELIEFuppnås attkanrationaliseringsvinster genomD Pröva om
hjälpverksamheten;övrigai denintegreras

kansidastatsmaktemasfrånåtgärder somnågrabehövsdetD Pröva om
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främja samverkan mellan de ideella organisationemas nätverk och
den verksamheten för internationell katastrof-nya och jlylctinghjâlp;

Pröva det går utveckla formernaatt förom samordning mellan civila
insatsstyrkor och militära fredsbevarande insatser;

Överväga hur samverkan bör ske mellanen svenska civila och mili-
vid planering,tära utbildning ochorgan genomförande insatserav

fordrar både civila och militärasom styrkor samverkan i både Sve-
rige och de hjålpbehövande ländema;

Överväga frågor utnyttjandegemensamt civilaom och militäraav
resurser;

Klarlägga lämpliga former för samverkan mellan svenska civila
respektive militära och berörda internationellaorgan organisa-
tioner. i

Direktiven preciserar också flera utgångspunkter för utredningsarbetet:

Beredskapen ska kostnads- och ejizktivitetsskälav långtså möjligt
byggas med utnyttjande befintligaupp och befintligav resurser
kompetens;

Förutsättningar bör skapas för afektiv och snabb mobiliseringen av
anpasssadeär till denresurser aktuellasom olyckan eller katastrof-

situationen;

Även avdelats för detresurser civila försvaretsom bör kunna umytt-
jas;

Behovet personal särskildutan utbildningav kan tillgodoses genomlokal försörjning.

Direktiven i dess helhet framgår Bilaga A.av

Regeringen har enligt särskilt beslut överlämnat skrivelse från Kristian-en
stads kommun, hemställer få bedrivasom att försöksverksamhetom med
utbildning personal för miljövämskår.av en
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utredningar,andramedSamråd m.m.1.3

1994:05FUtredningen ömedsamrådhañdirektivenenligtharUtredaren
fredifrämjandemed försvaretssambandförhållanden irättsliga m.m.om fredstida1994:04 ut-FöUtredningenländer, omandramedsamarbete

ochförsvarsándamålföravseddaändamålcivilanyttjande för resurserav
1994:10.KukommitténFlyktingpolitiska

UNHCHR,DHA,for UNHCR,företrädaremedöverläggningar har ägt rum
hjälpinsatserbehovethjälporganisation ECHO avomEU:sochIFRCICRC,

berördaför stat-Representanteri dessa.medverkansvenskförformernaoch
bedöm-försynpunkterochunderlaglämnatharSverigeimyndigheterliga

organisation.verksamhetensbl.a.gällerfrågoriningar som

KyrkansRöda korset,Svenskaförmed representanterskettharSamråd
ideellaförföreträdaremedbildatsnätverkoch detUtlandsrekrytering som

mellansamarbetetalltframför myn-i frågorSverigeihjälporganisationer om
organisationer.ideellaochdigheter

besöktkommunBotkyrkaikommunledningenbegäran.påharUtredaren av
inter-denpersonal förutbildningfrågordiskutera avfor att omkommunen
harkommun ut-KristianstadsibesökVidhjälpverksamheten. ettnationella
för-tillförslagdiskuterat ettkommunenbl.a.forföreträdaremedredaren

miljövämskår. Utre-förpliktpersonalutbildning enmedsöksverksamhet av
konsultföretagetförföreträdaremedöverläggninghaftocksåhardaren en näringslivsenhetkommunsNorrköpings ge-uppdragpåScanavia, avsom lokaliseradfredskårochhjälp-, transport-flygburenstudienomför enomen för NIBmed representanteröverläggningflygflottilj samtBråvallaf.d.till en

hjälpstyrkoma.tillserviceInternational AB om

uppdragetpåUtredningens1.4 syn

Avgränsningar1.4.1

katastrofervidbiståndsvensktdetförekommerframhållitutredningenSom
Sverigesalltframförskervärlden. Det genomhåll iolikapåinträffarsom organisa-internationellakatastrofhjälpav denfinansieringen somtillbidrag

organisationerideellaÄven svenskalänmar.FN-organenfrämsttioner -- drabbasmänniskorhjälpakunna somforstatliga attomfattandefår resurser
krig.ochkonflikterellernaturkatastrofermedsambandi



Som har också statliga under år i ökadnämnts utsträckning del-organ senare
tagit med personal och utrustning i internationella hjälpaktioner. Utredningen
tolkar direktiven så utredningsuppdraget sådana insatseratt medavser per-

utrustning.sonal och skalnsatsema kunna genomföras i samband med nå-
följande fyra allvarliga olyckor eller katastrofer:typergon av av

l Allvarliga olyckor fasta Brander, explosioner, darmn-i ras,
anläggningar genombrott m.m;

2 Allvarliga miljäolyckor Olyckor leder till olja,utsläppsom av
skadliga kemikalier eller radioaktiva
ärrmen;

3 Naturkatastrofer Jordbävningar, vulkanutbrott, jord-
skred, översvämningar, stormar,
skogsbränder m.m;

4 Flyktingkatastrofer Naturkatastrofer, konflikter eller krigm.m.
leder till människor behöverattsom

hjälp med bostäder, ochmat, vatten
livsnödvändigt.annat

hjälpinsatserDe ska kunna tillhör kategorierna skadebegränsan-görassom
de eller återställande åtgärder. Förebyggande åtgärder förhindrar ka-som-
tastrofer eller förloppen inte blir så dramatiska eller konsekven-gör attsom

så omfattande däremot inte uppgift för utredningenär övervå-serna atten-
Utredningen knyter emellertid i olika sammanhang i betänkandet tillga. an

behovet förebyggande åtgärder eller pekar depå möjligheter finnsav som
utveckla dessa.att

skadebegränsandeDe eller återställande hjälpinsatser behövs vid någotsom
de redovisade fyra slagen allvarliga olyckor eller katastrofer bestårav av av

D Räddningsinsatser;
D Miljäskyddsinsatser;
D Flyktinghjälp; och

ÅtgärderD för återuppbyggnad och utveckling.

Matrisen påföljande sida visar vilka olika slag insatser kan behövaav som
vidtas vid olikade händelser.typerna av



Ãteruppbygg-Iykling-FMiljöskydd:-Râddnings-hän-Typ av utveck-ochnadhjälpinsatsinsatsTypdelse av linginsats

XolyckanAllvarliga
anläggningarfasta

XXmiljö-Allvarliga
olyckor

XXXXNaturkatastrofer

XXlyktingkatastroferF

räddnings-bådematrisenframgårfordrasmiljöolyckor avallvarligaVid som
åtgär-omedelbaradebestårRäddningsinsatsen avddsinsatser.miljöskyoch

egendomellerlivräddafrådet attskedet ärinledande när omgadetidema
Miljö-förvärras.fall intevarjeidesåmiljöni attskadornabegränsaeller att drabbadei demiljönåterställamöjligtlångtsåtillsyftar attskyddsinsatsen

kanNaturkatastroferkemikalier.elleroljasläppefter utområdena ettt.ex. av
vidtasbehöveråtgärder avslagenfyraallaatt avsituationer görtillleda som

hjälporganen.

hjälpinsat-iövervägandena rapporten avserframhållavill attUtredningen
sådantEttkonventioner.internationellaregleradeär genomintesomser till sjösskemikalieskyddetocholje-förfinnssamarbetekonventionsbundet

radioaktiva äm-utsläppefteråtgärderförch avnärområdeSverigesbl.a.i 0 vidsamverkan ävenramavtalingåttharländerna ett omnordiskaDenen.
räddningsinsatser.slagandra av

begreppgrundläggandeNågra1.4.2

insatsermilitärafredsfrämjandeslagolikahjälpHumanitär av-
åtgärderförbetänkandetistårinsatserhumanitäraellerhjälpHumanitär

eller annatbostäder,med vattenmat,hjälpfårmänniskorinnebär attsom
livsnödvändigt.



Fredsbevarande verksamhet peace-keeping traditionellt fredsbeva-är- -rande operationer med militär och observatörer.trupp Insatsema sker med
medgivande. Dessa insatserparternas bara delutgör heltettnumera en av

sortiment olika slags internationella insatser, i framtiden kanav väntassom
bli diversiñeradeännu med det övergripande syftet främjamer fredatt-
och säkerhet i vid mening. Insatsema omfattar spektrum, interna-iett som
tionellt språkbruk på området det finns i flertalet dessa fall ingaännuav-
vedertagna begrepp på svenska indelas i Conflict konflikt-prevention-
törebyggande åtgärder kan bestå brett spektrumett olika civilasom av av
och militära åtgärder, Peace-making diplomatiska ansträngningar lösaatt
konflikter brutit ut, Peace-keeping enligt den vanligasorti multifimk-nu
tionella typen, Peace-building åtgärderna i återuppbyggnadsskedet efter

konflikt Peace enforcement ellersamt Enforcementen åtgärderaction
den i Iraktyp och Somaliaanvänts ochav syftar tillsom världs-attsom

samfimdet enligt kapVII i FN-stadgan ska använda vapenmakt för att
tvinga fram fred.

Fredsfrâmjande verksamhet sammanfattandeär begrepp.ett Det bådeavser
humanitär civil hjälpverlcsamhet och fredsbevarande eller andra militära in-

de olikasatser typerav nämnts.som ovan

Iljdlpinsatser, hjälpstvrkør och hjdlpverksamltet

Utredningen använder i rapporten insatser medtennen personal och utrust-
tör betecknaning denatt humanitär hjälptyp utredningsuppdragetav som

framför allt På många ställen i brukaravser. utredningentexten emellertid
också de kortare uttrycken hjälpinsatser eller enbart insatser detnär- -sammanhanget klart framgår det frågaav att medverkanär svenskom av
personal och utrustning och inte finansiella bidrag.

Termerna hjälpsryrkor eller insatsstyrkor använder utredningen för be-att
teckna de personal i regel med utrustninggrupper av skickas förutsom- -insatser igöra katastrof-att och tlyktinghjälpen. FN-organen eñerfrågar ofta
enstaka specialister eller ska fylla vakanserexperter i hjälporganisatio-som

under kritiskt skede insats.ettnen I sådana fall det uppenbarligenav ären
inte naturligt tala styrkor. Utredningenatt beskriver i kapitelom 6 närmare
den innebörd begreppen insats- och hjälpstyrkor enligtsotn utredningens
mening bör ha.

Begreppet hjälpverksamheten istår för de samlade insatsernarapporten
med personal och utrustning inom för katastrof- och tlyktinghjäl-ramen
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öv-ochledningdenutredningenhjälporganisationen avserMedpen. Vverksam-förbör byggaseller uppbyggtshar -uppriga som -resurser
heten.

betänkandeutredningensDisposition1.5 av

nulägsbeskriv-utredningensinnehållerkapitlenföljandenärmastDe tre personalmedinsatserfördetforredogörelse systemKapitel 2 ärning. en förekommerområdeflyktinghjälpens somochkatastrof-inommaterieloch
deutredningen resurserbeskriverkapitel 3internationellt. Iochnationellt civilamedverksamhetdenochförfogar överihjälporgan stortsvenskasom ochorganisationpåinriktadRedovisningen ärbedriver.dehjälpinsatser som deltillillustrera enSWEDRELIEFoch menRäddningsverkethosinsatser organisationer gör.ideellautrustningochpersonal sommedinsatserdeäven Försvarsmaktenverksamhetdenforredogörelse sominnehållerKapitel 4 en

insatser.fredsfrämjandemilitäraområdetinombedriver

detredovisningmedkapitel 5 aviinledsöverväganden enUtredningens hu-internationellabehovetsammanställt avutredningen omunderlag som ochpersonalmedinsatsersvenskapåeñerfråganochhjälpinsatsermanitära utredningensinnehålleravsnittmedavslutas ett somKapitletutrustning. iavseenden.dessaibedömningaregna
ochorganisationenövervägandensina omutredningenredovisarkapitel 6I till for-förslagdeförredogörochsvenskade resursernaan-vändningen av ef-svenskaciviladentillsyftar göraattändringar som detutvecklamöjligheterna attförredogörelseKapitel 7 utgörfektivare. en militäraochcivilabådekräverinsatserinförsamarbetet somcivil-militära

delväsentligEn sam-avinsatser.sådanagenomförandetvidoch avinsatser behand-samladföremål förkapitel 8i är enutbildning,gällerarbetet som
ling.

kostnademaövervägandenutredningens omredovisasslutligen,kapitelI
den.finansieringenochverksamheten avfor
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NULÄGE11

2 Den internationella
hjälpverksamheten i stora

drag

2.1 Svenska hjälpinsatser med personal och
utrustning

2.1.1 Den politiska inriktningen

Den internationella katastrofhjälpens mål, inriktning, kapacitet och or-ganisation förär närvarande föremål för omfattande diskussioner och
förändringar i olika länder och internationella organisationer. Skälet är

antalet katastroferatt och omfattningen dem har ökat kraftigtav- -under de åren. Det gällersenaste särskilt de s.k. komplexa katastrofer-
dvs allvarliga händelser har flerana, orsaker och tvingar det inter-som

nationella samfundet ingripa medatt politiska, militära och humanitära
insatser. Antalet flyktingar har ökat betydligt i samband med dessa
katastrofer. Öst-Förändringarna i och Centraleuropa framför allt ut--vecklingen i f.d. Jugoslavien har gjort de komplexa katastrofemaatt-kommit ochnärmare blivit tydligare tidigare.oss än

Förenta Nationemas roll samordnare och verkställaresom den in-avternationella katastrofhjälpen har ökat med åren. FN-organen har efter
generalförsarnlingens resolution 46 182 1991 stärkandeom av sam-ordningen FN:s humanitära katastrofbistånd vidtagitav rad åtgärderenför snabbare och effektivareatt tidigare kunnaän samordna de inter-
nationella hjälpinsatsema. Utvecklingen FN-samordningen vid deav
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generalsekretera-eftersärskiltharinträffatkatastroferkomplexa som - slagolikafleraomfatta avkommit att1992for PeaceAgenda -rens insatserhumanitära sam-utveckling attmottydligfinnsDetinsatser. en del störreblirochinsatser avfredsbevarande enmilitäramedordnas polisiäraochmilitäradiplomatiska,bl.a.omfattaroperationer ävensom samordningdennamedSyftetfred.främjaochbevaraskainsatser som katastrofhjälpsorganisationen.skyddamilitärtvaritockså attiblandhar

deninriktningenharutvecklingen avredovisadedenled iSom ett framhållerRegeringenförändrats.successivtkatastroñijälpensvenska återstårarbeteomfattandedet etttrots4bil.199495:100 attprop. påställasbörkravdeuppfyllakan somkatastrofbiståndetinnanmycket professio-ocheffektivitetlångsiktighet,behovettillhänsynmed avdet
insatserna.inalitet

avseendenföljandeiåret attdet närmasteunderkommerRegeringen
katastroffrågoma:medarbetetdrivasärskilt

ochkortsiktigauppnåförmåga attFN:sochKonflikthanteringEl komplexamedsambandproblemen ipålösningarlångsiktiga
katastrofer;

katastrojbistånd;FN:sReformering av

ochåteruppbyggnadkatastrojinsatser,akutamellanSambandet
utveckling;

minrojning;Åtgärder förD

katastrojnsatserna.svenskadepåkvalitethögFortsatt

kommakanländeridentifieratidigt somviktigt attregeringenenligtDet är sökaförmöjligt attvad äroch göra somkonflikter attinternadrabbasatt av internationellai organkommer attSverigebryter ut.konfliktenförebygga att uppkomman-identifieratidigtmöjligheter attsinaförbättrarFNförverka att
åtgärder.förebyggandeinledaochkonflikter attde

pågårreformarbetedetstödja somfortsättavidare attkommerRegeringen katastrof-mellansamordningenförbättratillsyftar attochFNinom som katastrofer.komplexavidinsatsernamilitäraochpolitiskadeochhjälpen
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Regeringen i det sammanhangetatt stödjaavser harDHA, till uppgiftsom att
koordinera de olika FN-organens insatser inom katastrofhjälpen.

2.1.2 Det svenska katastrofanslaget
Grunden för finansieringen den svenska katastrof- och flyktinghjälpenav är
det s.k. katastrofanslaget, i sin deltur biståndsanslaget.ärsom Andraen av
anslagsposter har betydelse i det här sammanhangetsom landramamaär för
programländer, i flera fall har utnyttjats för katastrof-som och flyktinghjälp,

del bidragen till internationellaen av organisationer och anslagsposten för
FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad.. Generella bidrag lämnas till
FN-organ i utsträckningstor sig katastrof-som ägnar och flyktinghjälp.
Det gäller framför allt UNHCR, WFP, UNRWA och UNICEF. Sverige gervidare stöd till och medverkar i militära fredsfrämjande insatser med me-del från försvarsanslaget.

Regeringen framhåller i regleringsbrevet till SIDA för budgetåret 199495
bl.a. följande:

Insatsema skall syfta till mildra följdemaatt naturkatastrofer ochav vap-
nade konflikter för de människor drabbats möjligastesom isamt att mån
främja långsiktig utveckling. Verksamhetenen skall främst inriktas aku-på

förinsatserta nödhjälp och skydd,att och andrage på lindrasätt mänsk-
ligt lidande. Stöd skall tilläven återuppbyggnadsinsatserges och tillflyk-
tingars återvandring för röjningsamt minor.av

Katastrojbiståndets eventuella långsiktiga utvecklingseffekt skall vägas in
när insatserna planeras. Såväl flyktingkvinnor skallmän möjligtsom omkonsulteras vid planering och genomförande insatserna. Lokalaav resur-både materiella och personella,ser, skall användas första hand.i När så

möjligt,inte skallär prioritet åt organisationerges svensktutnyttjarsomkunnande, dvs svensk personal eller svenska för insatser, ifall därvaror
sådant utnyttjande kan bedömas ändamålsenligt och vidvara interna-entionell jämförelse kostnadseffektivt.

Katastrofanslaget uppgår under budgetåret 199495 till l 290 milj. kronor.
Till detta kommer medel den s.k. ointecknade reservationenur på 99 milj.
kronor. Det sammanlagda beloppet för budgetåret 199495 mindreär än
de beviljade bidragen under de båda föregående budgetåren betydligtmen

destörre årsvisaän medlen under hälñen l980-talet.senare Detta fram-av
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händelserefterfördelningmedkatastrofanslagetfrånbidragBeviljadeTabell 2.1 198485-199394budgetårenverksamhetereller

SamtligaÖvrigtAleruppbyggnadBeredskapochKrigNarur-Budgelár utvecklingochførebyg-ochkonflikterkatastrofer åtgär-gande
der

MllLkronor:
3823015 -148189 428198485 1146237143 530198586 1865 -41631 625198687 20129 -236240198788 795881 -587119198889
77820253964846 855198990 11911922490105 200199091 120717919681141 603199102 1137169210191257 5011199293 199 -621011139199394
697856069249956353831Summa

fördel-Relativ
S6:lning

1008439 -49 100198485 0. 0115534 100198586 31279 -6 100198687 32138 -38 00198788 110174 -51198889
100335836198990 1001414357211 100990191 17152579199192 1009O11641699293 1001 13 -4749199394
001G866418periodenHela
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går tabell 2.1, också visar ökandeav andel katastrofanslagetattsom en av
under de tio åren gått tillsenaste åtgärder orsakade krig och konflikterav

till återuppbyggnadsamt och utveckling.

beslutarSIDA normalt användning medel från katastrofanslagetom förav
insatser Åtgärdertill 15 milj. kronor. fordrarupp medel detta be-översom
lopp prövas efter beredningregeringenav SIDA. Regeringen beslutarav
i del fall vid insatseräven mindre 15en milj. kronor.än Regeringen kan
emellertid också bemyndiga SIDA besluta åtgärderatt kanom över-som
stiga 15 milj. kronor.

Svenska hjälpinsatser med personal och utrustning kan finansieras även
EU:s biståndsorgan detgenom ECHO. Av bidrag Sverige lämnar tillsom

EU:s hela verksamhet kommer beräknat utifrån den andel de samladeav-
medlen EU anslår till biståndsåtgärdersom årligen fram till 1998 drygt-700 milj. kronor användas för finansieringatt den bistånds-av gemensamma
verksamheten. Under år 1993 utnyttjades 20 % biståndsmedlennära av somEU disponerade för katastrof- och flyktinghjälp.

En del EU:s medel för katastrof- och flyktinghjälpav reserverade förär
förebyggande åtgärder katastrofer.mot

2.1.3 SIDA:s hjälpinsatser med personalegna

Utredningen behandlar i detta avsnitt de hjälpåtgärder kanSIDA vidtasom
i regi. Motsvarande redogörelser föregen Räddningsverkets och SWED-

verksamhetRELIEF:s finns i kapitel

kan ställaSIDA sakkunniga till förfogande för förstärkamottagaren att
dennes kapacitet. Det kan gälla kartläggerexperter behoven inomsom om-råden där infrastrukturen blivit förstörd i konflikt eller planerar åter-en som
uppbyggnadsinsatser. Återuppbyggnaden kan bostäder,t.ex.avse vatten-
försörjning, avlopp, renhållning, och telekommunikationer.vägar Experter
fordras ibland inom hälsovårdenäven och på det psykosociala området för
rehabilitering fysiskt och psykiskt skadade människor.av

Det förekommer vidare i samband med del konflikter det inte finnsatten
någon fungerande mottagarmyndighet och rekryterarSIDAatt och ibland

finansieraräven expertis internationella hjälporganisationersom kan för-
foga över.



hjälp-deniuppgifterslagolikaför egnaSIDAupphandlas avKonsulter av
förstärka SIDA:sangelägetbedöms attdetsker närverksamheten. Detta

plane-kartläggning,avseendeuppdragspeciellafåellerkapacitet attegen svenskaexempel påfinnsutförda. Detkontrollellergenomförandering,
nätverkinternationellaochkunnandeeget egnabyggt ettföretag uppsom uppdrag.sådanagenomförakunnakatastrofbiståndetinomför att

arbetenutförttio årende avunderfall senastei fleraharSvenska företag
skerDethjälpverksarnheten.internationelladenförinomslagolika ramen räk-organisationersinternationellaförupphandling SIDAefterregel avsom flyktingtör-uppfört1994under ärHifabkanexempel attnämnasSomning.

RädchingsverketuppdragpåSkanska ABoch avBosnien attiläggningar - Swedtel ABTanzania.ihjälporganenhumanitäradestabslokalerbyggt- tillTuzla-områdetSarajevofråntelelänk övernärvarandeföranlägger en
Ungern.

hjälpstyrkorländersAndra2.2

bedri-änderåttaverksamhetdenöversikt somöverinnehållerBBilaga en
Finland, Norge,Danmark,flyktinghjälpenochkatastrof-deninom -ver Redo-Staterna.och FörentaRysslandTyskland,Frankrike,Storbritannien,

personalalltframförmedinsatseruppgifterdebaserad påvisningen omär
harländerrespektiveiambassader samman-Sverigesutrustningoch som

utredningen.ställt

ochstyrdastatligamedmedverkarbilaganibehandlasländerSamtliga som flexibeltgrad efter ettmindreelleriAlla störresträvarinsatser.finansierade
förkombinationerdeienskilda somochoffentliga resurserutnyttjande av dethar,ländernaredovisadede somlämpliga. Ingettillfället mest avär
ståen-någrasammanställningama,gjordautredningenfördeframkommit av utomlands. Denhjälpinsatser per-uteslutande förberedskapmedstyrkorde

studeradeflestai dehämtasbehöverhjälporganenutrustningochsonal som
ärcivilförsvarsorganisationen, av-somellerräddningstjänst-frånländerna

Tyskland,Finland,Danmark,länderuppgifter. Inationella somsedd för
utrustningcchpersonaldennaRysslandoch utgörStorbritannienFrankrike,

resursbasen.delcentral aven

hjälporganisatio-civiladentillstödöverlaglämnarförsvaretmilitäraDet
ochideella organisationerfrånandraoch experterSpecialister -nen. väsentligländernaallapraktiskti taget enenskilda företag äribland från 7- humanitäradeniställningcentralharRöda korsetdel enresurserna.av



hjälpverksamheten i flera länderna det finns uppgifterav Sjuk-som om.
vårdsinsatser viktig delär de hjälpinsatser bl.a.en Norge,av Frankrike,som
Storbritannien och Förenta Staterna och sjukvårdspersonalengör med-somverkar viktigär delen annan av resurserna.

Alla länderna har någon form statlig álpverksarnheten.siymingav av
Uppgiñen för något de på central nivå ansvariga statligaav hjälporganen år
bl.a. åstadkommaatt överblick över och tillen de utnyttjasresurserna attse
på effektivt Svårighetenett försätt. de statliga i flera länder fåårorganen att
till stånd samordning med de ideella organisationersen planering och åtgär-
der.

I Frankrike och Förenta Staterna ingår den utlanalsrepresentalionenegna
integrerad del i den statliga hjälporganisationen.som en Frankrike har ett

60-tal attachéer i världen.runt Dessa har bl.a. till uppgiftom att rapportera
humanitära kriser och ska hjälpa till vidom genomförandet franska huma-avnitära insatser. fungerarDe också sambandsmän med de organisationersom

i de hjälpbehövande länderna bedriver humanitär hjälpverksamhet.som Fö-
Statemas ambassaderrenta för den katastrofplaneringsvarar ingår i densom

amerikanska verksamheten i del länder. Den amerikanske ambassadörenen
i land drabbatsett katastrof densom ende frånär amerikanskav en sida somkan förklara land eller delett land katastrofområde.etten Ambassa-av som
dören kan i samband med sin katastrofförklaring begära omedelbart fäatt endel medel från den amerikanska katastrofhjälpsmyndigheten för kunnaatt

hjälpverksamheten.starta

Enligt de uppgifter finns finansieringen katastrof-som och flykting-om av
hjälpen gick 10 % det danska katastrofanslaget underav år 1994 till insatser

danskmed personal och utrustning. Motsvarande siffra för Frankrike var25 %. De franska utlandsmyndighetema disponerade dessutom belopp mot-
svarande 20 % anslagen till den humanitära hjälpenav för lokala åtgärder.

Flera länder föröverväger närvarande förändringar syftar till fastaresom enhjälporganisation och ska det lättaregöra sammanlänkaatt de egna resurser-FinlandI myndigheternaövervägerna. organisera beredskapsbrigad.att en
Frankrike inrätta Konsultativatt kommissionavser för humanitäraen insat-

ska samarbeta med berördaser, som myndigheter och ideella organisationer.
Den ska enligt förslag föreliggerett behandla frågorsom relationen mel-omlan humanitära insatser och fredsbevarande operationer, såkerhetsproblem,
skattefrågor, ñivilliginsatser, utvecklingen internationell humanitärav rätt

utvärdering humanitärasamt operationer.av
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förförbundsnivåpåhjälporgan sam-helt nyttdiskuteratsTyskland har ettI
försvarsmaktentyskahjälpverksamheten. Deninternationelladenordning av ochpersonalutbildadmedhjälporganisationinrättahar attövervägt egenen

motståndstarktemellertidhar mötttankarnaBådaberedskap.iutrustning
Ävenverksamheten.humanitära omtyskadeninomintressenterolikafrån

Tysklandihjälpverksamheteninternationelladenkommerrealiserasintede
samordnadochorganiseradutvecklas motfortsättasannolikt merenatt

form.

flyktinghjälpochkatastrof-EU:s2.3

Inledning2.3.1
HumanitarianCommunity1992 EuropeanaprilibildadeKommissionen

länderihjälpinsatservidrollgemenskapensstärkaförECHOOffice att
synlig-ocheffektiviserabådeskulleOrganisationengemenskapen.utanför
kata-drabbasdemtillbiståndhumanitärt avsommedarbetet attgöra ge

1992-1999.periodenomfattakommandat attkonflikter. ECHO:sochstrofer

hjälp-kommissionenssamordningforblevuppgift avattECHO:s svara
ocheffektivare attbiståndsinsatserEU:sbl.a.Syftet göraattinsatser. var påbaseratProgrammet ärhjälpprogram.humanitärapå EU:sprofilenhöja

insti-andraochkommissioneninomverksamheternabefintligatidigarede
tutioner.

uppgifterochAnsvar2.3.2
hjälpinsatserfinansieringochplaneringomfattar av -ECHO:s ansvar

utanförländeriåtgärderförebyggande gemen-ochkatastrofberedskap -
dåligtländersådana ärsituationer rus-iallt närframförgällerDetskapen.

händelser.allvarligaandraellernaturkatastroferklarasjälvatade att

inteorganisationen strävarmarkerarklartledning attnuarandeECHO, vars
andramedkonkurrensigenomförandeorganisation organbliefter att en intematio-genomförsinsatserfinansierar avsomFN-systemetinom m.m.,

andraellerorganisationericke-statliga somorganochorganisationernella
budget-totaladendelfårbiståndsFN-organen storhumanitärt avenlämnar

LäkareLutherhjälpen, utanCaritas,Röda Korset,Organisationer somen. delerhåller stor resurserna.Rädda Barnen avoch armanengränser

minskaska kunnamottagarländemaförsärskilt attharECHO ett program
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verkningarna framför allt naturkatastrofer.av

2.3.3 Organisation

organisationECI-lozs administrativtär uppdelad fyrapå avdelningar.sett De
förstatvå l ochECHO 2 samordnar Öst-bistånd till olika u-länder och- -

Den tredje avdelningen handlägger allmänna frågor, för kata-europa. svarar
strofberedskap och förebyggande åtgärder, mobiliserar förmedlarresurser,
personal, samordning,utövar informationsstöd och handlägger juridiskager
ärenden. Den fjärde avdelningen arbetar med finansiella frågor.

En med erfarenheter från fältarbete kommer ingå igrupp personer att en ny-
bildad Technical Advisory Group Disaster Preparedness PREP-TAG.on

frågaDet med kunskaperär Kommissionens arbete,om verk-personer om
samheten inom vetenskapliga institutioner och arbetet hos internationella bi-
ståndsorganisationer.

2.3. 4 Beslutsordning

beslutar vanligenECHO på grundval ansökan medel frånav en om en orga-
nisation. Endast i undantagsfall ECHO initiativ ochtar söker organisationen

ska genomföra projekt. Inriktningen inomett ECHOsom är nämnts attsomn
initiativ till och stödja hjälpinsatserta via internationella eller ideellaorgan

organisationer. Statliga kan i del fall få stöd för speciella och be-organ en
gränsade insatser.

eftersträvarECHO sedan tid avtal Frameworkatt upprätta Partnershipen -Contract med de organisationer ansökt eller ansökaattsom avser- om me-
del. finnsDet för närvarande 150 sådana avtal, alla mycket detaljera-ärsom
de. Svenska organisationer har tecknat avtal Diakonia, Erikshjâljtvenärsom
och Svenska Afghanistan-kommittén. Svenska Röda korset har avtalett eget
med kanECHO också utnyttja det avtal Internationella Rödamen Kors-som

har med organisationen.et har hittills intagitECHO ståndpunkten avtalatt av
avprincipielladetta slag skäl endast kan slutas mellan organisationen och

internationella hjälporgan respektive ideella organisationer. ECHO synes nu-
emellertid inte avvisa tanken på sluta ad hoc-avtalmera med medatt t.ex.

det svenska Räddningsverket.

bedömerECHO behovet den aktuella insatsen och det lämpligtav år attom
den sökande organisationen utför den. Medlemsstaterna har framhållit att ett
land eller organisation inte bör för många bidrag. Det finns inteen reglerat
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påkravomdemedvetenorganisationen ärske,skafördelningenhur men
medlemsstaterna.hosfinnsspridning som

di-deberördameddiskuterarochansökanbedömerhandläggareECHO:s
synpuikterdebrukarbedömningen somförAvgörande vararektoraten.

årli-fårECi-IOansökan.pålämnarkatastroflandetirepresentantECHO:s
bfallas.brukardessahälftenOmkringansökningar.400 av1cagen

Genomförda insatser5

rån ECHOmedgenomförtsflyktinghjälpen resurserochKatastrof- som
totaltigprdesInsatsermiljoner ECU.760till1994årunder överuppgick

Jigoslavien, Su-f.d.ihjälpåtgärdertillgickbeloppendeländer största63 - Afghanistan samtochGeorgienAzerbadjan,Armenien,Haiti,Angola,dan,
iBurundi. insatsernaochRwandaikonflikternaorsakadeåtgärdertill av erhöll %35JugoslavienF.d.hjälpen.samladeden40 %utgjordeAfrika av med årförändringkraftigDetta12 %.Sovjetunionenf.d. enoch var

%hela 65ochmiljoner ECL600utgjorde drygtkatastrofbiståndet1993, när
endastsammanlagtdet åretfickländerAfrikanskaJugoslavien.till f.d.gick

tilli hjälpenmedverkanpå EU:salltframför storaberorFörändringen%.16
f.d.tillavstödetneddragningdenBurundioch samtRwandaiflyktingarna

1994.årunderägdeJugoslavien rumsom

livs-mh FN:sUNHCRFNssflyktingkommissariefårBland FN-organen
intematonelladeAv organenfrån ECHO.stödWFP mestmedelsprogram

med ECHOPartnership AgreenentFrameworkträffat ettendast UNHCRhar
katastrofbistånd.genomförande avom

ajälpverk-samordning inomInternationell2.4
områdesamhetens

Inledning2.4.1

frånutrusningochpersonalmedskerinsatserdeSamordning somav förutsätt-riktigländerskilda ärellerorganisationer eninternationellaolika
interna-denhjälpstyrkor gör atolikamellansamverkan somdenförning

sådantEneffektitpå sätt.bedrivas ettkunnaskahjälpverksamhetentionella
bådeskekaraktärinsatsemasochkatastrofemasmåstesamordning oavsett

genomföras. Departementskainsatsernaochför-beredelsema näri
FN-inomuppgiftmed1992 ittbildadesAffairs DHAHumanitarian
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samordna den internationellasystemet katastrofhjälpen organisationen
UNDRO.ersatte

Som samordningsorganett under DHA inriktat på förberedelserna för
samordnade insatser inrättades Inter Agency Standing Committeesenare
IASC, består företrädare för de viktigaste FN-organensom och förav
några de framträdande ideellamest organisationerna.av har iIASC en rap-

fastslagit bl.a. deport funktionema iatt internationelltre insats denen -militära, den politiska och den humanitära kan genomföras i integrerade-
operationer under förutsättning det finns klart etableradeatt villkor för ett
samarbete omfattar informationsutbyte, inbördessom öppenhet, gemensam
planering och logistik.

Samordningen i katastrofområdenaute kan ske åtgärder från olikagenom
organisationers eller andra sida. uppgiftDHA:s samordnaorgans är att
katastrofhjälpen och i del fall på sigtar för samordningen ansvaret att en
kommer till stånd i fält. I andra fall Lead Agency blandutses de FN-or-en

deltar i hjälpinsatsen. Om det gäller flyktingkatastrofergan som det oftaär
ÄvenUNHCR FMs utvecklingsprogram UNDP kan komma att utöva ett

samordningsansvar. Det sker i fallså utvidgning organisationenssom en av
uppgift samordnaatt utvecklingsinsatser. Slutligen förekommer det FN:satt
generalsekreterare Specialutser Representative SRGS med uppgiften att
organisera samverkan.

Utredningen redogör i de följande delavsnitten något detaljerat för demer
uppgifter samordningskaraktär förekommer vidav olika slag insat-som av

En översikt den samordningöver inom bl.a.ser. FN-systemet syftar tillsom
utveckla samarbetetatt mellan civila och militära vid s.k. multifunk-organ

tionella insatser underlag förutgör ett utredningens överväganden i kapitel 7
och redovisas i detta kapitel.senare

4.2 Samordning räddningsinsatserav

FN-organen

Det internationella samarbetet för utveckling katastrofhjälpen har tillav stor
del skett i den till knutnaDHA International Search and Rescue Advisory
Group INSARAG. Gruppen bildades år 1991 och består numera av rep-

för femtontalresentanter länderett och sju internationella organisationer.
harINSARAG lagt fast riktlinjer för koordinering hjälparbetet vid kata-av

strofen
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kata-har46182resolutionenantagit1991generalförsamling årFN:sSedan denförbättratharUNHCRutvecklats.FN-systemetinomstrofsamordningen
flyktingkatastrofer.vid akutainsatsftmktionenochberedskaps-samordnande

1992 DHA,under årinrättades er-somresolutionenkonsekvensSom aven
UNDRO.organisationentidigaredensatte

utvecklat ettrekommendationerochriktlinjerlNsARAGzsutifrånharDHA
AssessmentDisasterNationsUnitedStand-by Teamsmed UNDACsystem stödska ettsådana varaAvsikten att grupperTeams. ärCo-ordinationand

förstaidrabbasländeri avräddningsorgannationella somochlokalaför
räddningsarbetet.ibehövshjälpinternationelloch därnaturkatastroferhand

och ko-hjälpbehovbedömningenvidbiståkunna avskaUNDAC-gmppEn lokalamedsamarbeteiinrättarbehovVid gruppeninsatserna.ordinering av basOSSOCCentreTo-ordination somandOperationSizeOnettorgan utbildadsärskiltochDHA-personalbestårUNDAC-gruppEn avarbetet.för
Sverige.bl.a.länder,olikafrån åttapersonal

vidareutvecklaförarbeteti attdeltagandeochrepetitionsutbildningFör harGrupperarbetsmöten.tillgruppdeltagamakallasUNDAC-funktionen
ijordbävningvidNepal,iöversvämningar envidinsatseri t.ex.deltagit

Vid översväm-Bangladesh.ochMoçambiqueicyklonervidIndien samt
kunnafördeltagare attsvenskatvåmedverkade1994årKinainingarna

deltabordeFN-organeninsatservilkabedömaochlägetbild avenge
med.

samarbets-förinomverksamhet ramenividare DHA:sskersamordningEn Relief.DisasterDefence AssetsCivilandMilitaryprojektet MCDA
användakunnaska resursersamarbetetideltarländernaSyftet attär som vidhjälpinsatserinternationellavidförsvaretmilitäraochciviladetfrån
materiel ut-ochpersonal somfrågakanfred. Deti omolyckor varastora förfogarsjälvaräddningsorganendetillkomplement somresurserettgör stödbegärtillanmälas DHA,ska somMCDA-resurserBehovetöver. av praktiskmedövningEnhjälpinsatsen.samordnarochländerandrafrån

vårenMunnansk-områdetigenomfördesprinciperdessatilllâmpning av
1995.

underutarbetadessamarbetetförriktlinjerde somÖverväganden pågår om del-deblanddetframkommit attövervägandenvid dessahar1994. Detår utnyttjamöjligheterna attuppfattningar t.ex.olikafinns omländematagande
pågår.striderdärvid insatserpersonalunifonnerad
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MCDA-resursema ska kunna användas vid miljöskyddsinsatseräven och i
samband med flyktinglijälp.

PF F

Partnerskap för fred harPFF tillkommit på initiativ förNATOav samar-
bete med bl.a. tidigare Warszawa-paktsländer. Sverige anslöt sig år 1994
till PFF individuellt partnerskapsprogramettgenom IPP. omfattarPFF en
rad projekt, primärt utnyttjande i fredt.ex. militärasom avser av resurser
och utveckling fredsbevarande insatser. Projekten ska främjaav samarbetet
inom det militära områdetrent också bidra till utveckla civil-n1ili-attmen en

samverkan.tär Det sker bl.a. internationellt inriktadsenare utbild-genom en
ning för räddningsinsatser och humanitärt arbete. Sverige har under budget-
året 199495 i regi Räddningsverket, Försvarshögskolan, Militärhögsko-av
lan och SWEDINT genomfört sju kurser för deltagare från främst ochöst-
centraleuropeiska länder. Se vidare redogörelsen i kapitel

Även PFF-samarbetet ska kunna tillgång vid miljöskyddsinsatser ochvara en
i samband med flyktinghjälp.

4.3 Samordning miljöskyddsinsatserav

Frågor samordning internationella hjälpinsatserom vid miljöolyckorav har
inomövervägts för samarbete mellanett ochramen DHA FN:s miljöskydds-

UNEP. Den organisationen bildadeprogram år 1994 tillsammanssenare
med DHA Joint UNEP-DHA Environment Unit, ska s.k. focalsom vara en
point inom FN-systemet förrnedlingsorgan för bistånd vid miljökatastro-som
fer i bl.a. u-ländema. Det organet UNCUEA,ersatte på uppdragnya som av

analyseradeUNEP behovet katastrofbistånd vid inträffade olyckor ochav avden beredskap för miljöskyddsinsatser förekommer. Analysen beho-som av
avsåg i första hand länder i Asien, Sydamerika, Östeuropa.ven Afrika och

Det svenska i dessa frågor hörengagemanget nära med det före-samman
byggande arbete sker i anslutning till det s.k.som APELL-programrnet,
IDNDR-programmet och det bilaterala samarbete bedrivs i de baltiskasom

och Ryssland.staterna

2.4.4 Samordning flyktinghjälpensinom område

Generalförsamlingens resolution 46 182 1991 stärkande sarnord-om av
ningen FN:s humanitära katastrofbistånd ledde,av utredningen fram-som
hållit, till i slutetUNHCRatt år 1991 och i början 1992 vidtogav radav en
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samord-ochberedskapenomedelbaradenförbättraförförändringar att
inrättadetlyktingkatastrofer. UNHCRakutavidhjälpinsatsemaningen av Sectionand ResponsePreparednessEmergencyenhetsärskildbl.a. en - samord-skafaltgruppersändaför ut somberedskap atthögmedEPRS -

hjälpåtgärdema.inledandedena

flykting-organiseraochbyggakanpersonal uppfinnasocksåska somDet
svenskadenmed bl.a.överenskommelse rege-ingåttharUNHCRläger. en meddeltaskabehovvidRäddningsverketSverigeringen att genomom fältgruppema.forstabsplatserochbaslägerStödgrupper sätter uppsom

UNDACDHAutnyttjadesRwandaiflyktingkatastrofenmedsambandI flyktingkatastrofakutvidgångenförstaför enoch OSOCCStand-by Team
byg-föranvändes attTeamSupportRäddningsverketsmiljö.komplexi en hjälpverksamhetensamordnadeledningsorgan,stödjaoch somettuppga internationellaochnationellautländska50-talettFN-organ samtfemfor

hjälporgan.icke-statligaochstatliga

ochforsörjnings-förläggnings,påtillgångarländersolikaUppgifter om ofStockpilesofRegisternärvarande i DHA:sförfinnsräddningsutrustning
International Assistance.foravailableRelief ItemsDisaster

hjälporganisa-internationellamedverkan iSvensk4.5
administrationochplaneringcentralationers

organisationer.internationellainivåerolikapåanställdasvenskar ärMånga stabsarbe-elleradministration annatplanering,förbefattningargällakanDet
DHA,i FN-organsådana sompå posterpersonalsvenskfinnsdetAttte. indirektkanhjälporganisation ECHOoch i EU:soch WFPUNICEFUNHCR, möjlig-organisationersideellaochmyndigheterssvenskaförbetydelseha hjälpin-internationellaiutrustningochpersonalmedmedverkafåheter att

satser.

intres-svenskatillvaratamedåterhållsamt attvarittraditionelltharSverige
Andelenorganisationer. sven-internationellaitjänstertillsättningvid avsen andeldenbetydligt lägre än avorganisationerbetydelsefullafleraiskar är bakgrundendenharRegeringen motför.Sverigefinansieringen svararsom förverkaska enarbetsgruppinterdepartemental somtillsattnyligen en betydandeSverigedär ärorganisationer endetillrekryteringsvenskökad

arbets-förgrundantagitregeringenriktlinjer somdeEnligtbidragsgivare.
bl.a.angeläget attdetverksamhet ärgruppens
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Koncentrera rekryteringen fler svenskar till deav organisationer
enligt svensk bedömning betydelsefizlla;som är mest

Förbättra kunskaperna metoder och villkor tillämpasom vidsom
olika internationella organisationer sambandi med extemrekry-
tering;

Etablera för heltäckandesystem informationsinhämtningmer från
organisationer det gäller lediganär tjänster uppkommande ochsamt
väntade vakanser;

Mer aktivt och systematiskt bearbeta den svenska resursbasen
medverkan professionellagenom rekryteringsfunktioner;av externa

Inom strategiska områden namnbankuppprätta med potentiellaen
svenska kandidater.

