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En spennende tid
leder greta thuen

E

tter et lengre opphold i utsend
else av KFB blader er vi glade
over at bladet er tilbake i en for
nyet design og med nytt navn i tråd
med profileringsplan. Det har også vært
hyggelig at det i utgivelsespausen har
kommet mange henvendelser som har
etterspurt bladet og savnet det.
Det tar jeg som et tegn på at mange
finner stoffet leseverdig og nyttig.
Bladet er også å finne på våre nett
sider som også er gjenoppstått i en ny
og mer moderne, men likevel igjen
kjennbar form.
Vi har også avholdt Linderudseminar
– det 20. Vigdis spillet i rekken. Det var
et dramatisk spill denne gangen hvor et
jordskjelv på havets bunn førte til om
fattende ødeleggelser i store deler av
Osloregionen. Et jordskjelv i denne stør
relsesorden er lite sannsynlig. Likevel
ble scenariet valgt ut fra tanken om at
det er sannsynlig at noe usannsynlig
oppstår. Slik en også opplevde det da

nedbørsfattige Ottadalen fikk regnskyll
tilsvarende et helt år i løpet av noen
timer i juli 2006. Det ble svært drama
tisk og over 100 personer måtte evaku
eres. Hyppige øvelser øker mestrings
evnen er et godt råd de involverte deler
med andre etter denne hendelsen.
Det blir en spennende høst. Forsvar
sjef Sverre Diesen overleverer i disse
dager Forsvarstudien 2007 for Forsvars
ministeren. Den legger grunnlaget for
Forsvarets videre utvikling. KFB er ube
tinget enig med Forsvarsjefen i at det
også i fremtiden er nødvendig med et
behovstilpasset verneplikt. Men vi
ønsker å gå lenger. En totalforsvars
plikt som inkluderer kvinner og menn
med det mål å skape et robust sam
funn som helhet er vårt ønske. Å kunne
ta vare på seg selv og andre når kriser
oppstår vil gjøre samfunnet som hel
het mer motstandsdyktig i prekære
situasjoner som eksempelvis i terror
situasjoner og når ekstremvær lammer
samfunnets funksjoner.

På bakerste benk
redaktør jan erik thoresen

J

eg sitter på bakerste benk og lytter
til inn- og utspill under årets Linde
rudseminar. Tankene hopper frem
og tilbake rundt de opplevelser jeg har
hatt under besøk i KFBs fylkeskomiteer
der driftige mennesker har satt viktige
beredskapsspørsmål under debatt. Det
slår meg at representanter fra lokale
myndigheter ofte bedyrer at alt nær
mest er såre vel. Med armene i kors blir
det hevdet at strømmen aldri går, at ras
nærmest er utenkelig og at flomsikrin
gen er den beste. I sterk forsvarsposi
sjon søker en tilsynelatende å unngå
ubehagelige spørsmål.
De som sitter i salen vet at virkelig
heten er en annen. Alle øvelser, alle
evalueringer viser det motsatte. I stedet
for å stikke hodet i sanden burde det
vært en klarere erkjennelse av at det er



en vei å gå. Denne veien burde en gå
sammen med befolkningen ved å lytte
til dens bekymring.
Det er prisverdig at KFBs fylkes
komiteer setter aktuelle beredskaps
spørsmål under debatt. Men det må bli
mer av det. Mye mer. Og det må gjøres
med snert og tyngde. KFB har en viktig
oppgave. Den representerer mange store
medlemsorganisasjoner med titusenvis
av enkeltmedlemmer som hver i sær er
opptatt av en trygg hverdag for seg og
sine. Slik samfunnet er blitt nytter det
ikke lenger å hoste i lovotten når en
skal fremme krav om tiltak som i gitte
situasjoner skal redde liv, helse og mate
rielle verdier.
Diplomatisk utålmodighet sentralt
og lokalt må være oppskriften i tiden
som kommer.
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KFB har som formål å styrke
landets beredskap ved å:
Spre opplysning om Norges
totalforsvar og beredskap.
Arbeide for å styrke det sivile
samfunns muligheter til å møte
krisesituasjoner i fred eller krig.
Søke å høyne og samordne
medlemsorganisasjonenes
innsats i beredskapssammenheng.
Fremme samarbeidet mellom
disse organisasjonene og
beredskapsmyndighetene.
KFB vil arbeide for å gjøre det
norske sam-funnet mer robust
og mindre sårbart i en krisesituasjon,
med vekt på kvinneperspektivet.
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aktuell:
Forsvarsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen

– Umulig med verneplikt for bare halve
befolkningen
Forsvarsminister Anne-Grete StrømErichsen står overfor en rekke utford
ringer i Stortingsmelding nr. 36 om
økt rekruttering av kvinner til Forsvaret.
I en samtale med Trygge Samfunn sier
hun at viktige prinsipielle spørsmål
må debatteres og avklares i løpet av

Foto: Arbeiderpartiet

V

i møter en travel, men blid
Forsvarsminister. Det er midt
i valgkampen og middags
avisenes spekulasjoner rundt Stein
Ørnhøy’s restaurantbesøk med re
presentanter fra Wallenbergkonser
net. Naturligvis vil samtalen måtte
dreie seg om kvinner i Forsvaret og
ulike vurderinger rund kjønnsnøytral
sesjonsplikt og verneplikt. Saken har
versert i mediene i løpet av sommer
månedene, men Strøm-Erichsen har
hele tiden vært klar i sine uttalelser.
– Utgangspunktet er at Forsvaret
har en kvinneandel på bare syv pro
sent blant befal og vervede og fem
prosent blant dem som avtjener verne
plikten. Tredve år er gått siden Stor
tinget vedtok at kvinner skulle få
tilgang til å tjenestgjøre i militære
stillinger og ordningen begrenset
seg til funksjoner og avdelinger av
ikke-stridende karakter. Så ble Befals
utdanningen åpnet og fulgt opp av

vinteren med tanke på Langtidsplanen
for Forsvaret som skal fremlegges Stor
tinget i 2008. Samtidig understreker
Forsvarsministeren betydningen av
Nordisk forsvarssamarbeid og påpeker
at NATOs største utfordring ligger i
å lykkes i Afghanistan.

kvinners adgang til å avtjene første
gangstjeneste på linje med menn.
Full yrkesmessig likestilling ble det
først midt på 1980-tallet. Vi ser at
kvinner suksessivt er kommet med
parallelt med utviklingen på andre
arenaer i samfunnet. Utviklingstrek
kene har gått over tid. Mange vil med
rette kunne hevde at utviklingen har
gått sakte, men jeg tror på sett og vis
at det har vært nødvendig. Jeg har
lyst til å understreke at Storingsmel
ding nr. 36 inneholder en målsetting
om en tyve prosent kvinneandel innen
2010, sier Strøm-Erichsen.
Helt siden hun overtok Forsvars
departementet for vel to år siden har
hun gått i bresjen for å rekruttere
flere kvinner i militære stillinger, godt
støttet opp av «FNs Sikkerhetsråds
resolusjon 1325 (2000) om kvinner,
fred og sikkerhet», som Norge har
sluttet seg til. Motstanderne har pekt
på at kvinner ikke passer til militære

aktiviteter og at kravene til deltagelse
måtte lempes på med et svekket For
svar som resultat. Men Strøm-Erich
sens motargument har vært at en i
dag ikke kan leve med krav som var
tilpasset den kalde krigens tid og at
de må revideres og tilpasses dagens
virkelighet.

