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Inrikesministeriet, Finland
Kanslichef Ritva Viljanen

Bästa deltagare vid NORDRED 2009-konferensen,

Det är tillfredsställande och utmärkande för de nordiska länderna att vi har ett aktivt
och väl fungerande samarbete mellan oss inom alla samhällssektorer. Detta
samarbete bygger på avtal, personliga kontakter, regelbundet återkommande möten
och övningar samt på andra etablerade samarbetsformer.

NORDRED-avtalet slöts år 1989. Redan då för 20 år sedan fanns det en allmän
förståelse i de nordiska länderna för att det finns behov av fördjupat samarbete mellan
grannländer både lokalt och på riksnivå. Erfarenheterna av detta samarbete vittnar
om att det har fungerat. NORDRED-avtalet har bland annat kommit till användning
när det gäller lokala förhållanden mellan Finland och Sverige, glesbygdsområden i de
norra delarna av Finland, Sverige och Norge, gränsområden mellan Sverige och
Norge, havsområden mellan Sverige, Norge och Danmark eller mellan Island, Norge
och Danmark samt frågor som rör Sverige och Danmark.

Alla de nordiska länderna är kuststater, vilket gör samarbete till havs till en naturlig
nödvändighet. En oljekatastrof respekterar inga territoriella gränser, och ingen stat har
kapacitet att ensam svara för de räddningsbehov som uppstår vid allvarliga olyckor
där passagerarfartyg är inblandade. Räddningsverksamheten vid Estonias förlisning
är ett utmärkt exempel på detta. Räddningssamarbete till sjöss är tema för en av
arbetsgrupperna vid denna konferens. I Norden talar man om RITS, räddningsinsats
till sjöss. Här i Finland använder vi oss av den engelska termen MIRG, Maritime
Incident Response Group, men i båda fallen är det samma livsnödvändiga
verksamhet som det handlar om.

Ett annat arbetsgruppstema, gränsöverskridande övningar, avser på
Hagadeklarationen baserade verksamheter där nordiska ministrar har beslutat om
fördjupat samarbete i form av övningar och utbildning. Också den föregående
NORDRED-konferensen i Reykjavik var uppbyggd kring en övning i stor skala.

Ett tredje tema för grupparbetet på förmiddagen igår var mottagande av internationell
hjälp, det vill säga Host Nation Support. De nordiska länderna har av tradition varit
goda givare av hjälp och bistånd både till sina närområden och längre bort till andra
världsdelar. I takt med att världen förändras på grund av globalisering,
klimatförändringar och tekniska systems sårbarhet har sannolikheten för att också vi i
de nordiska länderna någon gång kan få behov av internationellt stöd i
katastrofsituationer blivit större. Men det går inte att be om internationell hjälp om vi
inte i förväg har utvecklat beredskap för att ta emot sådan hjälp. I
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beredskapsplaneringen är det viktigt att vi har ett samarbete med nordiska kolleger
som verkar i en likartad samhällsmiljö.

Störst uppmärksamhet ägnas alltid åt stora olyckor och beredskapen inför dessa. Men
man måste hela tiden också komma ihåg vardagslivets trygghetsbehov. I detta
avseende har man inom ramen för det nordiska samarbetet utvecklat gedigna
kunskaper om hur medborgarnas egen beredskap kan förbättras. De nordiska
länderna har varit och är alltjämt föregångsländer när det är fråga om att förebygga
olyckor och att understryka betydelsen av förebyggande åtgärder. På detta område
finns det skäl till att också i fortsättningen effektivisera och fördjupa det initierade och
framgångsrika samarbetet mellan oss, också i andra internationella fora och särskilt i
EU.

Under de gångna 20 åren har NORDRED avtalet verkat som initiativgivare till och
förebild för många andra internationella samarbetsavtal. Exempel på detta är
bilaterala avtal mellan grannländer som Finlands avtal med Estland respektive
Ryssland samt Barentsavtalet mellan Finland, Sverige, Norge och Ryssland från
december förra året. NORDHELS-samarbetsavtalet mellan nordiska
hälsovårdsmyndigheter är ett annat exempel på detta. Element i NORDRED avtalet
har också kunnat utnyttjas i samarbetet i andra internationella organisationer. Ett
exempel på detta är samförståndsprotokollet MoU om underlättande av
livsnödvändiga transporter över gränsen i nödsituationer inom ramen för NATO:s
Partnerskap för fred.