Arbetsgruppen ska bl.a. följa utvecklingen uppkomna vakanser ochav re-kryteringen svenskar utveckla former förav samt stöd till svenska kandi-
dater vid förestående tillsättningar inom intemationellaposterav organisa-
tioner det angelägetär svenskar innehar.som att





3 Organisation och resurser

Sverigei för civila hjälp-
insatser med personal och
utrustning

I Räddningsverket

1 Inledning

Olika slag hjälpinsatserav
Räddningsverket lämnade år 1989 förslag tillett regeringen former föromframtida katastrofhjälp utomlands. Förslaget hade utarbetats bakgrundmot

erfarenheterna från insatsen vidav jordbävningskatastrofen i Armenien i
december 1988. Regeringen framhöll i 198990:100 bil. 6 betydelsenprop.

det finnsatt svensk beredskapav rör räddningsinsatseren vid katastrofer i
andra länder. Enligt propositionen skulle beredskap enligt Räddningsver-en
kets förslag skapas för situationer där insatser inte genomfördes i enlighet
med gällande internationella överenskommelser eller i redan etablerade in-
ternationella former.

Regeringen ansåg Räddningsverketatt skulle ha sammanhållandeett ansvarför insatsberedskapen räddningstjänstensinom omåde. Räddningsinsatser-
skulle genomföras inomna för verkets ordinarie verksamhet,ramen men re-geringen skulle fatta beslut varje enskild insats.om

Räddningsverkets beredskap för hjälpinsatser med personal och utrustning
har successivt utvecklats med utgångspunkt i de behov föranlett insat-som

regeringens olika uppdragser, till verket de erfarenhetersamt verket,somregeringskansliet och berörda FN-organisationer har fått insatserna.genom

Planeringen Räddningsverkets hjälpåtgärderav har successivt tillanpassats
DHA:s samordnande verksamhet och till UNHCR:s behov stöd. Den in-av



igjort överensstämmerharverketberedskapsområdeni fyradelning som
hjälpinsatser:samordningforanvänderDHA avstrukturdenmed somstort

TEAM;RESCUESWEDISHräddningsinsatserförBeredskap1

flyktingkatastrofer SWEDISHakutavidhjälpinsatserförBeredskap2
TEAM;SUPPORT

EMERGENCYSWEDISHfömödenhetsinsatserförBeredskap3
ochSTOCKPILE;

TEAM.EXPERTSWEDISHför expertinsatserBeredskap4

ochpersonalmedinsatsregeringsärende omHandläggningen ettav
materiel

inomberedningennormala rege-denavsnitti dettabeskriverUtredningen
flyk-vidRäddningsverket attföruppdrag enärenderingskansliet ett omav BeredningsordningenUNHCR.frånmedelmedtingkatastrof insatsgöra en påKravenräddningsinsatser. enbeslutvid t.ex.huvudsak densammai omär in-slagvid dessa avemellertid senarestörrekanhandläggningsnabb vara

handläggningen ären-påpekas att avsammanhangethärdetiskaDetsatser. för-delvis annatharkatastrofanslaget ettmedel frånmedinsatserden om vanligtemellertid attdetredovisningen ärtidigaredenframgåttSomlopp. av
finansieringen.förstårocksåinsatserbeställareUNHCR avsom

skainsats ärgörasbeslutaska attregeringen enför omförutsättning attEn
blirbegäransådanEnUNHCR.frånbegäranföreliggerdetregel att ensom och För-UDmellanunderhandsdiskussion parterna.resultatetofta enav bådadeinnebär attDetärendet gemensamt.beredersvarsdepartementet

finansieringen,lämpligheten,politiskadenbl.a.behandlardepartementen
beredskapenpåverkarinsatsenhuroch fråganpersonalenförsäkerheten om

denbedömningar t.ex.förunderlag avlämnarRäddningsverketSverige.i
kantidenibegränsningardeoch sominsatsenförkostnadenkalkylerade

kostna-bl.a.bedömningarmedberedningeni avdeltarSIDAlämpliga.vara uppgiftergrundade påBedömningama äravtalen.idetaljerandraochder
UNHCR.medöverläggningarvidfårSIDAsom

Räddningsverket,föruppgiñen var-besluteniregelRegeringen somanger f°arSIDAfinansieringen.ochkostnadenberäknadedeninsatsen,iaktigheten
med-RegeringenRäddningsverket.medavtalingåuppdragregel i attsom
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delar olia också föreskrifter säkerhetsåtgärder. Vidom antal tillfällenett har
regeringen i beslut uppdragit ellersamma flera andra myndigheteren attbistå Räddningsverket i samband med insatsen. Som exempel kan nämnas

Försvarsmaktenatt vid flera tillfällen fått i uppdrag föratt transportersvaraoch ställaatt materiel till förfogande.

Räddningsverket i varje särskilt fall for utförandetsvarar insatsen. Verketavhar kommarätt att medöverens UNHCR i frågor praktisk karaktärav somhar betydelse för insatsens genomförande. Det kan gälla frågort.ex. omtransporter, materiel, sambandssystem rapporterings-samt och debiterings-
rutiner.

Beslutsordningen flexibel.är Flera de redovisade kanav pågåmomenten
samtidigt. Det innebär Försvarsdepartementet,t.ex. att SIDA och Rädd-
ningsverket samråder detaljer, så verket kan förberedaom att insatsen.
Verkställigheten kan dessa skäl påbörjas såav omedelbartgott eftersom
regeringens beslut.

2 Räddningsinsatser

Planering och beredskap

Räddningsverkets beredskap utformats med ledningsom regeringens- avuttalanden i principbeslutet från år 1990 inriktadär på räddnings-att en-styrka mycket snabbt ska kunna organiseras och för deutrustas räddnings-
insatser behövs vid jordbävningar,som t.ex. översvämningar, skogsbränder
eller kemikalieolyckor. En styrka består standardiseradesom enheterav ska
kunna omfatta 5 till 100 beroende på behoven.man Den ska kunna lämna
landet inom 10-12 timmar efter regeringsbeslut.ett Styrkan ska vidare kunna
verka i det hjälpbehövande landet under 14 dagar och under den tidenca

självförsörjande med förläggning,vara förplägnad, materielunderhåll och
radiokommunikation.

Överenskommelser personell beredskap finnsom med räddningstjänsten i
antal kommunerett med hundforare,samt hälso- och sjukvårdspersonal och

radiooperatörer. insatserFör med mycket kort varsel finns avtal med rädd-
ningstjänsten i de kommunernastörre denatt personal för tillfälletom somhar beredskap ska kunna disponeras.

För klara kravetatt på mycket snabb insats vid jordbävning förstaen -uppgiñen räddaär överlevandeatt har särskildur rasmassor personellen-
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byggtsberedskapmateriell upp.och

Av-Stand-by Teams.UNDACutvecklatframgåtttidigareharDHA som räddnings-nationellaochlokalastöd förska ettvarasikten attär grupperna så-naturkatastrofer, ärhand avsomförstaidrabbasländeri avsomorgan Rädd-räddningsarbetet.ihjälpinternationellbehövsdetomfattning attdan
Räddningsver-fråntvåtjänstemänfyranärvarandeförställerningsverket - DHAförfogandetillräddningstjänstenkommunaladenfråntvåoch -ket

inomskaochberedskapständigharDeltagarnaUNDAC-funktionen.for
katastrofområde.tillbörja ettkunnatimmarfyra resa

insatserGenomförda
jord-vidtillfálentvåvidanspråkitagitsharräddningsstyrkor -Svenska
i Lett-skogsbrändemadeoch1988 storadecemberiiArmenienbävningen

aktuell ävenräddningspersomlsvensk varinsats1992. Enjuliunderland av
räddningsstyrkorTillströmningen1992.Turkiet år avijordbävningenvid

insat-begränsakund:regeringenemellertid så attstorländerandrafrån var
räddningsutrustning.leveranseromfattatill avattsen

Utbildning
någonfått sär-intehittillsharTeamRäddningsverkets RescueiPersonalen

utbild-genomgåttradiooperatörema, somundantag ärutbildning. Ettskild styrkaFN-standard. Imanenligt enradiotrañkochradioutmstningining medsamvtrkansfrågorochsäkerhets-igenomledningengårSverigelämnar
personalen.

svenskförutbildningnationellanordnaattRäddningsverket enöverväger
PFF-uppdragettillanslutningiskefallsåi attkommerchefspersonal. Det

ochplanering ut-länderiolikañåndeltagareförutbildninggenomföraatt en harutbldningsådan genom-Enräddningsinsatser.internationellaförande av medsamverkani1995vårenunderRevingeiRäddningsskolanvidforts
DHA.

flyktingkatastroferakutavidHjälpinsatser3.1.3

Inledning
Rädd-åtUNHCRbegäranpå1991decemberi avuppdrogRegeringen

flyktirgkommissarienkuimaförberedskap atthålla geningsverket att en
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stöd med logistik och kommunikation vid akuta ilyktingkatastrofer. En sär-skild stödgrupp ska eller regeringens beslut i varje särskilt fall kunna sättas
någonnär tlyktingkommissariens faltgrupperav påbörjar sin koordine-

rande verksamhet i katastrofområde.ett Regeringen har töreskrivit bered-att
skapen i möjligastörsta utsträckning ska upprätthållas inom för Rädd-ramenningsverkets befintliga beredskap för räddningsinsatser vid katastrofer utom-lands.

Räddningsverkets uppdrag inom ñyktinghjälpens område enligtvar rege-beslutringens 1991år begränsat till beredskap för logistik och kommuni-
kation och alltså uppdragetsnävare än gäller räddningsinsatser.som Inom
det området har verket tidigaresenare framgåttsom sammanhållandeett an-
svar.

Grunden för Räddningsverkets planering sin internationella hjälpverk-av
samhet under de åren harsenaste varit töreskriñ i regleringsbrevenen attomverket ska upprätthålla beredskap för internationellen katastrof- och flyk-
tinghjälp.

Planering och beredskap

Enligt regeringsbeslutet och de kompletterande överenskommelsema mellan
Sverige och UNHCR gäller beredskapen stödgrupp på sju-nioen personerunder tid högstsom veckor ska biståen av UNHCR:s tältgruppsex med för-
läggning, försörjning, samband, kommunikation, stabsutrustning och sanitet.
Gruppen ska enligt Räddningsverkets planering kunna lämna Sverige senast24 timmar etter regeringsbeslut.ett

Efter insatserna vid den kurdiska flyktingkatastrofen på mellangränsen Irak
och Turkiet år 1991 fömödenhets- och vattendistribution och insatserna i

f Jugoslavien flykting- och fömödenhetstransporter, radiokommunika-
tioner, fordonsreparationer m.m. har verkets beredskap breddats till att om-fatta hjälpstyrkor på 20-50 för ochtransport- distributionpersoner livs-avmedel, medicin, och övrigavatten förnödenheter för flyktingamas överlev-
nad och försörjning. Till detta kommer personella och materiella förresurserledning och samordning för radiokommunikation.samt

Avsikten Räddningsverketsär att Stödgrupper och hjälpstyrkor ska verka
inom för UNHCR:s ellerramen FN-organsett ledningannat och sarnord-
ning. Strävan utrustningär föratt två-tre Stödgrupper och hjälpstyrka skaenfinnas i beredskap.
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insatserGenomförda
övergripandeför det rege-inomheltgenomförtshar ramenhjälpinsatserTre

tillström-medsambandi1992åri KenyainsatsengällerDetringsbeslutet
. iinsatsen1993 samtLiberiaiSomalia, insatsenfrånflyktingarningen av Rwanda.frånflyktingartillströmningenmedsambandi av1994årTanzania

förundantagmedmånader-tillkorta trerelativtvarithar enInsatsema -
Jugoslavien.fiinsatsenlångaårtvåden

kur-denUnderskiftande.varitharhjälpstyrkomaolikadeförUppgifterna
distribution vattenhuvuduppgiften av1991flyktingkatastrofen år vardiska

mellanpåi bergen gränsenflyktinglägrenkurdiskadetillförnödenheteroch
flyk-transporterinsatsengälldeJugoslavien avf.d.IochIrak Iran.Turkiet,
iisolerade orterkrigsförhållanderatill fleraförnödenheteroch avtingar

hjälpstyr-svenskadensvaradeinsatsendelendenUnderBosnien. avsenare Bosnien. Iikonvojverksanrheten östraradiokommunikationförkan även medflyktinglägerordningiställa storauppgifterna att1994årZaire var vatzenkontroll attsamtochvattendistributionordnasanitet,och attvägar etableringÄven förinsatserna avfordonsverkstad.drivaochupprätta en TanzaniaochLiberiai Kenya,UNHCRforsörjningsbaserochstabsplatser
omfattning.ochkaraktärivarierade

inomihjälpinsatsemadeltagit500drygthittillshar personerSammantaget
insatsenlångvarigadenalltframförinsatsernaFleraflyktingområdet. av - komplexadengrundpåharLiberiai avinsatsenochJugoslavienf.d.i - föråtgärderkravbetydande perso-ställtlcrigsförhållandenaochmiljön

säkerhet.nalens

utgiortsharhjälpstyrkor avRäddningsverketsideltagarna70-talEtt av dessa50Drygtofficerare.alltframför avFörsvarsmakten,inomanställda
del-övriga 20De1992-94.Jugoslavien årenf.d.ii insatsernamedverkade

RwandaTanzania,Liberia,Kenya,Kurdistan,iinsatserfleraelleritog en
Zaire.och

ställerFörsvarsmaktenutrustningocksåoftaanvänder somRäddningsverket
anskaffagårinte snabbt attallmänhetimaterielförfogande. Det ärtill som
mobil vat-till dessa samtkärrorterrängbilar,marknaden, t.ex.denpå öppna harbehöverhjälpstyrkomaförnödenheterdetenreningsuttustning. Av som

konserverad mat.torkad ellerlevereratfalli fleravidareFörsvarsmakten
materielenuppstår närkostnaderdeforersättning somfårFörsvarsmakten

ellerordning ersättas.iställasskafömödenhetemaeller
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Försvarsmaktens transportflygplan Hercules C 130 har föranvänts trans-
till och frånporter katastrofområdena i Armenien, Kurdistan, Kenya, Libe-

ria, Zaire och f.d. Jugoslavien.

3.1.4 F örnödenhetsinsatser

Beredskap

Räddningsverket har sedan är 1991 sammanfört viss förläggnings- och för-
sörjningsutrustning för civilförsvarsorgansiationen till begränsatett antal för-
råd. Syftet ha högär beredskapatt för snabbten kunnaatt medverka med
utrustning antal flyktingarett stort skulleom komma till Sverige eller vid enflyktingkatastrof utomlands. Förråden innehåller för närvarande förlägg-
nings- och försörjningsutrustning för 8 000 flyktingar. Efter beslutca av re-geringen kan Räddningsverket också civilförsvarsförråd eller frånur de re-gionala oljeskyddsförråden bidra med utrustning för räddningsinsatser utom-lands.

Räddningsverkets beredskap går påut utrustningenatt tillsammans med
instruktörer från Räddningsverket inom 12-24 timmar efter beslut skaettkunna finnas på plats inom det drabbade området.

Utveckling beredskapenav

De statsmaktema beslutade förändringarnaav i planering, organisation, be-
manning och materiell beredskap för räddningstjänsten i krig leder bl.a. till

delatt denstor statliga civilförsvarsutrustningenen av blir övertalig.

Räddningsverket kommer under år 1995 huratt överväga den övertaliga ut-rustningen ska disponeras. Verket i dettaatt sammanhangavser tillta varaoch i centrala förråd sammanföra de artiklar går använda vidatt flyk-somtingkatastrofer i Sverige och i andra länder. Enligt Räddningsverkets meningbör det i detta sammanhang också klaras i vilkenut utsträckning det lämp-ärligt vissa kompletterandeatt göra anskaffningar bl.a. förläggnings- ochavförsörjningsutrustning.

5 Bostadsförsörjningsåtgärder Bosnieni
Regeringen uppdrog år 1993 Räddningsverket i samarbeteatt med
UNHCR genomföra bostadsförsörjningsåtgärdersnarast i Bosnien-Herce-
govina inom kostnadsram på totalt högsten 88 miljoner kronor. Projektet,

slutfördes i juni 1994, komsom omfattaatt uppbyggnad ettav permanent
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Sokolac,bosnisk-serbiska ortendeniflyktingar400fortransiteringsläger ca skadadereparationochflyktingar av0003förbostäder närauppförande av skolareparation enSrebrenica samt avbosnisk-muslirnska orteni denhus
Kravica.bosnisk-serbiska ortendeni

Bosnieniåtgärdergenomförauppdragi attdärefterñckRäddningsverket
januariislutfördesförsta etappenDeninriktning ovan.med somsamma 1995februariiuppdrogRegeringenkronor.milj.8kostnadtill1995 aven högsttidunderBosnieni avarbetena enfortsättaRäddningsverket att

till högstuppgåskulleinsatsendenforKostnaderna senaremånader.sex fallenbådaiñckSIDA1995.ipåbörjadesArbetena marsmilj. kronor.12 finansieraochRäddningsverketmedavtalingåregeringen attuppdragi av
verksamheten.

hjälpinsatserRäddningsverketsförKostnaderna3.1.6
hjälpinsatser20Räddningsverketsfor cakostnadernasammanlagdaDe kronormilj.315drygttilluppgår1988årArmenienideltagandetsedan milj.290drygtbeloppetdelenavgjort största avpriser. Den -löpandei demiljoner100 avNågot änflyktingar. merhjälpomfattarkronor - i Bos-bostadsförsörjningenföråtgärdertillgåttharredovisade surnrnoma direktmedeldelssketthar genomverksamhetenFinansieringennien. av huvud-ifrånersättningardelskatastrofanslaget, genomsvenskadetfrån

UNHCR.sak

framgår1993. DetunderbeslutadesverksamhetenomfattandeDe mest åtgärdernaomfattningenvisar avattsammanställning,följande somav 1994.och år1991-92årenbetydande ävenemellertid var

Finansieringkronor000-talKostnad, 1TypÅr ellerLand av
händelseområde

Sammanlagt- Per insats
årper

Regeringens7037003JordbävningArmenien881 föranslag_ oförutsedda
utgifter

Oljebolaget850850OljeutflödeAlaska891 Exxon
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1991 Gaza Krig gas- 7 300 Svenska
masker biståndsmedel

Turkiet- Flykting- 25 013
Irak-Iran katastrof

Irak 16 000 48 313

-O Turkiet 4 730

Lettland Skogsbränder 476

Kenya Flykting- 3 776
katastrof

F.d. Jugo- - 38 736 47 768
slavien

1291 Liberia - 3 915

F.d. Jugo- 44 980
slavien

ll - bostäder 88 002 136987 Svenska
bistândsmedel

1994 Rwanda Flykting- 7 657 DHA ochkatastrof svenska
biståndsmedel

Tanzania 4 792 UNHCR

Zaire 35 872 UNHCR
och svenska
biståndsmedel

F. Jugo- - bostäder 8 000 56 321 Svenskaslavien biståndsmedel

95 - 12 000

Zaire Epidemi s 000 20 000

Anm. Beloppen fördeladeär mellan år efter tidpunktenför regeringensbeslut. Beloppen redo-visadeunder är 1995 budgeteradekostnanger



WEDRELIEFS2

InledningI3.2.
naturkatastrofervidutomlandshjälpinsatserhumanitäraFörsvarsmaktens

katastrofhjälp SWED-förspecialenhetenutförshändelserliknandeeller av
internationella centrumFörsvarsmaktensadministrerasRELIEF, avsom

SWEDINT.

arbetsuppgifterochOrganisation3.2.2
genomförakunnaföroch attorganisationhar resurserSWEDRELIEF en

insatser:slagföljande -huvudsaki av

ochdistribution vattenöverlevnad avför t.ex.IljälpåtgärderD - föråtgärderbyggnadsmaterial,ochtältanskaffninglivsmedel, av
ochflyktingarförlägeruppbyggnadhygienoch samt avsanitet

hemlösa;

genomförandesjukvård,ochhälso-ledningellerSamordning avD
distributionhälsoundersökningar, avochmassvaccinationerav sjukvårdspersonal;ochhälso-utbildningochläkemedel av

bostäder,uppförandeVattenförsörjning, avbl.a.forhjälpTekniskD
åter-bevattningsanläggningar samtochverkstäderskolor,förråd,

kraftförsörjningdenoch somkommunikationerdeställande av
genomföras;kunnaskaövrigtihjälparbetetforfordras att

samhällsservicedenförverkstäder somochförrådD Transporter,
igen.fungerabörjamåstemöjligtså snart som

destöd grupper avinsatser ettsinaska varaSWEDRELIEF genom loka-dendelförskekanUtbildning avdrabbade. enmänniskor ärsom
uppkommer.situationerdeibefolkningen somla

Personal3.2.3
kvinnor,ochsvenska mänmed 160kontrakttecknatharSWEDRELIEF

i högstutomlandstjänstgöra sexvarselkortmedåtagit sighar attsom for-kunnatjänstgöringenskaföreliggerskälsärskildaOmmånader.
mycketbland stortväljs ettutmånader. De antagnatolvtilllängas upp
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antal sökande haroch i allmänhet flera års erfarenhet arbete i u-län-avder. Kraven på yrkeserfarenhet och språkkunskaper betydande.är

I styrkan för närvarandeär 20-tal yrkenett representerade bl.a. läka--och andra anställda inom hälso- ochre sjukvården, ingenjörer och ar-betsledare inom anläggnings-, bygg- och VVS-branschen, ingenjörer,
arbetsledare och tekniker inom fordonsbranschen transportledare,samt
förrådschefer, telegrañster och logistiker. Det behövs framför allt per-sonal med erfarenhet leda ochatt samordna arbete.av

Samtliga rekryterade genomgår grundläggande utbildning underen envecka. All personal medverkar dessutom varje år i infonnations-ett
och utbildningsmöte under två dagar. I samband med insats får varjeendeltagare kortare utbildning inriktaden på deär uppgiftersom hansomeller hon ska utföra i hjälpornrådet.

För administrationen verksamheten inomav SWEDRELIEF finns ochenhalv årsarbetskrañ chef ochen assistent under 75en %en normal-- avarbetstiden.

3.2.4 Utrustning

Personlig utrustning till deltagarna i hjälpstyrkan finns i förråd hos
SWEDINT. Det gäller också till del den gruppumrstning ford-en somÖvrig materiel behövs hämtarras. SWEDRELIEFsom från Försvars-
maktens förråd eller upphandlar i Sverige, det hjälpbehövande landet,

land i närhetenett hjälpområdet eller någotav FN-förråd.

3.2. 5 Föreskrifter för användning SWEDRELIEFav
Regeringen beslutade år 1984 bl.a. följandeatt föreskrifter ska gälla
vid de insatser SWEDRELIEF i anspråksom för:tas

1 Framställning utnyttjande specialenhetenom skaav FNgöras aveller dessnågot specialorgan har operativtav försom ansvarbiståndsverksamhet i utvecklingsländer.

2 Personal och utrustning ställs till förfogande för underatt enbegränsad tidsperiod genomföra hjälpinsats. Enhetensen per-sonal ska regel tjänstgöra isom den ska kunnagrupp, ävenmen
ställa eller flera specialister till förfogande.en Tjänstgöringen
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månader.högsttillbegränsasinsats sexochförska sammaen tolvtillförlängaskunnadenskaföreliggerskälsärskildaOm
månader.

swEDRELlEFzsadministrationenstödjabehov avvidskaSIDA3
bi-iutbildningochrekryteringfrågorisärskiltverksamhet, om

personal.enhetensgällerståndsfrågor som

utrikes-biträdandenumeraUtrikesdepartementetförChefen4
iSWEDRELIEFmedinsatsärendenberedaskaministern om

förchefenochFörsvarsdepartementetförchefenmedsamråd
Finansdepartementet.

personalföretasregelskaplatsen avpåRekognoscering som5
ellerutrikesforvaltningenförFöreträdareSWEDRELIEF.från

behövs.detbiträdaskaSIDA om

katastrofanslaget.frånmedelmedregelfinansierasInsatsema som
denmedavtalsluterSIDA,lämnasberedningen somförUnderlag av

från SWED-medverkanbegärtharorganisationinternationella som
RELIEF.

Genomförda insatser3.2.6

hjälpinsat-22genomfört1970-taletslutetsedanharSWEDRELIEF av
hjälpverksamheten.ideltagithar300Sammanlagt nära personerser. kronor.milj.130knappttotalttilluppgårKostnaderna

inågraländer,afrikanskaiskettharinsatserantalethälñenDrygt av Syd-ochMellanösterninågraytterligareochSydamerikaellerCentral-
ochiomfattningen stortvisartabellframgår somostasien. Detta av

l970-talet.slutetsedaninsatsernaenskilda avdeinriktningen av

organisationerIdeella3.3

Inledning3.3.1
i kata-hjälpverksamhetsigorganisationer ägnarideellasvenskaradEn

samordningenideltarorganisationernaländer. De störrestrofdrabbade
bildats.harnätverkdetinom som

64



Tabell 3.1 S WEDRELIEF insatser årsedan 1978:s

Period Insatsensinnehåll Samarbetande Tid Antal Kost-
orgzznisatiøn nad.per-Land rniljJirsoner

1978-80:

Zambia Uppförande mobilt Decav 1978 4 1sjukhus

Thailand, Vattenförsörjning, UNHCR,WFP Nov 1979- 50 7Kampuchea samband,transpon- dec1980
ledning,nutrition

Somalia Vattenförsörjning,hälso- UNHCR Mars1980- 25 7,4vård,byggnadsverksamhet, 1981marsverkstäder

Algeriet Byggnadsverksamhet UNDP Okt-dec 5 1,9
1980

I 981 985:-I

Uganda Transponledning, UNDPvatten- Mars-sept 30 5,8försörjning,hälsovård 1981

Honduras Vâgbyggnad,verkstad UNHCR April 1982- 11 2,5
1983mars

Libanon Röjning UNRWA Okt-dec S 0,5
1982

Ghana Verkstad,samband WFP Mars-april 3 1,4
1983

Etiopien Verkstad UNDRO,UNDP Aug-nov 3 0,4
1983

Bolivia Vattenförsörjning UNDP Sept1983- 4 5,5
1984mars

Mali Hälsovård,samband, UNICEF Juni1984- 16 7,5livsmedelstransporter, 1985marsnutrition
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Kost-AntalTidSamarbetandeinnehållInsatsensPeriod nadplf-organisation miblbsmerLand

8Mars-novUNHCRByggnadsverksamhet,Sudan 1985halso-Vattenförsörjning,
vård

990:986-]I
8121986-AugUNHCRVattenförsörjning,Uganda 1987oktradio-transportledning,

kommunikation
0,154April 1988UDflyk-RehabiliteringVästbanken av

planeringtingar,
0,65April-juliWFPTransponledningSudan 1989SudanLifeline
0,154April-majCEPREDENACSeminariumPanama om 1990utvecklingsfrågor
1,91Maj 1990SIDAochbroarVägarTanzania

995:-I991I
15,837Febr-oktUNICEFteknikSjukvård,Liberia 1991logistikoch

32-41991-94CEPREDENACPlaneringCentral-
amerika

1327Juni1991-UNICEFnutrition,Sjukvård,Somalia juni 1992logistikVattenförsörjning,
samband

2271993-JuliONUMOZsambandLogistik,Mozambique 1995jan

13,671994-AugWFPbrorepara-Iviinröjning,Angola 1995Vägunderhåll augtioner,



Den redogörelse följer beskriver i drag den organisationsom stora och de
några organisationerna iresurser nätverket förfogarsom av över.

2 Svenska Röda korset

Röda korset ska sin verksamhet förhindra och lindragenom mänskligt lidan-
de och arbeta för mänsklig värdighet. Rörelsen medverkar med insatser vid
alla katastrofer istora världen för åstadkomma försörjningatt med livs-en
medel, kläder och Upprättandeannat. flyktingläger skötsel ochsamtav or-ganisering verksamheten i dessa viktigav är del verksamheten.en annan av
Till uppgiñema hör vidare besöka politiska fångaratt och krigsfångar, hjälpa
till med kontakter och återförening ställa krav påsamt respekt för mänsklig
värdighet för de olika konflikter och drabbadeav mest utsatta människorna.

Röda korset har under de åren omfattandesenaste använt förävenresurser
det förebyggande och långsiktiga utvecklingsarbetet, efter hand ökar isom
betydelse. En omfattande metodutveckling pågår för närvarande dettapå
område inom rörelsen.

Svenska Röda korset bistår både ekonomiskt och personellt de båda gre-
den internationella Röda kors-rörelsen:narna av Internationella Röda kors-

federationen IFRC med de nationella föreningarna medlemmar- som -och Internationella Rödakors-kommittén ICRC, förär helaursprungetsom
rörelsen. Federationen ingriper vid naturkatastrofer och stöder utvecklingen
i de nationella föreningarna. Kommittén medverkar framför allt i akuta situa-
tioner. Ett hundratal rekryteras varje år Svenskapersoner Röda korset förav
uppgifter utomlands i de internationella verksamhet.organens

Svenska Röda korset håller på bygga moduleratt motsvarande s.k.upp -insatspaket service packages för kunna förse lägeratt för 40 000 flyk--tingar med och Syftetvatten sanitet. ordna dricksvattenär att acceptabelavkvalitet och åstadkommaatt Sanitär standard förhindrar spridningen som avsjukdomar flyktingarnasamt gör att i övrigt kanäven leva drägligt med hån-
till Sanitära krav. Varje kommersyn bestå fyra-femattgrupp av personer
ska planera, organisera ledasom arbetet i falt.samt Ett samarbete håller på

förberedas inom för det internationella Röda korsetramen med de nationella
föreningarna i bl.a. Frankrike, Österrike.Tyskland och

3.3.3 Kyrkans Utlandsrekrytering
Kyrkans Utlandsrekrjytering International Church Recruitment, ICR är ett
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Evangeliska Foster-förMissionsrâdetsSvenska raminomsamarbetsorgan
Lutherhjälpen.ochSKMMissionKyrkansSvenskaEFS,landsstiñelsen

katastrof-forförfogandetillpersonalställauppgifttill attharOrganisationen
missionärerarbetathartidigare somflyktinghjälp. Det är somoch personer

medsamverkaniperioderlängreellerkortareunderbiståndsarbetareeller
Latinamerika.ochAsienAfrika,iländerinomkyrkor

30-tal somregister personerett1980-talet överettbörjansedanharICR av organi-katastrofoniråde. Gruppentillvarsel ettkortmedberedda resaattär Liba-iinsatserbehövdedet görasmedsamband attiursprungligenserades
förEtiopienihungerkatastrofenvidanspråkidel togsEn gruppenavnon. fickhjälpstyrkansammanhanget attdetisvårighet varEnsedan.tiotal årett

landet.iregeringendåvarandedenarbetstillstånd frånpåvänta

katastroñnsatserförkyrkaniutlandspersonaltidigareanvändapåTanken att
1992. InsatsemaSomalia årikatastrofenmedsambandiåteraktualiserades

mellanförekomkontakterpersonligadeföljd somgenomfördes avensom Somalia-UNICEF.ochUNHCRforoch representanterICRförföreträdare
sammanhangetdetRwanda. Iiflyktingkatastrofenföljdeskatastrofen av insatsforbehövdes att entill FN-systemetkanalerde sominteICRhade

stånd.tillkommaskullesidakyrkansfrån

olikaförföreträdare4001arbetadelvfissionsstatistikSvensk caEnligt
uppgif-medi ICRingårdeandra änmissionsorganisationer somäven --

1993.årunderu-ländemaiter

Rädda Barnen3.3.4
deinödsituationerakutakatastrofbistând iberett attRädda Barnen är ge programlånder.tillutseddabiståndets ärsvenskadet raminomländer som ochbarnpåinriktatskalämnarorganisationen varaKatastrofbiståndet som möjlig-Rädda Barnensmödrar.oftastpraktikenivårdnadshavarebarns - lokalaharorganisationendärländeriregel störrebistånd ärheter somatt ge lät-organisationenharländerdessaIfältkontor.och ettsamarbetspartners

in-akutaintegreraocksågår attDetläget.bedömahållandrapå attäntare
hjälparbetet.långsiktigai detsatser

20-består ettberedskapsstyrka, av1993inrättade år somRädda Barnen en
insatserpsykosocialaocharbetesocialtispecialkompetensmedtal personer UNHCR.forförfogandetillstårBeredskapsstyrkankatastrofsituationer.i

inomberedda treochberedskap attständighardeltagareantaletHälften av
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dygn rycka för biståut UNHCR.att Den återstående delen kan Rädda Bam-
använda för utforma hjälpinsatseratten eller låta andra FN-organegna eller

internationella organisationer disponera. Ett antal uppdragstort har genom-förts sedan verksamheten startade år 1993.

Ett samarbete kan ske med andra hjälporganisationer i samband med utbild-
ning och vid genomförandet hjälpinsatsema.av

Rädda Barnen kan bidra till finansiera andraatt organisationers katastrof-
arbete både inom den internationella rörelsen ochegna utanför. Förutsätt-
ningen insatsernaär inriktadeatt barnensär på behov och de förenligaatt är
med Rädda Barnens mandat och huvudprioriteringar.

3.3.5 Volontärverksamhet

Regeringen har prop. 199495: 100, bil. 4 uttryck för dengett roll somvolontärorganisationer kan spela i biståndsverksamheten:

Volontärverksamheten den särsklassär i största personalresursen inom
svenskt utvecklingsarbete. Den antal svenskarett stort möjlighetger till
praktisk erfarenhet arbetet u-land.i Volontärarbetetav inriktas allt merapå insatser för demokratisering, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
En översyn pågår syftei skapa flexiblaatt och ändamålsenligamera bi-
dragsreglerfär volontärer med fälterfarenhetatt skall nyttiggäras för kort-
tidsinsatser sambandi med katastrofer och särskilda humanitära insatser.

Många ideella organisationer sänder volontärer i förut humanitära hjälpin-
En dessasatser. organisationer Svenskav volontärsamverkanär SVS, sominrättades till följd riksdagsbeslutett år 1981av ombildning freds-genom avkåren till organisation där folkrörelsemaen själva medlemmar.är Omkring

500 volontärer har sedan organisationen kom till deltagit i bistândsarbete
under regel tvâ år.som

SVS har beredskapsgrupp ska kunnaen personellt stödsom under korta-ge
perioder. Resursbasen omfattarre drygt 250 Syñet tillvaraärpersoner. att ta

och utveckla den kompetens finns hos volontärema ochsom ställa den tillatt
förfogande i biståndsverksatnheten. Volontärema har kunskaper inom områ-
dena undervisning, hälsovård, teknik, socialt arbete, kultur, jord och skog

administration.samt

SVS går den julil 1995 med Föreningen för biståndsamman och infonna-
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kommerSyd, attBIFO i Forum somiiivilligorganisationemation genom biståndmedarbetaskaSydfolkrörelser. Forumsvenska80drygtföreträda
opinionsbildning,ochinfonnationnätverksarbete,kompetensutveckling,och

utvecklingsarbete.ochidé-ungdomsverksamhet samt

personalCivilpliktig3.4

övervägandenutredningens omforredogörelsebl.a.innehållerKapitel 6 en hjälpin-internationellavidpersonalpliktutbildadanvändamöjligheterna att
uttagningförreglernautredningenbeskriverföljeravsnittdetI somsatser. planerad.preliminärt ärutbildningdenochpliktpersonal somav

utbildning,planeradRegelverk, m.m.3.4.1

Grunder
ireglerastotalförsvarsplikten, somdelCivilplikten är aven

ochtotalförsvarsplikt;1994:1809D Lagen om
tøtalförsvarsplikt.1995:238Förordningen omEI

totalförsva-inomtjänstgöraskyldiglagen attenligttotalförsvarspliktig ärEn hälsotillståndochkroppskrañerhennesellerhansomfattningdeni somret allmänellervärnpliktcivilplikt,fullgöraskanTjänstgöringen somtillåter. kvinnorochmänmedborgaresvenskaallaSkyldighetenyänsteplikt. -avser
attålder utanioch somocksågäller sammaDen en16-70 år. varålderni- Sverige.ibosattmedborgare ärsvenskvara

tjänstgö-förfårpersonal uttasföreskrivit attförordningeniharRegeringen
framgårtotalförsvaretinomverksamheter somdeinomcivilpliktmedring

sida.följer på nästasammanställningen somav

behov,Krigsørganisationens m.m.
genomgå mönst-skyldigtotalförsvarspliktig attärsvensk ärVarje somman civil-ellervärnpliktfullgörakanintehanuppenbart attintedet ärring om- harmönstringeftertotalförsvarspliktigför somGrundutbildningenplikt. en Repetitionsutbild-dagar.320högstunderpågåfårcivilpliktförinskrivits
tjänstgöringstill-fleramellanfördeladedagar240högstomfattafårningen

fallen.
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Det civila försvaret Försvarsmakten

Polisverksamhet Hälso- och sjukvård
Befolkningsskydd Tandvård
Hemskydd Veterinärverksamhet
Räddningstjänst, Posthantering
inkl. räddningstjänst vid flygplatserna Gränsövervakning
Hälso- och sjukvård Väghållning
Tandvård Flygtrañkledning
Kommunal tillsyn inom miljö- och
hälsoområdet
Underhåll och reparationer järnvägarav
och vägar
Veterinärverksamhet

10. Flyktingmottagning
11. Drift och underhåll inom elproduktion och

nätverksarnhet
12. Barn- och familjeomsorg
13. Handikapp- och äldreomsorg
14. Själavård och sociala insatser
15. Begravningsvcrksamhet

Den efter utredningsom annan än mönstring bedöms lämplig för civilplikt
eller äldreär 24 årsom än får inte skrivas- för tjänstgöring med- engrundutbildning längreär 60 dagar.som än Lagen 1994:1810 möjlig-omhet för kvinnor fullgöraatt värnplikt eller civilplikt med längre grundut-bildning reglerar möjligheterna för kvinnor efteratt särskild antagnings-

prövning skrivas for värnplikt eller för civilplikt med grundutbildning
längreär 60 dagar.änsom

Inskrivning totalförsvarspliktiga skaav ske i den utsträckning behövssomi krig inom Försvarsmakten och det civila försvaret krigsorganisationens
behov eller för Försvarsmaktens fredstida beredskap. Den vidman sommönstring bedöms ha förutsättningar ñillgöraatt civilplikt eller värnplikt

inte blir inskriven förmen sådan tjänstgöring ska placeras i utbildnings-enÄven kvinnorreserv. genomgått särskildsom antagningsprövning kan, omde själva gär med på det, placeras i utbildningsreserven.

Tjänstgöring med civilplikt i verksamhet förenadär medsom egentliga



bevakningsverksamhet.ellerordnings-iskeendastfårstridsuppgifter

försvaretciviladetpliktpersonal inomBehovet4.2 av

ÖCB:s rapport
uppdrag1994-03-17 iplaneringsanvisningarårs1994iRegeringen gav behovetredovisamyndigheter avfrmktionsansvarigamedsamrådÖCB iatt 1990-talet.återstodenunderförsvaret avciviladetpliktpersonal inom

skulleUppgifterna avse

Befattningskrav;D
utbildningen;grundläggandedenInnehållet iD

ochlängd;UtbildningstidensD
plikttjänstgöring.tillbör uttasAntaletD sompersoner

medsamrådÖCB iregeringen attuppdroganvisningarkompletterandeI arbetsuppgifterVapenfristyrelsensdeldenhurföreslåVapenfristyrelsen av
Vapenfristyrelsen5anslaget Dnuvarandeoch det -kvarfinnasskasom - total-inomorganisationerochmyndigheterberördamellanfördelasskulle

civiladetPliktpersonal inom1994-09-13ÖCB ihar rapportenförsvaret. överväganden.Vapenfristyrelsensochsinaresultatenredovisat avförsvaret

krigsorganisationenförpersonalbehovetÖCB iframhåller attrapporten av
gårhand atti förstaförsvaretcivilai detandraochmyndigheter organinom ÖCB frånfåttunderlagfiivilliga. Detoch somanställdatillgodose genom behovfinns2000 etttillfram årdetvisarmyndigheter attcentralaberörda

dagar60grundutbildning änlängremedcivilpliktiga00010drygtutatt ta Omfattningendagar.60högstpågrundutbildningmed50012omkringoch bedömningarrmyndigheternasenligtvarierargrundutbildningenlängredenav
tjänstgöringsdagar.306och70mellan

fortlöpande skeÖCBenligtbörbedömningamagjordaderevideringEn av ÖCBPliktverket.hospersonal anserbeställningarmyndigheternas avinför Regeringeni1996.höstenbörpersonalbehovet görasgenomgång avatt nyen ÖCB genomföramedsamrådiArbetsmarknadsstyrelsen attuppdrabör
prövning.denna nya

verksamheterolikapliktpersonal inomBehovet av
dagar60grundutbildning än sommed längrepliktpersonalbehovDet av 3.2.tabelliöversiktenframgårföreligganärvarande avÖCB för anser



Tabell 3.2 Grundutbildning under 60än dagar budgetårenmer
199596-2000

Funktion Antal Antal personerBefattning dagar Summai -øw
199596 1997 1998 1999 2000

Befolkningsskydd
och räddningstjänst

Räddningsman 145 1000 800 950 950 950 4 650Ammunitionsröjare 173 50 100 125 125 125 525Saneringsman 173 50 100 125 125 125 525

llälso- och sjukvård:

Ambulansfjrare 105 175 125 100 75 475-Mcdicintekniker 112 125 100 75 25 375-Sjukvårdare 70 200 100 300
Transporter:

Medhjälparei arbets- 255 25 25 25 25 25 125lag inom Banverket
Flygplatsbrandman 306 630 420 420 420 420 2 310
Energiförsörjning:

Linjereparatör 220 120 80 80 80 80 440Driftbiträde 220 61 45 45 45 45 241Ställverksreparatör 122 16 16 16 16 16 80
Trossanzfunden:

Assistent 220 60 60

Summa 2 512 1911 1961 1936 1786- 10186



inventeringNågonuppgiñemai avosäkerheten är stor.ÖCB framhåller att
Även uppgiñerdeskett.intepliktpersonal har sombehovkommunernas av

sektornkommunaladenpliktpersonal inomÖCB behovetredovisar avom
integällerDetuppskattningar.myndigheternasstatligadegrundade påär

räddnings-ochBefolkningsskyddinompliktuttagnadenminst stora gruppen
hurerfarenheterfinnsdetbehöva avnärkan omprövasAntagandenatjänst.

ochkrigiräddningstjänsteninompersonalbehovetbedömerkommunerna
kom-denförMöjligheternaorganisationen. attbemannadehur attavser
civil-nuvarandedeninompersonalenutnyttjakrigsorganisationenmande

utbildnings-ochrekryterings-påverkakommerförsvarsorganisationen att
behovet.