Utålmodig, men tålmodig
Noen av de som ivrer for en større
kvinneandel mener at den eneste
veien å gå er å innføre en kjønnsnøy
tral verneplikt snarest mulig.
– På den ene side kan vi ikke ha en
tvungen verneplikt som bare omfat
ter halvparten av befolkningen. Jeg er
også selv for en kjønnsnøytral verne
plikt, men samtidig har jeg innsett at
det må tas ett skritt av gangen. Moti
vasjonen vil kunne forsvinne om det
skulle vise seg at vi bare ville hatt bruk
for 10.000 av de 60.000 som møtte
frem under en tvungen sesjon. Det er
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aktuell: Anne-Grete Strøm-Erichsen
en rekke dilemmaer her, blant annet
hva det ville ha å si for sysselsettingen
i et land der det er knapphet på
arbeidskraft. Vi er nødt til å se saken
i et helhetlig samfunnsperspektiv. En
vesentlig økning av kvinneandelen
gjør det også nødvendig å sørge for
en logistikk som tar høyde for en slik
utvikling. Jeg tenker da eksempelvis
på en velfungerende familiepolitikk
med forankring i det faktum at 70
prosent av kvinner i Forsvaret finner
en partner eller ektefelle som også
har sin arbeidsplass der. Det er av
gjørende viktig å legge forholdene til

seg om å holde mange unge ute fra
arbeidsliv og studier med de konse
kvenser det vil få for den enkelte. Og
så er det økonomien, da. Totalfor
svarstanken vil måtte bli kostbar og
jeg er redd det ikke vil være politisk
gjennomførbart.

Nordisk forsvarssamarbeid viktig
– De nordiske landene har mange
likhetstrekk både militært, politisk
og sosialt. Men likevel er det klare
ulikheter. Eksempelvis er vår nær
meste nabo, Sverige, ikke medlem av

«Vi må nok fremdeles regne med et NATOengasjement i en årrekke fremover og
Norges bidrag vil ikke bli mindre viktig.»
rette for å knytte de til seg slik at de
blir der. Mye er gjort, men noe gjen
står på dette området, presiserer
Strøm-Erichsen.

nei til Trakassering
Forsvarsministeren har tatt et kraftig
oppgjør med seksuell trakassering,
som hele 40 prosent av kvinnene sa
de hadde opplevd, i forbindelse med
fremleggelsen av Forsvarets helse- og
miljøundersøkelse i 2006. Hun under
streker at det er helt uforenlig med de
verdier Forsvarte står for og at trakas
sering vil bli slått hardt ned på.
– I verste fall kan det bli snakk om
politianmeldelse, oppsigelse og tap
av eventuelt avansement til høyere
stillinger. Kvinner skal vite at de er
velkomne til Forsvaret og at alt skal
fjøres for at de skal trives og bli der,
mener Strøm-Erichsen.

Totalforsvar spennende,
men…
Statsråden nikker forståelsesfullt til
tanken om å engasjere alle de unge
som Forsvaret ikke har bruk for til
andre tjenester i samfunnet.
– En spennende ide. Det er hevet
over tvil at det er mange sivile gjøre
mål som kunne bli realisert på denne
måten, men det er nok ikke gjen
nomførbart i praksis. Det vil dreie



NATO, men i EU. Vi har på vår side
NATO som et trygt ankerfeste, mens
vi ikke er tilsluttet EU. Finner, islen
dinger og dansker er også ulike, selv
om vi alle finner hverandre kulturelt.
Disse ulikhetene innebærer ikke at
vi ikke samarbeider nært om de fleste
viktige spørsmål verden er opptatt av
i dag. De nordiske landene kan være
hverandres øyne og ører overalt hvor
de er representert. Våre gode og nære
relasjoner og den gjensidige respekt
vi har for hverandre gjør jo at vi kan
snakke åpent sammen om alle spørs
mål og stimulere hverandre til gode
løsninger.

NATOs største
utfordring
Anne-Grete Strøm Erichsen er krys
tallklar på at Norge skal følge opp de
forpliktelser som følge av medlem
skapet i NATO.
– Jeg er glad for at vi kan yte hjelp
og bistand av så høy kvalitet under
NATOs engasjement både i nære og
fjerne strøk. Vår tilstedeværelse un
der slike operasjoner blir høyt verd
satt, ikke minst av sivilbefolkningen
i de respektive land det til enhver tid
dreier seg om. Norges engasjement
i urolige strøk av verden vil holde
frem i årene som kommer. Vi må ta
høyde for at utdanning og trening av

fredsbevarende styrker må stå høyt
på dagsorden og være vårt bidrag til
verdenssamfunnets beste.
Ikke overraskende mener Forsvars
ministeren at Afghanistan er NATOs
største utfordring i dag.
– Og da tenker jeg ikke på soldater
og militært materiell, men det å lyk
kes i å være en god brobygger mel
lom de ulike folkegrupper og skape
forståelse for selve tilstedeværelsen.
Det å kunne koordinere tiltakene slik
at innsatsen får god effekt. Situasjo
nen i Afghanistan er kompleks og
byr på helt spesielle utfordringer.
Norges engasjement er høyt verd
satt. Vi har mannskaper, kvinner og
menn, som alle gjør en flott innsats.
Men det er ikke gjort over natten å
skape fred og forsoning i et land der
ulike folkegrupper tradisjonelt sett
har stått mot hverandre i lange tider,
og der religiøse og kulturelle spørs
mål stikker dypt hos så mange. Vi
må nok fremdeles regne med et
NATO-engasjement i en årrekke
fremover og Norges bidrag vil ikke
bli mindre viktig, sier Anne-Grete
Strøm-Erichsen.

Forsvarets
likestillingspris
Til Anne-Grete
Strøm-Erichsen
Under konferansen «Mangfold eller
enfold» ble forsvarsminister AnneGrete Strøm-Erichsen overrakt Forsvarets likestillingspris for sitt engasjement for å øke kvinneandelen i
Forsvaret og uoppfordret å sette sterkt
fokus på hvorfor kvinners kompetanse
er så viktig. Hensikten med prisen er
å stimulere likestillingsarbeidet i For
svaret.
Strøm-Erichsen la ikke skjul på at
hun satte pris på utmerkelsen.
– Jeg setter prisen svært høyt.
Gjennom hele min yrkesaktive karriere har likestilling mellom menn og
kvinner ligget meg på hjerte. Som
forsvarsminister har det derfor vært
naturlig å viderefore dette engasjementet, sa hun i sin takketale.
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Mangelfulle sikkerhetsrutiner
ved kommunale lekeplasser

Tore Pryser

Kvinner i hemmelige
tjenester
Etterretning i Norden under
den annen verdenskrig.
Cappelen 2007

Landets kommuner eier et stort
antall lekeplasser, barnehager og
skoler med tilhørende lekeplasser.
Som eier er det kommunene
som har ansvaret for sikkerheten,
men mye tyder på at mange
har mangelfulle rutiner og lite
kunnskap.