Det nordiska räddningstjänstsamarbetet bygger på både närsamarbete över
gränserna och på samarbete i mer omfattande internationella verksamheter. Ett bra
exempel på detta inom FN:s ram är IHP, International Humanitarian Partnership, där
Norge, Sverige, Danmark och Finland ingår som centrala aktörer tillsammans med
Estland, Nederländerna och Storbritannien. Det finns klara förväntningar och tryck på
utvidgat samarbete i denna riktning.

Med sin fungerande och effektiva samverkan visar de nordiska länderna väg för det
expanderande internationella samarbetet. De snabba samhälleliga, kulturella och
geografiska förändringsprocesserna i världen skapar ständigt nya risker, och
identifiering av dessa risker ställer krav på mångsidigt samarbete. Kartläggning av
riskerna på både nationell och lokal nivå är ordet för dagen i många länder. Också här
har de nordiska länderna varit och är fortfarande både pionjärer och första rangens
aktörer.

Räddningsbranchens utmaningar är säkert likartade för alla de nordiska länderna.
Räddningsverksamheten ska, i likhet med alla andra verksamhetsområden, kunna
bemöta de allt snabbare förändringarna i samhället. I detta ingår också samverkan
med aktörer utanför det egna området. Detta innebär ofta att även etablerade
verksamhetsmodeller ses över då och då, och att kreativa nya idéer och lösningar



3 (4)

förs fram. Viktigast är att kunna bedöma det reella behovet av samverkan och att
utveckla verksamheten tillsammans med relevanta samverkanspartner. I det nordiska
samarbetet är detta inte ett problem: våra partner har funnits där sedan länge.

Uppgiften som alla nordiska myndigheter som deltar i räddningsverksamhet nu står
inför är att fortsätta fördjupningen av samarbetet på basis av Hagadeklarationen.
Hagadeklarationen visar på behovet av att målen för samarbetet utvidgas till att
omfatta även internationell verksamhet utanför de nordiska länderna. Precis som
minister Holmlund sade i sitt eget anförande är det meningslöst att ministrar möts för
att diskutera på ett allmänt plan eller för att bara ge beröm åt hur smidigt samarbetet
fungerar. De nordiska myndigheternas uppgift är att se till att deklarationens
målsättningar konkretiseras i form av praktiska förslag och praktisk samverkan. För
NORDRED-samarbetet betyder detta också att ett bredare beredskapsperspektiv ska
finnas med i de följande samarbetsgruppernas arbetsschema när det gäller
diskussionen om hur samarbetet ska utvecklas.

Finland har efter Island varit NORDRED-samarbetsgruppens ordförandeland sedan
juni 2006. Å Finlands och inrikesministeriets vägnar vill jag tacka alla
konferensdeltagare, alla som haft presentationer, Vasa stad, funktionärer, tolkar, våra
nordiska samarbetspartner, NORDRED-samarbetsgruppen och särskilt
samarbetsgruppens underarbetsgrupp, som aktivt har deltagit i planeringen av denna
konferens och stött konferensens finländska arrangörer. Samarbetet har varit effektivt,
och enligt vad jag hört också mycket givande.

Det framgångsrika nordiska räddningstjänstsamarbetet förs nu vidare under det nya
ordförandelandet Norges ledning. Jag önskar Norge lycka och framgång i arbetet att
föra det nordiska samarbetet framåt under dess ordförandeskapsperiod.

Det har varit kutym att i det här skedet överlämna detta standar till tillträdande
ordförande. Standaret förs vidare från ett nordiskt land till ett annat vart tredje år. Jag
önskar NORDRED:s tillträdande ordförandeland Norge lycka och framgång! Nästa
konferens där vi möts arrangeras år 2012 i Norge.