ElförsärjningtillpliktpersonalrekryterabehovetBedömningama attav
personalförsörj-studiedenslutförtNUTEKsedan omreviderasbehövakan

EllagstiñningsutredningensAvenpågår.krigelområdet iinomningen som

budgetårendagar60högstunderGrundutbildning3.3Tabell
99596-2000I

AntalAntal personerFunktion SummadagarBefattning 2000199919981997199596

ochOrdning
säkerhet:

3004100l100l100140060019Beredskapspoliser

Befølkningsskydd
räddningstjänst:och

7502500500500500750HundRirare 7502500500500500750-Hemskyddsgrupp-
stfchef 750250050050050075012Samverkansgmpp-
stfchef

55012600260026002900l5002Summa -
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betänkande med förslag till riktlinjer för elberedskapen kan komma för-attändra personalbehovet. En utredning pågår vidare trossamfimdens be-omhov pliktpersonal i kig.av

ÖCB:s bedömningar hur mycket pliktpersonalav med grundutbildningentill 60 dagar kommerupp behövas framgårattsom tabell 3.3. Störreavdelen personalbehovet kommerav sannolikt här föreliggaäven inomatt
funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. Avsikten de bered-är attskapspoliser redovisas i tabellen skasom rekryteras bland militärt utbildad
personal lämnat fältförbanden.som

Grundutbildningens innehåll

Den föreslagna grundutbildningen till räddningsman kommer enligt de hit-
tills preliminära överväganden ägt omfattasom att inledanderum utbild-enunderning nio veckor och praktik inom den kommunala räddningstjänsten
under 12 veckor. Avsikten elevernaär att utbildningen ska kunnagenom
utföra brandsläckning, olje- och kemikalieskyddsåtgärder, räddning i sam-band med bl.a. och trafikolyckorras medverka isamt sjukvård.

Den har tagits tillsom ut ammunitionsröjare eller saneringsman genomgårförst utbildning till räddningsman och får därefter fyra veckors specialutbild-
ning i ammunitionsröjning respektive sanering.

Utbildningen till ambulansförare och sjukvårdare ska förbereda den civil-
pliktige för de uppgifter och speciella påfrestningar orsakassom av mass-skadesituationer. Utbildningen för ambulansförare omfattar teoridelen un-der nio veckor och praktikdel under veckor.en Teoridelen innehållersex

grunder för civilpliktigagemensamma undervisningsamt i fordonsskötsel,
motorkimskap, sambandstjänst och sjukvård. Den blir till sjuk-uttagensomvårdare får teoretisk och praktisk utbildning under sammanlagt tio veckor.

Regeringens beslut

Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 199596 beslutat fördel-omning medel för utbildning civilpliktigav personalav under budgetåret. Med-len är avsedda for utbildning i omfattning i huvudsaken överensstäm-som
ÖCB:smed förslaget imer rapport.
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miljövärnskår iinrättandeFörslag3.4.3 enavom
Kristianstad

utredningentillkapiteliredogörelsenframgåtthar,Regeringen avsom miljö-inrättandekommunKristianstads enavfrånförslag omöverlämnat ett
skaVerksamhetenKristianstad.i6-områdettidigare Pdetinomvämskâr

baserad påochtvå årminstunderförsök varapåbedrivasförslagetenligt
totalförsvarsplikt.lagenenligtcivilpliktigaförtjänstgöring om

Hög-delteoretiskomfattaföreslås somcivilpliktigadeför enUtbildningen
enligtdelasdel. Denpraktiskochför senareKristianstadiskolan ensvarar

miljöolyckor,medsambandisanering an-insatsområden:i fyraförslaget
åter-jordbruket,frånnäringsläckagereduktionfördammarläggande avav miljön.iprovtagningochskogslandskapettillvedaskaförande av

civilplik-deutbildningsamhället avverksamheten är att genommedSyñet
längrelandet. Iimiljön ettskydd förtillinsatserförfåskatiga reursen miljö-skablivit permanenteventuelltverksamhetenefterperspektiv att -- ländernai nmtinsatser,internationella t.ex.utförakunnaocksåvämskâren

Östersjön.



4 Svenska militära

jredsfrämjande insatser

1 Inledning

Från och med upprättandet den första FN-missionen iav Mellanöstern år
1948 har det fram till genomförts eller påbörjatsnu 30-tal fredsbevaran-ett
de operationer i FN:s regi. Verksamheten har vuxit kraftigt under år.senareEnbart under år 1992 utökades de insatta styrkorna från omkring ll 500
till 50 000 Den civilaca personalen ökademan. från 700 till 9 000 perso-I september 1994 deltogner. sammanlagt något 78 000än imer personerFN:s fredsfrämjande insatser. Flera operationema omfattar bådeav civila
och militära uppgifter.

Mer 60 000än svenskar har under åren gjort FN-tjänst. För närvarande del-
Sverige medtar l 300 fördeladeca mellan sjupersoner FN-operationer.

Drygt 1 200 dessa tjänstgör iav UNPROFOR i f.d. Jugoslavien. De övriga
fullgör olika observatörs- och monitoruppdrag i världen.runt om

4.2 Regelverk och organisation

1 Författningar
Regeringen grundar sina beslut insatser internationellt fredsfrämjandeom
operationer på

El Lagen 1992:l 153 väpnad styrka färom tjänstgöring utomlands.

Enligt denna lag, den 1januari 1993som lagen beredskapsstyrkaersatte om
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ställaOSSEellerFNfrånframställningefterregeringenfårFN-tjänst,for
inom Försvars-organiseradfinnasskautlandsstyrkadenpersonal somur fram-utomlands. Detverksamhetfredsfrämjandeförfogande fortillmakten

iutomlandstjänstgörafårsamtidigt0003högstlagen personergår attav utvecklatsdetskäl harpraktiskaoch enorganisatoriskaväpnad tjänst. Av
slagolikapersonal t.ex.civilobeväpnad avinnebär ävenpraxis -attsom Försvarsmak-ianställaskantulltjänstemänochcivilpoliserdiplomater, -

begränsarFN-operationer. Lagenideltaförutlandsstyrkor t.ex.atttens
utlandstjänst.obeväpnade görantaletinte som

Bosnien-ibataljonsvensk-danskdeltagandebeslutRegeringens enavom
förstyrkaväpnadlagenpåinteemellertidsiggrundade omHercegovina

ansågsfall uti dettamandatFN:sSkäletutomlands. atttjänstöring var
ifattadesBeslutetverksamheten.fredsfrämjandetraditionelladenöver

riksdagen.medgivandesärskiltefterstället avett

regeringeninnebär attlagbeslutat1994underhar somRiksdagen enom
ochövningarideltaförutomlandsstyrka attväpnadsändabemyndigas att

interna-förinomverksamhetfredsbevarande ramenförutbildningannan möjliggöratillnärtidisyftar att sam-Bestämmelsernasamarbete.tionellt
för PFF.inomverkan ramen

Organisation2

medgenomförasskaverksamhet sammainternationellaFörsvarsmaktens
för Försvars-gällerorganisationochledningansvarsförhållanden, som

högkvarterFörsvarsmaktensinnebär attövrigt. Detiåtgärdermaktens
tilllämnasproduktionsuppdrag enEttverksamheten.inriktarochleder

åtgärderna.verkställerfördelningschef,produktionsledare somregional

under armé-lyderSWEDINT,internationella somcentrumFörsvarets
sammanhållande förochproduktionsledaren ärtillstödlämnarledningen,

expertroll,harSWEDINTtjänst.internationell eniförbandtillunderstöd
hörutbildningsrollen attTill svaraarbetsgivarroll.ochutbildningsroll enen fredsfräm-inom detutbildningssamarbetetnordiskadetdelSverigesför av

fråncivilpoliser samt-ochstabsoñicerareutbildasSverigeomrâdet. Ijande
uppdrag.internationellaförländernordiskaliga

ihåll För-mångapåskerutlandsförbandenpersonal förUtbildningen av militäraiutlandstjänstskaKvinnor göraorganisation.svarsmaktens som
observatörermilitäraochofficerareenheter,mindreipersonalförband,
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utbildas emellertid vid SWEDINT.

3 Genomförda och pågående insatser

Sverige har under de åren deltagitsenaste i tio fredsfrämjande operationer
har avslutats under perioden. Likasom många operationer pågår för närva-

rande med svensk personal deltagare.som

Fördelningen mellan olika länder och operationer framgår tabell 4.1.av

Den ersättning Försvarsmakten erhåller för densom militära fredsfrämjande
verksamheten uppgick under budgetåret 199394 till miljard kronor.nära en
Beloppet innebar fördubbling jämfört med ersättningenen under budgetåret
199293. Det ska framhållas ersättningen inteatt täcker samtliga kostnader

Försvarsmakten har för verksamheten.som De redovisade beloppen ska
det möjligtgöra för Försvarsmakten bestrida kostnadernaatt för utbildning,

rekrytering, löner under tjänstgöringstiden, ochtransporter del övrigaenkostnader i operationsområdet. FN står för väsentlig del kostnadernaen avför uppehållet under tjänstgöringstiden. Andra kostnader för förslit-t.ex.-ning materielen har hittills belastat olikaav anslag i försvarshuvudtiteln.-
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svenskInternationellafredsfrämjande insatser som4.1Tabell
1948-95årenideltagitpersonalmilitär

personalTypÄr avOperationLand

Avslutade
operationer:

Bataljon-1987NationsPeace-UnitedCypern Civilpoliser1993i CyprusKeepingForce -
UNFICYP

Sjukhuskompani-1986InterimNationsUnitedLibanon inklUnderhållsbataljon1986-1994LebanoninForce sjukhusUNIFIL

Civilpoliser19901989-TransitionNationsUnitedNamibia
inGroupAssistance

UNTAGNamibia
Fältsjulchus1993OperationNationsUnitedSomalia Civilpoliser1994SomaliaUNOSOIWin SWEDRELIEF1992-93

Civilpoliser1991-93TransitionalNationsUnitedKambodja
CambodjainAuthority

ACUNT
observatörerMilitära1993-94OperationsNationsUnitedMozambique Civilpoliser-ONUMOZMozambiquein SWEDRELIEF-

observatörerMilitära1988-90GoodNationsUnitedAfghanistan
MissioninOñices

PakistanandAfgahnistan
UNGOÅIAP

observatörerMilitära1988-91Iran-IraqNationsUnitedIran-Irak
GroupObserverMilitary

UNIIMOG
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Land ÅrOperation Dp personalantalav
personer

Central- UnitedNationsObeserver 1989-93 Militära observatörer
amerika Groupin CentralAmerica Civila poliser

ONUCA

El Salvador UnitedNationsObserver 1992-1995 Militära observatörer
Missionin El Salvador Civila poliser
ONUSAL

Pågående
operationer:

Mellanöstern UnitedNationsTrue: 1948- Militära observatörer17
supervisionOrganization
UNISO

Indien UnitedNationsMilitary 195l- Militära observatörer7
Pakistan ObseverGroupin India Medicinskassistent1
ochKashmir andPakistanUMMOGIP

Irak-Kuwait UnitedNationsIraq-Kuwait 199l- Militära observatörer6
UNIKOIW

Georgien, UnitedNationsObserver 1993- Militära observatörer8
Abschasien Missionin Georgia

UNOMIG

Guatemala UnitedNationsMissions 1994- Militära observatörer2
in GuatemalaWINUGUA

Angola UnitedNationsAngola 1991- Militära observatörer20
VerificationMissionII-III SWEDRELIEF7
UNAVEMII-III

F.d. Jugø- UnitedNationsProtection 1992- Högkvarterskompani127
slavien ForceMVPROFOR Del Nordbat 40lav

Huvuddelen Nordbat2av
l 030
Stabsoñicerare9
Militära observatörer19
Civilpoliser35



År personalantalDpLand Operation av
personer

Monitorer81991-ComunityBalkan European
MonitorMission
ECWM

15Gdinsövervakare1994-ConferenceInternationalEd.
YugoslaviaJugoslavien Formeron

ICFD

Delegater61953-NationsNeutralKorea
CommissionSupervisory

NNSC
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ÖVERYÃGANDEN11

OCH FORSLAG

5 Den jramtida katastrof-
och flyktinghjäljøen

världeni

5.1 Allvarliga olyckor fastai anläggningar
Den moderna samhällsutvecklingen karaktäriseras i internationelltett
perspektiv snabbt växande användning kompliceradav en tekno-av
logi, ökad storskalighet i produktionen och hanteringen samtav varor

stark urbanisering. Komplexiteten ien samhället ökar följdsom en avdetta. Det leder i sin till ökningtur riskerna för allvarliga olyckoren av
i bl.a. fasta anläggningar.

De mycket svåra olyckor i anläggningar olika slag inträffatav som
under det decenniet harsenaste inneburit frågor riskhantering,att om
skydd och säkerhet efter hand blivit allt uppmärksammade. Erfa-mer
renheten från de överväganden och diskussioner visarägt attsom rum
både den framtida riskbilden och behovet internationell hjälp vidav
räddningsinsatser i samband med sådana olyckor svåra bedöma.är att
Det gäller olyckor drabbar industrier också händelsersom imen t.ex.
lageranläggningar, energiproducerande anläggningar, fasta kommunika-
tionssystem och forskningsinstitutioner. Terrorism och sabotage kan
orsaka allvarliga händelser explosioner, dammbrottt.ex. eller stads--bränder påverkar behovet internationella hjälpinsatsersom påav-
många olika håll i världen. Mångfalden olycksscenarion och skadorav

kan uppstå talar förnärmast behovetsom internationellatt hjälp kanav



påefterfråganbetydelse försärskildöka. faktorkomma En sven-att av
inärområde Europa.utvecklingen i vårthjälpinsatser östraska är

allvar-ingripandenocholyckoråtgärder närförebyggandeBåde mot en
förinomsammanhangi delhanterashar inträffatlig händelse ramenen

olyckorkärnkrañsolyckor ochgällerkonventioner. Detinternationella
andra länder.drabbartill effekternaleder ävenattsom

miljöolyckorAllvarliga5.2

utsläppdeframför alltuppkommermiljöolyckorAllvarliga avgenom
ivid olyckorföljdenbliroñaskadligaandrakemiska eller ämnen som

tilllederUtsläpptransportolyckor.vid sto-anläggningar ellerfasta som
ochnaturolyckormedsambandinträffa iocksåi miljön kanskadorra

visarStaternaundersökning från tre natur-krig. Förenta attEn en av
farligautflödenleder tillkatastrofer ämnen.av

miljö-definitionöverenskommeninternationelltfinns ingenDet
dem. Debeskriver konsekvensernamodellolyckor eller någon avsom

ke-medtill olyckorknutiti allmänhetgjorts harredovisningar ansom
kän-beskrivningarnaflestaskadliga Demiska eller andra ämnen. avser

miljönförkonsekvenserallvarligafått t.ex.kemikalieolyckorda som -
Basel och Sevesoi Bhopal,kemikalieolyckomade mycket svåra -

regiiundersökning EUisTjernobyl.kämenergiolyckan i En omsamt
farligamedhändelserantalet äm-Frankrike visar 73 %olyckor i att av

i miljön.betydande skadororsakadenen

inträffatskadordet gällersärskiltuppgifterBristen på närär stor som
län-i dessakunskapernabegränsadedeberor bl.a. påu-länderna.i Det

kanhjälpåtgärderdeochskydd fordrasdetder både somomsomom
internationella insatser.organiseras genom

in-denökar bådeu-ländemainfrastrukturen i mångaFörbättringe i av
omfattningenländer ochaktiviteten i dessa transporterdustriella avav

länderna. med denbl.a.sammanhänger över-farliga inom Detämnen
u-länder.industriländer tillsker frånkemisk produktionföring somav

utveck-kommerolika sammanhanggjorts ibedömningarEnligt de som
antaletökning bådeinnebärasannolikti u-länderlingen många att aven

olyckor.dessa Denstorleken påskadar miljön ocholyckor nyaavsom
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teknologi kommer fram innebär emellertid riskersom för fler allvarliga
miljöolyckor i industriländema.även Genom effektivare förebyggande
åtgärder går det i utsträckningatt begränsastor den ökning skadornaav
i miljön skulle kunna bli följden.som

5.3 Naturkatastrofer
Den långsiktiga trenden det gäller antaletnär människor omkom-som

i naturkatastrofer långsamt stigande.mer är En vanlig förklaring till
detta den ökande folkmängdenär och antalet mycketatt städerstora

framförväxer, allt i tredje världen. Dessa städer speciellt sårbaraär och
sekundära effekter, bristt.ex. och medicinmat, vatten efter jordbäv-
ningar, skapar ytterligare offer. Torkkatastrofema beror ofta föränd-på
ringar i odlingen öknen Ävenbreder sig. dessa problemut blir värre-
med ökande befolkning.en

Det flera hundra miljoneratt människoruppges årligen drabbas av
naturkatastrofer. Antalet ökar enligt uppgifter med omkringsamma
10 miljoner året. De flesta dessa märmiskor lever iom fattigdomav

regel i länder sociala skyddsnätsom utan där de särskiltär- utsatta.
Många behöver därför hjälp under lång tid efter själva katastrofen.

Samtidigt med ökningen antalet drabbade vid naturkatastrofer harav
beredskapen förbättrats i många länder. Flera länder i framför allt Asien
och Latinamerika tidigare begärde internationell hjälp vidsom vul-t.ex.
kanutbrott och jordbävningar klarar del räddningsarbetetstornu en av
med eller med hjälp från närliggandeegna länder.resurser

Under år har det vid endast några få naturkatastrofersenare varit ak-
tuellt svenskatt sätta räddningspersonal. Sverige har däremot genomfinansiella insatser via ideella organisationer och FN-organ hjälpt fiam-
för allt u-länder drabbats naturkatastrofer. Dennasom del kata-av av
strofhjälpen utgjorde under budgetårensammantaget 198485-198889
drygt 26 % den totala svenska katastrofhjälpen.av Andelen har sjunkit
till 10 % under de åren, samtidigtsenaste katastrofanslaget ökatsom
kraftigt. En minskning hjälpen till länder drabbade naturkatastro-av av
fer har emellertid skett i absolutaäven tal.



katastroferKomplexa5.4

detemergenciescomplexkatastroferkomplexas.k.vid -Insatser
händelserallvarligavidåtgärder somtidigare nämntskan varasom ingripasamftmdet attinternationelladettvingarochorsakerflerahar

humanitariana majorinsatserhumanitäraochmilitärapolitiska,med
responsesystem-widethat requiresmulticasual aof naturecrisis a områ-katastrofhjalpensinomökningårens storadeförstår senaste- flyktingströmmartillupphovkrigellerkonflikterAntalet gersomde.
inomkonflikter stater,alltframförgällertid. Detunderökathar senare internflyktingar.antalbetydandeettvilka genereratinbördeskrig,ofta

miljo-till 25uppgånärvarandeforFN-organenenligtberäknasDessa
regel-ellerpennanentakonflikterna ärinomstatligadedelEn avner. krig.tilloftalederkonfliktersocialaOutlöstaåterkommande.bundet

kontrollerakanstatsmaktoftareallt attinträffar utan enKonflikter
lösningaråstadkommafallandrai attsvåraredet änskeendet. Det gör

fred.skapaochhjälp attattt.ex. ge-
ikonfliktertill t.ex.lettsönderfall harJugoslaviensochSovjetunionens

TjetjenienTadzjikistan,Georgien,Armenien,Azerbadzjan,Moldavien,
Jugoslavien.f.d.och

Somaliaanarki. Itill t.ex.i dagstår gränsenafrikanska staterMånga
SudanochLiberialänderiochregering somingenfortfarandedetfinns

landet.delarbetydandekontroll avöverregeringensittandedensaknar
långvarigaefterinlettsfredsprocesserharAngolaochMoçambiqueI

RwandaImycketfortfarande stort.Hjälpbehovet ärkonflikter.interna
tilllett1994årundersärskiltkonflikternainbördesdeharBurundioch

länder.mellanochinombådeflyktingströmmaromfattande

ikurderförHjälpbehovetAfghanistan.ikonfliktenfortsätterAsienI
ocksåIrak stort.södra äriträskarabers.k.ochIraknorra

bidragitocksåmedia harikatastroferkomplexadessaSpeglingen av hjälp. DeFN-systemet attoch geregeringartrycktill -ett - dramatisktökatharkatastrofhjälpförinsatsergivarländemasstörre
lång-bekostnad detskettÖkningen har avåren.deunder senaste

emellertidfinnskrisemautlöserfaktorerbiståndet. Desiktiga som
fort-dömaallt attattkommerhjälpbehovenoch avkvarfortfarande
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Det viktigtsätta växa. hjâlporganenär i denatt ökande verksamheten
beaktar de långsiktiga utvecklingsaspektema. Strävan i det samman-
hanget måste bl.a. lokala skaatt användas ivara störreresurser om-
fattning hittills.än

Figur 5.1 visar det samlade katastrof-att och flyktingbistândet i värl-
den gångerän årtre 1993 istörre slutetvar mer l980-talet.än Upp-av
gången berodde framför allt på flyktinghjälpen ökade.att

De FN-organ framför allt blivit engagerade i flyktinghjälpensom är
UNHCR, WFP, UNWRA och BetydandeUNICEF. insatser sker också

Röda Kors-organisationema ochgenom ICRC UtredningenIFRC. har
tidigare beskrivit uppgiñDHA:s koordinera hjälpinsatser.att Bidragen
till FN-organen har ökat kraftigt under de åren, vilket framgårsenaste

figur 5.2.av

I situationer konflikternär bryterstora har FN-organen visatnya ut sig
problem medstora i det första skedetatt snabbt mobilisera tillräck-

ligt med personal och utrustning. De tydligasteegen exemplen på större
katastrofer denna under årtyp umbärandena för kindernaav ärsenare
i Gulf-kriget och konflikterna i Somalia, Rwanda och f.d. Jugoslavien.

5.5 De internationella be-påorganens syn
hovet insatser med svensk personalav

I Inledning

internationellaDe hjälporganisationema har i allmänhet personellaegna
och materiella för kunna bedriva hjälpverksamhetattresurser i vissen
omfattning. Insatser vid katastrofer fordrar mycket omfattandesom re-

eller inträffar samtidigtsurser insatsersom redanstora pågår kansom
emellertid inte hanteras med hjälp enbart de organisa-av resurser som
tionerna långsiktigt kan upprätthålla förutsätter iutan regel mobilise-en
ring ytterligare styrkor utrustade ochav är på förbereddasom annat sätt
för uppgiften.

Flera FN-organ har ort den erfarenheten insatser medatt personal och
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kravellerunderlättar ettländer rentenskilda ärfrånutrustning av --
finnssnabbt.ske Det motåtgärder måsteomfattandesituationeri när

intresseorganisationer attinternationella ettflerabakgrunden hosden
kanomedelbartdeberedskap såländer har atti olikahjälporganen en

by-avtalstandträffatharhjälporganinternationellatill. Någrahjälpa
Sverige.i bl.a.organisationeroch ideellamyndigheternationellamed

utrustningochpersonalsändakunnasnabbt skadessainnebärDet att
in-införandediskussionerutomlands. Dekatastrofområden avtill om

olikapågår hosnärvarandeförpackages organservicesatspaket som
förberedelsernautvecklaländer skai olikahjälporganentillsyftar att

medverkan.sådanför en

synpunkterdedelavsnittenföljandedeiredovisar somUtredningen
internationellaföreträdare förmeddiskussioner organframkommit i

utrustning.ochpersonalsvenskmedinsatserbehovet avom

UNHCR5.5.2

kapiteliredovisatutredningenhåller, enRäddningsverket som
medsamarbeteiflyktingkatastrofervid akutaför insatserberedskap

svenskaandraIngaRädda Barnen.gällersak orga-SammaUNHCR.
ochnorskadedäremotförberedelser,liknandeortharnisationer

förorganisationen närva-flyktingråden. UNHCR attdanska uppger
behöverintedärförochby-avtalstandmångatillräckligtharrande
nordiskaDenhjälporgan.svenskamed fleröverenskommelseträffa

avtal.flyktingrådensdanskaochnorskadefylldkvoten är genom
dessarisken attavtal, storharorganisationer äralltför mångaOm

ytterligare standdetta kommer attTilluppdrag.fårundantagsvisbara
emellertid påpekatharverksamheten. UNHCRfördyraskulleby-avtal

ideella organisa-svenskakontaktakommer ävenorganisationen attatt
har standUNHCRdehosstyrkornaavtaltioner somorganutan om

medförenadealltidavtal ärEñersomtill.räckermed inteby-avtal
ytterligareemellertid intenärvarandeförorganisationenvillkostnader

beredskapen.utöka

behöver UNHCRkatastrofi annanakutfasen överärsjälva enNär en
sådanaförsta skedet. Ii detdeltagithardenpersonal äntyp somav

organisationerideellasvenska attförförutsättningardetfinnslägen
dessaför hurnärvarande ingetförfinns system resur-medverka. Det



ska kanaliseras till ochUNHCR hur rekryteringenser ska Detgöras.
måste bli fråga ad hoc-förfarande.ett Enligtom UNHCR personalär

medverkan helt eller delvis finansierasvars sändarlandet alltidav en
organisationen kan tillvara.resurs Organisationensom ta föredrar

emellertid hjälpen länmas i formatt kontanta bidrag.av

hörUNHCR till de internationella arbete förstartat ettorgan som ut-
veckling insalspaket med personal och utrustning.av Insatspaketen
ska kunna omfatta flyg- och landtransporter,t.ex. hantering fömö-av
denheter, Vattenförsörjning, sanitär verksamhet, anläggande lägerav
och hälso-vägar och sjukvård.samt De statliga framför alltorgan -Räddningsverket själva kan utveckla idén och har förutsätt-som-
ningar erbjuda paket tillatt konkurrenskraftiga priser kommer sanno-
likt ha goda möjligheteratt delta i kommandeatt insatser. Nära till
hands för Sverige med tanke tidigarepå insatser ligger insatspaket
för landtransporter, Vattenförsörjning, sanitär verksamhet och an-
läggningsverksamhet.

5.5.3 UNICEF

framhållerUNICEF organisationen villatt få till stånd stand by-avtal
med svenska hjälporgan. Organisationen önskar i första hand avtalett
med SWEDRELIEF. Det resultatär samarbetetett mellan dessa bådaav

Även UNICEF utarbetar förorgan. närvarande förslag insatspaket.om

Flera svenska ideella organisationer eftersträvar träffa avtal medatt
UNICEF. harSIDA utvecklat Standardavtal förett samarbetet mellan
de ideella organisationerna och UNICEF.

5.5.4 DHA

harDHA normalt ingen fältverksamhet. Det finns därför ingetegen
behovstörre hjälppersonal. I Rwanda harav DHA emellertid kontorett

för samordning de mycket och mångsidigtstoraav hjälp-sammansatta
insatserna. Räddningsverket har bistått i dettaDHA samordningsarbete
och organisationen har skalTaövervägt vissatt utrustning. Inomen re-geringskansliet bereds för närvarande hemställan från till denDHAen
svenska regeringen Räddningsverketatt ska hålla beredskapom foren
liknande stödinsatser.
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fonn.i någoninsatspaketståndtillfåÄven attövervägerDHA

UNHCHR5.5.5

kon-dämpaellerförhindraskaarbeteinternationelladetled i somEtt
förökarVerksamheten närva-rättigheter.mänskligaflikter värnaär att

rättighetermänskligakommissarie försärskildrande. En post som
inrättats.harUNHCHR

underförfogande harkommissarienstillstårorganisationDen som
faltverksamhet.dennaimedverkansvenskställt frågortid omsenare området.inomberedskapsstyrkorutvecklatharDanmarkochNorge

WFP5.5.6

tagitsuccessivt övermedsamarbetsavtal UNHCRhar ettWFP genom
WFPorganisation.dennafrånflyktingarförlivsmedelförsörjningen av

nödvändigadeansökagivarländema re-hosuppgifttill omhar attnu flyktingarna.tillframnårlivsmedelsbistândettilloch attsesurserna

katastrofsituationerilivsmedelsbiståndettotaladet%60Mer än av
människormiljoner47OverWFP.1993under årkanaliserades genom
bistånd.dettadelfickflyktingarmiljonerhörde 27 avtill dessa --

intresseradorganisationen ärförklarat avhar attförFöreträdare WFP
hjälporgan.svenskamedsamverkanen

ECHO75.5.

blikommitredovisningen atttidigaredenframgåttharECHO avsom
hjälpverksarn-internationelladeninomaktörernaviktigastedeen av EU-län-betydandedemedsammanhänger somresurserDettaheten.

dettakatastroñnsatserförkanaliserar organ.genomdema

hjälpverksarn-fortsattadenriktlinjer förtillförslagdetgrundvalPå av
för-1995årunderkommerinom ECHO enuarbetatsharheten som Övervägandena kom-medlemsstaterna.meddialogdjupad ägaatt rum

92



särskilt gälla den andelatt verksamhetenstora och medlenmer av som
inte avsedda för snabba insatserär i akuta skeden.

inriktningECHO:s i alltär väsentligtnämnts förbliattsom ett organ
stöder andra och aktörers hjälpverksamhet på fältet.som Ut-organs
de långsiktigaöver partnerskapsavtal redan slutits med flerasom sven-

ska ideella organisationer sig företrädare för ledningECHO:suppger
ha intresse utveckla samarbeteatt med svenska hjälporgan,ett inkl.av
Räddningsverket på ad hoc-basis, för till stånd konkurrenskraftigaatt
insatser.

6 Utredningens bedömning efterfråganav
hjälpinsatserpå med personal och

utrustning

5.6. I Gränssättande faktorer
Utredningen har underlag för sina överväganden i söktsom rapporten
bilda sig uppfattning hjälpbehovet i världen och efterfråganen om om
på svenska insatser. En utgångspunkt för de slutsatser utredningen
kommit till några faktorerär för enskilda länderssätter gränsersom
medverkan med personal och utrustning i den internationella hjälpverk-
samheten och också understryker osäkerheten i bedömningama.som

Trots hjälpbehovenatt i världen mycketsammantaget ñnns detär stora
omständigheter hindrar eller försvårar utnyttjandet hjälpresur-som av

Till detta hör svårigheterna länkaserna. ansträngningaratt frånsamman
olika håll till fungerande och slagkraftig hjälpverksamhet. Det gälleren

välja de styrkoratt och andra i sammanhanget.resurser som passar
Annars minskar värdet insatsen.av

Företrädare för den Internationella Röda Kors-federationen har nyligen
framhållit del åtgärderatt kan åstadkommarent skadaen större änav
nytta.

Erfarenheten visar bl.a. det råder konkurrensatt mellan länderen som
i katastrofsituation vill hjälpa till. Flera länderen använder olika slag av
metoder för profilera sin verksamhetatt och till de får möjligheterattse
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finan-sammanhangetmedel i det årväsentligt egenmedverka. Ettatt
vill-ellerutrustningpersonal ochmedinsatserriktadesiering egenav

underomfattningiökatharsyfte. Dettamedbidragkorade samma
ochhjälpandemellandirektkontakterbilateralaoftaår genomsenare - sidanvidfalli mångaskerinsatserSådana omländer.hjälpbehövande

FN-utföraskansamordningdenochbehovsbedömningar avsomde
finns attdenvidarepåverkas strävan an-Efterfrågan somavorganen.

för-dethareffekterSammalokalakatastrofområdetsvända resurser.
samverkaniellersjälvasiglärttidigare attländerflerhållandet änatt

problemen.delhanteraländernärliggandemed aven

olika slaghjälporgantillbidrarfaktorerna attredovisade avAlla de -
i denanspråki ut-inteallmänhetiländer tasandraoch iSverigei - omfattningi denintesannoliktochforde harsträckning resursersom

önskar.självaskälolikaländernahjälpandede avsom

svenskapå insatserEfterfrågan5.6.2

forinträffarnaturkatastrofermångadelSverigesför är attErfarenheten
rädd-svenskskickameningsfullt utattskade enförbortlångt att vara

Avståndenskede.förstaräddningsarbetetsideltaskaningsstyrka som
Eñer-blir höga.insatsernaförkostnadernaocksåfallsådanai attgör

naturkatastrofer före-personal vidsvenskmedhjälpinsatserpåfrågan
till-harinteälvanärområdeländer i vårtdeallt iframför somligger

Exempel påinträffa.skullenaturkatastroferräckliga storaresurser om
Armenienijordbävningentidunder ärnaturkatastrofersådana senare

förintresse1992. StortLettland år sven-iskogsbrändemaoch1988år
naturkatastrofområdetinomorganisationerideellaochmyndigheterska

ideltarsvenskaFleraåtgärdema. re-förebyggande organdehar även
förebyg-områdetinomprogramländeriellergionala programprogram

svenskai denprioritethar högåtgärderSådanakatastrofhjälp.gande
katastrothjälpen.

annorlundanågotavståndlängre ärresultatuppnåMöjligheterna att
tidfinnsdetframför alltSkälet att merflyktinghjälpen. ärgällerdetnär

föranleddaräddningsinsatser ärvid deinsatsen sominledningen äni av
framfördettanaturkatastroferna. Det är trotsinträffadeplötsligtdeav finnsdetflyktingkatastrofomfattandeskedet somförstai detallt enav

dennakommertidEfterpersonal.utländskmedinsatserbehov enett av
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personal kunna FN-organensatt ordinarieersättas anställda ochav av
lokala lqañer. Efterfrågan på svensk personal från FN-organens sida
har uppkommit dessa i börjannär omfattande insats inte harav en mer
tillräcklig kapacitet till eller inte hunnitatt rekryterata lokalännuegen
personal i den omfattning behövs. Det går inte förutse ochatt närsom
i vilken utsträckning kapacitetsproblem detta slag kommer attav upp-
stå.

Utredningen drar de redovisade iakttagelsema slutsatsen behovetav att
svenskt deltagande för samtliga slag med personalinsatser ochav av

utrustning kommer variera i omfattning och inriktning.att faktorerDe
inverkar på hjälpbehoven har med geografiska, ekonomiskasom och

Ävenpolitiska förhållanden andra länders intresseatt göra. hjälpatt ge
och samspelet mellan hjälpstyrkor från olika länder spelar in. Efterfrå-

på svensk hjälppersonal har varit starkt oregelbunden och kommergan
sarmolikt fortsätta det.att vara

Enligt de internationella organisationernas bedömningar kommer det
samlade hjälpbehovet i världen emellertid i framtiden. Erfaren-att växa
heterna svenska myndigheters och ideella hjälporganisationers in-av

enligt uppgifter frånsatser är flera FN-organ mycket goda. bidrarDetta
enligt utredningens bedömning till efterfrågan på svenska insatseratt

under längre periodsammantaget torde komma öka. För sådanen att en
ökning Sveriges medverkan talar bl.a. det samarbete det gällerav när
beredskap och planering inletts med DHA och UNHCR. bi-Densom
laterala samverkan inom räddningstjänstens område håller på attsom
utvecklas med i Europa verkar istater östra riktning.samma
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6 Organisation och resurser

för civila hjälpinsatser

6.1 Den internationella samordningen
några utgångspunkter-

6.1.1 Behovet samordning mellan länder ochav
organisationer

katastroferDe inträffar och fordrar hjälp utifrånsom har oñasom ensådan omfattning det ligger i sakens detnatur svårt föratt är FN-- -tillsammansatt med ideellaorganen organisationer den hjälpge sombehövs. Detta gäller framför allt vid katastrofer eller andra händelser
utvecklas mycket snabbt.som

En effektiv hjälpverksamhet fordrar samspel medett från olikaresurser
håll inom för de internationella organisationemasramen arbete. Sam-
spelet ställer krav på samordning. Flera organisationer inom framför allt
FN-systemets söker på olika koordineraattram sätt det internationella
hjälparbetet så insatserna iatt omfattning och inriktning be-motsvarar
hoven. Det finns regel också behovsom ett samordna de olikaattav
internationella organisationemas åtgärder i katastrofområde.ett

Som utredningen redovisat tidigare i håller flerarapporten organisa-avtionerna på utveckla instrumentenatt för samordningen. innebärDet att
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enskil-användningenkunnakommerutsträckning styraökad att avide
harresultatdeGenomandraochhjälpstyrkor somländersda resurser.

länder skapatfleraharsamordningenförförberedelserna eniuppnåtts
hjälp-desända ikunnaomedelbart vägsåförberedskap gottatt som

kanOrganisationernauppgifter.olika slagförbehövsstyrkor avsom
de skalogistikochsambandstjänstförbehöva omt.ex.vidare resurser

fordrar.katastrofornrådenaisamordningenstabsarbetedetklara som
personalmedbistå ävengivarländemauppgiñ för attviktigDet är en

denuppbyggnadeniochsamordningsverksamheten avplaneringeni av
stabsarbetet.iocksåbehövsberedskap som

organisa-internationellastödjafortsättabörmyndigheter attSvenska
skekanDetsamordningen. t.ex.utvecklasträvandeni deras atttioner

katastrofområdena. Denistabsresurserderasförstärkning avengenom
olikaförberedelser påeffektivahjälpverksamhetenutveckling somav
deanvändningenökakunnaväsentligt avtill kommerlederplan att

insatser.derasutbytetochförfogandetillstårhjälpstyrkor avsom

bedömerdenframhållasammanhanget attdet härvill iUtredningen
internationellaitillrekyterassvenskar posterflerangelägetdet attsom

isvenskaanvändningenpåverka resurserkandär dehjälporgan av
hjälp-och EU:sallt FN-organenframförgällerDethjälpverksarnheten.

harkapitel 2iredogörelsenframgått rege-Somorganisation ECHO. av
rekry-främjaskainterdepartemental arbetsgrupp,tillsatt somringen en

organisationer.internationellaibefattningartillsvenskarteringen av
be-beakta densärskiltmeningutredningensenligtbörArbetsgruppen

hjälp-internationellatillsvenskarflerrekryteringtydelse avensom
hjälpverksam-humanitärasvenskadenutvecklingenhar för avorgan

heten.

internationella organisa-Överenskommelser med6.1.2
länderenskildaochtioner

iändamålsenlighetenförgrundläggandeförberedelserEffektiva är
träffarländerolikahörförberedelsernaTill atthjälpverksamheten.

hjälporganisationerinternationellamed sam-överenskommelser om
utrustningochpersonalmedmedverkanalltframförgällerarbete. Det

överenskommelserSådanagenomföras.skahjälpinsatservid de som
landsförförutsättning ettattsannoliktframtideni attkommer envara
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hjälporganisation ska kunna i anspråk redan itas det inledande skedet.
Det med insatspaketsystem flera internationella organisationersom
håller på utveckla kan bliatt instrumenten förett sådanav en samver-
kan i planerade och avtalade former.

Räddningsverket har medverkat i det arbete inom UNHCR syftarsom
till utveckling idén insatspaket.en Det angelägetav deärom att sven-
ska hjälporgan statliga myndigheter och ideella organisationer- som-har förutsättningar för sådant samarbete sökerett fä till stånd den sam-verkan med intemationella organisationer insatspaketen innebär.som

Räddningsverket och Socialstyrelsen förbereder samarbeteett som
innebär hälso- och sjukvårdenatt ska kunna bidra med medicinsk
personal och innebärDetutrustning. åtgärderna inomatt förramen
Räddningsverkets insatspaket ska kunna omfatta medicinsktäven
omhändertagande, srnittskydd, vaccinering och andra allmänt hälso-
skyddande åtgärder. Inom det medicinska området gäller det framför
allt utbildningatt personal i de hjälpbehövandege länderna. Det kan
ske akut i samband med händelse eller förebyggandeen åtgärd.som en
Räddningsverket och Socialstyrelsen samarbetar för närvarande vid
genomförandet den insats i Zaire ska underlättaav omhänder-som
tagandet människor drabbats ebolaepidemin.av Samarbetetsom av
sker inom för insatsWHO:s i landet.ramen

Även bilateralt samarbeteett kan komma behövas med länderatt i
närområdet. Det i sådana fall frågaär räddnings- och miljöskydds-om
insatser. Sverige har samarbetsavtalett med de nordiska länderna för
insatser inom räddningstjänsten. Räddningsverket har i promemoriaen
föreslagit liknande överenskommelseatt en samverkan ska träffasom
med Estland och Lettland. Genom samarbetet ska den estniska och
lettiska räddningstjänsten vid de olyckorstora inträffar snabbtsom
kunna få hjälp med personal och utrustning.