Direktoratet for samfunnssik
kerhet og beredskap (DSB) har
gjennomført et tilsyn med lekeplasser i fire kommuner. Det
var kommunenes systemer for
risikovurderinger, vedlikeholds
håndtering, vedlikeholdsvur
dering og avvikshåndtering som
ble undersøkt.
Avdelingsleder Gunnar Wold i
DSB kan opplyse at mange kom
muner ikke er bevisst om hvilket
ansvar som påligger dem som eier
av lekeplassutstyr. Til tross for at
det er ti år siden lekeplassforskrifter
og internkontrollforskriften trådte i
kraft, ser det ut til at ansvaret ikke
er godt nok kjent. Wold kan meddele
at Direktoratet har som målsetting
at de ytterligere kontroller som nå
blir iverksatt skal bidra til økt fokus
på eieransvart og gi økt kunnskap
om innkjøp, kontroll og vedlike
hold av utstyret.

Fritidsaktiviteter:

Foto:iStock

De yngste tar størst sjanser
Under den annen verdenskrig arbeidet
en rekke kvinner som spioner i Norden.
De arbeidet som skuespillere, jour
nalister og hushjelper, men en ting
hadde de felles: De brukte sine kvin
nelige egenskaper i jakten på informa
sjon om fienden. I denne boken gir
historikeren Tore Pryser en fremstil
ling om denne virksomheten. De fleste
var unge og vakre. Noen ble agenter ut
fra ideologiske motiver, andre for å
tjene penger og enkelte for å redde
familiemedlemmer fra fangenskap. Til
nå har disse kvinnenes virksomhet vært
relativt ukjent selv om Kvinners Frivil
lige Beredskap så tidlig som i 1990
utga boken «Kvinners forsvarshisto
rie». Etter hvert har mange arkiver
blitt åpnet og kilder nedgradert slik at
historikerne virkelig har fått øynene
opp for deres betydning. «Kvinner i
hemmelig tjeneste» er et viktig bidrag
til vår forståelse av den siste verdens
krigs historie.

Personer under 24 år er villige til
å ta større sjanser enn andre ved
utøvelse av fritidsaktiviteter.
Samtidig har den samme alders
gruppen størst forventinger til
at offentlige myndigheter skal ha
ansvar for å redde dem, om noe
går galt.
Dette er de største utslagene i en
undersøkelse som Synovate MMI
har gjort for Direktoratet for
samfunnssikkerhet (DSB) om folks
holdninger til fritidsaktiviteter og
faren for uhell og ulykker. I følge
undersøkelsen ser menn ut til å
være mer risikoville enn kvinner
og folk fra Møre og Romsdal og
Trøndelag tenker mindre på farer
de kan bli utsatt for, en folk fra
resten av landet.
Professor i sosiologi, Ivar
Frønes, ved Universitetet i Oslo er
ikke overrasket over at de yngste
er mer risikovillige enn andre og

at det ligger i de unges natur.
I rel-asjon til undersøkelsen
mener Frønes at variasjoner i
svarene tross alt er så små at en
skal være varsom med å legge
for stor vekt på dem. Det gjelder
også de geografiske forskjellene.
– Selv om folk sjekker så godt
det lar seg gjøre, kan det likevel
være et problem at en ikke helt ut
vet nok om de risikoer en utsetter
seg for og derfor heller ikke alltid
kan gardere seg mot dem, sier
professoren.
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Krigen er slutt, men minnene lever. En ung
kvinne betrakter broen over Mostar. Foto: iStock

Studietur til ettertanke

Krigen i Bosnia –
en krig mot kvinner
Årene er gått siden krigen på Balkan rystet Europa, men sårene er på
langt nær leget. 76 prosent av de sivile som ble drept, var kvinner. Frem
deles er rundt 10.000 savnet. Krigsherrene brukte overgrep mot kvinner
som et middel for å bryte ned motpartens motstandskraft. En studietur
ga deltakerne en sterk opplevelse. De psykiske sår så en ikke, men i
trærne hang fremdeles dødningshodene og fortalte sitt tydelige språk.
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lyturen fra Oslo til Dubrovnik
tar tre timer. Høyt der oppe i
luften går tankene i retning
av hva som vil møte en når en står
ansikt til ansikt med et samfunn som
for noen år siden var midt oppe i en
blodig konflikt, der over 100.000 men
nesker ble drept og 2 millioner ble
drevet på flukt.
– Det fortonte seg som uvirkelig at
det her, så nært vært eget land, hadde
vært ført en uforsonlig og grusom
krig. En ser på Europa som en fredelig
del av verden, spesielt etter den annen
verdenskrig og slutten på den kalde
krigen. Mens bussen sneglet seg gjen
nom det vakre landskapet i retning
Sarajevo, var det vanskelig å ta inn
over seg de ufattelige lidelser sivil
befolkningen var blitt påført. Men
dødninghodene hang fremdeles i
trærne og minnet oss om at vi var
midt i virkeligheten. OL-tårnet bar
tydelige merker etter kulene og oppe
i skråningene bak Olympiastadioen
lå gravlundene tett i tett. Det var
nesten ikke til å fatte, forteller Anne
Hatlevik. som var en av deltakerne
på KFB’s studietur.

Konfliktfylt bakgrunn
Bosnia-Hercegovina grenser til Kroatia
i nord, vest og sør til Serbia og Monte
negro i øst og har en 20 km lang
kystlinje rundt byen Neum som lig
ger innelåst mellom kroatisk land
område og territoralfarvann. Oppe i
de dinariske alpene finner en ruiner
av gamle festninger som bevis på at
en befinner seg i et område som har
vært preget av konflikter gjennom
århundrer.
Bosnia-Hercegovina har begge vært
deler av tidligere Jugoslavia sammen
med Makedonia, Serbia, Montenegro,
Kroatia og Slovenia. Jugoslavia ble
opprettet i 1929 som et kongelig
militærdiktatur. Etter at befolknin
gen ble utsatt for store lidelser under
den andre verdenskrig kom Tito til
makten. Han var kommunist, men
førte en liberal sosialistisk politikk

