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Nordisk Frihed foreslår at
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer
at indlede dialog om oprettelse af et effektivt og handlekraftigt nordisk beredskab, der er koordineret og uden grænsehindringer kan fungere på tværs
af de nordiske landes grænser i tilfælde af kriser
at bane vejen for alle grænsehindringer, som måtte kunne stå i vejen for sådanne fælles aktioner i hinandens lande, fx forsikrings-, aflønnings-, refunderings- og erstatningsspørgsmål
at udarbejde en oversigt over vores fælles ressourcer og mobiliseringsmuligheder med det formål at samordne vores ressourcer så meget som muligt,
samtidig som det er muligt at opretholde et grundlæggende nationalt beredskab i de respektive nordiske lande
at nedsætte en fælles nordisk kommission med mandat til at undersøge og
udvikle en nordisk beredskabsplan, et risikokort over sårbarhedselementer,
samt muligheden for en fælles flåde af brandfly
at etablere et nordisk lovgivningsråd, som skal undersøge landenes løbende
lovgivning og tidligt forebygge nye grænsehindringer så vidt muligt
Baggrund
Sommeren 2018 har med al tydelighed vist behovet for at Norden står stærkere
sammen, når der er behov for assistance ved større nationale kriser. Flere hundrede
store skovbrande hærgede samtidig i Sverige og Norge, og til trods for at de nationale brandkorps kæmpede en brav kamp, blev de hurtigt overmandede af de rekordmange skovbrande. Til al lykke sendte mange lande hjælp i form af brandfly og frivillige brandfolk, som kom til fra bl.a. Tyskland, Polen, Frankrig og Danmark.
Situationen viste desværre også, at der er stort behov for at de nærmeste naboer i
Norden i langt større grad opretter og et fælles kriseberedskab, som uden tøven og
hindringer kan fungere på tværs af grænserne i Norden.
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Vejrsituationen i sommeren 2018 var enestående. Exceptionel. Men desværre kan vi
forvente at lignende situationer bliver alt mere almindelige, i takt med at klimaet
ændres. Ifølge klimaforskere kan vi forvente mere ekstrem og længerevarende regn i
regnperioder, med øget risiko for jordskred og oversvømmelser. Vi kan forvente mere varme og længerevarende tørke i sommerperioderne, med øget risiko for ekstrem
tørke og store skov- og markbrande. Og vi kan forvente at flere og voldsommere
storme vil rase over vores land- og søområder, med øget risiko for materielle skader,
oversvømmelser, jordskred, skader på vital infrastruktur, miljøkatastrofer og tab af
menneskeliv til følge.
Nordisk Frihed mener at vi skal være parate til at håndtere disse situationer, nationalt
og sammen i Norden. For når de nationale beredskaber ikke slår til, er intet mere naturligt end at de nærmeste naboer står parat til at hjælpe, uden tøven, grænsehindringer og politisk diskussion.
Derfor foreslår Nordisk Frihed at Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer
med det samme at oprette et fælles nordisk kriseberedskab, som med kort varsel og
uden tøven skal kunne stå til rådighed og assistere ved større kriser, når menneskeliv,
dyreliv og store værdier er i overhængende fare.
Vi foreslår at de nordiske regeringer fjerner alle grænsehindringer, som måtte kunne
stå i vejen for at et nordisk beredskab kan fungere på tværs af grænserne.
Vi foreslår også at de nordiske regeringer udarbejder en oversigt over vores fælles
ressourcer og mobiliseringsmuligheder, et risikokort som viser hvor vores lande kan
være sårbare, samt at de undersøger muligheden for at danne en fælles flåde af
brandfly.
Vi forslår samtidig at et nordisk lovgivningsråd etableres, som kan undersøge vores
landes løbende lovgivning og tidligt forebygge nye grænsehindringer så vidt muligt.
Et samordnet nordisk kriseberedskab vil skabe et tryggere Norden for os der bor her
og alle som færdes i og omkring vores lande.
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