6.1.3 Konsekvenser E U-medlemskapetav

Tillkomsten EU:s hjälporganisation ECHO betydelsefullav är hän-en
delse i den intemationella hjälpverksamhetens utveckling. Tillkomsten
uttrycker både medlemsstatemas politiska vilja vidareutvecklaatt och
fördjupa sitt samarbete och insikt den utrikespolitiska betydelsenen om
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kom-områdekraftsamlassamarbetet mot etteuropeiskadet somattav
understrykerförFöreträdare ECHOkriget.kalladeteftermit i centrum

betydandedeviktenstarktförhållanden attdessatillhänsynmed av
fårmaktekonomiskasamlademed EU:shjälpresurser ECHO -som -

Dennai insatser.användningsynligtillkommerhanteramöjligheter att
med hän-skäl ochEU-politiskaallmännabådeviktigsynlighet avanses

konkurrensförhållanden.transatlantiskaföreträdesvisrådande,tillsyn

EU-komrnis-hittillsharverksamhet styrtsInriktningen ECHO:s avav
deunderharMedlemsstaternadessförinomsionen ansvar.ramen

haftoch katalysatorsamordnandefunnitsår ECHO organsomsom
insyn. Dettafåellerpåverkamöjligheterbegränsaderelativt att ens

tids-genomförasmåste utaninsatser,snabbaenbartgäller inte som
samrådsprocedurer.ödande

betydel-utrikespolitiskaochvolymkatastroñnsatsemasmedtaktI att
harsvälltändamåletfördisponiblaochökat ECHO:s resurser -se - sir1inriktningenrelateramedlemsstaternaför attökat avsvårigheterna

verk-finansieradekollektivttill denhjälpverksamhetnationellaegen,
blandochtydligtbehovetuppenbara ettvia Detsamheten ECHO. av

ställningstagan-grund förregelsystemförankratmedlemsstaterna som
hartillmötesgås. ECHObörjatnyligenharprioriteringartillden m.m.

kom-åretdetunder närmasteregelsystemtillförslagutarbetat ett som
EU-kormnis-mellanöverläggningarochdialogföremål förbliattmer

vik-sammanhangeti detDetmedlemsstaterna.och ärsionen, ECHO
denochmellan västeuro-roller ECHOfördelningenklargöratigt att av

diskussionparallell ägerinom rumunionen WEUpeiska enramvars
katastrofinsatser.civilaom

betydande korn-ochtraditionstarkmedEU-medlemnyblivenSom en
införståSverigeområde kommer attkatastrofhjälpensinompetens

poli-nationellamellan vårförhållandetgällervägvalsfrågor. Detviktiga
del-och vårtinriktad FN-systemetfrämstområde motdettatik på -- hjälp-resursstarkakontursvaganyetablerade,dettagande i ännu men

inom EU.arbetet

framförtillintressetsvenskadetknytermeningutredningensEnligt an
Sve-angelägetskälnaturliga attförstaför detfrågor. Detallt två är av

ochkommissionensfrånviljanuvarandeförverkaraktivtrige att
in-inflytandereellt övermedlemsstaternasidaECHO-ledningens att ge
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riktning och prioriteringar leder till resultat i substantiellt och procedu-
rellt avseende. Efter måttet förmågavår och politiska tyngd inomav
EU bör söka påverka VerksamhetsinriktningECHO:s utifrån svenska
värderingar och erfarenheter.

Det för det andraär uppenbart ECHO viktigatt siktär påen sarmo--likt viktigare källaännu till finansiering svenska hjälpinsatser. Omav-
det svenska katastrofanslaget fortsätter i framtiden minska iatt omfatt-
ning det särskilt angelägetar svenska hjälporganatt utnyttjar EU:s re-

Sverige bör den bakgrunden bl.a.surser. mot verka för statligaatt även
får möjligheter finansiera hjälpinsatserorgan att med EU-medel. Med

de omfattande organisationen disponerar börresurser fler svenskasom
ideella organisationer söka till stånd avtal med ochECHO planera
projekt det möjligt forgör dem i anspråksom deatt ta medel stårsom
till förfogande.

Av det bidrag Sverige lämnar till EU:s hela verksamhetsom kommer
beräknat utifrån den andel de samlade medlen EU anslår tillav- som

biståndsåtgärder årligen fram till 1998 drygt 700 milj. kronor att- an-
vändas för finansiering den biståndsverksamheten.av gemensamma
Under år 1993 utnyttjades 20 % biståndsmedlennära inom EU förav
katastrof- och flyktinghjälp.

Svenska hjälporgan har inte ansöktännu några medel från EU förom
specifika humanitära hjälpinsatser, och det for tidigt bedömaär huratt

betydelsestor den här finansieringtypen kan komma få.av att

6.1.4 Systemet för finansiering svensk medverkanav
hjâlpverlcsamheteni

Finansieringen internationella hjälpinsatser sker iav utsträckningstor
med medel de internationella organisationernasom får ñån givarlan-
dema. kanDet generella kontantbidrag eller bidragvara riktade mot enspeciell insats. De riktade bidragen länmas i allmänhet på begäran avorganisation med anledning händelseen nyligen har inträffat.av en som
De kan förenade med villkor,vara organisationent.ex. att ska använda
givarlandets personal och utrustning. Oña ställer givarlandet emellertid
inga krav. Den internationella organisationen med de medelgör sominte villkoradeär upphandling den medverkanen med personal,av ut-
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skälnaturligaväljerochbehövsmedicinoch avmstning, mat som -
bedömningorganisationensenligt samman-alternativdeellerdet som

hjälpen.bästadentaget ger

sändasigerbjuderländer attemellertid också attförekommerDet
medverkan.derashand finansieraoch påstyrkorlämpliga att egen

situationsådan attiharhjälporganisationeninternationella enDen
finan-formetodenhärdet. Deninteellererbjudandet göraattgodta

givar-ochorganisationernabådefornackdelarochfor-siering har
handlings-fullharinteorganisationdetNegativt attländerna. är en

Metodenbli dyra.kandettaföljdåtgärdernaochfrihet avenatt som
slagdetmed sominsatserlämplig avresursemellertid när enkan vara

och detsnabbtmycketskemåsteerbjudergivarlandetimyndigheterna
Förfleramedöverläggningar parter.ellerupphandlingförtidfinnsinte

påverkakandirektde an-betydelsegivetvis attdethar mergivarlandet
enheterfrågakanhjälpstyrkor. Det omsina varavändningen egnaav fåbehöverochkatastrofområdenaiutnyttjatshar uteinteännusom Åtskilliga länderkan anserhjälpinsatserendasterfarenhet ge.den som

visade fårvärdehar attutrikespolitiskt ettochinrikes-detvidare att
hjälpverksamhet.sinupp

bidragitgradhögilängesedanñamhâllit,utredningenhar,Sverige som organisatio-internationellakatastrofhjälpdenfinansieringen somtill av
insatsertill dessaBidragenbedrivit.allt FN-organenframförner -- i sin ärkatastrofbiståndet, turdet s.k.för sominomhar lämnats ramen

harforredogjortutredningenSombiståndsverksamheten.del aven deltagitutsträckningökad äveniårunderemellertidSverige senare
hjälpaktioner ägtinternationella somdeutrustning iochpersonalmed

allt FN-systemetsframförinom ram.rum

utrustningochpersonalmedhjälpinsatsersvenskaerfarenheterDe av kvalifice-påbristråderdetdärsituationidetvisarñnns att ennusom förtillgångflyktinghjälp kanochkatastrof- envaraförrade resurser
länderna ävendrabbade attdeochorganisationernainternationellade

andraochpersonalutsträckningökad sättaiberettSverige attär
fårmmalt storinsatser, mass-dessaförskäl somEtt annatresurser. Viktigtsynligt.blirbiståndsvensktuppmärksamhet, merattärmedial

for-deltagit kansvenskardeockså att som.sammanhanget ärhäri det
kanarbeteInsatsstyrkomasomgivning.sintillintryckpersonligamedla

och varuexporten.tjänste-svenskadenökningmedföraäven aven
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Ökad svensk internationelltnärvaro utvecklar vidare kunnande och er-
farenheter hos svenska hjälporgan olika slag katastrofer. Alla fårom av
efter hand ökade kunskaper hjälpbehoven och hur de kan tillgodo-om

Motivationen stiger allmänt i verksamheten.ses. sett

Direktñnansering del hjälpåtgärder i första hand inomav en ramen-för de internationella organisationemas verksamhet är ett sätt att-verka för det landet fåratt de insatsergöra åtminstone moti-egna som
den beredskap har organiserats. Enligtverar utredningens meningsom

kan det den redovisade bakgrundenmot fördel för samarbetetvara en
inom den internationella hjälpverksamheten Sverige i likhet medom

antal andra länder planerarett för använda del deatt medelen av som
avsedda for katastrof-är och flyktinghjälpen till direktñnansierade åt-

gärder. En sådan ordning framgåttär styrka framför allt i situa-som en
tioner de internationella hjälporganennär inte har kapacitet för att
snabbt kunna mobilisera personal och utrustning. Om de direkt-egen
finansierade svenska insatserna efterfrågade och kostnadseffektiva,är
bör sådan inriktning inte otörenlig med vår traditionellaen vara strävan

stödja FN-organenatt i huvudsak kontanta bidrag. Det ska på-genom
pekas direktñnansieradeatt även insatser bör irriteras begäranpå från
FN-organ eller andra internationella hjälporganisationer.

Hjälpbehoven växlar i omfattning och inriktning från år till år och det
svårt med bestämdhetär huratt andel det skulle lämpligtstorange vara

för egenñnansieradeatt avsätta insatser. Som framgått redovisning-av
tidigare i betänkandet har beloppen Räddningsverket,en SWED-som

och ideellaRELIEF organisationer disponerat för insatser med personal
och utrustning enstaka år utgjort 10 % katastrofanslaget.uppemot av
Strävan skulle enligt utredningens mening kunna uppnåattvara en
direktñnansiering genomsnittligt år på minst 10 % detta anslag.per av
Ett slutligt ställningstagande och precisering inärmare denna frågaen
fordrar mycket awägningar.noggranna

Utredningen vill framhålla andel direktñnansieradeatt större insatseren
innebär möjligheter öka volymen i verksamheten,att vilket leder till att
de fasta kostnaderna för beredskapen kan slås flerpå insatser ochut att
kostnaderna insats därmed minskar. Detta ska tillsammans medper åt-
gärder inom det organisatoriska området, stand by-avtal och insats-
paket service packages led i strävandena ökaett Sverigesses attsom
medverkan i den internationella hjälpverksamheten.
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denutvecklingförPrinciper6.2 av

hjälpverksamhetenssvenska
organisation

Inledning1
ochpersonal utrust-medflyktinghjälpenochkatastrof-svenskaDen

insatser,slagfyrapåinriktasframhållitutredningen avbörning som
nämligen

Räddningsinsatser;D
Miyöskyddsinsatser;D

ochFlyktinghjälp;D
utveckling.ochåteruppbyggnadÅtgärder förD

Åtgärder ivarit få.hittillsharmiljöskyddsinsatsemaochRäddnings-
omfattningiårunderökatharflyktingkatastrofer senaremedsamband

katastro-komplexafrågaregeltiden. Detiutsträckning är omoch som
fram-förekommit. Somåteruppbyggnad hartillÅtgärder syñatfer. som eñerfrå-ifrekvensentordekapitel 5ibedömningutredningensgår av komma attdemomfattningenochhjälpinsatsersvenska avpå -gan -

öka.

denisvenskaanvändningändamålsenlig resurserocheffektiv avEn
inriktningfordrarflyktinghjälpen avochkatastrof- eninternationella

utred-förutsättningarallmännade sommotverksamheten svararsom
följande avsnitten.debehandlar iningen

Snabbhet6.2.2

medhjälpverksamheteffektivförförutsättninggrundläggande enEn
kansnabbtfalldel sättasiinsatsernautrustningoch attpersonal är en

ford-hjälpOmedelbaremellertid.varierarsnabbhetBehoveti gång. av Endastskogsbränder.ochkemikalieolyckorjordbävningar,vid t.ex.ras bliräddningsinsatsen attutellerförutses serkunnatharhändelsenom allmän-iharTidsaspekteneñersättas.snabbhetpåkravetkanutdragen
flyk-frågadet ärräddningsinsatser närän omvidbetydelsehet större

kanIblandutveckling.ochåteruppbyggnadföråtgärderellertinghjälp
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emellertid hjälpbehovenäven vid flyktingkatastrofer akut ka-vara av
raktär.

Behovet kunna ingripa påatt tidigt stadiumav ett det naturligtgör att
inrikta beredskapen för råddnings- och miljöskyddsinsatser händel-på

i närområdet. Erfarenheten visar åtgärdernaser för flyktinghjälpatt och
återuppbyggnad kan bedrivas på relativt långtäven håll från Sverige.
Kraven på transportorganisationen ökar emellertid med avstånden. Det
gäller framför allt kostnaderna, kan bli hjälpbehovenstorasom årom
betydande och det fordras förhållandevis mycket personal och utrust-
ning. Om verksamheten ska bedrivas i relativt skala och insatsenstor
behöver snabbt,göras Sydostasienär och Sydamerika inga naturliga
områden for svenska hjälporgan. Det finns länder på hållnärmare som
har lättare den hjälpatt fordras i sådana områden.ge som

6.2.3 Styrkornas sammansättning

Inledning

En förutsättning för effektiva svenska hjälpinsatserannan med-är att
verkar med enheter anpassade till hjälpbehoven.är Dettasom har inte
bara med avstånden och kraven på transportorganisationen att göra.
Hjälpstyrkomas storlek och sammansättning påverkar också deras sätt

fungera.att

Erfarenheten från den hittillsvarande svenska hjälpverksamheten år att
det i allmänhet inte fordras några styrkor. Alltförstora omfattande en-heter det svårt bedrivagör flexibelatt verksamhet anpassad till för-en
hållandena i hjälpområdena och till den verksamhet andrasom organ

för i dessa områden. Om styrkornasvarar förtvärtom små, påverkarär
det slagkrañen och uthålligheten. Det går på den här punkten inte att
dra några generella slutsatser. Förhållandena aldrig identiskaär i de
olika hjälpsituationema. Det aktuella läget vad fordras.avgör som
Ofta ändras sammansättningen i det sista med hänsyn till bl.a. andra
länders insatser.

Begreppet särskilda civila insatsstyrkør

Till utredningens uppgifter hör hur insatseratt pröva med särskilda
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organiseras. Begreppetkunnaskullelämpligeninsatsstyrkorcivila
ingåskapersonalensåtolkaskan att sominsatsstyrkorcivilasärskilda

hjälp-internationelladeniuppgifternaföruteslutandeavdeladdemi är
iordningställdochavpassadutrustningocksåfinnsDetverksamheten.

samtrim-Styrkoma ärlösa.skaorganisationenuppgifterdeför som
undervistasPersonalenövning.ochutbildningplaner,made genom Detdisponerar.organisationenanläggningardevidtjänstgöringen som

sigkunnaskastyrkornaberedskap avgeformnågonvidarefinns av - kanBeredskapsgradenpåbörja insatserna.tid förfastställd attinom en föreliggertillfälletförbehovtill demed hänsyn somförändrasvetvis
långtgåendeför dessaSkälenaktuella.blikanuppgiftervilkaoch som

skedetakuta attdetistyrkorna mestpåmed kravenharförberedelser
göra.

beredskappåkravhögamycketuppfyllerhjälporganisationEn som
effektiva åt-vidtasnabbtmöjligheter attharoperationsformågaoch

olyckorkatastrofartade närvidalltframförbetydelsehargärder. Det
räddnings-fortfarandeoch deti fara genomlivmänniskors ärmånga

insatserViddrabbade.dedelåtminstoneräddagår aveninsatser att
sikteverksamheten tarhändelserslagandrademed somsambandi av

tids-haråteruppbyggnadochflyktinghjälprniljöskyddsinsatser, -på - Gemen-betydelse.inteallmänheti sammatidigare nämntsfaktom som påsammansättningengällerinsatser attslagenfyraallaförsamt av
förelig-situationenihjälpbehovet somskagivetvis motstyrkan svara

ellerkompletterautsträckningi någon störresvårtofta attDet ärger. fram-isighar vägstyrkan gettnärförändra -på resursernasättannat
felaktigt sammansattkatastrofområdet. Entilllångtdetalltför ärom hjälparbetet.igällandesigsvårtha görakanstyrka attutrustadoch

tillräckligtbemannadet gåtthar atthittills ägtinsatserVid de rumsom
tidskraven.uppfyllatillfredsställande sättpåochstyrkor ettattstora denutförtsdelentill största avräddningsinsatser,bådegäller somDet

övrigahjälpinsatserdeochpersonal, avräddningstjänstenskommunala
deför. Förorganisationer svaratideellaellerSWEDRELIEFslag som betydligtfunnitsregeldetharinsatsernalångvariga sommersenare räddningsinsatser.varit frågadetförberedelser när omför äntidmer flykting-medsambandihjälpendeldenocksåkaraktäriserar avDet

till återupp-syftatåtgärdernagradhögreioch somkatastrofema ännu
deltagitSWEDRELIEFalltframförochutvecklingochbyggnad som
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ñamhållit kommer behovet svensk hjälp också iSom utredningen av
framtiden variera i omfattning och inriktning från insats till insats.att

ligger i sakens och grund för utredningens slutsatserDet utgörnatur en
tidigare kapitel. faktorer inverkar hjälpbehoven hari detta påDe som

tidigare med geografiska, ekonomiska och politiska för-nämntssom
Ävenhållanden andra länders intresse hjälp ochgöra.att att ge sam-

spelet hjälpstyrkor från olika länder in. Till bilden hörmellan spelar
efterfrågan insatser inträffar oregelbundet och inte förut-på gåratt att
Utredningen den bakgrunden det angeläget vidärmot att attse. anser

sammansättningen de svenska hjälpstyrkoma säkerställa den flexi-av
bilitet under de gångna årens verksamhet visat sig avgö-som envara

fördel. uppgiñer i framtidenrande gäller hur ochDetta oavsett ansvar
fördelas olika myndigheter andra framgårmellan och Somorgan. av
redogörelsen i utnyttjar rad andra länder i sin inter-Bilaga B även en
nationella hjälpverksamhet de avsedda for i forsta handärresurser som
nationella uppgifter.

särskilda civila insatsstyrkor leder tanken till i förväg beman-Termen
hjälporgan be-nade, samövade och utrustade enheter svenska ärsom

redda omedelbart in. Enligt utredningens mening bör begreppetsättaatt
hjälporganenemellertid också kunna innebärett attsystemavse som

utarbetar hjälpstyrkor för olika slagmodeller för Dettatypinsatser.av
bör innefatta omedelbart, dvs i akuta lä-både insatser mäste skesom

och det inte angeläget snabbt få till stånd.insatser likaär attgen, som
för insat-Räddningsverket har framgått gjort sådana förberedelsersom

vid logistikstöd till Utredningen be-jordbävningar och for UNHCR.ser
dömer emellertid arbetet kan drivas betydligt längre. vidare-Föratt en

olika slagutveckling talar framför allt det förhållandet frånatt resurser
i ökad kunna utnyttjas tillsarn-svenska hjälporgan utsträckning skaav

frågor behandlas vidare i 6.4.Dessa avsnittmans.

Med den utredningen väljer ökar kretsen personalansats som av som
fråga rädd-kan komma i för insatser. kan den kommunalaDet vara

ningstjänstens personal, olika slagde SWEDRELIEFexperter somav
rekry-har kontrakt med, militärt anställda, pliktutbildade ingår i ensom

teringsgrupp för frivillig internationell hjälpverksamhet se vidare av-
personal6.5 och de ideella organisationemas deltagare. Densnitt som

förklarar sig villig medverka informeras vilka styrkoratt typerom av
ledningspersonal ochde kan behöva ingå Chefer ochattsom annan

de för nyckelñinktioner sambandspersonalen kant.ex.som svarar --
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för-slagandravidtamöjligheterfåeller attutbildning avenklareges en detorganisation görbehövasvidare somkommer attberedelser. Det en
erfarenhe-kunskaper,slagolikamedpersonaltillmöjligt avatt ta vara

intressen.ochter

förellerspecialister attexperterenstakaoftaefterfrågarFN-organen
katastrofskedekritisktunderorganisationen etti enavfylla vakanser

insatsstyrka.talafalleti detintegårsekondering. Det att enom
möjligtdet attlösningorganisatorisk göremellertidbehövs somDet en

ochspecialistersdessabesluta exper-ochförfrågningar attbesvara om
hjälpinsatsema.imedverkanters

Samutnyttjande6.2.5 resurserav

finnshjälpverksamheten detvisar attsvenskadenfrånErfarenheterna
katastrof-ianvändagårmilitära attochciviladelhel somresurseren för-deföravseddautomlands. Dessa ärtlyktinghjälpenoch resurser

ellerkriginförgjorthar storamyndighetersvenskaberedelser som
ochpersonalenBådeSverige.drabbakunnaskullefrediolyckor som

internationelladenforutnyttjaskanorganisationen ävenimaterielen
nödvändigtintedärmed att per-hjälpverksamheten. Det engageraär

utomlands.hjälpverksamhetenexklusivt förberedskapmed högsonal
mycketförutrustningsärskild annat änheller någonintebehövsDet

forutrustningochfordonslagvissauppgifterbegränsade t.ex. av- tillmaterielen störstaförKostnadernasatellitkommunikation. avser
förslitenblivitmaterieldenfordras ochhanteringdendelen somsom

inombefintligaanvändaMöjligheterna resurserattoch måste ersättas.
detfrediräddningstjänsten görochförsvaretmilitäracivila ochdet

hållerDethjälpstyrkoma.svenskamobilisera desnabbtmöjligt att
kostnadernavidare nere.

agerande utåtSamlat6.2.6

svenskadenresultatenförviktiglikasamverkan avEn typ avannan -
hjälporganensvenskadetillsyftarflyktinghjälpenoch attkatastrof- - ochinternationella organisationerbådesamlatska kunna motagera

visarkontaktarbetesamlatländer.hjälpbehövande Ettenskildamot
blirmed. DetbidraSverige kanhjälpverksamhetdenbredden ipå som

svenskautnyttja delandetutanförför aktörerna att resur-också lättare
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de inte behöver förhandla med flera svenska hjälporgan. Ettserna om
samlat agerande utåt ökar naturliga skäl möjligheterna för svenskaav
hjälporgan delta i insatser deras lämpar sig för. Slutsat-att som resurser

gäller både statliga hjälporgan och ideella organisationer i Sverige.sen

6.2. 7 Fortsatt utveckling den internationellaav
samordningen

förutsättningEn för effektiva svenska hjälpinsatser slutligen, deär, att
internationella organisationema fortsätter utveckla instrumenten föratt
samordningen mellan sina olika verksamheter och mellan olika länders
åtgärder. Betänkandet innehåller beskrivningar den utvecklingav som
skett deoch åtgärder Sverige vidtagit för stödja samord-attav som
ningssträvandena. Utredningen har i avsnitt 6.1 redovisat sina princi-
piella synpunkter i flera frågor har med den internationellasom sam-
ordningen att göra.

Räddningsverket bidrar framgått med personal till ochDHAsom
för planering och för koordineringUNHCR i samband med genom-

förandet hjälpinsatsema. härDen medverkan och stöd hartypenav av
enligt utredningens mening värde för den internationella hjälp-ett stort
verksamhetens utveckling. Svenska myndigheter bör fortsätta stödjaatt
den operativa samordningen. medverkan skerDen händelsenärsom en
har inträffat regel endast fåtal och avstånden be-ettavser som personer

i dessa fall inte deltagandet detpå utredningen pekatgränsar sätt som
på för de och personal- och materielkrävande insatserna.större mer

Till strävandena utveckla den internationella samordningen höratt att
Sverige förbättrar samarbetet både internationellamed organisationer
och med enskilda länder. gäller framförDet allt länder i Sveri-senare

närområde kan behöva medverkan eller själva medverka vidges som
omfattande och krävande räddningsinsatser.

3 Organisation

1 SlDAzs roll

disponerar medel under anslagspøzsteiz katastrof-SIDA ocirflykzing-
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katastrofanslagets.k.detåteruppbyggnadtillstödbistånd m.m.samt
bi-Beslutbiståndsmyndigheten.ellerregeringen ombeslutefter avav

övrigamedan ären-normalt SIDA,fattasmilj. kronorunder 15drag av
biståndsmyndigheten.frånframställningetterregeringenden prövas av

anslagde äranvändakataslrofhjälp ävenför av-ibland somkanSIDA
länder.vissamedsamarbetelångsiktigtsedda för

områdekatastrofbiståndets är attinomuppdragSIDA:s

katastrofomrádena;utvecklingenbevaka iAktivtD

ideellaFN-organ,ärendenBereda insatserD genomom
aktörer;andraellerorganisationer

medavtalingåeller regeringenmyndighetenbeslutD Efter av
biståndet;följaochgenomförande attden parten upp

och initiativaktörerkatastrofbiståndets tameddialogD Föra en
åtgärder;till

katastrof-påutvärderaoch låta insatserresultatD Rapportera
området;

hjälpverksamheten.utvecklingsarbete inomförD Svara

ochorganisationerideellakanaler,olikasiganvänder t.ex.SIDA av
ikanMyndighetenbiståndet.genomföraskaden un-FN-organen, när

konsult-med hjälpinsatsergenomföra t.ex.självocksådantagsfall av
företag.

från FN-organentillförfrågan SIDAkatastrof kommerakutVid enen
långsiktigtmedplatsenpåverksammaorganisationerde äreller som

stöd,ekonomisktfrämstgällerfrån FN-organenFörfrågan menbistånd.
personal ellerfrågaocksåiblanddet kan varor.omvara

blandkatastrofområdetinomaktörernaviktigastedeUNHCR är aven
stödorganisationmed dennaavtalårligeningår omSIDAFN-organen.

katastrofer.långvarigadrabbasländeriinsatserförutsebaratill avsom
områ-bestämtför någotavseddinte ärdetta kommerTill post somen

flyktingkatastrofer.uppkomnaplötsligtföranvändasbrukarMedlende.
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införaOm beslutar med insatspaket serviceUNHCR att ett system
packages, skulle enligt överväganden inom del deSIDA en av- -
geografiskt medlenicke bundna kunna i anspråk för sådana insatsertas
i den ansvariga myndighetensoperativt regi. skulle paral-Detta vara en

VICRC.lell till biståndsmyndighetens samarbete med Medlen i dessaår
fall genomfördaför insatser SvenskaRöda korset.avsatta av

Svenska ideella kommer vanligen i den fasenakutaorganisationer
katastrof endast de på grund långsiktigt utvecklingsarbeteav omen av

representerade i det drabbade sådana fall sällanområdet. Det iår är
fråga insatsstyrkornågra upphandling ellerutan t.ex. matom om av

bidrar till lindrautsäde katastrofens verkningar. regelSomattsom
kommer organisationerna emellertid först i skede kata-nästa av en
strof, fråga planeradet för återuppbyggnadnär är SIDAattom m.m.

organisationerhar vanligen överläggningar demed verksammaärsom
i katastrofdrabbade länder eller regioner. dessa överläggningar börI
också den i avsnitt föreslagna operativt ansvariga statliganästa myn-
digheten delta, den bedriver verksamhet i dessa områden.om

detför kontakter mellan och nätverk för samråd mellanAnsvaret staten
aviUtrikes-ideella hjälporganisationer har tillkommit initiativpåsom

departementet bör i fortsättningen ligga förpå FörutomSIDA. möten
infonnationsutbyte och samordning bör bistândsmyndigheten sigpåta

dagliga kontakternauppgiften i de med söka underlättaFN-organenatt
för organisationerna få insatser i regi.FN-organensgöraatt

3.2 Samlat för genomförandet den civilaansvar av
statliga hjälpverksamheten i --

Utredningen genomförandet statliga hjälpinsatserbör skeattanser av
under ledning statlig myndighet, har sammanhållandeettav en som an-

Eñersom det fråga humanitära insatser inom det civilaärsvar. om om-
rådet det naturligt ledningen civil myndighet.är att utövas av en

Ledning innebär insatserna med personal och utrustning operativtatt
ska genomföras civiladen statliga myndigheten. Till uppgiñen attav
leda hör också del åtgärder har med förberedelserna för verk-en som
samheten sammanställning uppgifter statliga och andragöra:att överav

planering styrkor för olika slag insatser, utbildningresurser, av av av
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förhjälpresursemasvenskadebeskrivningledningspersonal samt av
organisationer.internationella

hjälpåtgärderbegränsademycketframgåtttidigareutförSIDA som
medbiståndsmyndigneienbelastalämpligtinte attregi. Deti äregen

övervägandenutredningensslag om-detuppgiñeroperativa somav
Tnjâlpverk-internationellförmyndighetheltinrättafattar. Att nyen

hellerinte ettberördaandra är rea-frånmedsamhet organresurser
kunnan-bli beroendeskullemyndighetsådan avalternativ. Enlistiskt

administrativt settAlternativet skulleandrahosochde organ.resurser
hållpå andrabesparingarintekostnader motsvarastillleda avsom

förvaltningen.i

inremationellerfarenheteromfattandeharRäddningsverket avnumera
sammanträdethöruppgifterverkets ettTillflyktinghjälp.ochkatastrof-

räddmedbiståkunnaförhållerSverige attberedskapdenföransvar inriktningdenEnligtländer.andraikatastrofer somvidningsinsatser
198990:100finns iprop.redogörelsebeslutatregeringen enom - igenomföraskaninsatsersåplanerasverksamheten attskabil. 6 - internatio-nationella ochmyndigheterberörda samtmedsamarbete

uppdragifåttocksåharRäddningsverketorganisationer.nella senare
tlyktingomrâdet. Re-inomutomlandsinsatserförberedskaphållaatt

insatser.sådanabeslutatfalli flerahargeringen om

gjortsutvärderingardeenligtharhjälpinsatser somRäddningsverkets
organisatio-internationellaberördadeinombedömningarenligtoch- rädd-vidochförvaltningcentralaverketseffektiva. Inomvaritnerna - uthål-ochkapacitetadministrativakunskap,denfinnsningsskoloma
samordnaMyndigheten attinsatser fordrar. ärsådanalighet vansom

verksamheterolikainom mångautnyttjaochverksamhet att resurser
såinomutveckladevälkontakternainternationella ärsamhället. Dei

områden.verketsallagott som

hjälpverksamhetenhumanitäradenbyggafortsättanaturligtDet attär
räddningstjäns-talardettaFörräddningstjänsten. attsvenskadenkring

räddnings-bådeforanvändaskanochkunnandehar somten resurser
trazngåttskälEtt ärhjälpinsatser. annatslagandraoch sominsatser av

förbetydelseländer har ävenandrai storinsatsererfarenheternaatt av
vik-istörningarallvarligaocholyckorinförberedskap storavår egen
iräddningstjänstenplaneringenforsamhällsfunktioner samttiga av
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naturligt Räddningsverketdessa utgångspunkter detkrig. Från är att
håller verksamheten; ioperativt samman

ska få i uppdragföreslår RäddningsverketUtredningen attatt svara
miljöslgøddsinsatser ochräddningsinsatser,genomförandeför in-av

tillflyktinghjälpens område. uppgiften bör ingåIinom attsatser se
olikaeffektivt ochbefintliga utnyttjas påde ett sätt attatt resurserna

onödigt dubbelårbete inte uppstårsträvanden samordnas så att

verkställandeuppträdande från deUppgiften verka för samlatatt ett
till organisa-i förhållande internationellasvenska hjälporganens sida

hjälp bör däremottill enskilda länder behövertioner och vara ensom
roll iregeringen. Räddningsverkets föreslagnauppgift för ochSIDA

förhållandet tillförutsätterinternationella hjälpverksamhetenden att
ideella organisationerna blirbiståndmyndigheten och deden statliga

ocksåplacering i organisationen behöverklargjorda. SWEDRELlEF:s
dei dessa frågor redovisasUtredningens bedömningarövervägas.

följande avsnitten.närmast

utveckling fordrarför återuppbyggnad ochInsatser typen annan av
Prioriterade områden förkatastrofhjälpen.planering den akutaän mer

programländema, vilket innebärs.k.återbyggnadsinsatsema de attär
utnyttjande medel från landramama.kan skefinanseringen avgenom

Biståndsmyndighetendessa bör ligga påför insatserAnsvaret SIDA.
svenskafinns inom området.har överblick Deöver resurserna somen

faseninvolverade i den akutaeller andra varitmyndigheter organ som
aktuellabedömningar och de i detemellertid kunna bidra medbör om

föri anspråk utförafallet har kompetens också kunna ävenatttas mer
utveckling.återuppbyggnad ochlångsiktiga insatser syñar tillsom

f.d.bostadsförsörjningsprojektet i Jugo-Räddningsverket har genom
akuta fasen ochmellan insatser i denslavien sig i gränsområdetrört

återuppbyggnadsåtgärder.

organisationenplacering3 S WEDRELIEF i:s

Bakgrund

hjälpverksamhetenavsnittUtredningens bedömning i föregående att
kring den svenska räddnings-det civila området ska byggasinom

uppdrag hållaoch Räddningsverket ska itjänsten attatt samman
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aktualiserar tjrågzaruområdetciviladetinomhjälpverksamheten om
placering.swEDkELlEFzs

personaldenframför alltbeståroperativaSWEDRELIEEs avresurser
lörinställt: sigveckavarsel högstkortmedberedd att enär --som -

skor40-tal vart-Nyrekryteringhjälpinsatser. ettdelta i personeravatt
kortorganisationen genomiinträttdeetterska enår. Dessa attannat

utrustningbehöverinfomration. Dehand fåoch efter enutbildning
åtgärrder.olikamed dessabiträdergenomföras. SWEDINTskainsats

inomandrautnyttjamöjligheterocksåhar att resurserSWEDRELIEF
Försvarsmakten.

kansliorganisaubegränsadmycketframgåttharSWEDRELIEF ensom
kan kommaorganisationerinternationellamedkontaktertion. För som

organisationendisponerarmedverkan enbegära swEDRELlEFzsatt
förengageradarbetstidnormal att% ärunder 75tjänsteman avsom

femårs-under denvarit flerhar SenasteUppdragenverksamheten.leda
iförhållandevis fåemellertiddeFortfarandetidigare.perioden ärän --

år.uppdraggenomsnitt nyttett per

fasenitillvarabäst tasvisar swEDRELlEFzsErfarenheten att resurser
detelleråterställasskaverksamhetskedetakutaefter det när en- utveckling.medochinfrastrukturenuppbyggnadmedhjälpfordras av

deframgåtthjälpverksamhetRäddningsverkets äriTyngdpunkten som
händelseförskedetidigtiresurskrävande insatserna ettettrelativt av

tiden.varandrakompletterar översettbådalopp. De organen

ärsvarsmaktenFtillhörafortsättningeniWEDRELIEF ävenBär S
fortsättningeniutomlands börhjälpverksamheten ävensvenskaDen

for. DetSWEDRELIEFfunktion deninnehålla typ svararsomaven
ska fortsättaFörsvarsmakten attklargöraemellertid varagäller att om

betänkande SOUi sittharriskutredningenochHot-huvudman.
överfö-skaverksamhetenföreslagitsamhällesäkrare att1995:19 Ett

Räddningsverket.tillras

försvaretmilitärainom detorganisationtillkomSWEDRELIEF som en
tiden.vidinteexisterade denRäddningsverketsedan.20 årför nästan

genomföra hu-förutsättningarmedmyndighet attcivilingenfannsDet
detiplanerades. Detolika slagdehjälpinsatsermanitära varsomav
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läget naturligt uppdra det militäraatt försvaret för verksam-att svara
heten.

För lösning innebär SWEDRELIEF fortsätteratten tillhörasom För-att
svarsmakten talar organisationen kanatt repliera helapå det militära
försvarets harDet visat sig fördel kurmaresurser. utnyttja deattvara en
militära Officerare kan i anspråk civilt förtasresursema. leda insat-att

organisationen genomför. Specialister olikaser som slag finnsav som
inom Försvarsmakten kan behövas för insatser SWEDRELIEF skasom
utföra. Det gäller rninröjning,t.ex. allt döma kommer bliattsom av att

allt vanligare uppgift i det internationella hjälparbetet.en Insatser krä-
oña materiella olika slag finns iver utsträckningresurser storav som

inom det militära försvaret. Administrativt får organisationen utan stör-
merkostnader stöd från SWEDINT. Från Försvarsmaktensre synpunkt

kan det värdefullt det militäraäven försvaretatt bedrivervara viktigen
fredlig och humanitär verksamhet.

Utredningen utgår emellertid från militära personella ochatt materiella
ska kunna användas i integrerad hjälporganisationresurser en även un-

der ledning civil myndighet. Militärt anställda och militärav en utrust-
ning har utnyttjats i flera Räddningsverkets hjälpinsatser. Detav samar-
bete fordras har inte varit svårt få till stånd.som Samverkanatt har
varit naturlig bakgrund demot ansvariga myndigheternaatt i det härav
samarbetet Försvarsmakten och Räddningsverket undersorterar- -departement i regeringskansliet ochsamma samarbeteatt mel-ett nära
lan dem förekommer inom många andra områden i totalförsvaret.

Ett avgörande skäl för överföring SWEDRELIEF till Räddnings-en av
verket enligt utredningensär mening uppgiftema i båda fallenatt är
civila och de i sak höratt SWEDRELIEF har personellasamman. re-

ibland behövs vid insatser Räddningsverketsurser som Om-gör.som
händer detvänt Räddningsverketsatt har betydelse i det arbe-resurser

SWEDRELIEFte utför. En sarnrnanföring skulle frånsom den utgångs-
punkten innebära förenkling och effektivisering. Det gälleren senare
inte minst kontakterna med de internationella organisationer och en-
skilda länder kan komma begära svensk medverkanatt i kata-som
strof- eller flyktinghjälpen. Dessa kontakter mycket arbetskrävande.är
På den här punkten skulle integreringen leda till minskadeäven kostna-
der. En överföring sig naturligter med hänsyn tilläven principen som-
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led-civilunderståbörinsatserciviladirektiveniunderstryks attdet -
ning.

samverkanpersonellomfattandeframgåttRäddningsverket har ensom
iresulteratharmed UNHCRSamarbetetoch UNHCR.med bl.a. DHA

kommakan attförberedelserLiknandehjälpinsatser.förberedskapen upparbe-del välsinhar förSWEDRELIEFmedsamarbetet DHA.iske
ochRäddningsverket SWED-förEnmed UNICEF.kontaktertade

denvidförberedelserochplaneringförorganisationRELIEF gemensam
förlättaredetskulleutför görabådadeinsatser organentyp somav allvarligtiochunderlag ettinhämtaorganisationerinternationella att

kunnaellerbehövaskulledesvenskavilkabedömaläge somresurser
med.samarbetarSverigeländerenskildagällersakanlita. Samma som

hjälp-svenskaochöka,skullekontaktarbetetsvenskai detBredden
utsträckning änidettaföljd störresarmoliktskulle avsom enresurser sammanföringhjälpinsatser. Enföranspråkikommahittills tasatt

denochhjälpverksarnhetensvenska sam-i denpotentialenhöjaskulle
finnsstiga. DetskulleutförSverigede insatserlade nyttan somav

i detta.synergieffekter

förasskaSWEDRELIEFinomverksamhetenföreslårUtredningen att
sådantÖverföringen sätt attske påbör ettRäddningsverket.tillöver

utförakunnamed dessaförutsättningarna att resurserminskarinteden
genomförda SWED-blivithittillsden avåtgärder arthumanitära somav

börverksamhetsformerochorganisationiförändringarGenomRELIEF.
närvarandeföroch SWEDRELIEFRäddningsverketde somresurser samladedetvarandra såtill attkunnahandefterförfogar anpassasöver

ökar.och insatsernaberedskapenvärdet av

statligadenmellanSamverkan6.3.4
ideella organisationerochhjälpverksamheten

humanitärmedarbetarorganisationer attideellasvenska geradEn
organisationernafinanserarhjälparbetetdelländer. Enandraihjälp av

finan-medhjälpemellertiddeNormalt fårmedel.insamlademed egna in-genomförakunnaförkatastrofanslaget attstatligadetfrånsieringen
utomlands.katastrofonrrådenisatser



ideellaDe organisationerna utredningen framhållit,är, viktig delsom en
den svenska resursbasen tör katastrof- och flyktinghjälp. Som ledav ett

i strävandena utveckla den här delenatt verksamheten har de ideellaav
organisationerna på Utrikesdepartementets initiativ bildat nätverk.ett
Syftet förbättra samarbetetär medatt myndigheterna och med varandra
så de i ökad utsträckning kan fåatt tillfälle ställa personal enskil-att -da eller till förfogande framför allt FN-organenpersoner grupper -
för hjälpinsatser.

Utredningen ska enligt direktiven det behövs någrapröva åtgärderom
från statsmaktema för främja samverkan mellanatt nätverket och den
organisation i framtiden bör ha sammanhållet inom denettsom ansvar
statliga sektorn för internationell katastrof- och flyktinghjälp.

Enligt utredningens mening bör samverkan mellan de ideella organi-en
sationerna i nätverket och förSIDA, kontakterna med densom svarar
statliga hjälpverksamheten, omfatta åtgärder gör attsom

1 Uppgifter de finns nätverketinomom resurser systema-som
ochtiseras för de internationellapresenteras organisationer

kan komma ha behov dem;attsom av

2 Ett ökat samarbete kan ske mellan statliga myndigheter och
ideella hjälpbehovenorganisationer ochnär uppstår insatser
ska genomföras.

gällerDet denpå första punkten sammanställa uppgifter deatt om per-
och den utrustning organisationerna disponerar ochsoner som att när-

klargöra vad de kan användas till. kanDet lämpligt i detmare attvara
har sammanhanget också bedöma vilka kompletteringar eller andra tör-
ändringar eventuellt behöver för insatserna ska kunnagöras bliattsom
elfektivare.