som ble støttet av Sovjetunionen. Tito
var krigshelt og president på livstid.
Han innførte et slags prinsipp om
kollektivt lederskap og en desentra
lisert forvaltning som ga arbeider
klassen stor makt. Etter Titos død i
1980 ble det stats- og partiledelsen
som skulle gjennomføre det kollek
tive lederskapet. Økonomiske og
latente etniske motsetninger vokste
frem og førte til at Jugoslavia brøt
sammen. Det hadde ulmet lenge. Ikke
så rart når en ser for seg seks repu
blikker, fem nasjoner med fire språk,
to alfabet, tre religioner og samtidig
et ønske om gjensidig uavhengighet.
Spesielt sterk var den serbiske nasjo
nalismen. Serbiske minoriteter i Kroa
tia og Bosnia-Hercegovina kjempet

tross for at det internasjonale sam
funn hadde lovet dem beskyttelse,
fremholder Anne Hatlevik.
At hver av befolkningsgruppene
har sine egne systemer for toll, politi
og forsvar gjør det vanskelig å snakke
med én tunge og derved kunne imøte
komme de krav EU stiller for tilkny
ting til det fellesskap de gjerne vil ta
del i.
– For oss var det sjokkerende å
høre at det ikke var avklart hvem som
eide de nedbrente husene. Folk vi
snakket med fortalte hvor vanskelig
det var å bo i et land der lovene for
andret seg hele tiden. Det var tydelig
et stort behov for reformer, ikke minst
innen skoleverket der alle landets ti
kantoner har forskjellige system.

«OL-tårnet bar tydelige merker etter
kulehull og oppe i skråningen bak Olympiastadioen lå gravlundene tett i tett.»
for utvidelse av serbisk territorium
og borgerkrigen brøt ut i 1992 og
endte med Dayton-avtalen i desember
1995. Den fastslo at Bosnia-Herce
govina skulle være en stat bestående
av to autonome enheter; en muslim
skkroatisk føderasjon og serbernes
Republica Srpska.

Elevene separeres i etniske klasser
– serbere om morgenen og bosniske
bosniakker om ettermiddagen. At
det var umulig for barna å gå sam
men på skolen viser med all tydelig
het hvor dypt konflikten fremdeles
sitter, forteller Hatlevik.

Enorme utfordringer

To tredjedeler av de som ble drept
under krigen var kvinner. De flest i
eller i umiddelbar nærhet av sitt hjem.
Kvinnene ble et middel for krigsher
renes ønske om å bryte ned motpar
tens motstandskraft. Massevoldtekter
og andre overgrep mot kvinner hørte
med til dagens orden. Til tross for
umenneskelig lidelser utviste kvin
nene en umåtelig styrke ved å stå
frem og fortelle verden hva som
skjedde. Dette førte til at voldtekt og
seksualisert vold ble anerkjent som
krigsforbrytelse. Mange av de som
sto for overgrepene ble stilt for den
internasjonale krigsforbryterdom

Både bosniske bosnakker (muslimer),
serbere (ortodokse) og kroatene (kat
olikker) var involvert i kampene.
– Da bussen nærmet seg Sarajevo
så vi tydelige tegn fra krigen. Mange
hus lå i ruiner og murene av de som
fremdeles sto oppreist var gjennom
hullet av kuler. Det var vanskelig å
forestille seg at nærmere 12.000 men
nesker ble drept og 50.000 såret
under de bosniske serbernes nesten
fire år gamle beleiring av byen. Tan
kene våre gikk uvilkårlig til Sebre
nica der 8.000 muslimske gutter og
menn ble massakrert i juli 1995, til

Overgrepet mot kvinner
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bosnia
Unge kvinner har mye å snakke om. Nederst til høyre:
Det er mange slike hus i Sarajevo. Til venstre: En lokal
kvinnelig representant forteller om krigens redsler.
Foto: Reidar Johnsen

stolen. For vitnene var det en enorm
belastning å fortelle sine historier,
men mye har vært gjort for å imøte
komme deres praktiske behov under
rettssakene.
– Det er igangsatt spesielle pro
sjekter for kvinner som er returnert
etter krigen. Å føle trygghet og kunne
bearbeide hendelsene er et nødven
dig utgangspunkt for å styrke deres
rolle og oppmuntre til utdanning og
likestilling. Målet nå er å skape en
lovregulering som kan gi kvinner
like rettigheter som menn. De man
gler det helt grunnleggende som er
en selvfølge her hjemme i Norge. Vi
snakket med mange kvinner under
oppholdet og det synliggjorde at
deres rolle i konfliktsituasjonen er
langt mer enn bare å være ofre, nem
lig å være aktører som gjennom pos
itivt engasjement kan bidra til for
andringer. Men veien frem er ennå
lang. De politiske grupperingene sit
ter fortsatt med den reelle makt, noe
som både forsinker og vanskeliggjør
en normalisering av samfunnet. For
holdene i Bosnia-Hercegovina under
streker hvor viktig det er at Norge
har forpliktet seg til å følge opp FNs
tusenårsmål og arbeide for gjennom
føring av Sikkerhetsrådsresolusjon
1325, mener Anne Hatlevik.
Hun peker på nødvendigheten av
at alle prosjekter som mottar økono
misk støtte fra Norge har en slik di
mensjon i seg.
– Under oppholdet besøkte vi blant
annet United Collage i Mostar for å
høre deres erfaring med å felles un
dervisning for barn med ulik etnisk
bakgrunn. Der foregikk undervisnin
gen på engelsk. Noe annet ville være
utenkelig. Men skal landet komme
videre er en nødt til å begynne med
barna og bygge holdninger som ba
serer seg på respekt for hverandres
ulikheter. Her hjemme er Norway
Cup et skoleeksempel på hvordan en
kan bygge bro på tvers av religion,
hudfarge og andre ulikheter.



«De politiske grupperingene sitter fortsatt med
den reelle makt, noe som både forsinker og
vanskeliggjør en normalisering av samfunnet.»
Vil tilbake
– Jeg har vært i Polen og besøkt noen
av de konsentrasjonsleirene nazis
tene drev under krigen. Til tross for
de grusomheter som ble begått der,
opplever jeg det som så fjernt i tid.
Besøket i Bosnia-Hercegovina er nært
i tid og avstand. Det dreier seg om vir
keligheter her og nå. Jeg kan tenke
meg å reise tilbake for å se mer, men
først må jeg bearbeide de sterke inn
trykkene jeg har fått, samle tankene
og trådene i de mange samtalene jeg
hadde med mennesker vi møtte.
Krigsforbryterdomstolen i Sarajevo.
Besøket der ga i hvert fall håp om at
rettferdigheten innhenter de som
har forgått seg. Vi spurte mange på vår

vei om hvordan alt dette kunne skje.
Hvorfor mennesker kunne få seg til
å gjøre det de gjorde. Svaret vi fikk
var ofte at «Vi blir bare slik». Når men
nesker forfaller rundt en blir en selv
trukket med og hatet får vekstvilkår
i en situasjon en ikke ser en ende på.
De spurte oss hvorfor ti kvinner fra
Norge hadde tatt turen ned til deres
konfliktfylte land. Da vi svarte at det
var for å lære og for å støtte arbeidet
for kvinners rettigheter og fred mel
lom alle folkegrupper, ble mange
rørt over at noen brydde seg. Å føle
at vår tilstedeværelse ble satt pris på
og at vårt engasjement var en inspi
rasjon ble også en inspirasjon for
oss, avslutter Anne Hatlevik
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gjesteskribenten: fylkesmann Tora Aasland