Utrikesdepartementet har utarbetat beskrivning den resursbasen av
nätverkets organisationer och bidrar på olikasom utgör isätt t.ex.-överläggningar bl.a.med FN-organen till utveckla organisationer-att-

internationella kontakter. Erfarenheten visar det finnsnas att ett stort
behov förbättringar i dessa avseenden. utredningenSom tidigareav
framhållit bör det ankomma på för kontakternaSIDA medatt svara
nätverket.
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hjälp-informationspridaemellertidÄven kanRäddningsverket om
bådegällernätverket. Dettaiorganisationernatillochbehoven annat

internationellafordrarinträffatnågonting harochlöpande somnär
självfalletbidrarorganisationernaideellasvenskaDehjälpinsatser.

orgarii-Fleraerfarenheter.ochkunskaperutbyte avockså avgenom
länder.andraikontaktställenandraellerlokala kontorharsationerna

drakanorganisationer nyttanätverketsoch avstatligaDe organen
hjälpinsatsemakontakterlokalaeller närspecialområdenvarandras

genomföras.ska

förmateriellaochPersonella6.4 resurser

hjälpverksamheten

Räddningsverkets6.4.1 resurser

Samutnyttjande

börutrustningochpersonalmedhjälpinsatsemainternationellaDen
direktiveniframhållsdetochtidigareutredningen nämnt somsom -

Detbefintligaanvändningskeväsentligt resurser.i allt avgenom- bered-ifinnsmaterielochpersonalmedbörjatillinnebär att somatt
så längeutnyttjaskunnaskaifred och krigräddningstjänstenförskap
inomräddningsinsatsereffektivatillmöjligheternapåverkarintedet

kanflexibel. Den använ-omfattande ochresursbasenhär ärlandet. Den
blirdetinnanverksamhetbetydandesammanhangenhäri defördas en

utredningenhar,Räddningsverketrestriktioner.mednödvändigt som
i deräddningstjänsten störremedöverenskommelserträffatredovisat,

kunnaskabrådskande insatsviddessalandeti attkommunerna enom
finnsDeti tjänst.tillfälletforstyrkorde ärpersonalmeddelta somur

omfattandeorganisationräddningstjänstenssvenskadeninom enockså
räddnings-alltframförförutnyttjasvarsel kanmed kortutrustning som

utomlands.miljöskyddsinsatseroch

ochorganiserandeförmed detRäddningsverket kan genom-ansvar
vidåtgärderochmiljöskyddsinsatserräddningsinsatser,förande av

användaföreslagit behövautredningenflyktingkatastrofer resur-som
visarErfarenhetensamhället. attiverksamheterandrafrånävenser

samutnyttjande.sådanthinder förnågrafinns ettinteallmänhetdet i
detbehöverRäddningsverket utöverdedeEn stor somresurser -av
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räddningstjänsten har finns i SWEDRELIEF:s nuvarandesom orga--
nisation, inom Försvarsmakten hos de övriga myndigheter ochsamt
andra räddningstjänsten normalt samarbetar med. Utred-organ som
ningen återkommer i 6.4.2 ochavsnitten 6.4.3 till användningen av
den tillgång dessa utgör.som resurser

Modeller för hjâlpszjyrkør vid typinsatser

Utredningen har tidigare i betänkandet konstaterat det framgår ock--
så direktiven beredskapen för hjälpinsatser utomlandsatt så långtav -
möjligt ska byggas med befintliga Enligt utredningensupp resurser.
mening kan det lämpligt det inom hjälporganisationen utarbetasattvara
modeller för hjälpstyrkor vid olika insatser. Dessa styrkor be-typer av

med personal från resursbasen insatsbehovet uppstår. Sam-närmannas
slag principiella överväganden hur insatsstyrkoma skama av om vara

och dimensionerade Räddningsverketsammansatta redan för degör nu
olika slag insatser ska ske i Sverige.av som

Utarbetandet modeller innebär Räddningsverket i samråd medattav
och andraSIDA berörda tänker igenom vilka personella ochorgan ma-

teriella behövs för hjälpstyrka under olika förhål-attresurser som en
landen ska ñmgera effektivt. Det kan fråga insatser föranleddavara om

olika slags händelser och för och slag händelseav en samma av- -vid insatser i situationer växlar med hänsyn till bl.a. årstider, vä-som
derlek, avstånd från Sverige och tillgången på service i katastrofomrä-
dena. Bedömningar bör kunna ske med utgångspunkt i antalett scena-

Räddningsverketrion. har gjort bedömningnämnts resurs-som en av
behovet för insatser vid jordbävningar och förrådsställt deläven en av
den beñntliga materielen så den ska lätt tillgänglig för flyg-att vara

från Sverige. Förberedelsertransporter har också gjorts för logistikstöd
vid flyktinginsatser och för del slag räddningsinsatser i närområ-en av
det, framför allt Baltikum.

Valet scenarion bör givetvis ske med tillhänsyn den efterfrågan påav
svenska insatser kan komma finnas och utredningen harattsom som

övervägandendiskuterat i kapitel slag för jordbäv-av samma som
ningar alltså resulterar i modeller hjälpstyrkorför skulle kunnasom- -

förgöras t.ex.

119



Översvämningar;U
Vulkanutbrott;U

snöoväder;ochU Stormar
ochSkredU ras;

Skogsbränder;U
Oljeolyckor;U

ochemikalieolyckor;U K
slag.olikalyktingkatastroferU F av

taktikdenbedömningarpå somgrundadeÖvervägandena bör omvara
Medhändelser.olikavidsig typeranvändaska avhjälpstyrkoma av

slagvilkaidetgår stort avbedömningar attsådana angeledning av
börbemanningenhur vara,behövas, storkommerpersonal attsom stödfunk-ochutrustningenhurochfordrasinställelsetidervilka som

tillfallväxla frånverkligheteni attkommerKravenskationema ut.se
gårgrundkonceptemellertid kunna ett sombörModellernafall. vara

situationen.aktuellai denbehoventillmed hänsyninnehållivarieraatt
utbild-dengrund förtillläggaskanmodellernasjälvtsig attDet säger

deförståndtillkomma samt anpass-fall börförekommandeining som allmänhetiförrådshållningeniochutformning sommaterielensiningar
förberedel-medel. Dessaenklaförhållandevismedåstadkommagår att

vilkainformationfårpersonalslagolika omvidareinnebär att avser
för.anspråkikommakande tasattinsatsertyper somav

förmodellernautnyttjanaturligtdetmening attutredningens ärEnligt
Räddningsverketbl.a.insatspaketförplaneringi denhjälpstyrkor som

bör göra.

personalmedBeredskap
resursbasensvenskadendet ifinns enbedömningutredningensEnligt

utomlands.hjälpinsatserföranvändaskanpersonalmedberedskap som
hittillsliksommyndighetansvarigoperativtRäddningsverket bör som

derasmedverkanandramedöverenskommelser avträffa omorgan
framgåbörenskilda. Detmedfallförekommande aviochpersonal - delgälla. Enskainställelsetider stor avvilkaöverenskommelsema som

organisationRäddningsverketsifinnsbehövspersonal egenden som
snabbt kun-förutsättningargoda attfallgivetvis i dessaharverketoch

genomförandet.ochplaneringenpåverkana
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Beredskap med materiel

Räddningsverket har hittills i samband med hjälpinsatsema i väsentlig
utsträckning utnyttjat befintlig utrustning. Det utrustning Rädd-är som
ningverket förfogar för verksamheten i fredöver eller krig. harDet
ibland också fordrats materiel eller förnödenheter från andra organ,

Ävenframför allt Försvarsmakten. enskilda företag har bidragit med
vad fordrats.som

Erfarenheten visar emellertid särskild anskaffningatt måste skeen av
utrustning finns beredskapinte föri insatser Sverigeinomsom men

behövs vid internationella hjälpinsatser. Det gäller bl.a.som utrustning
for satellitkommunikation. Samma sak det med utrustningär nyckel-av
karaktär det tid ställa i ordning för insatsertar att utomlands,som t.ex.
fordon ska målade och märkta enligt föreskrifter för operativsom vara
verksamhet i FN-organens regi.

Förslag

Utredningen föreslår Räddningsverket f°ar i uppdragatt i samrådatt
med ochSIDA andra berörda utarbeta förslag till modeller forettorgan
hjälpstyrkor för olika insatser. Förslaget börtyper underställasav rege-
ringen innan modellerna börjar tillämpas i hjälpverksamheten.

Räddningsverket, och de övrigaSIDA berörda bör vid utform-organen
ningen modellerna utgå från personal ska rekryteras i huvudsakattav
enligt de principer för närvarande gäller för katastrof- flykting-ochsom
hjälpen. planerandeDe bör det gäller materielennärorganen sträva
efter så långt möjligt Övervägandenaatt utnyttja befintliga börresurser.
emellertid också omfatta den anskaffning kan nödvändig forsom vara

hjälpstyrkomaatt i de] fall snabbt ska kunna påbörja insatserna. Ut-en
redningen återkommer i kapitel till9 finansieringen dennaav senare
form beredskap.av

SWEDRELlEFss6.4.2 nuvarande resurser

SWEDRELIEF har för närvarande 160 specialister olika slag ärav som
beredda inom vecka installaatt försenast sig delta i insats.att Er-en en
farenheten visar emellertid många i praktiken kanatt påbörja insatsen
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personalkontraktsbundna ärtid. Denna somresursinom kortare enen
älpverksarnheten.utnyttjas ibörfortsättningeniäven

tillöverförasskaverksamhetenförförslagUtredningens ansvaretatt
föränd-någrainnebäraintetidigarebörRäddningsverket nämntssom

insatserhumanitärautföraförutsättningarnaminskar att avringar som
Förändringargenomförda SWEDRELIEF.blivithittillsden avart som

verksam-förnödvändigasigde visar atthandefterlämpligensker om
in-påefterfrågandentillgodoseska kunnautsträckningökadiheten

framgåtträknarUtredningenföreligga.kommer somattsatser som
fler in-tillledakunnaskaRäddningsverkettillöverföringenmed att

ökatsådantorganisation. Ettfrånpersonal SWEDRELIERsmedsatser
förändringdenskälet forfrämstadetutnyttjande avärresursernaav

föreslagit.utredningenverksamhetenföransvaret som

Försvarsmaktens3 resurser

Allmänt

medallsidigaochomfattandeförfogarFörsvarsmakten resurseröver
väsentligatillgodoseförutsättningarharutrustning attpersonal och som

i kapi-harUtredningenhjälpverksamheten.internationelladenbehov i
materielochpersonalmed militärmedverkanbeskrivit dentel kort3

hjälp-och SWEDRELIEF:sRäddningsverketsmedsambandskett isom
1988.sedan årinsatser

Försvarsmak-utnyttjandeökatförhinderingaUtredningen ett avser
orienteringhjälpverksarnheten. motDenciviladeninomtens resurser

militäraandra hot rentspektrum änbrettmedhotbild ävenett aven
Försvarsmakteninomdirektiv pågårstatsmaktemasenligtsom -- fordras.samarbeteökadedetunderlättakommer att som

hjälp-svenskavidmycketregel stortBehovet ärtransporter somav
hari kapitel 3 För-redogörelsenframgåttutomlands. Sominsatser av
flygtrans-med långvägamedverkatårenunder desvarsmakten senaste

länder. För-olikaiinsatserhumanitäracivilamedsambandi sexporter
lastbilarterränggåendeantalvidare bl.a.harsvarsmakten ett stort som

hjälp-iuppgifternafor mångaoch haranvändaskan använts av--
verksamheten.
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Minröjning

Hotet från antipersonella landminor i flera områden där fredsñäm-är
jande insatser f.d.äger Jugoslavien, de kaukasiskat.ex. kon-rum -
fliktområdena och flera afrikanska problem både förstater ett stort-
befolkningen och för personalen i hjälpstyrkoma. Att oskadliggöra
minor kvalificerad uppgiftär ligger i linje med den militäraen som
verksamhetens uppgifter i krig. Behovet åtgärder i konfliktområdenav
utomlands emellertid så omfattandeär och verksamheten så tidsödande
och arbetskrävande det knappast fyller någon funktionatt sändaatt ut
svensk personal har till uppgiñ söka efter minor och röja dem.attsom
En effektivare användning våra och vår kompetensav ärresurser att
låta svenska instruktörer utbilda personal i de konfliktdrabbade länder-

för uppgiften och förse den med utrustningatt verksamhetenna som
fordrar.

Regeringen har i juni 1994 uppdragit ingå avtalSIDA med För-att
materielverksvarets FMV myndigheten ska utvecklaatt ochom ut-

rninröjningsutrustning baserad svensk uppfinning.prova en Ut-en
rustningen avsedd för maskinell röjningär personminor i konflikt-av
områden. Efter det utvecklingsarbete har anbudsin-ägtsom rum en
fordran nyligen avslutats. En beräknas klar i decemberprototyp vara
1995. Under tid har Försvarets forskningsanstalt inlettFOAsenare

samarbete med någraett svenska försvarsindustriföretag utveck-om
ling i första hand handburen minspaningsutrustning baseradav påen
irnpulsradar och andra sensorer.

Den minspaning och minröjning behöver ske fordrar till delstorsom
andra metoder dem den svenska Försvarsmaktenän har planeratsom
för inom sin krigsorganisation. Den utveckling den internationellaav
minröjningsverksamheten det angeläget Sverige bidrarär medattsom
förutsätter svensk militär personal medatt ett kunskaper och erfaren-
heter inom området vilkanärmare överväger metoder bör använ-som
das i övrigt organiserarsamt även den hjälp ska lärrmas inom dettasom
område.

Utredningen föreslår Försvarsmakten får i uppdragatt redovisaatt
förslag till metoder, personal och utrustning finnasmåste för attsom
stöd till effektiv minspaning och minröjning i konfliktdrabbadeen om-
råden ska kunna lämnas från svensk sida. Försvarsmakten bör vidare
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bidrarSverigeinnebär attverksamhetenförorganisationföreslå somen
verksamheten.förutrustningochinstruktörerhandförstamed i

ändamålcivilaförutnyttjande resurserfredstida avUtredningen om
försvarsändamålföravsedda

användaverksamhetcivilimöjligheterna attgenomgångallmänEn av
fredstidaUtredningen ut-utförtshar omFörsvarsmaktens avresurser

försvarsända-föravseddaändamålcivilanyttjande för resurserav
maj22denFörsvarsdepartementetchefen förtillskrivelsemål. I en

utredningenredogöruppdragetredovisningavslutandemed1995 av
kunnaskaFörsvarsmaktenstöddetfordetaljeratförhållandevis som

samhälls-viktigaistörningarallvarligaellerolyckorvidlämna stora
kunnautredningÅtgärderna dennaenligtskalandet.funktioner inom

bl.a.omfatta

sambandtilleller iland sjösssambandsstöd påochLednings-D
områdesövervakning;med

ochskyddsobjektbevakningförsvunna,EfterspaningD avav
polisen;tillstödannat

Transporter;

Sjukvård;

och utspisning;Förläggning

underarbetenandra vattenochUndervattensundersökningar
olyckor;vid

Brandbekämpning;D

motsvarande;ellerBambrojningD

miljöolyckor.vidskadorD Begränsning av

materiellaochpersonellaockså påpekar somresurserUtredningen
användasska kunnaochområdecivila försvaretsdetinomfinns som
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vid insatser i samband med katastrofer och olyckor olika slag. I ut-av
redningens redovisning ingår bl.a.

U Personal olikainom myndigheters krigsorganisation samt
renodlade beredskapsmyndigheters ifred anställda personal;

Personal totalförsvaretsinom frivilligorganisationer;

U Materiel inom transportområdet batteridrivna drivmedels-ex.
pumpar ;

Reservkraftverk;

U Beredskapslagren varuområdetinom livsmedel, läke-ex.
medel, vattenreningskemikalier, sjukvárdsutrustning och sam-
bandsmaterieü;

U eleutrustningT rörliga basstationer för mobiltelefoner ochex.
flyttbara AXE -stationer.

Förslagen från Utredningen fredstida utnyttjande för civila ända-om
mål avsedda för försvarsändamål omfattar framgåttav resurser som
åtgärder vid händelser i Sverige. Utredningen civila förinsatserom
katastrof- och flyktinghjälp emellertid stöd motsvarandeattanser av
slag ska kunna lämnas vid insatser utanför landet.även Utredningen
vill framhålla det här fråga militäratt medverkanär i civila insatserom
under civil ledning. Den samverkan kan komma behövas mel-attsom
lan civila och militära det fordras både humanitäranär och freds-organ
bevarande insatser behandlas i kapitel

4.4 Ideella organisationers resurser

Ideella organisationer har värdefull personalresurs i såen storsom
utsträckning möjligt bör utnyttjas vid hjälpinsatser utomlands.som
Många de det gäller kunniga inom något specialområde.av ärpersoner

allra flestaDe har erfarenheter uthålligt biståndsarbete. kännerDeav
bl.a. till förhållandena i flera de miljöer där insatser kan behöva ske.av
Åtskilliga finns också i SWEDRELIEFs organisation och kan, detom
behövs, delta i insatser med denäven organisationens resurser.
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hit-fallfleriorganisationer änideellamedräknar ävenUtredningen att
diskussionerpågårDethjälpinsatser.statligai omdeltakunnatills ska

skasinsemellansamarbeteökatsjälva ettorganisationerna genomatt
för.själv harochvaduppgifter resursersig änpåkunna större envarta

till åtgär-lederdiskussionerdessaangelägetdet attUtredningen anser
hjälporganisatio-ikapacitetensamladedenökatillbidrarder attsom

nen.

hjälpverksamhetenmedverkan iKvinnors6.4.5

ochförstår mänhjälpverksamheten öppenmedverka iMöjligheter att
ford-insatsernaerfarenheterdeochkunnandedethar somkvinnor som

antalEttstyrkornai män.deltagare ärflertaletövervägandeDetrar.
ochhjälpinsatsemacivilai debådevarjeemellertid årdeltarkvinnor

verksamheten.militärafredsfrämjandedeni

ökadtillledakommabetänkandet kani att re-förslag enUtredningens
hjälp-humanitärasvenskadentillkvinnorsåvälkrytering män somav

möjligheternakapitel påföljandeipekarUtredningenverksamheten.
utbildninggenomgår längrecivilpliktigaegenskapikvinnorfor avsom

lämpligahjälpinsatseridelta ärbehovkrigsorganisationens att somför
pliktpersonal.for denna

personalcivilpliktigRekrytering6.5 av

möjligheternabedömning attUtredningens6.5. I av
hjälpverksamhetenpliktpersonalanvända i

frånbetydelsehjälpverksamhetensochCivilpliktens
tøtalförsvarssynpunkt

personalförsörjningtotalförsvaretsinnebärTotalförsvarsplikten att
kom-civilpliktigauttagningDenpliktsystem. somett avtryggas genom

grundtotalförsvarsplikt harlagendenenligtske somomatt nyamer
krigoch iberedskapunderandraochmyndighetercivila somorgan,att

denkrigsplaceraochutbilda yt-ska kunnafrediuppgifter,utökadefår
civilpliktiga lederUttagningenbehöver.depersonalterligare avsom

krigsorga-uppgift iochutbildningf°artill fleremellertid också enatt en
militära försvaretsdetenbartmöjligtblivithadenisationen än omsom
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behov pliktpersonal skulle tillgodoses Uttagningenav totalförsvars-av
pliktiga för det civila försvarets behov fyller med denäven utgångs-
punkten viktig funktion.en

försvarspolitisktEtt viktigt ytterligare i denna riktningsteg som sam--manhänger med den pågående intemationaliseringen och de säkerhets-
politiska förändringarna skulle det gick breddatas uppgiftemaattom-
för del de pliktuttagna inom det civila försvareten av till omfatta iii-att
villig medverkan vid hjälpinsatser utomlands. En sådan ordning skulle,
principiellt, bereda dem åtar sig utlandstjänstgöring tillfällesom att ar-beta under verkliga katastrotförhållanden och på det skaffa sigsättet
erfarenheter värde förär derasstort uppgifter i densom av svenska
lcrigsorganisationen. Användning pliktpersonal skulle bredda rekry-av
teringen till hjälpstyrkoma till andra i samhället delta-ängrupper som

hittills kommit från. Det skulle sannoliktgarna på sikt bidra till att yt-
terligare utveckla det svenska för den internationellaengagemanget
hjälpverksamheten. De frågor ställs i direktiven möjligheternasom om

låta frivilligatt personal grundutbildats inom for civilpliktensom ramen
ingå i rekryteringsunderlaget för svenska hjälpstyrkor har detta bredare
försvarspolitiska utgångspunkt.synsätt som

Lagen totalförsvarsplikt såledesöppnar möjligheterom for direktre-en
krytering till det civila försvaret. Som framgått redogörelsen i kapitelav
3 lagens syfte och inriktning innehåller denom emellertid samtidigt kla-

föreskrifter all uttagning ochatt utbildningra ska tillgodoseom den
svenska krigsorganisationens behov, civilt och militärt. Det förutsätts
i direktiven eventuell rekryteringatt civilpliktiga till internationellen av
hjälpverksamhet sker frivilligt och väsentligen tilläggsutbildninggenom

pliktpersonal grundutbildats forav den svenska krigsorganisatio-som
behov. Detta innebär redan i sig inskränkningnens i det antal civil-en

pliktiga kan komma i fråga for hjälpverksamhet.som Lagen medger
inte på denna grund fleratt civilpliktiga för grundutbildningtas ut än

krävs och dimensioneras för svenska behov.som

Om statsmakterna skulle överväga i samband med kommandeatt t.ex.
försvarsbeslut ändra lagen totalförsvarsplikt på denna punkt, för-om
slagsvis ytterligare anpassning till den internationellasom en utveck-
lingen eller i beredasträvan att möjligaatt antalstörsta totalförsvars-
pliktiga roll och utbildning i totalförsvaret,en deten naturligtvisöppnar

möjligheter. Statsmaktema skullenya i samband med sådan föränd-en
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kunna övervägatjänstgöring encivilpliktigasdeförprincipernairing
förhållandeitjänstgöringcivilpliktigasdemedsyftetutvidgning -av möjlighetersåtotalförsvarsplilct atti lagenfastlagtvad är om -som Kristianstadsdenmiljövämskår typ somför avt.ex.även enöppnas

Miljö-inrätta.skaförsökpåstatsmaktemaföreslagithar attkommun
redo-kortfattatutredningenförslaget,enligtskullevämskåren som

miljövårdsuppgiñernationella menhuvudsakihakapiteliförgjort
Förut-älpverksanrheten.civilasvenskadenitillkunna äventas vara ñivillig.blirfalli dessautomlands äventjänstgöringensättningen är att

verksamhetomfatta svarartill sompliktsystemet attutvidgningEn av hänsynmedbedömasfårsäkerhetspolitiskadehotandra änmotäven
ekono-deuppgifter,totalförsvaretsfrågornagrundläggandetill de om

denipersonalbehovetutveckling sven-denochförhållandena avmiska
deunder närmasteuppståkommakan attkrigsorganisationenska som

kompetens attutredningsdennautanförnaturligtvisfallerDetåren.
övervägan-fortsattaför deUtgångspunktenbedömningar.sådanagöra

i detemellertidvillUtredningenbefintliga lagen.densåledesdena är
deneftersomfaktor,grundläggandedennapåpekasammanhangethär

genomförandetitaktenoch enavinriktningenbådepåverkatorde av
utomlands.hjälpinsatserförcivilpliktigarekrytering av

ibehov,vilketfrågaviktigare ärutredningenförsammanhangetiEn
ytterligareföreligga ett per-bedömaskanframtiden, aviochdag som

börbehovFrågancivilpliktiga.rekrytering omsonaltillskott avgenom
förmedlatbehovomvärldensi måttetsammanhang mätasdettai av -

civilmedinsatserorganisationernainternationellade avfrämst -av
katastrofer.olikamedsambandhjälppersonal i

hjälpverksamhetenpersonal förBehovet av
denframgåtthar,utomlands avhjälpinsatsemacivila somsvenskaDe

Verksamhetenår.underomfattningiökatredogörelsen, senaretidigare
katastrofer.komplexas.k.vidflyktinghjälpomfattatalltframförhar
förekommitharförnödenhetermedHjälpfå.Räddningsinsatsema är

återuppbyggnadtillÅtgärder syftarrniljöskyddsinsats.vid somen ochSWEDRELIEF:sfallfleraförekommit iharutveckling genomoch
arbete.organisationersideella
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faktorerDe utlöser kriser och konflikter på olikasom håll i världen
kommer allt döma finnas kvar.att att Mönstretav i hjälpbehovet för-
ändras sannolikt inte i någon utsträckning.större Utredningen räknar
emellertid framgått med efterfrågan påatt svenskasom hjälpinsatser
fortsätter öka under återstodenatt l990-talet.av

Utvecklingen går samtidigt ökat behovmot ett specialister olikaav av
slag. Internationella organisationer efter i alltsträvar att utsträck-större
ning samordna hjälpverksamheten både på planeringsstadiet och i-hjälpområdena behovet uppkommer.när innebärDet organisatio-att

i ökad utsträckning sammansättningennerna styr de personella ochav
materiella Strävan också framgårresurserna. direktiven,som attav
behovet personal särskild utbildningutan ska tillgodosesav genom
lokal försörjning i hjälpområdena. Detta sker redan i ökandenu en
grad.

Sveriges hjälpinsatser har präglats hög professionalitet ochav stort
hos alla deltagare. All medverkanengagemang frivillig. Erfarenhetenär

hittills visar det med dennaatt frivillighetäven varit förhållandevis lätt
finna lämpligatt personal till de svenska civila hjälpstyrkoma utom-

lands. harDet gått snabbt rekryteraatt anställda från bl.a. Räddnings-
verkets centrala förvaltning, räddningsskoloma och den kommunala
räddningstjänsten till de hjälpstyrkor Ävenhar organiserats.som an-
ställda inom bl.a. hälso- och sjukvården, Försvarsmakten och enskilda
företag medlemmar i totalförsvaretssamt üivilligorganisationer har del-
tagit så krävts. Räddningsverketnär har ingått avtal med räddnings-
tjänsten inom flera de kommunernastörsta i landet dessaav skaattom
ställa personal till förfogande med kort varsel kan delta i hjälpin-som

utomlands.satser Det finns rekryteringsbas enbart bland heltidsan-en
ställda brandingenjörer, brandmästare, brandförmän och brandmän på
flera anställda.tusen SWEDRELIEF har kontraktsbunden styrka påen
160 beredda delta.är Kretsenpersoner, attsom anmält intresse försom

delta i verksamhetenatt emellertid betydligtär Till dettastörre. kom-
de ideella organisationernas omfattandemer personella resurser.

redovisatSom utredningen i kapitel 5 flera faktorersätter förgränser
bl.a. Sveriges medverkan med personal och utrustning i hjälpverksam-
heten. Till detta hör svårigheterna länkaatt ansträngningar frånsamman
olika håll till fungerande och slagkraftig hjälpverksamhet.en Erfaren-
heten visar det finns konkurrensatt mellan länder i katastrof-en som en

129



denvidare strävanpåverkasEfterfrågan somtill.hjälpavill avsituation
hareffekterSammalokalakatastrofområdetsanvända resurser.finns att

iellersjälvasiglärttidigareländer att sam-flerförhållandet ändet att
problemdedelhanteraländernärliggande som upp-medverkan aven

islagolikahjälporgantillbidrarfaktorerandra attoch avstår. Dessa -
utsträckningi denanspråkiinteländer somandraoch i tasSverige -

för.harde resurser

begränsningarpåtagligabildensåledesdominerarSammantaget av
interna-tillpersonaltillskotti nulägetbehovetsakligadetvad gäller av

Utredningencivilpliktiga.rekryteringhjälpinsatsertionella avgenom
dess-giltighetomständigheterdessaframhållaemellertid varsattvill -

och be-överblickaskanförhållandentill desiginskränker somutom
prin-självaförhindernågotbehöveri siginte utgöradagidömas - isärskilthjälpverksamheten,ipliktutbildadeanvändningcipen avom
sådanskäl förförsvarspolitiska prövaattstarkafinns endetmånden

ellerharförsvaretciviladetinompliktuttagnadeMångainriktning. av
hjälpverk-ibehövsoñayrkeskunskaperspeciellafåkommer somatt

fåkunnaskullepliktutbildadedeblandrekryteringEn ävensamheten.
uppgifterdesigåtasiktpåmöjligheterSveriges att somförbetydelse

utföra.skabegärakommakan attorganisationer attinternationella

medpliktuttagnablandskervidarehjälpstyrkomatillrekryteringenOm
ford-verksamhetenfördet intresseochegenskaper sompersonligade

förförutsättningardetfinnshjälpverksamheten,ideltaralla somras av
rekryteringsbasbredaredendelvärdefullbliska kurmade avatt en

framtids-iskullebreddning ettsådanbehövas. Enkan komma attsom
ambitionsnivåmed höghandlingsfrihetSveriges attökaperspektiv
väsentlig ökningframtidaföljerutmaningardekunna enavmöta som

handlingsmöj-viktigaocksåskulleDetinsatser.påefterfrågan geav
pliktbaseradeochtotalförsvarvårtanpassningfortsattiligheter aven

utvecklingen.säkerhetspolitiskadentillfolkförsvar

rekryteringförPrinciper6.5.2

pla-preliminärahittillsdeenligtpliktpersonaldendelEn somstor av
civiladetkrigsplacering inomförutbildasochkommer att tas utnerna

skulle kim-fallde i mångagrundutbildning attgörfårförsvaret somen
länder.andraihjälpinsatserutförakommerstyrkorde attingå i somna
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kanDet gälla räddningsinsatser, flyktinglijälp, miljöskyddsâtgärder el-
ler insatser för återuppbyggnad och utveckling.

En förutsättningarna för pliktutbildade ska ingåkunna i hjälp-attav
verksamheten de har de personligaär egenskaper fordrasatt försom
de ofta krävande insatserna. Det gäller givetvis alla slag personal iav
hjälpverksamheten. starktEtt önskemål vidare de pliktutbildadeär att
har eller skaffa sig något slag specialkunnandeatt elleravser av- en-
yrkeserfarenhet det i regel finns behov vid de olika slagensom av av

Åtagandetinsatser. måste frivilligt och förutsättningen plikt-är attvara
personalen har starkt intresse för verksamheten.ett

kommerDet dröja antal år innan myndigheter ochatt andraett organ
inom det civila försvaret har fått det antal pliktutbildade de behö-som

Det därmed också tid innan allsidigttar genomförd rekryteringver. en
i skala kan börja ske till hjälpverksamheten.större

Enligt utredningens mening måste det finnas balans mellan bered-en
kapsförberedelser och sannolikheten för den skapade beredskapenatt
kommer till användning faktiska insatser. inteDet går medattgenom
bestämdhet vilka behov hjälppersonal olika slag kanange av av som
komma föreligga underatt 1990-talet hurt.ex. styrkorresten storaav -

kommer efterfrågas, vilken inriktning verksamhetenatt får ochsom
vilka kunskaper eller erfarenheter deltagarna bör ha. Som be-som en
redskap avsedd kunna öka Sveriges förmåga medverkaatt iatt en
eventuellt kraftigt växande hjälpverksamhet i framtiden kan det emel-
lertid lämpligt börja bygga rekryteringsbas medatt plikt-vara upp en
utbildade beredda delta i insatserär utomlands.attsom

Utredningen de olika överväganden och faktiska omständig-attanser
heter här har redovisats bör grunden för statsmaktemasutgörasom
överväganden möjligheterna komplettera befintliga personellaattom

för hjälpinsatser med pliktutbildad personal och den planeringresurser
verksamheten bör ske. Om statsmakterna väljer beslutaav attsom om

rekrytering pliktpersonal för dessa kommeruppgifter tidpunkten förav
igångsättning verksamheten bestämmas takten inämnts attav som av
genomförandet utbildningen civilplikti för krigsorganisationensav av ga
behov, alternativt hur snabbt det bedöms lämpligt och möjligtav att
genomföra ändring i lagen totalförsvarsplikt.en om
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föreliggakanklarhetfullständig väntasår omnågraOm när meren- krigsorganisa-tilluttagningenochomfattninggrundutbildningens om
kunskaphållbarlångsiktigtocksåsannoliktfinns dettionen meren- hjälpinsatsersvenskaförpliktpersonalbehovetframtidadet avom

skastatsmakternagrundkankunskap närutomlands. utgöraDenna en
för dennaskaårligencivilpliktiga utantal tastill detställning somta
totalförsvars-lagenförändringar imed ellerspecialinriktning utan om- olikaicivilpliktigamångahurbedömasökai dagslägetplikt. Att som

knap-meningutredningensenligti frågatidsperspektiv kan komma är
möjligt.past

kiigsorganisationenuppgifter iförutbildninggenomgårKvinnor som
hjälp-svenskaitjänstgöringlämpliga förkanslagolikade varasomav
deltakunnamöjligheter attmänbör hautomlandsstyrkor somsamma

hjälpinsatser.i

vidtas,böråtgärdervissaföljandei detskisserar omUtredningen som
till den in-personalpliktutbildadrekryteringbeslutarregeringen avom

hjälpverksamheten.ternationella

pliktutbildadeÅtgärder användningenutvecklar avsom
förstärkning. Tillkom-bliskapliktpersonalenUtgångspunkten attär en

tjänstgörapersonalenpliktutbildade utom-attdenuppgiften försten av
ochrekryteringenutvecklarslagolikaåtgärderlands fordrar somav

nödvändigt,kommerpersonalen. Dettaanvändningen att omvaraav
efterfrågadelikaskahjälpinsatsemasvenskade somär att varasträvan

hittills.

hörskäldet finns t.ex.åtgärder övervägaTill de attsom

detkravprofilermed bI.a. görurvalssystemutvecklal Att somett
specialkunskapererforderligamedväljamöjligt utatt personer

hjälpverk-uppgifterslag-för olikaspråk iuddai avex.-
samheten;

undermöjligheterväljasavsedda attdem ut2 Att attärsomge
för-möjligtlångtsåpraktiktjänstgöringenobligatoriskaden

erfarenheter;breddaochkunskaperdjupa sinasina
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3 utvecklaAtt med tilläggsutbildningett system är anpassatsom
till kunnandedet kommer behövas;attsom

4 Att utarbeta modeller för hur styrkor där pliktutbildad personal
skaingår och hur arbetetsammansatta mellan olikavara slag

deltagare ska fördelas.av

Det går inte i förväg klargöraatt dessa åtgärder tillräckliga. Förstärom
sedan det blivit möjligt i praktiken underatt genomförandet insat-av-

olika lösningarpröva kan det bedömasser vad resultatet kommer- att
bli. Det framför alltär nödvändigt vilkaöverväga specialkunskaperatt
hjälpstyrkor olika slag kan komma behöva vilkenav tilläggsut-att samt
bildning det lämpligtär organisera. Detsom att möjligt andraär fak-att

utbildningtorer än harextra betydelse i det hären större sammanhanget
och medlen skaatt användas för de åtgärder det finns skäl in-attsom
rikta förberedelserna på. Underlaget för dessa överväganden kommer

finnas i de modelleratt för hjälpstyrkor för olika slag typinsatserav
bör utarbetas.som

Utbildning

Arbetsuppgifterna kommer variera krañigt mellanatt olika slag in-av
Uppgifterna kommersatser. emellertid i många fall sannolikt liggaatt

dem denära pliktuttagna för räddningstjänstsom och hälso- och sjuk-
vård ska utföra i krigsorganisationen. Många får grundläggande kun-
skaper och erfarenheter de kangör till deatt varierandesom anpassas
uppgifterna. Det gäller inom räddningstjänsten framför allt kategorin
räddningsmän. Saneringsmän skulle kunna kunna utföra delstoren avarbetskrävandede uppgifter föreligger vid miljöskyddsolyckor.som

hälso-Inom och sjukvården har pliktutbildade ambulanyörare och
.sjukvårdare förutsättningar för viktigaatt uppgiñer.svara

Avsikten är grundutbildningenatt för räddningsman ska omfattaen en
inledande utbildning under nio veckor och praktiktjänstgöring inomen
den kommunala räddningstjänsten under 12 veckor. Utbildningen för
saneringsmän och ammunitionsröjare densamma förär räddnings-som

innehållermän tilläggsutbildning under fyra veckor.men Utbildning-en
för sjukvårdare har beräknats till tioen veckor och för ambulansförare

till 15 veckor. Samtliga kommer dessutom genomgåatt repetitionsut-
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bildning.

krigsorganisatio-iuppgiñemaförgrundutbildningeniinnehålletInnan
hjälp-internationellaroll i decivilpliktigasdefastställt ochblivitnen
detbedömamöjligtdet intedefinierats attstyrkorna är omnärmare

älpverksamhe-iuppgiñemaförtillläggsutbildningbehövsäven en
karak-katastroñnsatsemastänktamed desammanhängerBehovetten.

sinharocherfarenheterochkunskaperde genomenvarsamt somtär
eventuellt be-tilläggsutbildningyrkesverksamhet. Denordinarie som

iframkommererfarenheterdeledningmedutfonnasbörhövs somav
tilläggsut-den.planeringen Eneller iverksamhetenpraktiskaden av

med hän-veckorochfyraförslagsvismellanvarierarbildning sexsom
preliminära be-denenligtskulleomfattninggrundutbildningenstillsyn

rädd-sjukvård,omfattamöjlig kunna ämnendömning är somsom nu
materiel-miljöskydd,räddningsman,intedemför ärningstjänst som

skydd. Utred-personligtochhjälpverksarnhetinternationellkunskap,
utforma för-detaljstadiet idet här ettpåanledningingenningen attser
i hjälpinsatser.deltaskacivilpliktigaförtillläggsutbildningslag till som

antagningsprövningen försärskildadenellermönstringenvidDen som
ochräddningsmantjänstgöringförinskrivenblir t.ex.kvinnor som -

anmälaska kunnahjälpinsatseri svenskadeltamöjlighetervill ha att -
möjlig-skacivilpliktigedenbeslutmönstringen. Ett attdet vid gesom
fattasemellertid intetilläggsutbildning behövergenomgåheter att en

rekryte-iplaceringenslutligagrundutbildningen. Denunderförrän en
tilläggsutbild-efterkanutomlandshjälpinsatser görasförringsgrupp

repetitionsutbildning,tillanslutningske ikanningens slut. Det även en
ochyrkesutbildning övrigadenförutsättningarfinns vägadet attnär

Utgångspunktensig.skaffatdå har ärcivilpliktigedenfärdigheter som
skainsatsernagenomförandetviddetframgått vara enävenatt avsom

sida.pliktpersonalenstjänstgöring frånñivillig

förmånerskyldigheter,regleringRättslig m.m.av

lämpligtdet kanomfattning att ut-i vilkenbörDet övervägas vara
totalförsvarspliktförordningenlagen ochtillämpningensträcka omav

skyldig-reglerarpliktlagstiftningenibestämmelser t.ex.deså somatt
kommerskadeståndsansvarpersonskadeskydd ochförmåner,heter,
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gälla under den frivilligaatt tilläggsutbildningenäven och under tjänst-
göringen i samband med insats.en

6 Samarbetet mellan och Rädd-SIDA

ningsverket
Beslut insatser med personal och utrustning i internationella hjälp-om
insatser genomförs Räddningsverket Åren-fattas regeringen.som av av
den gäller Räddningsverkets insatser bereds Utrikesdeparte-som av

och Försvarsdepartementet.mentet deltar i allmänhetSIDA i bered-
ningen sådana ärenden.av

Som framgått utredningens överväganden tidigare i betänkandet kanav
utvecklingen den svenska humanitära hjälpverksamheten ledaav väntas
till insatserna blir fleratt tidigare. Utredningenän den bak-motanser
grunden det angeläget ochSIDA Räddningsverketatt utvecklar samar-
betet mellan myndigheterna vid bedömningen ärenden insatserav om

ska genomföras inom Räddningsverkets organisation.som Det gäller
allmänt tillvara erfarenheternaatt sett ta från den hjälpverksamhet som

samordna deäger internationellaatt kontakterna och finnarum, att ru-
tiner för effektiv bedömning ärenden den finansieringen av om som
fordras både insatser finansieras med medel från det svenskasom-
katastrofanslaget insatseroch internationella lämnasom attorgan avser
ersättning för.

Utredningen föreslår och RäddningsverketSIDAatt får i uppdrag att
hurnärmare överväga samarbete mellanett närmare de båda myndig-

heterna i deras olika roller i den internationella hjälpverksamheten ska
komma till stånd, så beredningenatt ärendena finansieringav om av
hjälpinsatsema kan ske på ändamålsenligtett sätt.