Kommunene er sentrale
i beredskapsarbeidet

D

e fleste kommuner er godt kjent med risiko- og sårbar
hetsanalyser. Noen har gått enda lengre, og utviklet
«Dagros»er, dvs risiko- og sårbarhetsanalyser for daglig
livet. Når barnehagen er på tur, skal man vite hvem som er med,
hvem som har ansvar og hva som skal gjøres hvis noe skjer. Det
har vært viktig for mange kommuner å trekke skoler, barneha
ger, foreninger og organisasjoner med i ros-arbeidet. Dette for
ankrer og ansvarliggjør, og mange flere enn de beredskaps
ansvarlige i kommunen får et medeierskap til kommunens
viktigste vurderingsgrunnlag.

Trygge samfunn
Endringene i trusselbilder følger selvsagt endringer i sam
funnssituasjonen. Dette gir også viktige utfordringer til kom
munene. Det at trusselbildet ikke lenger preges av fare for krig
eller stat-til-stat-konflikter, men snarere av enkeltindividers
atferd, religiøse og kulturelle motsetninger, gjør at truslene
kommer nærmere, mer inn i hverdagen. Og det at naturkref
tene i seg selv skaper trusler, samtidig som både FN’s klima
panel og andre vitenskapelige rapporter forteller oss at en
uheldig utvikling av klimaet er akselererende, bevisstgjør også
de ansvarlige i norske kommuner.
Utviklingen i det moderne samfunn viser tydelig at vi er mer
avhengig enn før av trygg forsyning av kraft, vann og infrastruk
tur. Bortfall av elektrisitet skaper kriser mye tidligere enn for én
generasjon siden. Daglig virksomhet blir kritisk utfordret der
som infrastrukturen svikter og telefoner, veger eller annen
kommunikasjon er ute av drift. Samtidig er menneskene i min
dre grad enn tidligere i stand til å klare seg selv. Alt dette gjør
samfunnet mindre robust og mer sårbart.
Trygge samfunn betyr dermed ikke bare at samfunnets
ledere har god kunnskap i krisehåndtering. Det betyr i stor grad
en sterkere vektlegging av forebyggende arbeid: enten det er
å forhindre eller begrense risikofylt bygging og materiell infra
struktur, eller det er å legge til rette for bedre kulturforståelse
og å skape sosiale arenaer på tvers av alle grenser. Eller det rett
og slett er å bidra til at den oppvoksende slekt blir mer i stand
til å klare seg selv – med litt større robusthet. For innen ten
kingen omkring samfunnssikkerhet er det fremdeles slik at det
er lov å ta forholdsregler for seg selv og sin egen atferd, selv
om det er behagelig å tenke tanken at noen alltid er der og
redder deg ut av en vanskelig situasjon.
Her har kommunene et usedvanlig viktig ansvar. For det er i
kommunene barn og unge bor og driver sine aktiviteter, det er
der man må lage møteplassene, det er der man må arbeide med
bevisstgjøring og omsette planer til praktisk handling. Studiet i
samfunnssikkerhet og risikostyring ved Universitetet i Stavanger
– og sikkert også kurs og læringsopplegg både i NUSB-regi og
andre steder – har en viktig dimensjon å formidle: nemlig den
helhetlige tenkingen omkring trygge samfunn. En helhetlig
tenking hvor skole, helse, organisasjons- og kulturliv og lokal
samfunnsaktiviteter er med. Samfunns- og kulturperspektivet

Tora Aasland er utdannet cand. sociol og har
bl.a. vært forsker ved Institutt for samfunns
forskning. Nestleder i SV 1983-87 og stortingsrepresentant for Akershus 1985-93.
Deretter fylkesmann i Rogaland. Aasland har
deltatt i en rekke offentlige utvalg. Utnevnt til
Kommandør av Den Kongelige Norske St.
Olavs Orden for sin samfunnsgagnlige innsats
i 2005. Denne artikkel ble skrevet før Tora
Aasland ble utnevnt til forskningsminister.

kan ikke vurderes høyt nok, og her er det mange kommuner
som har mye bra erfaring. Kanskje det hadde vært behov for
enda bedre systematisering av denne erfaringen, og enda mer
trykk på erfaringsutvekslingen?

Fylkesmannens rolle
Mens vi venter på en oppdatering av fylkesmannsinstruksen og
eventuelt tydeligere lovforankring av tilsynsmyndigheten til
fylkesmannen, er det viktig å stimulere og motivere og å legge
til rette for øvelser. Det å ha en god, helhetlig beredskap er noe
de fleste kommuner vil ha. Derfor er så å si alle interessert i
veiledning, tilsyn, øvelser og oppmerksomhet.
Fylkesmannen forventes selvsagt selv å ha en kriseplan og
en forberedt krisehåndteringsorganisasjon. Dette skal dekke
fylkesmannens totale ansvar for krisehåndtering i fredstid,
samtidig som det er tilpasset utfordringene i fylket. Tilsynet
med kommunene, fylkeskommunen og andre statlige regio
nale etater er en del av dette helhetlige ansvar, og inngår som
fundamentalt i fylkesmannens samordningsoppdrag. Øvelser
og tilsyn bør veksle og gjentas med passende mellomrom, slik
at nye utfordringer fanges opp og alle kommunene får anled
ning til å prøve ut sine regelverk og vise hva de kan.
En av de aller viktigste utfordringene for alle som har
ansvar, er håndtering av mediene. Det er nødvendig å ha en
plan for å møte informasjonsbehovet både overfor media og
publikum, og det er en viktig del av all trening og alle øvelser
at informasjonen håndteres riktig i forhold til ansvar, at den
er enhetlig – ikke forvirrende, og best mulig samordnet. Her
er det like viktig at kommunene er seg ansvaret bevisst, som
at fylkesmann, politi og de ulike statlige etater er det.
Fylkesmannen har sitt fylkesberedskapsråd, kommunene
har sitt beredskapsråd. Det er nødvendig å ha kjennskap til
hverandres rutiner og hverandres virkelighet. Det betyr en
god, tett kontakt og en god formidling av gode og dårlige
erfaringer så ofte som mulig. Den samordningen som er så
viktig både for fylkesmannen og for kommunene er basert
på at beslutninger tas på lik informasjonstilgang, at det er
enighet om og forståelse for hvilke tiltak som må iverksettes,
at det er god informasjon om utfordringene en står overfor,
og at det er best mulig kjennskap til konsekvenser for andre
aktører.
Mange av oss som håndterer samfunnssikkerhets- og bered
skapsspørsmål i fylker og kommuner erfarer at samordningen
sentralt, dvs mellom departement og sentrale statlige sektor
forvaltninger, ofte er mangelfull. Det er lett å si at det er
enklere å få til regional og lokal samordning enn sentral, men
det behøver ikke være slik. Vi må ikke glemme at det alltid
er i en kommune det skjer! For fylkesmennene spiller kon
takten med kommunene og dermed kommunenes egne erfar
inger en stor rolle. Denne kontakten styrker den regionale og
lokale evnen til samordning, og utvikler en samordningskom
petanse som flere bør ta lærdom av.
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tema:

ekstremvær
og beredskap

Ekstremvær har blitt normalt
Vær som det vi opplever
nå med stormer, flom
og temperaturendringer
vil bli mer og mer vanlig,
sier klimaforskerne.
Klimamodellene viser
at vi vil få flere stormdannelser, at nedbørs
mengdene høst og vinter
vil øke med 20-30 prosent
de neste 50-70 årene og
at vinteren om 65 år vil
være mellom 30 og 50
dager kortere enn nå.
10

Professor Helge Drange, som er klima
forsker ved Bjerkensenteret i Bergen,
er sikker i sin sak: Alle forskeres
modeller peker i samme retning mot
mer ekstremvær, men han ønsker
ikke selv å konkludere bastant med
at dette ene og alene er menneske
skapt.
Men samtidig sier han:
– Mange av stormene skyldes lav
trykk sør for Grønland og Island.
Disse lavtrykkene henger sammen
med temperaturøkningen i Det In
diske hav. Og denne oppvarmingen
er menneskeskapt som følge av vår
forurensning av atmosfæren.
Dranges utsagn får støtte av dir
ektør Pål Prestrud ved Cicero.
– Det er overveiende sannsynlig

Foto:iStock

Når en ekstraordinær
krise eller ulykke oppstår,
vil det være en utfordring
både for offentlige og
frivillige hjelpeorganisjoner
å ha god oversikt.

at en stor del av klimaendringen skyl
des vårt utslipp av klimagasser. Når
vi slipper ut karbondioksid, vil det
føre til at luft og vann blir oppvarmet
og derved tilføres mer energi. Resul
tatet ser vi i form av et livligere, kraf
tigere og mer intenst vær over hele
kloden, også i Norge, sier han.
I følge FNs klimapanel (IPCC) er
det mye som tyder på at hetebølgene
og reduksjon av kuldeepisoder de
siste tiårene skyldes menneskeskapt
klimaendringer, men at det fortsatt
er usikkerhet og uenighet om hvilke,
og hvor mye av ekstremværhendel
sene som direkte kan tilskrives det
menneskeskapte.
Men, uansett: Mer ekstremvær vil
det bli.
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Naturutløste katastrofer:

Samfunnets sårbarhet
krever evne til rask handling
Klimaendringen medfører mer ekstremvær og vil påvirke sårbarheten i samfunnet.
Selv om vår grunnberedskap er god, vil vi stå overfor en rekke utfordringer for å
kunne håndtere de virkelig store naturutløste katastrofene her til lands. Rask inter
vensjon og effektivt samspill mellom fagmyndighetene og frivillige organisasjoner
krever god planlegging og løpende kommunikasjon helt ned på kommunalt nivå.
Nytenkning er et nøkkelord i den nasjonale beredskapen.

Foto:iStock

N

y forskning og kunnskap om
endring i klimaet viser et
potensiale for økning av det
vi populært betegner som ekstrem
vær. Vår geografi kjennetegnes av
mange og bratte fjell og en værhard
natur. At elver av og til flommer over,
at vinden herjer og fjell og leire raser
ut er noe de fleste av oss anser som
naturlige hendelser. Slik har det all
tid vært i dette lille landet her langt
mot nord, men situasjonen er nå i
ferd med å endre seg dramatisk. I regi
av Nores forskningsråd er det ut
arbeidet regionale scenarier for klima
utviklingen i Norge. Beregninger viser
at vi får et varmere, våtere og mer
vindfullt Norge der den årlige gjen
nomsnittstemperaturen vil stige med
0,2 – 0,5 grader Celsius pr. tiår.
Fremtidens vintre vil bli midlere,
spesielt i nord, og i sør vil antall
varme sommerdager øke. På årsbasis
vil nedbørsmengden sette nye rekor
der i de fleste steder i Norge, spesielt
på Vestlandet. Antall stormer forven
tes å øke og vindstyrken vil kunne bli
opp til orkan.

dramatiske effekter
Økningen i temperaturen antas å
drive klimasystemet inn i en mer
ustabil tilstand. Problemet vil bli
særlig stort dersom denne økningen
gjør seg gjeldende som store meng
der nedbør på svært kort tid. Ekstrem
vær med mer intens nedbør, kanskje
på steder som tidligere har vært å
anse som nedbørfattige, kan få dra

Nøkkelbegreper
Ekstremvær forstås som situasjoner
der været innebærer en fare for tap av
liv, helse, miljø og materiell verdier.
Numedalslågen gikk over sine bredder.

matiske konsekvenser for omgivel
sene og gi store beredskapsmessige
utfordringer. I første rekke gjelder
det fagmyndighetene, men også de
frivillige organisasjoner. Ved endrin
ger i klimaet vil det bl.a. være stor
risiko for flom, jordskred, leirskred,
flomskred og orkaner. I en sum vil
dette innevære økte belastninger på
bygninger og infrastruktur.

nasjonal sårbarhet
På oppdrag fra Justis- og politidepar
tementet utarbeider Direktorater for
samfunnssikkerhet og beredskap
(DBS) årlig en nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport. Hensikten er
å kartlegge og skape oversikt over
risiko og sårbarhet. Gjennom Stor
tingsmelding 17 (2001-2002) gis
DSB rollen som tverrsektoriell pådri
ver innen hele området som går på
samfunnssikkerhet. De årlige rappor
ter setter søkelyset på utfordringer
relatert til sikkerheten innen ut
valgte områder. Rapporten for 2007
behandler en kvalitativ gjennomgang
av samfunnets evne til å håndtere
større hendelser med hovedvekt på
naturutløste katastrofer.

Samfunnssikkerhet er den evne
samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjo
ner og ivareta borgernes liv, helse og
grunnleggende behov under ulike
former for påkjenninger.
Katastrofe er en hendelse med særlige alvorlige skader og tap.
Naturutløste katastrofer kan for
årsakes av kraftig nedbør med etter
følgende flom og kraftige vinder/
orkaner.
Naturutløste hendelser har ikke så
stort omfang som naturuløste katastrofer og samfunnet har i større grad
kapasitet til å håndtere situasjonen.
Naturkatastrofe kan være utløst av
menneskelig svikt, som eksempelvis
et oljeutslipp fra en tankbåt.
Begrepet stor ulykke anvendes i
forbindelse med svikt og ulykker
innen tekniske systemer.
Samfunnets håndteringsevne er
den totale kapasiteten samfunnet
har til å takle store hendelser gjennom forebyggende aktivitet, skadebegrensende tiltak og normalisering
etter en stor hendelse.
(Kilde: NSBR 2007)
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tema: ekstremvær og beredskap
Hva slags hendelser snakker vi om?
Flom og skred i små og store vassdrag
Vi må forvente at det vil forekomme flere og kraftige flommer i befolkede
områder i årene fremover. Dette gjelder også i områder som tidligere ikke har
vært utsatt. Akutte flommer kan gå over i flomskred ved at vannmassene fører
med seg store mengder løsmasse.