Myndigheternas överväganden formerna för ökat samarbeteettom -har både med denatt göra växande verksamheten ochsom med över-
föringen SWEDRELIEF kommer kunna fördjupat under-attav ettge-
lag för bedömningar den fortsatta hanteringen ärenden hjälp-av av om
insatser med svensk personal och utrustning.
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7 Samverkan mellan civila

hjälporgan och militära

föransvarigaorgan
ñedsjrämjande insatser

I Uppdraget

Det kan i samband med väpnade konflikter ñnnas militära uppgifter
måste lösas innan civila hjälpinsatser in. Det finns ocksåsättssom

situationer militär inom för sinanär fredsbevarandetrupp ramen upp-
gifter kan i humanitärt arbete, skydd och bevakningt.ex.engageras

vägbyggande, minröjningtransporter, och röjning krigs-påav annan
skådeplatser.

givenEn utgångspunkt för utredningens överväganden civil ochom
militär samverkan framhålls det i direktiven,är, civila insatser ståratt
under civil ledning, medan genomförandet militära fredsbevarandeav
insatser sker under militär ledning. I utredningsarbetet bör prövas om
det går utveckla formerna för denatt samordning fordras mellansom
civila insatsstyrkor och militära fredsbevarande insatser. Utredningen
bör särskilt hur samverkanöverväga bör ske mellan svenska civilaen
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in-genomförandeochutbildningplanering,vid avmilitäraoch organ
Syftet skainsatsstyrkor.militäraochcivilabådefordrasdetdärsatser

rationaliseringseffekter.ocheffektivitetökaduppnåatt envara

övervägandeninnehållerkapiteldettaframhålla omvillUtredningen att
omfattarinsatservidmilitäraochcivilamellan somsamarbetet organ

fredsbevarande in-ochhjälpstyrkorcivilainsatserhumanitärabåde av
till civilamaterielochpersonalmedstödenheter. Detmilitärasatser av

civilunderstårinsatser,civilavidbehövsoftahjälpstyrkor somsom
kapitelibehandlatutredningenledning, har

feds-internationelladenTendenser i7.2

verksamhetenfrämjande
dragutvecklingeninternationella i storaDenI7.2.

utveck-politiskadenpräglatkonflikterinternaslagDet somavnya
och reli-etniskahaftoñaochslutkrigetskalladetsedanlingen som-

fredsfrämjandeställt FN:sbakgrund harmotsättningargiösa som - oftaharKonfliktemaproblem.ochutmaningarinforverksamhet nya
militie-organiseradefastmindreellerocharméerreguljärabåde mer

oklaraFrontlinjemaaktörer. ärelement,kriminellainkl. somgrupper,
indirekt eller ettantingenoftadrabbas re-civilbefolkningen somoch

följer ikatastroferHumanitärakrigshandlingar.medvetnasultat av
lokaladetfinnsnågonsin,sällan, resur-ochspårkonfliktemas ensom

Antaletlidande.ochnödmänniskorslindraundanröja ellerkansomser
frånextemflyktingars.k. stegUNHCRregistrerade hosflyktingar --

internflyktingarAntalet1994.årmiljonertill 261987årmiljoner13
dramatiskt.ökade ännu mer

kollapsar. Detsamhällssystemetkonflikterdessaför är attUtmärkande
ohejdadmeddomstolsväsendetochpolisverksamheten engäller t.ex. -
utbilda-ochplundrastillgångarföljd. Statensoch kaoskriminalitet som

landet.frånflyrde tjänstemän

insatserMultijñmktionella7.2.2

beskriverutredningensammanhangi detInternationella insatser som
in-slagtraditionelltinsatserjämfört medkomplexa somblir avmer
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Åtgär-övervakningslcränker sig till avtal eld upphör.t.ex. ettav om
iderna sker sådana fall med dengodkärmande. Iparternas typennya av

multifunktionellaoperationer s.k. insatser ingår civila och militära- -
ska poli-komponenter det möjligt i sammanhang uppnågöra att ettsom

tiska, humanitära och militära mål.

generalsekreteraretillägg i januari gjorde iDet FN:s 1995 Ansom
Agenda for innehåller bl.a. följande sammanställ-de uppgifter iPeace

beskriver utvecklingen varierade åtgärdsprogram.ning, motsom mer

Händelse, åtgärd Antal Antal 19941978år årm.m.

resolutionerAntagna 15 78i
FN:s säkerhetsråd

Konflikter 28llvaritsom
eller föremål förår

fannnågon FN-insatsav

Fredsbevarande operationer
pågår:som

Klassisk S 9typ
Multiñmktionell 8typ -

militär 9 570 73 393Personer i trupp
Civil engagerade I 551 4 390
Bidragande länder 26 76

urskiljas:typfall insatser kan EnTvå multifunktionella typav av ope-
huvudsyñeharrationer, insatser i Bosnien, mili-FNzst.ex. attsom ge

genomföraskydd ska insatserhumanitära hjälporgan itärt som en
taktiskalcrigsmiljö. ochKoniliktens har här strategiska in-parter egna

tbmödenheter ochdet gäller distribution praktisknärtressen annanav
särskilda och iblandhjälp till befolkningen. skapar svårhanterligaDetta
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komponenterslagolikademellanrelationer avochförförhållanden
hjälpinsatsen.samladedendelarutgör avsom

operationen,upplagda merbrett somdeninsats ärEn typ avarman slagnågotvapenstillestånddärmiljö avettverka ikanokomplicerat en
omfatta över-kan t.ex.operationerSådanaåstadkommas.kunnathar

upprättandedemobilisering trupper,eld-upphöravtal, avvakning ettav flyktingar,repatrieringminröjningsprogram, avgenomförandeoch av kontrollpolisverksamhet,upprättandeinternflyktingar,för avåtgärder
övervakningrättigheter,mänskliga avgällerdetefterlevnaden närav valsyste-inkl.områdena,konstitutionellaochjuridiskadepåreformer
återuppbyggnad.förstödetekonomiskadetkoordineringsamt avmet,

mellanskillnaden ut-FN-terminologii omhandlar här senasteDet -- pågåendeunderverksamhetpeace-keepingfredsbevarandevidgad
konflikt.avslutadefterpeace-buildingochkonflikt

multifunktio-typiskadenframhålls1994 attfrån årFN-studieI en valöver-infomiation,komponenter:olikainnehållerinsatsennella sex
ochcivilpolisverksamheträttigheter,mänskligarepatriering,vakning,

fredsfrämjandedenbildvelatharStudienåtgärder. avmilitära enge
kom-ochförochkoordinering avoch eninriktning varverksamhetens

adekvatdetFinns ettfrågor:grundläggandeantalställt ettponenterna
områdetdoktrin påetableraddetFinnsverksamhetenför encentrum

Är operativadenoperationsprocedurerstandardiseradedetFinns
slutsatseradekvat Rapportensinsatsberedskapen,inkl.kapaciteten,

det häriinformationochrättighetermänskliga vargällerdet t.ex.när
kraven.uppfyllderepatrieringenmedannegativa,klartsammanhanget

ochdoktrinsammanhållen enpåbristensidanmilitäradenPå envar
påkanpositivaflerJu gespunkter. somsvarberedskap två svagasvag samordning,braförförutsättningarnadesto enärfrågor störredessa

detframgår rapporten.av

humanitäraellermilitäravarkenoperationermultifunktionella ärVid
lösningpolitiskhittaansträngningarna attförsubstitut eninsatser ett

diplomatiskellerpolitiskförursäktaldrigfårkonflikten. Depå envara
humani-devarkenförutsätteroperation attframgångsrikpassivitet. En
militäradeFöroklara.målsättningar äraktörernasmilitäradeellertära

deutsträckningvilkenijustframgångförkriteriumbliraktörerna ett
säkerhets-genomförandetavgörande för avsäkerhetsvillkor ärsom

mått-insatserna ärhumanitäradeuppfyllda. Förblivitmandatrådets
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stocken framgångpå hur många nödlidande människor kunnatsom
tillgodogöra sig hjålpsändningarna. Med skilda mål olikasamt orga-
nisatoriska strukturer och kulturer total integrering civila ochär en av
militära insatser därför knappast etter.något samarbeteAttsträvaatt
och koordinering mellan civila och militära aktörer emellertid bör
främjas förefaller uppfattning allt fler ansluter sig tillatt vara en som

uppfattningarna varierar föräven omfattningengränsernaom om var-
samarbetet bör gå.av

7.2.3 Samordningen centralt FN-sjystemet ochinom
med ideella organisationer

Utvecklingen har kommit ställa helt krav på FN-systemetsatt sättnya
fungera det gäller både den interna koordineringen ochatt när samver-

kan med andra aktörer. rad reformer harEn genomförts under senare
förår hjälpinsatsema ska kunna bli effektiva.att mer

Generalsekreteraren har generellt för de fredsfrämjande åt-ett ansvar
gärderna på grundval de mandat säkerhetsrådet beslutarav som om.
För stärka FN-sekretariatets kapacitet det gäller planering ochatt när
ledning skapades år 1992 77:e for Peace-keepingDepartment Opera-

DPKO. Det ska fungerations generalsekreterarensorganetnya som
operationella och institutionellt minne inom sitt områdeett samtarm
ha beredskap i fredsfrämjandegång operationer.att sätta Utomen

forDepartment Political AjfairsDPKO och de avdel-är DPA, DHA
ningar inom FN-sekretariatet ansvariga för administrativa frå-ärsom

legala frågor och informationsfrågor engagerade i medarbetet degor,
üedsfrâmjande ñrågoma.

Generalsekreteraren har tillsatt s.k. Task underForce ledningen av
chefen för med för de redovisadeDPA ochrepresentanter organen-
avdelningarna, och särskilda rådgivare tillUNDP generalsekreteraren.
Gruppens uppgift diskutera de övergripande politiska aspekternaår att

enskildapå operationer. Arbetsgrupper bildats förhar olika konkreta
frågor. ansvarigt för frågor gällerDPKO den militära kompo-är som

civilpolisverksamheten och valövervakningen, för frågornenten, DHA
med anknytning till den humanitära hjälpen, katastrof- och återupp-
byggnadsfrågor koordinering med förCentrat mänskliga rättig-samt
heter och Arbetsgruppcrna tillgängligUNHCR. analyserar information
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Task Forcegeneralsekreterarenstill omrekommendationeroch ger
tillförhållningssättintegreratförramverk ettSystemetåtgärder. är ett

genomförandeochplaneringgällerdet avkatastroferkomplexa när
insatser.

till insats,insatsfrånstrukturenorganisatoriskadenvarierari tältUte
fimktion.ochstorlekutformning,mandatetsberoende på

koniliktom-iinsatserhumanitäravidrollorganisationemasideellaDe
Organisa-kriget.kalladetpåslutetsedandramatisktvuxitharrådena

koordineringbehovetökatharbasfinansiellastarkare avallttionemas
organisatio-ideellaDeolika FN-organ.mellanochFN-insatsinom en ochplaneringsarbetetibådebeaktasvidaremåsteverksamhetnernas
1992âr ettDHATillkomsteninsatserna. vargenomförandet avvid av

kapitel 2iredogörelsenframgåttriktning. Somi dennaviktigt avsteg
IASC,CommitteeStanding somAgencyInterunderbildades DHA

deför någraochviktigaste FN-organende avforföreträdarebestår av
organisationerna.ideellaledande

följande:bl.a.fastslagitihar rapportIASC en

militära,deninternationell insatsfunktionerna iI De entre -
genomföras integ-ikanhumanitäradenochpolitiskaden - etab-klartdet finnsförutsättningunder attrerade operationer

informations-omfattarsamarbeteförvillkorlerade ett som
logistik.ochplaneringöppenhet,inbördesutbyte, gemensam

komplexa insatserkomponenterna iolikademellanSamarbetet2
fältarbe-ochhögkvartersnivå icentral uteförstärkas påbör

alladelges in-bördragitTask ForcesolikaSlutsatsertet. som
volverade.

bör neutralitet,principenbaseras på ominsatserHumanitära3
och humanitet.opartiskhet

fältetpåSamordning7.2.4 ute

SRSG,RepresentativeSpecialutnämnakanGeneralsekreteraren en
fáltarbetet. Dennesisamordningenövergripandedenförsvararsom
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uppgift leda koordineraoch de olika insatserna.är att Samtidigt ska
generalsekreterarens företrädare hänsyn till de humanitära insatserta

ideellapågår organisationers verksamhet enligt generalför-som genom
samlingens mandat.

de ideellaFör organisationerna det grundläggande viktär rollerattav
och identiteter for olika aktörer i konflikthärdama klara. Dessaär orga-
nisationer kunnamåste nå fram till den befolkning lidande verk-vars
samheten syftar till lindra. De drabbade står alltid iatt Huma-centrum.
nitära insatser får enligt de ideella organisationerna aldrig bli politise-
rade och mindre militariserade.än- -

Även företrädare för organisationerna erkänner det finnsom att ett
samband mellan humanitära och fredsbevarande insatser kan hjäl-som

till skapa dialog mellan iatt konflikt och beredaparternapa en en -
för fred och politiska förhandlingarväg de bestämt avstånd fråntar-

detta samband formelltatt uttryck eller struktur.ett En associe-ge en
ring med FN-insatser, i många fall har vidare omfattning, ärsom en
därför känslig fråga. ideellaDe organisationerna derasen attanser
självständiga inte får ifrågasättas. Samtycke frånstatus konfliktens
olika har grundläggande betydelse.parter har dessaICRC skälen av

systematiskt avstått från begärat.ex. väpnad FN-eskort föratt sina
leveranser till de nödställda. kanDet emellertid finnas situationer när

denna organisationeräven begär militärtyp hjälp, dent.ex. närav egna
personalen hotad till livet. kanDe ocksåär vilja ha visst logistisktett
stöd. Ett samarbete detta slag sker mellan ochUNPROFORt.ex.av

iICRC Bosnien.

Även för de inom FN-systemet arbetar med de humanitäraorgan som
frågorna står förmågan nå fram till den nödlidande befolkningenatt i

Även de inte harcentrum. problem med identiteten deom samma som
ideella organisationerna det viktigt förär dent.ex. UNHCR att egna
rollen instrument för bistånd till människorett i nöd inte suddassom ut.

humanitära insatsernaDe ska i princip genomföras med parternas sam-
tycke och militärt stöd. Hjälpverksamhctenutan ska inte heller politise-
ras.

Samtidigt har tvingatsUNHCR konstatera konfliktensatt att parter
i Bosnien har utnyttjat humanitariant.ex. accesssom ettsom vapen
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begärakunnathar UNHCRuppgiftersinautförakurmaFörkriget.i att
militäradeuppståtthar närKonflikterleveranser.till sinaeskortmilitär

Flyktingkommissarienstöd.sittorganisationenpåtvingavelatorganen kommaskulleoperationspecielliFN-trupperfastslagit enhar att om FN-stadganikapVIIenligtåtgärderfredsframtvingandeiatt engageras ochopolitiskadenbehålla opar-möjligt attlängreintedetskulle vara
hjälpbehoven är.huråtgärder, storaoavsettfor UNHCR:sbasentiska

anlitarviss insatsvidUNHCRorganisation enhumanitär somOm en befäls-iproblemlättuppstårstöd,militärtellerexpertis annatmilitär
undvikaendadetkanske attochEttledningsstruktren. sättoch -- koordinering,föreffektivt sam-systemskapa ettproblemsådana attär

kom-militäraochcivilademellannivåerallapåinformationochband
i insatsen.ponenterna

haråstadkommaskunnaskakoordineringdennahurdiskussionenI om olikaföransvarsfrågorochMål-åtgärder.konkretaradföreslagits en deltagandeallaforklargjordaskedetidigtibörverksamheter ett vara
arbets-olikademedvetnabliböraktörermilitära omochCivilaorgan. Klarhetanvänder.insatseninomverksammaskildametoder organsom deansvarsområdenbestämdageografiskt somdeskapasocksåbör om

radiokommu-förutrustningKompatibelinom.arbetaraktörernaolika
förutsättningarnaviktigasteallradesigvisatharnikation en avvara
sambandsofñcermilitärEnsamordning.civil-militäreffektivför en samordningförmedelbra menvarithar ettUNHCRhosplaceratssom desk-mellanrutinkontakterochinteragencymötenregelbundnaockså

sigvisatocksåharCentresOperationsCivil-MilitaryS.kofficers.
placerade inomDessasammanhanget. centrahäri detvälfungera -

för-civilaförkanallämplig organshögkvarteret ärmilitäradet en-
assistans.militärfrågningar om

mellansamarbetethittillsvarandeDet7.3
militäraochcivilasvenska organ

dragSamarbetet i stora7.3.1
verksamhetenfredsfrämjandedeniförekommersamarbetevisstEtt

bedriverFörsvarsmaktenSverige.militära iochcivilamellan organ
lärareanvänderochpersonalcivilförutbildning ävenSWEDINTinom
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och instruktörer från civila myndigheter och ideella organisationer för
utbildning officerare ska delta i den militära fredsfrämjandeav som
verksamheten. Utbildningen civil personal inom Försvarsmakten harav
hittills framför allt gällt civilpolisverksamheten. Till detta kommer den
utbildning personalen inom får.SWEDRELIFsom

organiseratEtt samarbete med utbyte kunskaper och erfarenheterav
i planeringen för civila respektive militära insatser sker däremot inte

i undantagsfall. Ett samarbete iänannat skala mellan svenskastörre
civila och militära enheter vid utomlands har hittillsinsatser endast ägt

i Bosnien under hösten 1993 och våren 1994, svensk militärrum när
personal i den fredsbevarande styrkan svarade för eskort Räddnings-av
verkets fömödenheter i Tuzla-området.transporter Det har ocksåav
förekommit svensk militär personal medverkat vidatt omhändertagande

skadade inom den civila svenska hjälpstyrkan.av

7.3.2 Erfarenheter samarbetetav

Utbildning för uppgifter i internationelladen verksamheten sker både
inom den civila och i den militära verksamheten. Erfarenheten visar att
samarbetet i Sverige mellan civila och militära i det avseendetorgan
fungerar väl. finnsDet olikapå områden tradition den militäraatten
organisationen stöd till den civila det behövs. Det förekommernärger
inom räddningstjänsten och vid allvarligat.ex. störningar i viktiga sam-
hällsfimktioner.

Civila och militära har tillsammans viktiga uppgifter i totalförsva-organ
liggerDet i totalförsvarstankenret. samarbetet mellan dem ska fim-att

både i fred och i krig. Statsmaktema har under tidgera snarastsenare
lagt ökad vikt vid betydelsen samverkan och ömsesidigt stöd mellanav
totalförsvarets civila och militära delar. Det gäller både målen förnär
verksamheterna ska formuleras och i den konkreta planeringen inför

Ävenkriser krig.och det två skilda kulturerär skulle detmötsom som
således knappast uppstå några problem de civila och militäraom orga-

i ökad utsträckning skulle förbereda sig för insatsergemensamtnen
utomlands.

Friktioner i samarbetet ska emellertid inte uteslutas de i sambandom
med insatser i katastrofområdena skulle kommaute sida vidatt agera

145



ochmandatolikaharmilitäraochciviladeskäl organensida. Ett attär
organi-följdenblirdesammainteuppdragsgivama ärEftersomroller.

ochcivilaledningnågonfinnsinte avdet gemensamsatoriskt attsett
olikaföransvarigadeblikanKonsekvensen attoperationer.militära

åtgärdernaochskilda attpå somproblemen sättbedömerverksamheter
prob-sådanaforRiskenvarandra.medharmonierarintebeslutarde om hjälp-civilasvenskamellansamverkanvidnaturligtvis störrelem enär
fal-vanligastelångtdetenheter, ärmilitärautländskaoch somstyrkor

andraden styr-kunskapernaregel ifalli dessa ombristerlet. Det som
problemdeförförståelseniocksåibland somocharbetakans attsätt

dealltframförpåverkarDettakommakan möta.styrkan attandraden
beslutarnivåerolikapåledningen om.åtgärder som

givetvissamarbetetutveckla ärsvårtdetibland attfaktor görEn som
fredsbevarande in-militäraochhumanitäracivilamellanskillnaderna

syñet ärhumanitära ytterstgrundläggande gemen-Även detsatser. om
medlen. Desjälvfalletoch ävenolikamålenunderliggandedeblirsamt

politiskaskildaofta påuppfattas sättåtgärderna avmilitäraochcivila
verksamhetenberördainvånarede äroch avmilitäraoch somavorgan
humanitäradenbetraktarhänder parterattmottagarlandet. Det t.ex.i

operationema.militäradedelhjälpen avensom

utredningenförhållandet,detocksåallmänt somGränssättande settär
älporganisationemasgrunden man-formelladenberört,tidigare att -

varierararbetetförförutsättningarnaekonomiskaoch dereglerdat, -
till-gjortshellerintehittillsharDetinsatser.militäraochcivilamellan

överbryg-kunnaskaslagolikadessamotsättningarförräckligt att av
regelsysteminstrumentutformadeförväginga ifinnsDet t.ex. -gas. behövas.kansamordningdenförlösningarorganisatoriska someller - omfat-emellertidpågår ettredovisningenden tidigareñamgåttSom att

tillsyftarFN-organisationen, attinomframför allt somarbete,tande
svårigheter.dessabemästraberördaför de attmöjligtdet organengöra

inter-detutvecklingenfaktiskadels densammanvägning avVid aven
behovetkonstateradedetdelsarbetet,fredsfrämjande avnationella

verkarfaktorerdedelsochplanolikasamverkan somnärmareen det finnsutredningen attsamverkansådanforgränssättande anseren
samarbeteutvecklatbehovochförförutsättningar ettbåde merav
planerings-ialltframförSverige,imilitäraochcivilamellan organ
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och utbildningsverksamheten.

7.4 Utveckling civil och militärav en
samverkan

7.4.1 Samverkan på flera plan

Utredningen vill först framhålla samverkan civilt-militärt,att en om
den ska fungera, bör ske på alla plan i den samlade fredsfrämjande
verksamheten. innebärDet samarbete bör finnas iatt Sverigeett som

förberedelse inför genomförandet insatserna och i de hjälp-en uteav
behövande länderna. En samverkan mellan svenska civila och militära

i fält har, framgått, förekommit i mycket begränsador-gan omfatt-som
ning. Det slumpen avgjortär civil hjälpstyrka vid någotsom om en en-
staka tillfälle kommit samarbeta med svensk militäratt styrka. Deen
förberedelser i Sverige sker för samverkan civilt-militärt isom uteen

katastrofornråde bör den bakgrundenett syña tillmot svenskaatt styr-
kor ska kunna till stånd fungerande samarbete medett utländ-även
ska styrkor civila respektive militära från andra länder.- -

Utredningen vill erinra de olika civila respektive militäraatt kom-om
ingår i insatsernaponenterna normalt delar interna-utgörsom störreav

tionellt operationer. aktualiserarDettasammansatta samarbetsfrågor på
antal olika nivåer i den internationellaett fredsfrämjande verksamheten.

2 Samverkan Sverigei

Samverkan i Sverige omfattar förberedelser för de åtgärder skasom
vidtas i de hjälpbehövande länderna. Förberedelsema kan omfatta
planering för verksamheten och utbildning personal. Utredningensav
slutsatser det gäller planeringen följernär dettai En redogörel-avsnitt.

för övervägandena hur utbildningen bör organiseras finns i kapi-se om
tel

De civila och militära bedriver för sig planering förorganen attvar en
kunna genomföra insatser utomlands. behöverDe planeringengenom
förbereda sig för i viss utsträckning kunnaatt insatser till-göra även

eller tillsammans med motsvarande från andrasammans län-organ-
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anledningñnnsplaneringenidel momentdet förinnebärder. Det att en
komplet-tillledakanåtgärder. Dessalämpligaövervägagemensamtatt

planeringenbedömningar urspnmg-deijämkningaroch somteringar
resulteratligen

styrkornainnanSverigeifordrasdetkunnaskaPlaneringen somavse
ochutrustning sättetvaletmedhar transporter,landet. Det avlämnar

tältidehurvisa påockså utebör ge-Densambandhålla göra.attatt
regelhärDetuppgiftema. ävenärdel somlösakanmensamt aven
bevak-sådantocksåsambandoch somomfråga transporter menom

sjukvård.ochhälso-underhåll ochning,

rekry-utvecklaplaneringen gemensami attingåkunna enbörDet t.ex.
för denutveckla systemoch ettpersonal attslagför vissateringsbas av

förbehöver attmilitäraochcivilabådeinformationstjänst organsom
.detUtredningenhjälpverksamhet. na-effektiv anserbedrivakunna en

övervägerRäddningsverket gemensamtochFörsvarsmaktenturligt att
sammanhanget.det härifrågadet kanåtgärdervilka omvarasom

genomförandet insatsernavidSamverkan7.4.3 av

multifunk-forinomstyrkormilitäraoch encivila ramenSvenska som
kommerområde attochinominsatseroperation etttionell sammagör

före-deframgåttkanDetavseenden.flerasamverka i avsomkunna
sjukvård ochgällaplaneringen transporter,övervägandenagående om

samverkandenfrånErfarenhetenfömödenheter.medförsörjningen
någrafordrar sär-intesamarbetetvisarfall atti några ägt rumsom inivåerolikapåskersamverkanåtgärder. Enorganisatoriskaskilda

tillfälligheterDetuppkommer. ärbehovdeefteralltorganistionen som
denstyrkamilitärutländskellersvensk somdet äravgör enomsom

med.samarbetarstyrkanhumanitära

utred-myndigheterna,militäraochcivilade somfördelDet är omen
övervägeravsnitt, gemensamtföregåendeframhållit iningen närmast
förberederochsamarbetabehövakan kommadeavseenden attvilkai

underlättaröverväganden sarmo-Sådanaåtgärder.sådana gemensamma
militärautländskamedsamverkar en-civilasvenskalikt näräven organ

civila.utländskamedsamarbetarmilitärasvenskaellerheter när organ
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Utbildning8 för
civil-gemensamma

militära insatser, m. m.

InledningI

De hittillsvarande svenska civila och militära internationella insatserna
har varit eñektiva. berorDet sannolikt till del på personalenstor atten

deltagit har god grundutbildning. förberedelseSom försom en en ge-
nomförandet insatserna har de också i många fall fått utbildningav en
anpassad till uppgiñema utomlands. tillkommandeDenna utbildning
har inom den humanitära verksamheten i huvudsak omfattat lednings-
personal och olika slag. det militäraInom området får allexperter av
personal särskild utbildning för kunna utföra sina uppgifter i denatten
liedsfrämjande verksamheten.

De årens överväganden utveckling den svenskasenaste om en av
hjälpverksamheten har i utsträckning handlat behovetstor attom

Ökad utbildning ytterligare förstärka kunnandet hos dengenom en
personal ingår i de civila och militära styrkorna. breddadEnsom
utbildning behövs också för hemmaorganisationen effektivtpåat ett

ska kunna plnaera, stödja och leda den internationella verksam-sätt
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utsträckningisammanhängerutbildning storökadBehovetheten. av
tenderarinsatserna attmilitäraochcivilafredsfrämjandedemed att

tidi-komponenterslag änflerinnefattarkomplicerade. Debli avmer
samverkanförrgradi högreocksådärmed änfordras enDetgare.

enheter.militäraochcivilamellanoftaolikamellan ävenorgan -

deninriktade påkapiteli dettaöverväganden är samver-Utredningens
Redovisningenmilitäraochcivilamellanbör organ.kan äga rumsom

detutbildningden ärpåsynpunkterocksåemellertidinnehåller som
sinainomhandbedrivermilitäraochcivilalämpligt egenatt organ

verksamhetsområden.

jreds-förutbildningennuvarandeDen8.2

främjande insatser

hjälpinsatsercivilaförUtbildning1

bud-underRäddningsverketaugusti 1994 attiuppdrogRegeringen
partnerskapsprogramIndividuelltförinoml99495getåret ramen

genomfö-ochplaneringiutbildninggenomföraochplaneraIPP en
genomförandeochplaneringioch avhumanitära insatserrande enav

ochdeltagare20omfattaskulleutbildningVarjeräddningsinsatser. ca
högstsammanlagttilluppgåfickKostnadernaveckor.tvåunderpågå

god-regeringenmedsambandifattadesBeslutet attkronor.miljonen
samarbets-deltagande iSverigesförpartnerskapsprogramrnetkände

fredförPartnerskap PFF.programrnet

före-stödmedjuni 1995respektivei aprilgenomfördes avKurserna
de isåkunskaperdeltagarna attSyñet sam-trädare för attDHA. gevar

ifrånmedländerandraslag iolikakatastrofer resurserband med av -
hjälpinsat-genomföraochorganiseraskulle kunnaländersina egna -

ser.

behovetbedömakunnaförförbereda sigingick attuppgiften avI att
ökabidra tillkunnaskullehand atteñerdeltagarnasåhjälpinsatser, att

Förutsättningenländer.i andraför insatserberedskaplandetsdet egna
uppdrag FN-organ,genomföras på ettskullehjälpinsatsema avattvar

iländer. Deltagarnaenskildaellerorganisationerinternationellaandra
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Räddningsverkets båda kurser kom till delen från ochstörsta öst- cen-
traleuropeiska länder.

Som framgått redogörelsen i kapitel 3 genomför Räddningsverketav
också utbildning för dem i Sverige for UNDAC-funk-en som svarar
tionen för antal styrkechefer och radiooperatörer.samt ett före-De
trädare iör den svenska räddningstjänsten deltar i uppbyggnadensom
eller utvecklingen räddningsorganisationen i baltiska länder fårt.ex.av

denna verksamhet kontakter, kunskaper och erfarenhetergenom som
har betydelse de ska medverka vid räddningsinsatser med svenskaom

i dessa länder.ävenresurser

Personal deltar i verksamhetSWEDRELIERs genomgårsom sär-en
skild utbildning inför utlandsuppdragen. övrigt fårI all personal som
ska delta i internationella insatser i direkt anslutning till tjänstgöringen

särskild lands- och verksamhetsinriktad utbildning grundut-utöveren
bildningen.

Sandö U-centrum, fr.o.m. den l juli 1995 ingår SIDA,som genom-
för olika slag utbildning för biståndspersonal. Skolan har medav
början under år 1995 anordnat allmänna kurser inför arbete i katastrof-
och konfliktsituationer med deltagare från i första hand svenska ideella
organisationer. omfattarKurserna framför allt säkerhet,momenten
personligt skydd, konflikt- och krishantering det störresamt sam-
manhanget for hjälpinsatser.

Åtgärder8.2.2 FN-systemet för utbildning införinom
militära och polisiära fredsfrämjande insatser

Redogörelsema i 2.2-8. 2.4 baseradeavsnitten redovisningenpåär
i 1995:24,Ds Sveriges deltaganderapporten, internationella freds-i
främjande insatser

Utbildning personal för deltagande i fredsbevarande insatser pri-ärav
nationell uppgift. Ansvaret liggermärt depå enskilda medlemslän-en

derna försäkra sig den styrka eller deatt enskilda individerattom som
de ställer till förfogandeFN:s kompetenta utföra sina arbetsupp-är att
gifter. denI s.k. omnibusresolutionen fredsbevarande insatserom
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omfat-medmedlemsländergeneralförsamlinguppmanade FN:s1994
området.pånykomlingarbiståFN-insatser atterfarenhetertande av

medlemsländernastödjasammanhanget är attdet häruppgift iFN:s
utarbetakursplaner,föreslåochutbildningsmålfastställaattgenom ochlitteraturrelevantochutbildningsmanualer annangemensamma ochinstruktörerkvalificerademedmedlemsländernaförsebehovvid

framförsökpåuppdrag taifåttockså attharFN-organenrådgivare.
kunnaskainstruktörer,nationellautbildning somför avett program

utbildningsresurser.nationellaexisterandekomplettera

mednyligenhar FNsträvandenaredovisadedebakgrundMot -av
projekt,påbörjatÖsterrike Sverige ettoch somCanada,bistånd från - kvali-välantalEttutbildningsteam.rörligautbildningtillsyftar av

därefterförländerna atti deutbildas trekommerofficerare attñcerade
vidförfogande för atttill FN:sståårtvåminstperiodunder aven -- nationellasinautbildardessatruppbidragarländer närstödjabehov nya

förband.

utbildningsplanutarbetatåretdetunder senastehar enFN-sekretariatet
förberedas.påhållercivilpoliser attforhandbokEnpolismonitorer.för

samarbete.civilt-militärtforhandbokutarbetatharUNHCR en

militäraförländernanordiskadeUtbildning i8.2.3
fredsfrämjande insatserpolisiäraoch

Nordiskaiarbetetförinom sam-harländernanordiskaDe ramen
NordsamFNärendenfredsbevarandemilitäraförarbetsgruppen

arbets-utbildningsområdet. Denpåsamverkanregionalutvecklat en
innebärländernamellanutvecklatsloppunder årensfördelning som

UNMOC,observatörermilitärautbildningförFinland avatt svarar
förDanmarkochUNSOCstabsofñcerareutbildningförSverige av

årligengenomförNorgeUNMILPOC.militärpoliserutbildning av
transportledningspersonal UNLOC-ochunderhålls-förutbildning

förnormalt utom-kursplatserfemOmkring reserverasMOVCC. per
utbildning.nordiskadennaviddeltagarenordiska

utbildningsärskildanordnatdessutomårendeFinland har ensenaste
civilpoliserförkurserSverigeochmekanikerochAPC-förareSisufor
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SverigeUNPOC. I har kvinnor från de nordiska länderna möjligheter
genomgå särskild förberedandeatt FN-utbildning FöFNKv infören

tjänstgöring utomlands.

Den svenska utbildningen vid Försvarets internationellaäger rum cen-
i Almnäs Antalettrum SWEDINT. kurser år varierar med hänsynper

till efterfrågan. Utbildningstiden har i flera fall förlängts för att ut-ge
utbildningsmoment. Regeringen har beslutat Försvars-rymme nya att

makten under år 1995 inom för tillgängliga medel och detramen om-
finns särskilda skäl Far från den utbildningstidgöra föravsteg ut--
landsstyrkans personal reglerad förordningär 1984:309.som genom
Utbildningstiden får emellertid inte i något fall längre tio veck-änvara
or.

Inom för Partnerskap för fred PF harF Sverige under budget-ramen
året 199495 genomfört sju kurser, anordnade SWEDINT, Militär-av
högskolan, Försvarshögskolan och Räddningsverket. Kurserna har varit
inriktade på planering och genomförande fredsbevarande operatio-av

och humanitära insatser har också syftat till öka öppenhetenner attmen
i de nationella försvarsplanerings- och budgeteringsprocessema och att
säkra den demokratiska kontrollen nationella stridskrañer.över

Vid det nordiska försvarsministermäte i Karlskrona i april 1993 fick
Nordiska sarnarbetsgrupen för militära fredsbevarande frågor Nor-
samFN i uppdrag inför försvarsministennötet iatt november årsamma
redovisa förslag till förändringar i utbildningsverksamheten. Gruppen
skulle bl.a. möjlighetenöverväga skapa särskild grundkurs föratt en
länder tidigare inte deltagit i fredsbevarande insatser. NordsamFNsom
konstaterade i sin till i november 1993 bl.a.rapport mötet antaletatt
nordiska kurser borde utökas.

8.2.4 Utbildning utomnordiska länderi

Många länder har någon fonn militär utbildning för deltagande iav
fredsbevarande operationer. Utbildningen ibland integrerad i denär
militära grundutbildningen. Om utbildningen inte ingår i grundutbild-
ningen den antingen vid särskilda FN--centra eller i samband medges

förestående utlandsstationering. Förekomsten, organisationen ochen
omfattningen utbildningen för den fredsbevarande verksamhetenav
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deltagit i FN:sharaktivti frågalandetlängemed hursammanhänger
inte.ellerfrivilligFN-tjänstgöringen ärochfredsbevarande insatser om

FN-utbildningenmilitäradedendärlandexempel på ettBelgien ettär
utbildningsärskildaDenutbildningen.ordinariei denintegreradheltär

omfattningochkaraktärtill insatsemas genom-med hänsynkrävssom detförkader ut-bataljonsenhet utgörellerkompani-vid den somförs
omfattningbegränsadiFN-utbildningRysslandtörbandet. Isända ges

förbandsut-ordinarieförinomstyrkornafredsskapandetill de ramen
fredsbeva-medutbildningscentratvåharStaternabildning. Förenta

pååtgärder programmet.rande

vidgrundutbildningen ettefterutbildningFN-imiktadallskerIP0Ien
militärochcivilbådeföröppetärutbildningscentrum,särskilt som

endastutbildarpolskadetliknartjeckiska systemet menpersonal. Det
personal.militär

förefallerländerna attnordiskaÖsterrike deoch samtFrankrike -- ñrms detFrankrikeIutbildningsprogrammen.utveckladeha de mest
Denofficerare. ut-förochförband senareförbådespecialutbildning

medförbandiFN-staber,itjänstgöring opera-inriktad påbildningen är
logistikområdet. Iinomuppgifterharenheteriochuppgiftertiva som

förband, FN-varjeförförberedelsekurserÖsterrike särskildafinns
särskildaanordnarländerdeTilllogistik.ioch kurser somstabskurser

Nederländerna, Ryss-Frankrike,hörobservatörermilitäraförkurser
Österrike.ochTysklandland,

länderflerafår iinsatserfredsbevarandemedverka iskaPoliser som emellertidharSpanienförekommer.utbildningmilitärai dendelta som
gällerregi.Civils DetsammaGuardiaochpolisensikursersärskilda

militärpoliser.försärskilda kurserÖsterrike harpolisen.italienskaden
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3 Utbildning personal förav

fredsfrämjande civila och militära

utredningensinsatser överväganden-

8.3. I Utbildningens .syfte och inriktning

Syñet med den utbildning utredningen enligt direktiven har tillsom
uppgift ska förberedaövervägaatt personalen i den fredsfräm-attvara
jande svenska verksamheten så den fungerar effektivt och styrkornaatt
eller motsvarande kan lösa sina uppgifter på ändamålsenligtett sätt.

Utredningen utbildningen kan inriktas på i huvudsakatt följandeanser
fyra kategorier personal:av

1 Ledningspersonal olikapå nivåer;

2 Experter olika slag;av

Övrig3 personal defredsfrämjandei styrkorna;

4 Personal ska tjänstgöra internationella staber ellerisom som
observatörer, förhandlare m.m.

Detta indelning,är syftar till täcka både den civila ochatten grov som
den militära verksamhetens behov personal för fredsfrämjandeav upp-
gilter. deFör överväganden innehålletnärmare i den framtida ut-om
bildningen och omfattningen den enligt utredningens uppfatt-av som
ning bör ske på myndighetsnivå fordras detaljerad beskrivning.en mer

Alla deltar i verksamheten har någon form grundutbildning,som av
regel yrkesutbildning och yrkeserfarenheter desom en gör attsom

bedöms kompetenta ingå i de olika slagen civilaatt eller militäraav
styrkor. utbildningDen det gäller ska dem de speciella kun-som nu ge
skaper det civila humanitära eller militära fredsfrämjande arbetetsom
utomlands fordrar. Militära chefer får del de kunskaperstoren av som
de internationella uppdragen ställer krav på sin utbildning vidgenom
Militärhögskolan.

kimskapsområdenDe i utbildningen bör inriktasstort på fol-ärsom
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jande:

sakområdenamilitärarespektivecivilaEl De

verksamhet:Civil
översvämningar;ochjordbävningarvidInsatsert t.ex.

miljöolyckor;eftermiljönÅterställande av
llyktingkatastrofer;vidInsatser

utveckling.Återuppbyggnad och

verksamhet:ilitärM
Övervakning;
Eskorttjänst;
Minröjning;
Sjukvård;4
Transporter;
Embargoverksamhet;t
Fältarbeten.

iutformning start, m.m.fredsfrämjande systemetsEl Det

bakgrunden;säkerhetspolitiskaochutrikes-Den
länder;andratillstödformerOlika av

Folkrätt;
fredsfräm-denförprincipergrundläggandeFN-systemet,

verksamheten;jande
konfliktlösningar;ochKontliktanalys

samordningochverksamhetfredsfrämjandeslagOlika av
den;av

Valövervalcning;
miljö.internationelliLedarskap

katastrøfømrådenaiInsatsmiljönE]

mellanskillnaderreligiösaochetniskaKulturella,i
befolkningsgrupper, m.m.

genomförandeUtbildningens8.3.2

Principer
inriktningverksamhetenstillmed hänsynvarierarUtbildningsbehovet
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civilt-militärt och vilka olikat.ex. personalkategorier det galler.- -
Variationema blir hänsynännu också tillstörre de olika slagentasom

insatser inom den civila respektive den militära verksamheten. Detav
i nuläget inte möjligt ytterligareär specificera utbildningsbehovet.att

Sådana bedömningar kan endast med de kunskaper och erfaren-göras
heter från olika verksamhetsområden och länder de ansvarigasom
myndigheterna har. det utbildningssystemI utredningen här skis-som

ingår däremot bedömningar vilka bör för deserar av organ som svara
i föregående avsnitt redovisade huvudområden utbildningentre som
bör bestå av.

Utredningen har utgångspunkt för sina överväganden hañsom ett ren-
odlat där all civil och militär utbildningsystem inom det fredsfrämjande
området samlas i organisation under ledning ansvarigen av en myn--
dighet eller ansvarigt En sådan modell skulleannat sannolikt haorgan.

antal fördelar det gäller effektivitetenett i verksamheten.när för-Den
hållandevis utbildningsvolym detstora totalt fråga skulleärsom om

det möjligt i sammanhanggöra hålla både bredd ochatt ett djup i verk-
samheten. Ju kvalificerade utbildningsbehov det fråga destoärmer om

centraliserat skulle utbildningen bedrivas. skulleDet finnasmer ett un-
derlag för omfattande och kvalificerad utvecklingsverksamhet. Or-en
ganisationen skulle internationellt kunna dra till sig uppmärksamhetsett
och den bakgrunden tillgångmot utrikespolitisktutgöra sett.en

Fördelarna med och centraliserad civil och militär utbild-en gemensam
ning ska emellertid ställas de nackdelar föreligger, demot t.ex.som
omfattande administrativa kostnaderna för den omorganisation och
uppbyggnad skulle bli följden. Avgörande för utredningens ställ-som
ningstagande i fråga organisation för civil-militärom en gemensam ut-
bildning emellertid de berörda civilaär och militära myndigheternaatt
själva mycket bestämt sig sådanmotsätter organisation.en gemensam
En statsmakterna respektive vilja genomförd lösningmotav parters
skulle uppenbarligen inte främja den utveckling utbildningsverksam-av
heten angelägen och i ställetär bör komma till stånd påsom som annat
sätt.

Utredningen drar således slutsatsen de för genomförandet denatt av
fredsfrämjande verksamheten ansvariga myndigheternanärmast bör

i fortsättningenäven för utbildning inom sina respektive områ-svara
den. olika delarDe utbildningen bör emeller-ärav som gemensamma
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vidarebörmyndigheternaansvarigaDesamlatpå sätt.tid hanteras ett
utbild-genomförandeförsjälvadedelområden där avdeinom svarar

erfarenheter.ochvarandrasutnyttjautsträckning resurserökadiningen

teck-utredningenperspektivdetdet ibörmeningutredningensEnligt
talautbildningsansvar attdelatmed ommöjligt ettäven -varanar - kansådantEtt synsättutbildningsystem.övergripandeochsamlatett

myndigheternaansvarigademellansamarbetetförbetydelseha t.ex.
länder.andrafråneleverrekryteringenförindirektfallvarjeoch i av

sakområdenamilitärarespektiveciviladeKunskaper om
myndigheternastatligabådadenaturligt somdet attUtredningen anser

statligadetinomfredsfrämjande insatsergenomförandetför avsvarar respektivesinainomsakfrågoriutbildningenförområdet har ansvaret
förhittills attliksomFörsvarsmakten svararinnebärområden. Det att

ochinsatsermilitära attförbehövsutbildningdenfårpersonalen som
mil-räddningsinsatser,förutbildningdenorganiserarRäddningsverket

fordras.tlyktingkatastrofervidoch insatser somjöskyddsinsatser

anordnarmyndigheten ävendettainnebärdel attFörsvarsmaktensFör
militäratill denanknytningharområden närainomutbildningden som
syftarUtredningenden.delegentligverksamheten att avutan vara en

finnsminröjningen. Detochcivilpolisverksamhetenhand påi förstahär
utbild-militäradenochciviladenmellanberöringspunkteri övrigtäven

materiellalärare,utbyteGenomfredsfrämjande insatser.för avningen
utbildningsmyndighetemabådadekanfall eleverdelioch enresurser hel-dessiverksamheteninomframkommererfarenhetertillvara somta

multifunldio-införförberedelserdeförbetydelsesärskildharhet. Detta
inriktaskan kommagrad attallt högreiutbildningeninsatsernella som

på.

sakom-dengenomförandetvidRäddningsverketnaturligt avDet attär
vidutrustningochpersonalanvänderhuvudsakiutbildningenrådesvisa

vidanspråkiFörsvarsmaktenoch tar resursernaräddningsskoloma att
förhållerMilitärhögskolan närvaran-och SWEDINT.Militärhögskolan

Enskildaprofil.internationelltydligchefsutbildningsinde på enatt ge
istudierfördjupadetillmöjligheterhareleverellerelever grupper av

verksamhet.internationell
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Kunskaper det fredsfrämjandeom utformningsystemets istørt
I utbildningen i för densystemet fredsfrämjandesom avser stort verk-
samheten ingår framgått sådantsom är för både dengemensamtsom
civila humanitära och den militära fredsbevarande verksamheten. Ut-
redningen mycket ståratt vinna dennaanser utbildningatt sker iom

sammanhang förett de båda verksamhetsområdena. Det ökar underla-
för utbildningen, vilketget i sin det lättaretur gör hålla föratt resurser

kvalificerad utbildning inriktad på framfören allt ledningspersonal och
En utbildningexperter. med den kvalitet utredningen nöd-som anser

vändig kommer attraktiv föratt elever från andravara även länder.

Både Försvarshögskolan och Militärhögskolan bedriver utbildning
med anknytning till den internationella verksamheten. Militärhögskolan
utbildar framför allt militär personal. Försvarshögskolan rekryterar civi-

och militära elever i ungefär lika proportioner.stora Båda inriktar sig
huvudsakligen på chefer.

Försvarshögskolan sedan tillkomstenär på 1950-talet självständigtett
utbildningsorgan. Militärhögskolan blev det skolan under årnär 1994
organisatoriskt frigjordes från Försvarsmakten. Verksamheten inom
Militärhögskolan har under det året utvecklats isenaste olika avseen-
den. Skolan bygger för närvarande kapacitet inom forsknings-upp en
området med inriktning civilapåäven områden.