Stormflo
Stormflo er ekstremt høyvann som inntreffer i perioder der kraftig lavtrykk og
sterk vind sammenfaller med springflo (høyvann ved fullmåne og nymåne).
Slike hendelser kan forårsake svært høy stigning i vannstander, noen ganger
flere meter.

Urbane flommer og overvann
Både klimaendringer og menneskelige inngrep påvirker flomutsatte områder.
Menneskelig påvirkning kan være utbygging av elvebredder, urbanisering,
drenering og oppdemning. Asfaltering av veien og parkeringsplassen vil redusere jordas absorberingsevne og øke avrenningen med overvann som resultat.

Skred i løsmasse
Ulike typer skred kan true folks liv og helse, materielle verdier og selve infrastrukturen som veinett og kraftlinjer. Et kvikkleireskred kan utløses under store
nedbørsmengder og medføre store ødeleggelser. Jord- og løsmasseskred har
også sitt utgangspunkt i perioder med ekstrem nedbør. Løsmassene glir lett ut
under intense og kortvarige regnbyger, særlig hvis løsmassen er mettet med
vann fra før.

Fjellskred
Store fjellskred representerer en av de mest alvorlige risikoene i deler av Norge.
Økning av i vanntrykk eller frostspregning kan være medvirkende årsaker. Når
et stort fjellparti kollapser og raser ut får det en kollosal kraft og rekkevidde som
kan gi katastrofale følger.
Fra flommen i Nordre Land. Foto: Ivar Ødegaard hos Fylkesmannen i Oppland.

12
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God grunnberedskap, men...

Betydelige begrensninger
ved naturutløste katastrofer
Erfaringer viser at kapasiteten ikke står i forhold til utfordrin
gene. Store mengder flomvann og langvarige strømutfall kan
sette vanskelige krav til nød- og redningsetatene.

F

lom og jordras tidligere i år
viste at samfunnet har en be
grenset beredskap å sette inn
når naturen slår seg virkelig vrang.
Når naturutløste katastrofer oppstår,
rammes selve infrastrukturen ved at
strømmen forsvinner, veier raser ut
og hus ødelegges. Dette gjør ikke bare
at mennesker som bor i området blir
skadelidende, men også at nød- og
redningsetatenes mulighet for å drive
en effektiv skadestedsledelse og
ulykkeshåndtering svekkes. Verken
nødetatene selv, Forsvaret, Sivilfor
svaret eller frivillige organisasjoner
disponerer utstyr med tilstrekkelig
kapasitet eller funksjonalitet til å
håndtere store mengder flomvann.
Også når det dreier seg om aggrega
ter for å sikre nødstrøm ved store
katastrofer eller langvarige strøm
utfall er kapasiteten begrenset.

En viktig rolle
Realistisk sett vil det ikke være ressurs
økonomisk mulig å forvente at alle
ansvarlige myndighetsorganer kan
bygge opp tilstrekkelige ressurser til

å håndtere alle ekstraordinære situa
sjoner som måtte oppstå. Men på den
annen side kan det også hentes inn
ressurser fra frivillige organisasjoner,
private selskaper, Forsvaret og Sivil
forsvaret.
De frivillige organisasjonene har
lenge spilt en viktig rolle i rednings
tjenesten. Frivillig personell er positivt
i den forstand at mannskapene er godt
motiverte. På den annen side er det
vanskelig for beredskapsmyndighe
tene å inkludere bistand fra private i
beredskapsplanen. Frivillighet inne
bærer tross alt en usikkerhet med
hensyn til kontinuitet i den beredskap
de representerer. Dessuten kan verken
privatpersoner eller private selskaper
pålegges å delta i ulykkesinnsats uten
at det er hjemlet i lov eller avtale.
Men det er verdt å merke seg at en
under stormen «Gudrun» i Sverige i
2005 erfarte at manglende oversikt
over private ressurser resulterte i at
den totale strømkapasiteten ikke ble
utnyttet. Det viser betydningen av at
fagmyndighetene bør samarbeide
med private aktører og frivillige.

Et landsdekkende varslingssystem?
Evnen til umiddelbar varsling er en viktig del
av beredskapen. Oftest brukes lokalsendinger
i radio og TV, men også andre virkemidler kan
være aktuelle.
I første rekke benyttes lokalsendingene,
men NRKs Tekst-TV og Internettsider oppdateres fortløpende og er også viktige virke
midler. Varsling kan dessuten gis over Sivilforsvarets tyfonanlegg, i første rekke i byer
og tettbebygde strøk.
Ny teknologi har åpnet for ytterligere
muligheter gjennom voicemail og cell broadcasting, som raskt og effektivt kan varsle
store deler av befolkningen. Voicemail er et
automatisk oppringingssystem med tale-

maskin eller innlest melding som blir sendt
til telefoner eller mobiltelefoner via Internett.
Cell broadcasting sender meldinger til alle
mobiltelefonbrukere innenfor et definert
område. Etter som mange har fått tilgang til
Internett, er det en svært aktuell informasjonskanal. Det viser seg at nettavisenes
besøkstall øker dramatisk ved større ulykker
eller hendelser. Ulike fagmyndigheter har
egne nettsteder for informasjonsformidling,
men flere mangler planer for bruk av informasjon ved kriser og katastrofer. Situasjonen i
dag er den at norske myndigheter mangler et
dedikert nettsted for formidling av samordnet
informasjon når kriser oppstår.
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tema: ekstremvær og beredskap

Rask samordning av ressurser

Forskjellen på liv og død
Når en ekstraordinær krise eller ulykke oppstår, vil det være en utfordring både
for det offentlige og for frivillige hjelpeorganisasjoner å ha god oversikt over den
tilgjengelige beredskap. Rask samhandling øker mulighetene for å hindre tap av
menneskeliv og materielle verdier. Et nasjonalt ressursregister for redning og
beredskap som skal gjøre det lettere å handle raskt er nå under utvikling.