Försvarshögskolan och Militärhögskolan håller på utvecklaatt ett sam-
arbete för utbildning civil och militär personal skaav genomförasom
internationella uppdrag och utredningen finner det naturligt de full-att
följer detta arbete. bådaDe skolorna bör i uppdrag i samverkanatt
bedriva utbildning det fredsfrämjande för denom systemet m.m. sven-ska internationella verksamheten. Utbildningen bör utformas så att

svenska ideellaäven organisationer och internationella eller and-organ
länder får anledning utnyttja de kurserra att de båda skoloma kansom

erbjuda. Det gäller chefer och ledningspersonal på olika nivåerannan
skildasamt slagexperter ska delta i den internationellaav freds-som

främjande verksamheten.

Kunskaper insatsmiljän i katastrofområdenaom
Behovet kunskaper katastrofområdena kanav generellt ellerom vara
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handlarområde. Detbestämtiinsatsinför ettsituationerpåinriktat en
betydelsenkunskaperallmännaeleverna omfalletförstadet atti geom

kultu-i bl.a.befolkningsgruppermellanolikhetematillhänsyntaattav idragendetillkännaoch storafrågorreligiösa attochetniskarella,
därvärldeniområdendealltframförgällerDetolikheter.dessa senare

miljöforhål-iutbildningvanliga. Ennaturkatastrofer ärellerkonflikter
kim-givetvis attinsatsersärskilda geinriktad på avserlanden ärsom

skatillfälletfor ägainsatsernadär rum.områdendeskaper om

miljöförhållandenutbildningengenerelladen omUtredningen attanser
inomochledningspersonal experterförgenomföras gemensamtbör

elev-brettverksamheten. Det ettsvenskafredsfrämjande gerdenhela
olikainomutvecklingenföljasträvandena attunderlättarochunderlag

bedömningutredningensenligtbörutbildningendelområden. Denna av
och alltsåifredsfrämjande stortsystemetdetutbidningentillknytas om

Förutsättningenregi.MilitärhögskolansochFörsvarshögskolansiske
speciella kompetensdensigskaffar somhocadskolornabådadeär att

fordrar.utbildningenhärden

dedelkommer attsärskilda avinsatser eninför varaUtbildningen
FörsvarsmaktenrespektiveRäddningsverket svararförberedelser som

konfliktområde.ellerkatastrof-tillsändasska ettpersonalen utfor när
i desannoliktskäletdetochtid ärdet lägeti ontkan avDet omvara

utbild-anordnarsjälvamyndigheternapraktiskt attfallenflesta mest
detkanområdeske iskainsatsermilitäraochcivila sammaOmningen.

myndigheternaellersamverkani attskerutbildningennaturligt attvara
erfarenheter.ochunderlagvarandrasutnyttjar

myndigheternatillUppdrag
betrak-fårbedömningar närmastredovisatharUtredningen somovan

ikonkretiseras större ut-Övervägandena behöveridéskiss.tas som en naturligtDet attarbete. ärutredningensske ikunnatsträckning än som
myndigheterna,statligaberördaderegi somiskerdetta avgemensam

verksam-deinombådeutbildningbehoventill egnahänsynbör ta av
internationellaorganisationer,ideellasvenska organhosheterna samt

behovvilkaklargöraingåbörövervägandena attländer. Iandraeller
personal.slagolikaförföreliggerutbildning avsomav
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Utredningen föreslår Räddningsverket,att Försvarsmakten, Försvars-
högskolan och Militärhögskolan får i uppdrag tillsammans utarbetaatt

förslag till utbildningett för den fredsfrämjande verksamheten enligt de
riktlinjer utredningen redovisat.som

Det naturligtär myndigheterna i sinaatt överväganden beaktar den roll
beslutarSIDA Sandö U-centrumatt ska hasom inom biståndsutbild-

ningen i Sverige. Det gäller inte minst förbereda denatt berörda hjälp-
personalen inför de insatser inom katastrofhjälpens syñar tillram som
återuppbyggnad och utveckling.

161





9 Kostnader för och

finansiering den civilaav

hjälpverksamheten

I Nuvarande kostnader och finansiering
Utredningen har tidigare i betänkandet redovisat kostnaderna för de
civila humanitära hjälpinsatser med personal och utrustning harsom
genomförts Räddningsverket sedan år 1988 ochav SWEDRELIEFav
sedan år 1978. Det totala beloppet uppgår för Räddningsverkets del
till 315 milj. kronor, medan SWEDRELIEFca haft kostnader för sam-manlagt 130 miljkronor.nära

Kostnader för insatserna har debiterats uppdragsgivarna intematio--nella hjälporganisationer eller, det fråga direktfmansieradeärom om
svenska insatser, SIDA. Insatsen har i fall finansieratsett med medel
från regeringens anslag för oförutsedda utgifter. I debiteringen ingår
kostnader för personal, utrustning och andra förnödenheter samt trans-

Kostnadernaporter. för materiel eller förnödenheter förbrukatssom
beräknas efter avslutat uppdrag. För den utrustning återförs tillsom
Sverige fordon ocht.ex. sambandsutrustning debiteras kostnad- en-för törslitning och avskrivning på minst 20 % anskaffningsvärdet.av

Även myndighetens direkta administrativa kostnader för insatserna in-
igår debiteringen. Det kan gälla kostnaderna för rekrytering av perso-nal och kontakter med anhöriga kostnader för densamt personal som
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kostnader-administrativadirektaDeverksamheten.lederochplanerar
insats.förkostnadentotaladen%normalt 5-10 enutgör avna

verksamhetordinariesinföranslagsmedelmedharRäddningsverket
i denförekommerintematerielsärskildmedförråd sombyggt ettupp

anledningmedinrättatsharFörrådet rege-avverksamheten.nationella
katastrof-ochräddnings-förberedskaphållauppdragringens att en

lastbilar,radioutrustning,bl.a.bestårförrådetiMaterielen avinsatser.
utrustning.personligvissochspecialmaterielledningsfordon,

milj. kro-till 14beräknasberedskapsförrådetiutrustningenpåVärdet
Räddningsverketinvesteringsskuld, avserBeloppet somutgör ennor. hjälpin-förersättningarmedel frånanvändningbetala avatt genomav avsedd förvärdettredjedel ärmotsvarandeUtrustning avensatsema.

dennaförvilketfå,förhållandevisinsatser ärDessaräddningsinsatser.
hjälpmedregleringtillmöjligheternabegränsarutrustningen endel av

uppdragsgivama.frånersättningarav

finansieringochkostnaderFramtida9.2

Principer1

skaRäddningsverketföreslagit svarabetänkandet attiharUtredningen
medländerandraihjälpverksamhetstatligadengenomförandetför av

miljöskyddsinsatserräddningsinsatser,utrustningochpersonal ärsom
SWED-flyktingkatastrofer. Denmedsamband somresursioch insatser

Räddningsverket.tillförasförslagetenligt överskautgörRELIEF

enligtregi kan ut-RäddningsverketsihjälpinsatserGenomförandet av
de in-frånersättningarfinansierasprincipimeningredningens genom

emel-kommerFinansieringeninsatserna.begärternationella somorgan
regeringen ävenbeslutefterfallantalihittillsliksom avlertid ett -- katastrofanslaget.administreradedetfrån SIDAmedelmedske avatt

kapiteliövervägandena attframgåttförordar,Utredningen avsom
direktñnansie-förskaanslagdettaandelökad reserverasnågot aven

utrustning.ochpersonalsvenskmedinsatserring av

grundbe-denintetäckerersättningarhjälporganensinternationellaDe
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redskap för internationella insatser Räddningsverket för.som svarar
Utredningen den bakgrundenmot planering, utbild-att även
ning och andra förberedelser för hjälpverksamheten ska finansieras

medel från katastrofanslaget. börDetgenom detövervägas skaom
anslås medel från katastrofanslagett.ex. för regleraäven den inves-att
teringsskuld Räddningsverket enligt redovisningen isom föregående
avsnitt har ådragit sig. En aweckling denna skuld skulle detav göra
lättare för verket konkurrera med hjälporganatt i andra länder deom
insatser internationella genomföra.som attorgan avser

De myndigheter och andra i del fall deltar med personalorgan som en
eller utrustning Försvarsmakten,t.ex. den kommunala räddnings--
tjänsten och de ideella organisationema bör liksom hittills ersätt--ning för sin medverkan Räddningsverket.genom

9.2.2 Beräknade kostnader

Kostnaderna för Räddningsverkets beredskap enligt utredningens
förslag till verksamhet beräknas verket till 4,5 milj. kronor år.av per
Som framgår sammanställningen följer består kostnadernaav som
till knappt hälften kostnader Övrigaför utbildning. kostnaderav är

Typ kostnadav Kronor, 1 000-tal

l Omsättning utrustning 600av
for olika slag insatserav

2 Förrådshållning särskild 950av
utrustning för räddningsinsatser

3 Jour för ledningspersonal, 250m.m.
4 Utvecklingsarbete 600m.m.
5 Utbildning ledningspersonal 2 100av

och experter

Summa 4 500
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behöver omsättasutrustningdelföljd attberäkningenenligt enaven
lednings-förjourutrustning,särskildförförrådfinnasmåstedetoch att

utvecklingsarbete.förochpersonal resurser

specialutrust-omsättningförkostnaderingår avdelpostenförstadenI
iräknasintetillämparuppdragsgivamaprinciperdeenligtning som säker-bl.a.gällerkostnader. Detinsatsernasberäkingförunderlaget av

satellitkommunikation,materiel förslagolika t.ex.hetsutrustning av - in-utrustningsärskildaverktyg. Den somochutrustningpersonligviss
radioutrust-lastbilar,ledningsfordon,bestårandrai dengår posten av

kunnaska använ-utrustningpersonligochsjukvårdsmateriel somning,
beredskaphållerRäddningsverketräddningsinsatservid dedas som

sköterpersonal mate-ochforrådslokaler somKostnadernaför. avser
rielen.

ständigt be-fordrarövervägandena enhjälpverksamhet avserDen som
tredjeDenRäddningsverket. posteninomledningsfunktionmannad

denunderhållochdriñförkostnader avjourersättningar samtbestår av kostnadernaTillbehöver.ledningsfunktionensambandsutrustning som
olikautvecklingsarbeteförersättningarhör avvidareverksamhetenför

samarbe-bl.a.ingårutvecklingsarbetetIfjärdeden posten.slag, ärsom deutformningenländer,andra mo-och avinternationellamed organtet
betänkandet samtiföreslagitutredningentypstyrkorfördeller som

materielutveckling.ochtransportplanering

tillsyñar atttabellenifemteden postenUtbildningskostnadema -- förbereddavälskaslagolikaochledningspersonal varaexperter av
effektivtpåverksamheten ettgenomförainsatserna, kandeså attinför

utarbetatsunderlagledningmedbedömer somUtredningen avsätt.
iomfattaskafordrasutbildningdenRäddningsverket att sominom

påsammanställningenframgårverksamhetden avhuvudsak som
sida.följande

redovi-utredningenledningspersonalförutbildning somallmännaDen
regeringenspåRäddningsverketPFF-kurserde sommotsvararsar idedelEn199495. samman-budgetåretunder avgenomförtuppdrag

utländska deltaga-erbjudaskommer attredovisade kursernaställningen
utbildningsanordnaren.förintäktertillutsträckningvissilederochre
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Typ utbildning Anordnare Omfattningav Kostnad,
år 1 000-talper

kronor

Cl Allmän utbild- Räddnings- En kurs under 2 600
för led-ning verket veckor för 20-25

ningspersonal deltagare

CI Utbildning - 2 kurser under 2av 200
styrkechefer dagar för 20 delta-

varje gånggare

U Utbildning av
experter:

Räddnings- - 6 kurser under 300
insatser 2 dagar för 20

deltagare varje
gång

Andra slag - - 400av
insatser motsva-

verksamhetenrar
inom SWED-
RELIEF

El Utbildning FHS kurser4 under 600om en
det fredsfräm- vecka för 20 delta-
jande systemet varje gånggare
och förhållande-

katastrof-ina
områden, m.m.

Summa 2 100
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be-finansierarländerandravanligtdeterfarit attutredningen ärSom
anslagmedel.medhjälpinsatsemaförförberedelserandraochredskap

förbere-RäddningsverketsförkostnademaförslagUtredningens att
fårverketinnebärkatastrofanslaget attmedel fråntäckasskadelser av
deländerandraihjälporganmedekonomiskt omkonkurreralättare att

genomföra.organisationer attinternationella avserinsatser som
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Bilaga A

dä;
Kommittédirektiv

BM

Civila insatser för internationell katastrof- Dir.
och flyktinghjälp 1995:3

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 1995

Sammanfattning uppdragetav

Frågan hur Sveriges samlade för internationell katastrof- ochresurser
flyktinghjälp kan effektiviseras för framtida behov skallmötaatt utredas.
I uppdraget anförtros särskild utredare skall särskilt hursom prövasen- -
insatser med särskilda civila insatsstyrkor lämpligen skulle kunna
organiseras.

Utredaren skall ochöverväga lämna förslag till hur samverkan med
berörda ideella organisationer och samordningen med Försvarsmaktens
fredsbevarande insatser skall utfonnas.

Uppdraget skall slutfört vid utgången junisenast 1995. Envara av
delrapport skall lämnas under våren 1995.

Bakgrund

Inledning

Behovet civila humanitära insatser vid naturkatastrofer ochav för att
lindra effekterna for människor allvarliga politiska konflikter har ökatav
markant under år. De insatser från svensk sida genomförtssenare årsom

del den traditionella svenska biståndspolitiken.en Behovetav av
internationell katastrof- och llyktinghjälp bedöms komma fortsättaatt att
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skall kunnaökningdennahurskäl prövadärförfinns attöka. Det nu
samordningocheffektivisering närmare avytterligaremötas genom en

insatserna.svenskade

bil 6198990100,prop.budgetpropositionårs1990iharRegeringen
räddningsinsatserforberedskapensvenskadeninriktningenredovisat av

medbl.a.skeddeRedovisningenländer.andraikatastrofervid
med1988decemberivid insatsenerfarenheternafrånutgångspunkt

inriktningArmenien. Dennaijordbävningskatastrofenanledning av
myndigheterberördamedsamarbeteräddningsverk, iStatensinnebär att

haskall ettorganisationer,internationellaochnationellasamt
Räddningsverket harinsatsberedskapen. ensomförsammanhållet ansvar

såförberedelseåtgärder attochplanerings-genomförtdettaföljd av
påbörjaskanfallsärskiltvarjeibehovettillanpassadeinsatser ärsom

regeringen.besluteftertimmar12inom 10 av-

insatsercivilaNuvarande

påbaseraddelövervägandetillkatastrofhjälpen ärhumanitäracivilaDen
förfogarräddningstjänstensvenskadenmaterielpersonal ochden som

vidochdelcentralaräddningsverksStatensinomfinnsResursemaöver.
Ävenräddningstjänsten.kommunaladeninomräddningsskoloma samt

Omfattandeutnyttjas.militära,ochcivilabådesamhället,iandra resurser
medorganisationerideellaolikaocksåinsatser görshumanitäracivila av

organisationfinnsFörsvarsmaktenInomallmänheten. enfrån -stöd
andraihjälpinsatserhumanitärautförauppgiftmedSWEDRELIEF att-

återuppbyggnadsåtgärder.främstländer,

skettutsträckningiharinsatsernasvenska stordeFinansieringen av
insatserna.efterfrågatFN-organde somgenom

utomlandskatastrofervidinsatserförberedskapRäddningsverkets
förräddningsinsatser,förberedskapnämligenområden,fyraomfattar

ochfömödenhetsinsatserförilyktingkatastrofer,akutavidhjälpinsatser
anpassningkanberedskapdennaför enInomexpertinsatser.för ramen

fönitsättningar.andraochkatastroferolikatill typergöras av
förberedskapräddningstjänstensförbetydelseocksåharBeredskapen



allvarliga olyckor i Sverige. Den kunskap och de erfarenheter som
Räddningsverket får det internationella kan tillförasengagemangetgenom
den svenska räddningstjänsten.

Kombinerade civila och militära insatser

Svenska insatser olika slag har sedan många år genomförts iav ett stort
antal länder. harDessa regel varit antingen civilasom
räddningstjänstinsatser och humanitära insatser eller militära
fredsbevarande insatser. De årens insatser i f.d. Jugoslaviensenaste och
i Somalia har varit både militära och civila. Erfarenheterna från dessa
insatser visar det viktigt utveckla effektivaäratt samverkansformer.att

Uppdraget

Utvecklingen de civila katastrof- och flvktinggtsatsemaav

Frågan hur det ökande behovet civila katastrof- ochom av
flyktinginsatser också miljöskyddsinriktade internationellamen av
katastrofinsatser skall tillgodoses bör bli föremål för utredning.
Konsekvenserna för verksamheten Sveriges EU-medlemskap bör ävenav
klarläggas. Uppgiften bör anförtros särskild utredare.en

Utredaren bör hur beredskapen föröverväga insatser för internationell
katastrof- och flyktinghjälp effektivt och ändamålsenligt skallmest
utformas för framtida behov. Därvid skallatt möta särskilt hurprövas
insatser med särskilda civila insatsstyrkor lämpligen skulle kunna
organiseras.

Kraven på planering och utbildning för möjliggöra insatserna böratt
klarläggas.

Av kostnads- och effektivitetsskäl skall utgångspunkt atten vara
beredskapen så långt möjligt skall byggas med utnyttjandeupp av
befintliga och befintlig kompetens. Förutsättningar bör skapas forresurser
effektiv och snabb mobilisering anpassade till denärav resurser som
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föravdelatsÄvenkatastrofsituationen. somresurserellerolyckanaktuella
utnyttjas.kunnabörförsvaretciviladet

förmöjligheterna att somvidare prövainnefattar attUtredningsuppdraget
inomgrundutbildatspersonalfrivilligutnyttja somrekryteringsunderlag
regeliinsatsernaviddetbeaktasbör attSamtidigtcivilplikten.förramen kanutbildningsärskildpersonal utanBehovetspecialister.fordras av

totalförsvarsplikt,lagenGenomförsörjning.lokal omtillgodoses genom fullgöraskancivilpliktinförs1995,juli som1kraft den eniträdersom fårÄven kvinnorförsvaret.militäradetciviladetsåvälinom som
grundutbildning.med längrecivilpliktochvärnpliktfullgöramöjlighet att

krigsuppgifter, änannat omegentligamedförenasinteskallCivilplikten
bevakningsuppgifter.ochordningshållnings-frågadet är om

dennautbildningenutformning avbör överväga avUtredaren
kompletterandefrivilligerforderligefterdensåpliktpersonal att

förinsatsstyrkorciviladelvärdefull avkanutbildning utgöra en
flyktinghjälp.ochkatastrof-internationell

dennatill hurförslaglämnaochvidare övervägabörUtredaren
länder.andraerbjudaskanutbildning

uppnåskanrationaliseringsvinster genomprövabörUtredaren även om
dennaminskaverksamheten attutaniSWEDRELIEFintegreraatt

denåtgärder arthumanitära somgenomföra avförmågaorganisations att
hittills.genomförts

ideellasvenskaocksåspelarinsatserinternationellahumanitäracivilaFör
sittökattidpåharroll. Dessabetydelsefull senareorganisationer en FN-biståhjälparbetet attinternationella genomdetiengagemang dessamellansamverkanförnätverkEttpersonal.medorganisationer

bör prövaUtredarenbildats.harmyndigheterberördaochorganisationer
samverkanfrämjaförstatsmakterna attfrånåtgärdernågrabehövsdetom internationellförverksamhetendenochnätverkdetta nyamellan

flyktinghjälp.ochkatastrof-
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Samordningen katastrof- och flvktinginsatsercivila och militäraav
fredsbevarande insatser

Utredaren skall framgått tidigare hur beredskapen förövervägasom
insatser med civila insatsstyrkor for internationell katastrof- och
flyktinghjälp bör utformas och hur sådan verksamhet bör organiseras.en
Även för allvarliga industri- och miljöolyckor fordras internationella
insatser med civil kompetens och erfarenhet.

En given utgångspunkt civila insatser står under civil ledningär att
medan genomförandet militärade fredsbevarande insatserna skerav
under militär ledning. Inom utredningsarbetet bör kanprövas om man
behöva utveckla formerna för den samordning fordras mellan civilasom
insatsstyrkor och militära fredsbevarande insatser. Detta bl.a. i syfte att
uppnå ökad effektivitet och rationaliseringseffekter.en

I väpnade konflikter kan den civila humanitära verksamheten behöva ett
militärt stöd. I besvärligt säkerhetsläge kan det finnas militäraett tex.
uppgifter behöver lösas, innan hjälpinsatser in. Det finns ocksåsättssom
situationer då militär inom för sina fredsbevarande uppgiftertrupp ramen
kan i humanitärt arbete, skydd och bevakningt.ex.engageras av

vägbyggande, minröjning och röjning påtransporter, annan
krigskådeplatser.

En särskild uppgift i utredningsarbetet bör hurövervägaattvara en
samverkan bör ske mellan svenska civila och militära vidorgan
planering, utbildning och genomförande insatser där det fordras bådeav
militära och civila insatsstyrkor. Samverkan såväl Sverigei i desom
hjälpbehövande länderna bör således utredas. Utredaren bör lämna förslag
till former för hur denna samverkan vid planering, utbildning och
genomförande insatser skall uppnås i de fall samverkan ärav

Ävenändamålsenlig. frågor börresursutnyttjandegemensamtom
utredaren.övervägas av

Vidare bör utredaren klarlägga mellanlämpliga samverkansfonner
svenska civila respektive militära internationellaoch berördaorgan
organisationer.
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Samråd

svenska myndigheter.med berördasamrådaskallutredarensärskildeDen
internationellaochnationellaberördaockså medskeSamråd bör närmast

arbeteinfonnerad dethålla sigvidareskallUtredarenorganisationer. om
förtillkallats1994:122dir.utredarensärskildebedrivs den somsom av

ochpersonal,förrättsligfrågorolikakartlägga de status ansvaratt om
fredsfrämjandeförsvaretsviduppkommakanskadestånd somm.m.

utomlands.Sverige elleriländer,andrasamarbete med

särskilde utredarenmed densamrådaskallutredarensärskildeDen även
forutnyttjandetfredstidadetutredaförtillkallatsdir. 1994:61 attsom

och med denförsvarsändamålavsedda förändamålcivila resurserav
invandrings-skall1994:129dir.kommittén överparlamentariska sesom

flyktingpolitiken.och

utredningsarbetetförTidsramar

delrapportredovisavåren 1995skall underutredarensärskildeDen en
böranalys. Delrapportenpreliminära ävenochkartläggningmed sin ange

kommerkonkreta förslagdemed attarbetetinriktningen somav
sinbör lämnautredarensärskildeslutredovisningen. Deninförövervägas

juniutgångenvidåtgärderförslag tillmedslutredovisning senast av
1995.

samtligatilldirektivregeringensskall beaktautredarenDen särskilde
offentligaprövning detsärskilda utredarekommittéer och avom

iEU-aspekterbeaktande1994:23,dir.åtagandet avom
redovisningochdir. 1988:43utredningsverksamheten av

1994:124.konsekvenserjämställdhetspolitiska

Cl.anslaghuvudtitelnsförstautredningen skall belastaförKostnaderna
UtredningardelpostRegeringskansliet anslagspost m.m.m.m.,

Försvarsdepartementet
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Bilaga B

Organisation och andrairesurser
länder för hjälpinsatser med per-
sonal och någrautrustning -

exempel

Danmark

Finland

Norge

Storbritannien

Frankrike

Tyskland

Ryssland

Förenta staterna

Detta översiktär organisationöver ochen för hjälpinsatserresurser
med personal och utrustning i antal länder.ett Texten bygger på redo-
görelser de svenska ambassadema isom respektive länder utarbetat
på begäran utredningen.av

Länderlistan antalupptar ett aktivastater inomär den humanitärasom
hjälpverksamheten långt ifrånär fullständig. Redogörelsemamen har
utformats med ledning det material varit tillgängligt.av De intesom är
i alla avseenden uttömmande och i allmänhet inte heller helt jämför-
bara. Texten visar emellertid i drag på denstora struktur hjälp-somverksamheten med personal och utrustning har i olika länder och de
skillnader föreligger mellan dem.som
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Danmark1

flyktinghjälpen ioch storaKatastrof-I

drag

flexibeltpå utnytt-byggerbistånd etthumanitärtinternationelltDanskt
in-Självaorganisationersideellaoch resurser.myndighetersjande av regi. Destatligiutsträckningbegränsadiendastgenomtörssatserna

humani-i detrollviktigtraditionspelarorganisationerna enideella av
dvsbedring,baeredygtigpåalltmerläggsTonviktenbiståndet.tära
medkombineradhelstochperspektivi längreseddkatastrothjälp ett

återuppbyggnadsinsatser.

humanitärforDkrmiljoner700omkringbudgeteratshar1995årFör
s.k.katastroñnsatserföravseddakrmiljoner550dessahjälp. Av är
bidragordinariemiljoner125 ärmedankatastrofbistånd,extraordinärt

området.inomverksammainternationellatill organ

Regeringsudförtviabiståndet%10kanaliserades1994Under år avca
hälftenslussadesdelenåterstående nästandenbistand. Avhumanitrer

multilateralaviahälftenandraoch denorganisationerideellagenom
organ.

deinsatsergrad påbetydandeitradition avbyggerKatastrofhjälpen av
arbetaroftadeistyrkasinha attorganisationerna,ideella ansessom

samarbetspartners.lokalanätverkvälutvecklademedtillsammans av
detministeriemaberördadefrån omdet rapportframgårDet enavger, till-möjligheterbättre att1994,biståndet frånhumanitäradanska mars

priori-bedömninglokalutgångspunkt imed avinsatsernarättalägga en
genomförande.forformerlämpligaochteringsbehoven mest

myndighetermed desamarbetar somorganisationerna näraideellaDe
Rednings-främstområde,flyktinghjälpenskatastrof- ochaktiva påär

hjälpinsatsemadanskadeexempel kan attnämnasberedskabet. Som
RödaDanskaadministrerasBosnienochKroatieniflyktingar avför

RedningsberedskabetFlyktinghjälp.Dansk gerrespektivekorset
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stöd på det logistiska omrâdet.

Inom regeringskansliet hanteras ärenden rörande det internationella hu-
manitära biståndet Utrikesministeriet. Ministeriets roll i det härav är
sammanhanget främst riktlinjer och fördelaatt anslag. Samordningenge

hjälpinsatsema sker via den s.k. Humanitära kontaktgruppenav som
består företrädare för alla viktigare statliga och ideella hjälporgan.av

Genomförandet insatserna läggs till del på de statligaav stor ut myn-
digheter och ideella organisationer framgår följandesorn av samman-
ställning. Ansvaret för förberedelser, utbildning, upphandling och upp-
följning ligger på genomför insatserna.samma organ som

Statliga villigorganisationerForgan

Redningsberedskabet Dansk lyktinghjápF
Inrikesministeriet Dansk Röde Kors

Ivblkekirkens Nádhjälp
Den Danske Int. Brigade Red Barnet
F örsvarsministeriet C Danmarkarilas

ASF Dansk Folkhjäjr
Polisen
Justitieministeriet

Utrikesministeriet hanterar endast i begränsad omfattning verksamhet
på fältet. Ett undantag från denna regel den verksamhetär inleddessom
år 1994 inom för Det Internationale Humanitazre Beredskabramen
IHB. Detta för dansk medverkan i de civila delarnaorgan svarar av
internationella humanitära, kontliktförebyggande eller fredsbevarande
operationer. Avsikten i förstaIHB handär ska bidraatt med personal
till civila insatser syftar till förebygga, förhindra,att begränsa ellersom
avhjälpa lokala och regionala konflikter. IHB integrerad delutgör en

Utrikesministeriets Kontor för humanitärt biståndav Verksamheten
finansieras i år medel på sammanlagt 30 miljoner kronor.genom

Inom Utrikesministeriet erfarenheterna den nuvarande ord-anses av
ningen goda. Den Danmark möjlighet vid varje tillfällevara ger att ta
i anspråk den kombination offentliga och privataav resurser som
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uppgiñen.forlämpadebedöms mest

kanhattundersamladeñnnskatastrofhjälpsanslagen enGenom att
långsiktigamedkatastrothjälpkombineraocksåUtrikesministeriet mer

långsiktiga banoriarbetaSträvanåteruppbyggnadsinsatser. är att mer
konfliktförebyggandeÄven deninleds.katastrofmsatsredan när en

uttryckIHBInrättandet ettärbetydelse.iökatharverksamheten av
detta.for

ochuppgifterOrganisationer, resurser1.2

myndigheterCivila1.2. 1

ungefäroch harInrikesministerietunderställtRedningsberedskabet är
Rednings-Räddningsverkets.svenskadetmotfunktionerde svararsom

af 23.1054LovBeredskapslagenrollfick sin nr.beredskabet genom
organi-kommunalaochstatligadeninnebarbl.a.1992,december som

brandväsen-ochcivilförsvaretbl.a.räddningsområdetinomsationen -
ladesdet samman.-

iutlandetikanRedningsberedskabet sättaslagenframgår attDet av
ellerskade påalvorligmedförerderkatastroferaftilfwldefredstid i
ska imiljöer. Detellerejendomforfarealvorligudgör personer,en ochEU-i FN-,uppgiftersigåtakunnaUtrikesministerietmedsamråd

inomarbetet NATO:sibl.a.deltarRedningsberedskabetNATO-regi.
samverkanavtalsärskildaharDetcivilforsvarskommitté CDC. om

Flyktinghjälp.DanskochkorsetRödaDanskamed

Utrikesministe-finansierasutlandetiinsatserRedningsberedskabets av
Iblandinsats.begärorganisationinternationelladen enellerriet somav

finansiering.detär gemensamen

nationellainkl. denverksamhetsinhelaforharRedningsberedskabet -
Allautbildning. ärvärnpliktiga under700omkringochbefäl200ca- hjälpverksamhe-humanitärainsatser. Dennationellaideltaskyldiga att

nyckel-Befälmedverkan.frivilligpådäremotbyggerutomlandsten
utlandet.tjänstgöring itillbeordrasfallsärskildaipersonal kan

särskildupprättandetnärvarandeFörpågår enFörberedelser avom
Bered-utomlandsinsatserförRedningsberedskabetinomorganisation
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skapskorpsets internationella insatsstyrka. Det kommer inte att varastående enhet ska beståen utan registerett över kanav personer somsändas på internationellaut uppdrag. Det handlar främst personalomför ledning, logistik, räddning, miljö, läger- ochsamt transportfrågor.
Styrkan tänktär att

EI Bygga befintligapå strukturer och kompletterasresurser, men
materiellt för tjänstgöring utomlands;

Kunna med kortsättas in varsel;

Kunna arbeta i insatsomrâdeett i minst veckortvå och under
denna tia .självförsörjandevara

Redningsberedskabet har under år bl.a. deltagit i insatsersenare med
anledning jordbävning i Turkiet årav 1992en och i f.d. Jugoslavien
fr.o.m. år 1992. Det har under år också genomfört radsenare störreen
och mindre insatser i bl.a. Ryssland, Baltikum, Afghanistan, Iran, Irak,
Sri Lanka, Somalia och Liberia.

1.2.2 Militära organ

Det danska försvarets uppgifter definieras i lag 909 af decem-nr
ber 1993. Enligt denna lag har försvarsmakten möjligheter med-att
verka i humanitära insatser på mandat FN, ellerOSSE NATO. In-av

utomlandssatser bygger på ñivillighet. Danska Internationella Bri-
gadens DIB personal har åtagit sig tillstå förfogandeatt förtjänst-
göring utomlands under treårsperiod.en

Dansk militär kan således för lösasättas humanitäraatt även uppgif-
utomlands.ter Enligt försvarsministeriet kan detta ske det antages,om

indstettelse afat militazre midler til direkte humanitter indsats vil werebetinget af civile offentlige ellerat private organisationer ikke kan
påtage sig fx af sikkerhedsmcessigeopgaven, årsager eller af indlysen-
de mangel på egnede resourser. Insatsema kan t.ex. transporter,avse
tillhandahållande materiel och specialister,av upprättande faltsjuk-avhus eller tältläger, utspisning flyktingar, trafikkontroll, upprätthållan-av
de lag och ordning och byggnadsverksamhet.av Försvarets kostnader
i det här sammanhanget ska denersättas myndighet eller organisa-av
tion har begärt insatsen.som
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Polisen31
.

insat-Polisiärautomlands.insatserhumanitäraideltapolis kanDansk
ellerdäreñeri fasenochkatastrotlägeibåde ettbehövakan görasser insatserpolisiäraSådanaåteruppbyggnadsskede.ilångsiktigt ettmer

katastrofanslaget.frånmedelmedfinansieras

Ideella organisationer1.2.4

delviktigframgåttverksamhet är enorganisationernas somideellaDe
anslagstermeri ärHuvudaktöremabiståndet.humanitäradanskadetav Nöd-olkekirkens1994, Fårkronormiljoner110Röda korsetDanska

kronor,miljoner48FlyktinghjälpDanskkronor,miljonerhjälp 60
kronormiljonerDanmark 5Caritaskronor,miljoner27Red Barnet

miljoner5Menneskerettighederurdemesfor KitéDansk Komoch
kronor.

påbyggerorganisationernaideelladeochmellanFörhållandet staten
Utrikesministe-projektinriktning.ochramtänkandekombination aven organisa-respektiveförrambeloppinofficiellaårligenriet sätter upp

innebärpraktikenianvisningar,medförknippade somtion. Ramama är
inominsatserolikaförmedel typerpåräkna avkanorganisationernaatt

myndigheternatillingesframställningingenOmtidsramar.givnaen
utfástelsen.upphörtiddennainom

Finansiering3

bistån-humanitäradetförñnansiella ansvaretdetharUtrikesministeriet
statsbudget är:i åretshuvudposterdet, vars

mkr100UNHCRD
mkr18WAD UNR
mkr25IEFRPROlivsmedelsbiståndInternationelltD
mkr7ICRCRöda KorsetInternationellaD
mkr500bidraghumanitäraExtraordinäraD

kronormiljoner är500bidragethumanitäraextraordinäraDet
insatserhumanitäraoförutseddaimedverkandanskförhuvudanslaget
Insatserflyktingströmmar.ochinbördeskrignaturkatastrofer,bl.a.vid
ellerorganisationerinternationella avförslagregel påbeslutas avsom
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privata organisationer. Anslagsposten utnyttjas också för konfliktföre-
byggande insatser inom för verksamhet.IHB:sramen

En ambitionshöjning på sikt hjälpverksamheten finns i statsbudge-av
s.k. Miljö-tens och katastrofram, i år tilluppgår l 456 miljonersom

kronor. Miljö- och katastroframen tillkom i samband med 1993 års
budget. Den ska enligt då framlagt betänkandeett byggas gradvisupp
fram till âr 2002, då den ska 0,5 % bruttonationalinkomsten,utgöra av
eller 6 miljarder kronor i 1994 års priser.ca Avsikten hälftenär skaatt
användas för miljöändamâl och hälften för katastrofmsatser i bl.a. de

och centraleuropeiskaöst- länderna.

2 Finland

2.1 Internationellt samarbete

finskaDen räddningstjänsten för de insatser med personalsvarar och
utrustning Finland genomför i den internationellasom humanitära hjälp-
verksamheten. Räddningstjänsten deltar i det samarbete förekom-som

inom bl.a.mer

D UnitedUNDAC Nations Disaster Assessment and Coordination
Stand-By Team;

E MilitaryMCDA and Civil Defence Assets Disaster Relief;

Cl InternationalINSARAG Search and Rescue Advisory Group;

CI PartnerskapPFF för fred.

verksamhetenKoordineringen sker i huvudsakav FN:s organi-genom
sation för humanitär hjälp DHA.

Finland har inom räddningstjänstornrådet samarbetsavtal med övriga
nordiska länder, Ryssland och Estland.
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miljö-ochräddnings-förResurser2.2

skyddsinsatser
ochideltagandetförregeringeninom genom-Inrikesministeriet svarar

harUtrikesministerieträddningsverksamhet.internationellförandet av
förutvecklingsbistånd samtiingår FN:sflyktinghjälpdenhand somom

den inter-delutvecklingsarbete ärochåteruppbyggnads- avendet som
hjälpen.nationella

beredskaps-genomförsräddninginsatsemainternationella enavDe
räddnings-personal frånomfattarForce,inn Rescuestyrka F som

maximalt 280bestårochkommunerna per-femdeitjänsten största av
räddningskommendör.HelsingforsledsBeredskapsstyrkan avsoner.

brandsläck-spaning,bl.a.utföragrundsammansättningi sinkanDen
kemikaliebekämpning,ocholje-räddningsverksamhet,medicinskning,

räddningsdykning.ochräddningsverksamhetteknisk

dygninomkatastrofområdet ettikunnaskaBeredskapsstyrkan vara
personalenskafaltsjukhusgällerdethjälp. Om ettefter begäran -om

timmar.inom 48mobiliseradkunna10-12 varapersoner -

värnpliktigaför inomutbildning1996årFörsvarsmakten startar en ny
öka be-syftar tillUtbildningenräddningsverksamhet. attochskydds-

skyddskompanierdeforräddningsverksamhetenideltaredskapen att
framtidenikanutbildningDennavärnpliktiga ibildas reserven.avsom

enligt pla-militäradenhosinsatsförmågan truppforbetydelse somfå
uppdrag.internationellaideltaskanerna

internationellaberedskapsstyrkanskostnaderdeförStaten somsvarar
leder.räddningsverksamhet

närområdendesseller inomFinlandimiljöolyckorvidIngripanden
myndigheterkommunala samtochstatligainsatsersker avgenom

bered-upprätthållerFörsvarsmaktenorganisationer.frivilligalokala
miljöcen-ledsVerksamhetenoljebekämpningsfartyg.med två avskap

utnyttja den in-räddningsmyndigheter, attlokalatraler och avsersom
före-de insatserkunnande vidberedskapsstyrkansternationella som

kommer.
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2.3 Ideella organisationers verksamhet

denFör internationella humanitära verksamheten i praktikensvarar
Finlands Röda kors, samarbetar med Kyrkans Utlandshjälzr.som
Hjälpen omfattar personal, och kontanta bidrag.varor

Omkring 600 från olika branscherexperter ingår i den personalreserv
Röda korset förfogar Drygtöver. 100 dessasom deltog under årav

1994 i insatser inom olika katastrofområden.

Huvuddelen medlen for verksamheten kommer från det intematio-av
nella Röda Korset och från FN-organen. Finska finansierarstaten om-
kring 40 % det finska Röda korsets verksamhet.av

Återuppbyggnaden för de ideellaär organisationerna viktig delen av
katastrofhjälpen. Röda korset bistår katastrofornrådena med ochmat-
medicinhjälp och förmedla bl.a. handräckning,att arbetsredskapgenom
och spannmål.

3 Norge

1 Inledning

Under år 1994 uppgick den norska humanitära hjälpen till andra länder
till miljard norska kronor. Dettaca 14en % dennästan totalavar av
biståndsbudgeten.

Utöver humanitär hjälp till länder råkat för naturkatastrofer ellerutsom
flyktingkatastrofert.ex. lämnar Norge bidrag till åtgärder syftar tillsom

förbättra de mänskligaatt rättigheterna och till för uppbyggnadprogram
eller utveckling demokratin. De båda slagen bidragav ärsenare av en-
ligt norska myndigheter allt viktigare del utvecklingshjälpen.en av
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katastrofhjälpförnorska systemetDet3.2

1991årinrättades motNOREPSkatastrofhjälpssystemetnorskaDet
flyktingkrisen.kurdiskadenfrånerfarenheternade förstabakgrund av

interna-andraochförstärka FN-systemetsochunderlättaSyftet attvar
hjälpinsatser.genomföraförmågaorganisationers atttionella

kun-förförnödenheter attandraochutrustningförfogar överNOREPS
tömödenhetemaochUtrustningenkatastroñnsatser.medtillhjälpana katastrofområden.tänkbaraiochibåde Norgeberedskapsförrådifinns

bestårORSTAFF,by-styrkastand N avsominkluderarDet även en
timmar.inom 72ryckaberedda utatterfarna300 personer,

beredskapsförrå-iska ingåproduktervilkabedömningarEfter somav
leve-deochUtrikesministerietmellankontraktbindandeden upprättas

sådanaföretagnorska20-talnärvarande har ettFörrerande företagen.
kontrakt.

krav:följandegällerproduktgodkändFör en
kvalitet;godkändhaProdukten måsteD en

norsktill inter-levereraskunna24 timmar enD måste inomDen
flygplats;nationell

utprovad;välProdukten måsteD vara
kvan-begärdadenlevererakapabel attProducenten måsteD vara

titeten; samt
världsmark-konkurrenskraftig påProdukten prismåste iD vara

naden.

norskaliksomkan,organisationerinternationellaandraochFN-organ
Utrikesministerietnorskadetmedel frånsökaorganisationer,ideella

förut-emellertid intemedelSådana är enfrån NOREPS.leveranserför
1991vårentillkomstenSedan systemetsamarbete.forsättning avett

internationellaandraochunionenEuropeiskadenhar FN-organen,
fråndirekttjänsterochnorskaköptgradökandeiorganisationer varor

NOREPS-företag.

inomoch tjänstererbjuderkatastrofhj älpfornorska varorDet systemet
huvudområden:jjra
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U Hälso- och sjukvård;
U Förläggningsverksamhet;
U Varudistribution och underhåll; samt
U Katastrojhjâlpsarbete

sjuk- ochNOREPS hälsovårdsenhet innehåller antal medicin-ett stort
ska fimktioner:

U NORSHOSP, komplett fältsjukhus;är ettsom

U NORAID, modulsystemär med kliniskaett enheter; ochsom

U kirurgiskaDen underhållsenheten har tillräcklig medicinsk en-
gángsutruslning för kunna behandla l 00 kirurgpatienteratt att
under 10 dagar.

NORSHELTER-begreppet komplett flyktingbyrepresenterar elleren
katastrofhjälpsområde förett 500 bestående tält, flyttbarapersoner av

byggnader eller prefabricerade hus.

Den norska regeringen har katastrofberedskaps-upprättat permanenta
förråd inom olika delar Afrika. Dessa förråd, ligger i Nairobi,av som
Addis Abeba, Khartoum och Beira, fylls regelbundet på med livsmedel,
monteringsbara tält hälso- och sjulcvårdsutrustning.samt Utrustningen
kan med kort varsel disponeras FN-organ och ideella organisationerav
till fasta priser.

Stand by-styrkan har fält-,NORSTAFF repatrierings- och skyddsperso-
nal, teleingenjörer och logistikpersonal. Sedan 1992 har personal från

årligen försettNORSTAFF FN-organen med specialister olika slag,av
bl.a. minröjningsexperter och sjukvårdspersonal. NOREPS ochvaror
tjänster har i hjälpinsatser denanvänts har inomtyp ägtav som rum
bl.a. f.d. Jugoslavien, Angola, Rwanda, Somalia och Kambodja.

3.3 Norska för demokratiinsatser och
mänskliga rättigheter

Den norska regeringen har under många år finansiellt stöd tillgett orga-
nisationer verkar for demokrati och mänskliga rättigheter.som Det har

viktigt lämna stöd till länderansetts att ska genomföra återupp-som
byggnad efter krig, ockupation, interna konflikter, förtryck och dikta-

Det regel ländertur. är med och ofta demokrati.som en ny svag
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utvecklingentillstöd relateratbehovökandetillgodose ett avFör att
regeringennorskadeninrättaderättighetermänskligaochdemokratiav sinaintensifierasökthar NorgeNORDEMGenomNORDEM.1992år

regeringarochorganisationerregionalaFN,stödjaansträngningar att
rättig-mänskligaochsjälvstyredeltagande,politisktförkampderasi

förinkallaskannorska experter,består somOrganisationenheter. av
varsel.med kortuppdrag

utveck-ochtillhjälpteknisk nyakan Norge ävenNORDEMGenom ge
ochtelekommunikations-frågakandemokratier. Det omlande vara

datorer.tillmjukvaraochhård-skrivutrustning samt

ellerUtrikesministerietnorskadetfinansierasinsatser avNORDEM:s
organisationer.internationellaav

FN-opera-i fleraNORDEMsigharregeringen använtnorska avDen
valobserva-medbidragitsålundaNorgeharNORDEMGenomtioner.

UnderMoçambique.ochEtiopienEritrea,Kambodja,iNarnibia,törer
länder.olikatill tio80 experteränskickade Norge ut1994år mer

utvecklingFortsatt4

och Rwan-SomaliaikatastrofemafrånerfarenheternaledningMed av katastrof-denförbättringarytterligare egnafor avNorgearbetarda
serviceinsatspakets.k.förförberedelserbl.a.skerhjälpen. Det genom

internationellatill denstödetökakunnaytterligarepackages. För att
samordnamyndigheternorska atthjälpverksamhetenhumanitära avser
och NOR-NOREPSinompersonalochtjänsteranvändningen varor,av

DEM.
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4 Storbritannien

I Inledning
Det brittiska katastrofbiståndet leds och finansieras katastrofav-av
delningen Emergency Aid Department vid biståndsmyndigheten

OverseasODA Development Agency. Verksamheten undersorterar
biståndsministem. Under år 1994 förfogade avdelningen 180 mil-över
joner pund för bilaterala katastroñnsatser och drygt 80 miljoner för
multilaterala insatser.

deAv bilaterala medlen utnyttjades 124 miljoner pund för katastrof-
insatser, 41 miljoner för livsmedelsbistând, 12 miljoner för flykting
hjälp och 2 miljoner för beredskapsåtgärder. Budgeten for år 1995
innebär betydande minskningar i katastrofanslaget jämfört med tidi-

år. Verksamheten har emellertid expanderat kraftigt undergare senare
år. Antalet anställda vid katastrofavdelningen har drygtpå fem år vuxit
från fem till något 20 Sexän dessa arbetar uteslutan-mer personer. av
de med insatser f.d.i Jugoslavien.

4.2 uppgifterODAzs

I normalfallet f.d. Jugoslavien undantaget huvuduppgiñ0DA:sär att
finansiera hjälpinsatser, genomförs nationella ideella organisa-som av
tioner eller FN-organ, Internationella Röda korset eller andra inter-av
nationella organisationer verkar inom det aktuella området. Upp-som
handling mediciner, filtar och sker långtså möjligt lokaltannatav ge-

de redovisade organisationerna eller Storbritanniensnom ut-genom
landsmyndigheter. Utgångspunkten för den brittiska katastrofverksam-
heten insatserna ska kunnaär skeatt snabbt, särskilt i samväldesländer-

En hög grad flexibilitet präglar därför verksamheten.na. av

Statliga myndigheter utnyttjas sällan for genomförande katastroñn-av
i den brittiska hjälpverksarnheten.satser En antal offentliga och enskil-

da räddningsorgan, brandkårer eller organisationer med räddnings-t.ex.
hundar alla har viss beredskaps- och självförsörjningsgrad finnssom en
registrerade vid ODA.
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HealthInternationalkorset,RödabrittiskatillUtbildningsstöd lämnas
övrigläkare,sändavarsel kanmed kortochExchange REDR, som

kata-genomgåttochvaltsingenjörer utsjukvårdspersonal eller ensom
förhållandevis högharorganisationerideellastrofutbildning. Dessa en

emellertidanvändskatastrofområdenapersonal frånLokalberedskap.
utsträckning.ökandei

dot-tidigareAgentsCrownföretagetutnyttjatfalldeliharODA -en
kontraktsanståll-förprivatiseringundertillterbolag ODA, numera -

delarutfördedemgällerpersonal. Det t.ex.ledningoch somning av
Jugoslavien.i f.d.konvojverksamhetenav

medverkanFörsvarsmaktens3

för kata-omfattningbegränsadianvändsförsvarsmaktenbrittiskaDen
snabbtBelize haribaseradevarithittillsförbandDestrofinsatser. som

Ingenjörstrup-tillfällen.vidKaribieni ettframgångsriktoch satts par
grundPåSamoa.bl.a. Västrautnyttjats på avHongkong harfrånper

påhållerVärldsdelar atti andraförbanden av-brittiskastationäradeatt
slagsdettaförmilitärbrittiskmöjligheterna sättaminskar attvecklas,

kunnafortsättningenimedemellertid att ävenräknaruppgifter. ODA
alltjämtflottanbrittiskadenenheterdepersonal från somha urnytta av

globalt.verkar

för-militäradeuppkommermerkostnader närför destårODA som
flygvapnetsbrittiskauppgifter. Dethumanitärain forbanden sätts

till-skälsällan. Ettförhållandevis är attanvändstransportresurser
flyg-vanligastedenbegränsad attannatofta ettgängligheten är - lastförmågarelativt litenharHercules,Løckheed 130Cplanstypen,

erfarenhetergodamycketharräckvidd.kort ODAförhållandevisoch
flygplansnabbaochhartransportflyg, storarysktchartra somattav påfallande lågatilluppgifterslagdettaförbesättningarerfarnaoch av

kostnader.

Erfarenheter4.4

harbehovsbedämningarlokalatilltillgångsnabbt fåBehovet attav
in-Ingakatastrofhjälpsorganen.brittiskadehosårunderökat senare

FN-bedömningar.sådanagenomförasdet,heter utanbör,satser
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eller Röda korset kan biståt.ex. med bedömningar.organen 0DA:s
katastrofavdelning har emellertid delvis i regi börjatDHA:s ut-- -bilda den personalen så den själv omgående kan bege sig tillattegna

katastrofområde och behovsanalys.ett göra Katastrofavdelningenen
har vidare i ökad utsträckning börjat stödja lokal utbildning i rädd-
ningstjänst utbildning utbildare, uppbyggnad orkaninfonnationav av-
i lokala radiosändningar Det gäller främst det orkandrab-mm. senare
bade Karibien. Denna verksamhet har prioriterats under år. Desenare
brittiska myndigheterna den internationella samordningenatt be-anser
höver koncentreras ytterligare, lämpligen till DHA.

5 Frankrike

I Inledning

denI franska regeringen har statssekreterare direkt underställdnya en
premiärministem för I action humanitaire.ansvaret Statssekreteraren
har mindre kansli till sittett förfogande disponerar också Utrikes-men
ministeriets linjeorganisation i första hand den politiska avdelningens-
enhet för humanitära insatser FN-enheten. Vid genomförandetsamt av
hjälpinsatser utnyttjas Utrikesministerietsäven och Biståndsministeriets

s.k. kriscell, bemannad dygnet Kriscellenärgemensamma runt.som
förfogar lagerbyggnadöver på Orly-flygplatsen för bl.a. tält, ñltar,en
kläder, första hjälpen och antal livsmedelsransonerett

.

franskaDen utrikesrepresentationen har 60-tal s.k. hu-ett poster som
manitära attachéer. Dessa har bl.a. till uppgift kata-att rapportera om
strofer olika slag och ska hjälpa till vid genomförandet franskaav av
hjälpinsatser. fungerarDe också sarnbandsmän med de i desom organ
hjälpbehövande länderna bedriver humanitär hjälpverksamhet.som

5.2 Finansiering hjälpverksamhetenav

humanitäraFör insatser finns det årlig budget på 135 miljoneren
francs, den s.k. Fonds dUrgence Humanitaire. Under år 1994 gick

189



franskatill25%organisationer,ideellatill olikabudgeten35 % av
åter-organisationer. Deinternationellatilloch 20 %direktinsatser

förfogande forutlandsmyndighetemastillställdesstående 20 %
totalt1994under årgjordes överskala. Deti liteninsatserlokala

Rwanda.ochBosnienalltframförländer,i 70300 insatser

betydligttotaltemellertidhjälpen setthumanitärafranska är merDen
deläggasskaTill beloppetfrancs.miljonerdessa 135omfattande än

organisationer t.ex.internationellatill olikabidragenfranskaordinarie
miljoneroch 25tillmiljoner UNICEF50tillmiljoner francs UNHCR,5

utnyttjasVidareverksamhet.tillbidraget EcHOzstill ICRC ensamt
hu-förolika FN-organtillbidragenfranskafrivilligadel destor av

medelårligen. Dessa ärfrancsmiljonertotalt 600insatsermanitära
svårtdetochbörjar,budgetåret ärreserveraderegelemellertid närsom

inträffar.handefterkatastrofervid deutnyttja somatt resurserna

insatsertill för deräckerintemedelfondenssigvisardet somOm att
ad hoc-firma olikaförsökaUtrikesministerietbrukarske,behöver

bistånds-ordinariedenñânmedel kanhänderfinansieringar. tasDet att
exceptionellaiministerium ochhanterasbudgeten som separatettav

bud-särskildapremiarministernsfrånBosnienochRwandafall t.ex.
internationella hu-medel försärskildaÖvriga ingaministerier harget.

utrustning. Depersonal ochmedbidrakaninsatser t.ex.manitära men
Hälsoministe-ochInrikes-Försvars-,ministeriemaberörda ärnärmast

nema.

ochPersonal utrustning5.3

skaFörsvarsmakten inte ägnagrundlinjeregeringensfranska är attDen
invol-militärtFrankrikearbete. Närhumanitärt ärinternationelltsig

detblirSomaliaellerJugoslavienf.d.Rwanda,ikrisiverat som --en - insatsenmilitäramellan dengränsdragningen rentmedsvårtemellertid
hittills haberäknasSarajevotillLuñbronhjälpen.humanitäraoch den

fran-Rwanda kornfrancs. ImiljardFörsvarsrninisterietkostat över en
humanitärtbedrivainledningsskede rentienheter attmilitära ar-ska ett

sjukvård. Dettabedrevochbrunnarborradedeladedebete mat,ut- och påsituationenpolitiska attspeciellamycketbåde på denberodde
farmseller intetillräckligasaknadeorganisationernade ideella resurser

huvudplatspå taget.över
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I Försvarsministeriet ligger för internationellaansvaret humanitära in-
på avdelningensatser för affaires civiles. Avdelningen lyder under

och fysiskt placerad iär försvarsstaben och har kontaktperson ien
försvarsstabens operativa central. Vid behov kan också sambands-
personal placeras hos internationella organisationer. Frankrike har

flygofficert.ex. i UNHCR:s ledningscentralen for koordinera flyg-att
transportema till Sarajevo.

Den franska försvarsmakten kan i samband svåra katastrofer som-i Rwanda mobilisera betydande för särskilda humanitära in-- resurser
Under Servicesatser. de Sante des Armées Arméns sjukvårdsservice

lyder två enheter planeradeär med tankesom internationella huma-
nitära insatser:

CI La Bioforce vaccinationsgruppär på 20en militärapersoner
läkare och sjuksköterskor med specialkunskaper, med kortsom
varsel kan sig i tillväg områden där svårage epidemier hotar att
bryta För denna styrkasut. räkning finns vacciner förhandslag-
rade. Bioforce ska i första hand användas i samband med militära
operationer kan också helt på handmen verka inom kata-egen
strofområden som vid jordbävningent.ex. i Mexiko år för ett an-tal år sedan. Skälet till Bioforce hör tillatt den militära och inte
den civila sjukvården de franska militäraatt läkarnauppges vara
har den bästa specialistkompetensen och de militära läkarnaatt är

disponibla de civila.änmer

D élémentElmHR médical militaire dintervention rapide iär
praktiken mindre faltsjukhus,ett mycket snabbt kan sändassom
till katastrofområde.ett Hittills har EMM lR-sjukhus i huvudsak

till platsersänts där fransk militär deltagit i något slag hjälp-av
arbete. Ett undantag det sjukhusär vid flyktinginsat-använtssom

i Irak.sen norra

Under Imikesministeriet lyder Sécurité Civile motsvarande det sven-ska Räddningsverket. Den franska räddningstjänsten operativtär sett
i betydande grad decentraliseraden och lyder regionalt under prefek-

På nationell nivåten. finns fyra insatsstyrkorpennanenta på vardera
60 unités dinterventionman nationales aéromobiles, base-ärsomrade i Chanres, Bordeaux och Marseille på Korsika.samt Avsikten är

dessa styrkor skaatt ingripa framför allt vid översvämningar och skogs-
bränder. Varje styrka innehåller personal med olika specialist-typer av
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skatimme styr-hög. InomBeredskapen ärläkare. enbl.a.kompetens,
sigkunnadenska av.timmartvå geochsamlad senarekan kunna vara katastrofom-frånochtillmedofta transporterdeltarFörsvarsmakten

rådena.

bl.a.tillskickatsharinsatsstyrkomanationelladedelarellerHela av ochöversvämningarDjiboutimediciner,medförsörjningRwanda
jordbävning.efterräddningsarbetetideltog enläkarefyraColombia

styrkakomplettmedFrankrikedeltogKabei enjordbävningenVid
efterforskning.förhundarfemoch60 man

ivägsändakandetpersonalnågonintehar somHälsoministeriet egen
medbidrasnabbtdäremotkanMinisterietutomlands.katastrofervid

Häl-harKaledonienNyaPåFrankrike.ilagercentralasittfrånmedicin
vidutnyttjaskanmediciner,mängd somlagratsoministeriet storen

Stillahavsonrrådet.iorkankatastrofer

organisationerIdeella5.4

ideellamångafinnsbiståndethumanitärafranskadetiBland aktörerna
SansMédécinsorganisationerna, t.ex.deFlera störreorganisationer. av

staten.självständighet gentemotsinvaktslårFrontiêres MSF, om
någonsigunderkastavillinteorganisationendeklarerar attöppetMSF

samordning.statlig

%till 65finansierasfrancsmiljoner av400omkringbudgetMSF:s
bl.a.länderolikaochEUfrånbidrag%och 35enskildafrånbidrag av

begränsat.myckettillbidrag MSF ärfranskaSverige. Den statens

fåforåren attdesidaregeringens senastefrångjortsförsök harFlera
organisatio-ideelladeochmellansamordning statenbättreståndtill en förslagEttframgång.området störrehumanitära utandetpå mennerna insat-humanitäraförkommissionKonsultarivsk.inrättande av enom kommissionenskaförslagetEnligtunderskrift.förfärdigtliggerser organisationer. Denideellaochmyndigheterberördamedsamarbeta

ochinsatserhumanitäramellanrelationenfrågorbehandlaska som
frivillig-skattefrågor,såkerhetsproblem,operationer,fredsbevarande

utvärderinghumanitär samtinternationell rättutvecklingeninsatser, av
operationer.humanitäraav
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6 Tyskland

6.1 Ledning och koordinering
Den centrala regeringsfunktionen i den tyska hjälpverksamheten med
personal och utrustning sedan årutövas 1992 Das Amt des Beauf-av

der Bundesregierungfürtragten Humanitäre Hilfe, harsom en
Arbeitsstab Humanitäre HiIfe placerad inom Utrikesministeriet. Detta

för budgetering och koordineringorgan svarar med andra centrala mini-
sterier och med myndigheter, delstater, ideella organisationer och inter-
nationella organ.

Knutet till Utrikesminsteriet också K oordinierungsausschussär Huma-
Hilfe,nitäre sedan det år 1994 fått fastsom organisation beståren- -företrädare för statliga och halvstatligaav och för femtontalettorgan

icke-statliga hjälporganisationer. De statliga och halvstatliga ärorganen
Utrikesministeriet, Bistándsministeriet, Försvarsministeriet, Kommu-
nikationsministeriet, Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusam-
menarbeit och Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Gruppen sam-
manträder normalt månad. Vid dessa överläggningar redovi-varannan

företrädarna för de olika försar varandra vilka insatserorganen som
pågår, utbyter erfarenheter, klarar samordningsbehovut och bedömer
behovet preventiva åtgärder i tänkbara katastrofområden.av

Som följd FN år 1989 förklaradeatt 90-taleten av Internationalsom
Decade for Natural Disaster Reduction IDNDR bildades årsamma

initiativpå Utrikesministeriet Deutschesav IDNDR-komiteefür- -Katastrofenverbeugung Arbetet inom kommittén, förste. som varinriktat på skydd naturkatastrofer, harmot fått betydelse i samband
med åtgärder andraäven slag katastrofermot och konsekven-motav

inbördeskrig. Det beror påserna åtgärdernaav vidatt dessa slag avhändelser fordrar slag organisatoriska och logistiskasamma åtgärderav
aktuella vidär naturkatastrofer.som Kommittén har 33 ledamöter, som

politiskarepresenterar partier, hjälporganisationer, vetenskapliga insti-
tutioner, ochnäringsliv massmedier.

Kommitténs uppgifter är

El Lobby-arbete för ökat katastrofhjälpsfrågor;iengagemang
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och be-katastroferförriskerallmänhetentillD Information om
åtgärder;förebyggandehovet av

vetenskapligatillD Initiativ program;

till operativaD Initiativ program.

projekt.finansieraförmedelinga attharKommittén egna

enskildaochhalvstatligaStatliga,6.2

hjälpenshumanitäradeninomorgan
område

framgåtthjälpverksamheten ärinomhalvstatligaoch somStatliga organ

Utrikesministeriet;
Biståndsministeriet;
Försvarsministeriet;
Kommunikationsministeriet;

Zusammenarbeit;TechnischefürGesellschaftDeutsche
Hilfswerk.TechnischesBundesanstalt

räknashjälporganisationemaideellafyradeSom stora

Deutschland ASB;Arbeiter-Samariter-BundD e.
Johanniter-Unfall-Hilfe IUII:D e.

Auslandshiljfsdienst MHD;MalteserD
DRK.Deutsches Rates KreuzD

organisationer.mindreflertaldärutöver ettInsatser görs av

inomenhetermilitärahjälpinsatserutförsFörsvarsminsterietUnder av
medorganisationfastingenharmilitära per-Bundeswehr. De organen

enheteruppgiftermateriel för dessa sätterutan somsonal och samman
ingenjörsför-transportflyg,Förband forvarje insats.förlämpligaär

grundkunskapersjukvårdsförband harochABC-skyddsstyrkorband,
organisatorisktintehjälpverksamheteni är avpas-fordrasofta mensom

förberedskapsärskildheller någoninteharhjälpinsatser. Deförsade
harKrisenreaktionskrájte KRKtillkomstenGenomdessa insatser. av
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startberedskapen blivit bättre ändå i storleksordningenär femmen
dygn. Fast anställda inom försvarsmakten skyldigaär medverka iatt
internationella hjälpinsatser. Vämpliktiga deltar endast efter frivilligt
åtagande.

Ledningen Bundeswehrs internationella insatser fick förstaav i februari
1993 fastare fonner. Det skedde inrättandet Koordinierungs-genom av
stab für Einsatzaufgaben der Bundeswehr KSEA. januariI 1995 bil-
dades också Führungszentrum der Bundeswehr med uppgift stödjaatt
försvarsministern vid insatser försvarsmaktens i katastrof-av resurser
områden utomlands. Efter första försöksårett uppstår sannolikt dis-en
kussion Führungszentrums integrering i den ordinarieom kris- och
krigsorganisationen.

Technisches Hilfswerk THW, lyder under Inrikesminsteriet, harsom
800 an-stâllda och organiserar omkring 80ca 000 frivilliga i åldern 17-

60 år. bildadesTHW år 1950 och har sedan dess genomfört flera tusen
hjälpinsatseri Tyskland och drygt 500 insatser utomlands. Som exem-
pel kan 300 frivilliganämnas att under år 1993 arbetade i Somaliaca
för förbättra infrastrukturen,att bl.a. brunnar och ledningar.

harTHW särskild organsiation i hög beredskap för katastrofmsatseren
SchneIl-einsatzeinheit für Bergungseinsätze Auslandim SEEBA.-

3 Utbildning
Centrala skolor och utbildningsanstalter har utbildning för inter-som
nationella hjälpinsatser bl.a.är

CI Katastrofenschutzschule des Bundes KSB primärt bedriversom
högre utbildning för civilförsvarsuppgiñer. Skolan har under årsenare

genomförtäven antal internationellaett seminarier, bl.a. inom ramen
för IDNDR. Utbildningsprogrammet i dess helhet omfattar 300 kur-ca

eller seminarier år med praktiskt ochser teoretiskt innehåll inomper
hela området civilförsvar och katastrofskydd. Skolan har näraett sam-
arbete med THW.

D W-BundesschuleTH Hoya och THWKatastrofenschutzschulen i
delstaterna har och tvåveckors fackutbildning. Det finns ocksåen- i
dessa skolors regi omfattande lokal övnings- och utbildningsverk-en
sarnhet. Tjänstgöringskravet för de frivilliga 120 timmarär år.per
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Utveckling6.4

tradition. Avlång storharhjälpinsatsernainternationellatyskaDe en
författningsdomstolensutvecklingenfortsatta ärdenförbetydelse

hjälpverksamhetofficielltyskformöjligheternafastlagtbeslut, som
fortsättningenikrävsFN-insatser. Det ävenimedverkanminstinte

humanitärtGradenmålsättning. renthumanitärhaskahjälpen avatt en
vidarelativtinom gränser.varieraemellertid kommainnehåll kan att

hjälpverksam-internationelladensamordningförHilfswerkEtt nytt av
Invänd-inrättas.sannolikt inte attkommerdiskuteratsharheten men

organisationerna,ideelladebl.a.från somförslagetharningar motrests
minskad bety-fåskullehotad, och TWH,ställningfriasin ensomser

sammanhanget.i det härdelse

utbildadmedhjälpverksamhetdiskuterat permanentBundeswehr har en
häri detmotståndet är ävenberedskap,materiel i av-ochpersonal men

debatten.idetharförsvar,uppgift sagtsBundeswehrs ärseendet stort.
huvuduppgiñenkurmaskahjälpverksamhet utövasInternationell om

försvarsupp-föravseddamedfall äroch i sådetmedger somresurser
gifter.

fort-sannoliktkommer atthjälpverksamheteninternationellatyskaDen
samordnadgenomorganiserad ochfårdensåutvecklas att mersätta en

form.

Ryssland7

Inledning1

följ-undanröjandeochnödsituationercivilförsvar,för avMinisteriet
nödsituationerMinisteriet föruttrycktnaturkatastrofer kortdema av - inom kata-utomlandsåtgärderkoordineringförhuvudansvarethar av-
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strof- och flyktinghjälpen och åtgärder inom Ryssland. Ministe-av
riet inrättades presidentdekret denett 10 januari 1994 komgenom men
egentligen i gång redan är 1990 den ryska räddningskårennär bilda-
des. De ryska myndigheterna lade då grunden till organisationen som
för närvarande består räddningspersonal, specialister och admini-av
strativ personal. De ryska civilförsvarsstyrkoma överfördes under år
1991 från Försvarsministeriet till det Ministeriet förär nödsi-som nu
tuationer.

Den rättsliga grunden för verksamheten regeringstörordningenär den
18 april 1992 tillskapandet i Ryssland fär förebyg-om ett systemav
gande och aktioner vid nädsituationer SFAN.av

7.2 Ministeriet för nödsituationer

Ministeriet för nödsituationer ska i huvudsak

D Utarbeta förslag beträfande åtgärder katastrof-statens inom
området;

Leda civilfärsvaret eftersöknings- och räddningstjänsten;samt

Leda aktiviteter syftar till undanröja konsekvensernaattsom av
olyckor, katastroferstora och andra nädsituationer;

D Utföra arbete med ubåtar under förhållanden;extrema

D Samordna åtgärder federala myndigheter och lokala admini-av
företagstrativa och institutioner syfte undanröjaiorgan, att

konsekvenserna kämkraftsolyckor;av

ÖvervakaD användningen finansiella färdelatsav resurser som av
förregeringen vid katastrofer;insatser

D Organisera utbildning befolkningen, företrädare fär myndig-av
heter och personalen styrkomai inom fär SFAMramen

D Svara för internationellt samarbete inom ministeriets ansvars-
område;

D Svara för kontakterna med massmedierna och allmänheten i
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verksamhet åtgär-förebyggandeochcivilförsvar samtfrågor om
nödsituationer.medsambandder i

samordningförfölj andeinrättatharnödsituationerförMinisteriet organ
uppgiñer:vissagenomförandetvidmyndighetermellan av

skogsbränder;bekämpandeförD Kommissionen av

för översvämningar;D Kommissionen

andraochtill havs i vatten-nödsituationerförD Kommissionen
områden;

räddnings-förcertifikatutfärdandeförD Kommissionen av
utbildningsinstitutioner.personal och deras

styrelseministerietsifinnsviceministramaochministernVid sidan av
myndigheterchefer för ärministerietitjänstemän samt somhögreflera

föravdelningarMinisteriet harministeriet.underordnade

tillhörande SFAN;Funktioner
katastrofer;Förebyggande av

Snabbinsatser;
kämkraftsolyckor;följdemaUndanröjande avav

vattenområden;andraochtill havs iInsatser
ochsamarbete;Internationellt

teknologi.ochVetenskap

centralt ochbådefunktionersinanödsituationerförMinisteriet utövar
ministerietunderlydermyndigheterFöljanderegionalt.

civilförsvar;förHögkvarteretD

följ-undanrojandeochnödsituationerförRegionalaD avcentra
Petersburg, Rostov,Moskva, S:tnaturkatastrofer iderna av

ochKrasnojarsk, TjitaNovosibirsk,Jekaterinburg,Samara,
Chabarovsk;

republikemanödsituationer iochcivilfärsvarförD Högkvarteren
provinser, autonomaFederationen regioner,Ryska isamtinom

och städer;distriktenheter,administrativa
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Lednings- och kontrollcentra;

Akademin för civilt skydd;

Utbildnings-, och metodologicentraövnings- för civilfärsvar och
nödsituationer republikemai Ryska Federationen,inom i regio-

administrativaprovinser, enheter iM0skvaautonomaner, samt
och S:t Petersburg;

D Ryska vetenskapliga forskningsinstitutet för civilförsvar och
nödsituationer;

D Ryska observations- och laboratoriekontrollcentret.

Ministeriet för nödsitnationer har följande till sitt förfo-även resurser
gande. Dessa används för räddningsoperationer och för undanröjaatt
följderna katastrofer:av

D Civilförsvarstrupper består militära grupperingar,som av av
enheter och enheter stationeradestörre olika landet;i regioner i

D Ejterforsknings- och räddningstjänst med enheter13 republi-i
ker, ochregioner provinser;

D Luft- och bilbuma räddningsgrupper med professionell rädd-
ningspersonal utrustad med helikoptrar och flygplan IIjusjin-76
och Antonov- 74, vilket det möjligt för dem deltagör FNzsiatt
humanitära hjälpoperationer.

Ryska myndigheter har vidare med enheter för humanitäraett system
innebärinsatser Ministeriet för nödsituationer vid tillfälliga in-attsom

har rekvirera personal och utrustningsatser från fabrikerrätt att och
andra arbetsplatser. Befogenheten det möjligt begäragör att ettex.

antal lastbilar med förare för humanitärstörre hjälpinsats. Dettaen sys-
tänkt användas inomtem övriga delarär f.d. Sovjetunionen.att även av

7.3 Andra och myndigheterministerier

Vid sidan Ministeriet för nödsituationer har varje ryskt ministeriumav
och varje rysk myndighet- Federala migrationstjänstent.ex. samt
Miljö-, Försvars-, Inrikes-, Kommunikations- och Hälsoministeriema -
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flyktingkatastrofer ansvaretärVid bl.a.ansvarsområden.speciellasina
grundläggandedetharnödsituationer an-förMinisterietsåfördelat att

Federa-medanhjälp,humanitärdistribuerarochflyktingarnaförsvaret
flyktingarnaformottagningsstationerorganiserarmigrationstjänsten

livsmedel.behovetberäknaroch av

formaterieloch attpersonalharmyndighetellerministeriumVarje
myndigheterochministerieruppgifter. Dessaspeciellasinalösakunna

speciellainganödsituationerforMinisterietfrånskillnadtillhar -- Inrikesministeriet,undantag somEtt ärräddningsinsatser.förenheter
brandkåren.försvarar

Mini-arbetetledsRysslandinödsituationer avallvarligamycketVid
landetdetutanförinsatsergällerdet egnaOmnödsituationer.försteriet

förföreträdaredisponerakanochrollsamordnandeministeriethar en forMinisterietforuppgiñemaTillmyndigheter.ellerministerierandra
regeringen antarförordningdenförberedahör somnödsituationer att

katastrof.varjevid störreinsatserför

sininsatserslagflestadevidharnödsituationerför avMinisteriet
tillMinsteriet attverksamheten.inledningen serroll ihuvudsakliga av

kata-iinsatsförstadetoch görsomändertagna attblir enmänniskor
myndig-ochministerierkommerskede ävenstrofornrâdet. I ett senare

ochuppfördablirhustill attbilden. Dei t.ex.inslagandraheter serav bered-höglikaintehållerministerierreparerade. Dessa enjärnvägar
nödsituationer.förMinisterietskap som

inomräddningsoperationergenomförräddningstjänstenryskadenNär
civil-lokalaochregionalatiomed de centradensamarbetarRyssland

förfogarnödsituationer överförMinisterietforsvarshögkvarter som
InomHälsovårdsministeriema.ochfrån Försvars-enhetermedsamt

räddningsstyr-bilburnaochluñ-framgåttfinnsräddningstjänsten som
räddningsinsatser.påbörjakunnaförberedskapständig attharkor, som

inte ärförfogarnödsituationer överförMinisterietdeNär somresurser
personal fråntekniskhjälpinkallaministeriet t.ex.kantillräckliga -

civilförsvarsstyrkoma,används bl.a. somövrigtFörsvarsministeriet. I
nödsituationer.förMinisterietFörsvarsministeriet tillfrånförts över

organisationerenskildaandraellerideellaingauppgiñenligtfinnsDet
omrâde.flyktinghjälpenskatastrof- ochRyssland inomi
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Vid internationella hjälpinsatser använder Ryssland huvudsaldigen de
hos Ministeriet för nödsituationer. Andra ministerietegna resurserna

och myndigheter olika slag kan emellertid åläggas utföra uppgif-attav
inom sina kompetensområden.ter skerDetta emellerid i mind-avsevärt

grad vid räddningsinsatser inomän Ryssland.re

Ministeriet för nödsituationer har framgått eftersöknings-som en egen
och räddningstjänst med personal har erfarenhet räddnings-som av
insatser inom framför allt Ryssland och OSS. planerasDet för rädd-att
ningstjänstens personal ska kunna delta i operationer i sambandäven
med industri- och miljökatastrofer.

Ministeriet för nödsituationer har utbildning räddningsper-en egen av
sonal. skaDär utbildning kunna ske också personal från andra mini-av

Ävensterier. elever från andra länder bereds plats. Ministeriet sänder
vidare sin personal for utbildning utomlands. Särskilda utbildnings-

inrättas för vidareutbildning personalencentra inom de områ-av nya
dena.

Personalen i eñersöknings- och räddningstjänsten har i de flesta fall en
specialiserad utbildning inom områden bergsklättring, grottforsk-som
ning, Sportdykning, fallskärmshoppning, radiokommunikation Dem.m.
kan första hjälpen till nödställda och regelbunden träning harge genom
de tillägnat sig praktisk skicklighet for arbete under svåra förhål-ytterst
landen.

4 Finansiering

Internationella räddningsinsatser finansieras antingen ryskagenom
federala fonder för internationell humanitär hjälp eller den interna-av
tionella organisation begärt insatsen ska komma till stånd.attsom

5 Genomförda insatser

Större hjälpinsatser sedan år 1991 genomförts med ryska hjälp-som
insatser utanför Ryssland bl.a. dessa:är

Humanitära hjälptransporter i samband med naturkatastrofer i
Kazakstan, Turkiet, Albanien och Montenegro är 1992;
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1992;årArmenieniBrandbekärnpning

1992;årNicaraguaivulkanutbrottvidSkadebekämpning ett

befolk-tillbeskyddunder FN:shjälphumanitärLeverans av
1993-95;Jugoslavien årenf.d.iningen

1994;årGeorgienibefolkningenryskadentilloljaLeverans av

iflyktingarrwandiskatillbeskyddunder FN:shjälpHumanitär
Zaire.ochTanzania

Förenta8 staterna

beredskapochOrganisation,8.1 resurser

AgencyUnited Statesförchefen USAIDharpresident utsettUSA:s
amerikan-koordinatorsärskildtillDevelopment avInternationalfor
beordratvidareharPresidentenländer.andraikatastroñnsatserska

hjälpinsatsersinagenomföramyndigheter attamerikanskasamtliga
administration.ledning USAID:sunder av

Dis-of ForeignOfficegenomför OFDAochplanerarUSAIDInom
katastrofhjälpsinsatsema.amerikanskasamladedeAssistanceaster

samordningåstadkommaockså avhöruppgifter att enTill 0FDA:s
medarbeteorganisationersideellaochmyndighetersamerikanska

OFDAländerandraoch gör.organisationerinternationelladet som frågadetkatastrof ärslag om.vilket somkoordinator oavsett avär

dessa:befogenheter ärviktigaste0FDA:s

från USAID:sdollarmiljonertill 50rekvirerakanD OFDA upp
katastrojinsatser;förprogram

ersättningmyndigheter motamerikanska attbeordrakanEl OFDA



friställa behövs vid hjälpinsatser,resurser som flygtrans-ex.
med militära flygplan;porter

D kanOFDA genomföra hjälpinsatser hänsyn till Förentautan
politiska relationerstaternas till det hjälpbehövande landet.

harOFDA totalt 75 anställda, vilket fördubblingär än sedan årmer en
1990. Vid hjälpinsats deltar personalen antingenen i den strategiska
ledningsfunktionen i Washington eller iD.C. operativa eller taktiska
funktioner inom katastrofområdet.

Organisationen består stab och avdelningar:treav en

ü En planeringsavdelning förförebyggande hjälpåtgärder;
Cl En avdelning för värdering katastrojinsatser;av

En avdelning för och taktiskaoperativa åtgärder hjälparbetet.i

harOFDA regionala rådgivare stationeradesex i Etiopien, Costa Rica,
Philippinema, Fiji, Jamaica och Ecuador. Deras uppgift biståär att
amerikanska ambassader i strävanden till ståndatt planeringen avkatastroñnsatser och biträdaatt vidOFDA genomförandet insatser-av

Rådgivama ska också försökana. fâ till stånd utbildning för den in-
hemska befolkningen i katastrofhjälp.

skaOFDA kunna påbörja inomoperativ insats 24-72 timmaren efter
händelse haratt blivit förklarad katastrof.en detI inledande skedetsom

sänder OFDA regel DART Disasterut Assistancesom Response
Team för koordinera detatt taktiska insatsarbetet. Gruppen består till

delenstörsta OFDA-personal har ibland ocksåav expertis,men extem
framför allt inom det medicinska området. Det frågaär två-tioom per-

har till uppgift bedömasoner, behovetsom att hjälpinsatser,av svaraför taktisk samordning, genomföra eñerforsknings- och räddnings-
operationer, för administration, skriva kontraktsvara och kontant finan-
siera del åtgärder, genomföra logistisk planering,en genomföra medi-
cinsk planering tillsamt denrapportera strategiska ledningen i Wash-
ington. Varje harDART bl.a. transportresurser, sambandsutrust-egna
ningar och livsmedel för i katastroñnsatsensatt inledningsskede kunna

självförsörjande.vara

harOFDA inrättat fem beredskapsförrâd för hjälpinsatser. Utrust-
ningen i dessa ska kunna börja användas inom 24 timmar efter att en
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Ita-i Panama,finnsFörrådenkatastrof.förförklaradblivithändelse
innehållerFörråden över-USA.Maryland,ochThailand, Guam ilien,
Värdettält. utrust-ochvattenbehållare avñltar,bl.a.levnadsutrustning,

dollar.miljonertill 10beräknatförrådvarjeiningen är

Ibe-dollar.miljoner204budget påhade1994 OFDAårUnder en
andrafrånrekvireradedollar OFDAmiljoneringick 50loppet som

ochamerikanskatillgickmedlen%60OmkringUSAID-prograrn. av
internationellaandratillorganisationer or-ideella samtinternationella

organisationerideellapåKravetFN-systemet.bl.a.inomganisationer
medel.medverksamheten%minst 20 egnafinansierarde avattär

ledningochKoordinering8.2

ochmyndigheteramerikanskamellankoordineringenochSamarbetet
älpinsatsenomfattandedeneñerstarktökatharorgansationerideella

fram-insatsmed dennasamband1993. IårpåbörjadesSomaliai som
kunskaperbegränsadehadeförband ommilitäraamerikanskakom att

omfat-pågårnärvarande ettFörkompetens.organsiationershumanitära
amerikanskaolikahosförståelsenökatillsyftararbete atttande som

omfattandein. Ettgripamöjligheter sam-attaktörersandraförorgan främstmyndigheter,andraochmellan OFDAkommit i gånghararbete
omfat-bl.a.finns ettorganisationer. Detideellaochförsvarsmakten,

utbildningsutbyte.tande

kun-skaorganisationenutbildning såintern attpersonalsinOFDA ger
världen. Ettihållolikasamtidigt påinsatserforfem DARTbemannana personalmedgenomförtsharsimuleringsövningarstrategiska50-tal

verk-förstaorganisationer. Denideellaochförsvarsmaktenñån OFDA,
inter-amerikanskamed densambandiägdekoordineringenliga rum

och DARTplaneringen transpor-ideltogHaiti.på OFDA enventionen
första våg.operationensilandettillterades

föransvariglandetdrabbadedet äriambassadörenamerikanskeDen
landetsinompersonal gränser.ochverksamhetamerikanskcivilall

amerikanskregionalledningunderstårpersonalenmilitära enavDen
fråninfomiationkontinuerligtfårAmbassadörenbefälhavare.militär

Washington.iorganisationentilloch rapporterarOFDA

använderkatastrofverksamhetenorganisationdenStrukturen som
försvarsmaktenorgansationsstrulcturen. OFDA,militäradenpåbygger
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och ideella organisationer har utarbetat följandegemensamt principer
de arbetar efter:som

Koordinering och ledning sker på olika nivåer. Strategiskt finns det
i Washington InteragencyIWG Working Group,en i detoperativt
drabbade landet HumanitarianHACC Assistance Cordinationen
Center och taktiskt i katastrofomrâdet HumanitarianHOC Opera-en
tions Center och CivilCMOC Military Operations Center.

denHACC centrala koordinerings-är och ledningsfunktionen för arne-
rikanska deltar i hjälpinsatsen. I ingårorgan HACCsom regelsom
OFDA-personal, militär personal, ambassadpersonal, förrepresentanter
amerikanska och internationella ideella organisationer, andra intematio-
nella organisationer, lokala rådgivare och företrädare för andra länder.
Samtliga ska kunna for sina myndigheters eller organisationersagera
räkning och fatta bindande beslut.

På taktisk nivå fungerar länkHOC mellan amerikanska och in-som en
ternationella intressen. binderDet också ochHACC CMOC.samman
Inom för utarbetasHOC internationella riktlinjerramen och priorite-
ringar. ledsHOC amerikansk personal eller företrädare för andraav av
länder. sinI utvecklade fonnmest står under ledningHOC FN-av
personal.

verkställerCMOC de beslut fattas i och deHACC prioriteringarsom
och riktlinjer resultatetär arbetet i FN-organensHOC.som av motsva-
righet till CMOC OnOSOCC Siteär Operations Cooperation Center.

8.3 Planering, genomförande och
avveckling hjälpinsatsav en

Den amerikanska ambassaden för katastrofplanering inom densvarar
amerikanska verksamheten i landet där ambassaden finns. Till plane-
ringen hör utbildning och övning. bistårOFDA de flesta ambassadema
med upprättande särskilda katastrofplaner.av

ambassadörenDen amerikanske i det katastrofdrabbade landet denär
ende från amerikansk sida kan förklara land eller delsom ett etten av
land katastrøfområde. Ambassadören kan isom samband med sin

205



katastrofbistândomedelbartidollar00025begärakatastroñörklaring
från OFDA.

fordrashjälpinsatspåbörjaskaFör OFDAatt en

drabbadedetambassadören iamerikanskedemfrånCl begäranEn
landet;

hjälp;landet ber Förentadrabbade staternasdetAtt om

bedöms natio-katastrojinsatsema ettamerikanskaD de varaAtt
amerikansktnellt intresse.

insat-genomförasigpådagar90alternativt attformellt 60harOFDA
emellertidkan insatsenkomplexitetkatastrofemasgrundPå avsen.

landi gårverksamhetsinawecklar etti tiden. Närsträckas OFDAut
myndigheter inom USAID.flera andraellertilloña överansvaret en

utvecklingsarbete. Detochnonnaliserings-sittmedfortsätterDessa
föruppgifttillhar attinomsärskilt USAIDfirms svaraett somorgan

övergången.

pågåendeoch insatserGenomförda8.4

länder.i 13hjälpinsatsernärvarandeleder förellerkoordinerarOFDA
oroligheter. Sominreorsakadekatastroferfallenflestai deDet avär

fd.Burundi, Etiopien.iAng0la,insatsernaklassarsådana OFDA
Flykting-Somalia.ochLeoneLiberia, SierraJugoslavien, Kenya,

och Sudan.IrakBurundi,ihjälpinsatserföranlettkatastrofer har norra
Etiopienitorka ochicyklon, KenyaorsakenMocambiqueI envar

svält.
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Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Kulturdepartementet
Konsti offentligmiljö.[18]
Vårtdagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Näringsdepartementet
Ettrenodlatnâringslörbud.[l]
NyElmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjningi ofred.[51]
Civildepartementet
Regionalframtid bilagor.[27]+
Myndighetsutövningvidmedborgarkontor.[61]
Miljödepartementet
AlkylatochMiljöklassning bensin.[30]av
Ettvidareutvecklatmiljöklassystemi EU.[31]
Gnmdvattcnskydd.[45]
Kunskapslâgetpåkäntavfallsområdet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgiftförengemensam stat-ochkommun.[54]
Ett Skåne.[62]rena