D

et nasjonale registeret har
fått forkortelsen NARRE, uten
at en skal la seg lure av det.
Snarere tvert om vil prosjektet, når
det er ferdig utviklet, bli til uvurder
lig hjelp når det oppstår en akutt
situasjon som nødvendiggjør iverk
settelse av omfattende tiltak.
Seniorrådgiver Jan Helge Kaiser i
Direktoratet for Samfunnssikkerhet
og Beredskap (DSB) er prosjektets
leder og kan fortelle at det foreløpig
dreier seg om et prøveprosjekt.
– Det har vært gjennomført i Horda
land fylke med stort engasjement fra
en rekke offentlige og frivillige etater
og organisasjoner. Etablering av et
nasjonalt ressursregister vil kunne
gi rednings- og beredskapsarbeidet
et løft, i første rekke for etater med
aksjonsansvar, brannvesen, politi og
helse, men også andre. De fleste
etatene og organisasjoner har egne
databaserte ressursoversikter, men
ofte i ulike format. Kvaliteten på
informasjonen kan variere og ikke
alltid være like enkle å bruke i prak
sis, forklarer Kaiser.

En felles mal
Det dreier seg om standardisering av
format. Oversikten over den enkeltes
ressurser plottes inn på et kart som
til enhver tid kan være tilgjengelig
på nettet. Det vil være den enkelte
ressurseiers ansvar å oppdatere sin
egen informasjon med påfølgende
informasjonsutveksling med de øvrige
prosjektdeltagerne. Gjennom pilot
prosjektet ble det utviklet et system
for hvordan etatene, gjennom en fel
les mal, kunne legge inn informasjon
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om egne ressurser og hvordan data
ene kunne hentes rett ut.
– For at et fremtidig register skal
kunne leve opp til forventningene
må den enkelte deltager følge nøye
opp med kontinuerlig oppdatering.
Nettopp dette er selve grunnstam
men og en helt avgjørende suksess
faktor, påpeker prosjektlederen.
Han vil ikke stikke under en stol
at en står overfor en rekke utfordrin
ger før et slikt ressursregister kan bli
det verktøyet mange håper på. Pilot
prosjektet har vist at organisatoriske
spørsmål som tilslutning, kost-/nytte
effekt og forankring er de vanskelig
ste å løse.

Et økonomisk fundament
– De tekniske utfordringene er over
kommelige. Teknologien finnes, men
det dreier seg også mye om økonomi.
På den annen side tror jeg det så
absolutt er mulig å få på plass et
nødvendig økonomisk fundament
dersom vi lykkes i å løse det rent
organisatoriske, mener Jan Helge
Kaiser.
– Det er utarbeidet et webbasert
program der brukerne legger inn
aktuelle data. Frem til jul skal alt
dette evalueres. Det er jo andre di
rektorater enn DSB som skal ha sitt
å si i en slik prosess før et eventuelt
klarsignal for offisiell opprettelse
kan finne sted. Imidlertid har vi møtt
en høy grad av forståelse for denne
type samordning, også fra de frivil
lige organisasjonene som har aktivi
teter innen redning og beredskap.
Det skal bli spennende å følge den
videre utvikling, sier han

Internasjonale
bistandskanaler
Ved ekstraordinære katastrofer
kan norske myndigheter
anmode om bistand fra:
FNs International
Strategy for Disaster
Reduction (ISDR)
ISDR er den interorganisatoriske og
internasjonale overbygning for det
systematiske arbeidet med å redusere
konsekvensene av naturkatastrofer.

NATO – Sivil beredskapsplanlegging
NATOs engasjement handler først og
fremst om å videreutvikle de nasjonale
systemer for sivil beredskapsplanlegging, herunder å legge til rette for
koordinert bistand. I tillegg kan NATO
gjennom det Euroatlantiske senteret
for koordinert katastrofeinnsats
(EADRCC), bistå med koordinering og
gi støtte til berørte land i forbindelse
med naturkatastrofer.

EU
Norge deltar i EUs handlingsprogram
for sivilt beredskap og EUs samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering
gjennom EØS-avtalen. Samordnings
mekanismen har et operativt fokus og
skal bidra med hjelp i tilfelle krise
inntreffer og skal beskytte mennesker
og miljø.
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Foto: iStock
Øverst: Slik så det ut oppover mot Uvdal.
Midten: Vannstanden gjorde det livsfarlig å forsere broen.
Nederst: Ikke hyggelig å være campingturist her.

En spesiell skolevei

Frykter ekstremvær

Folk flest stoler
på beredskapen
Ni av ti nordmenn mener at klimaet er i ferd
med å endre seg, men har høy grad av tillit til at
myndighetene klarer å håndtere problemene.

U

ndersøkelsen, som er gjennom
ført av Direktoratet for sam
funnssikkerhet, går under be
tegnelsen Beredskapsbarometeret og
baserer seg på et tusen telefoninter
vjuer. Undersøkelsen startet i 2002
og gjentas årlig. I hovedsak stilles de
samme spørsmål hver gang. Sannsyn
ligheten for store ulykker innen kollek
tivtransporten og naturkatastrofer er
mest fremtredende i folks bevissthet.
– For de fleste typer hendelser ser
det ut til at kvinner vurderer risiko
høyere enn menn. Det gjentar seg hvert
år. Samtidig ser vi at kvinner har noe
høyere tiltro til myndighetenes hånd
tering av kriser, forteller avdelingsdi
rektør Øistein Knudsen jr. i DSB.

Ikke spesielt bekymret
I følge Beredskapsbarometeret er
nordmenn flest ikke spesielt bekym
ret. Bare én av tre tror at de selv eller
familien vil bli rammet av en større
hendelse i de nærmeste årene.

– Av tallene leser vi at folk synes
det er trygt og godt å bo i Norge, me
ner Knudsen jr. til tross for at befolk
ningen vurderer store forurensinger
og terroraksjoner som reelle trusler.

Tror på ekstremvær
På spørsmål hvorvidt intervjuobjek
tene mente at klimaet er i ferd med å
endre seg, svarte ni av ti ja. Varmere
klima, mer ekstremvær, mildere vin
tre og mer nedbør var begreper som
hadde satt seg fast i folks bevissthet.
Samlet sett har tre av fire nordmenn
et svært godt inntrykk av dagens
beredskap mot større ulykker og kri
ser i Norge.
– Nær 80 prosent tror myndighe
tene vil håndtere naturkatastrofer
på en god måte, men 90 prosent
mener industri – og transportulyk
ker vil håndteres godt. Resultatene i
undersøkelsen forteller at Norges
befolkning har tiltro til myndighe
tene, sier avdelingsdirektøren.
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profilen
Hun liker utfordringer og høyt tempo, Ingrid Gjerde. Interessen for
friluftsliv og en medfødt trang til selvstendighet ga spiren til en
imponerende militær løpebane. Nå kan hun se tilbake på sitt første
år som sjef for Hans Majestets Kongens Garde. – Det er ingen grunn
til at ikke kvinner skal gjøre karriere i Forsvaret. Mulighetene er mange.
Det er bare å ta utfordringene, sier hun.

Uredd og med
meningers mot
S

om seg hør og bør for en Garde
sjef er oberstløytnant Ingrid
Gjerde godt bevoktet i sin leir
der oppe på Røa i Bærum. Men inne
på kontoret møter vi en blid og ufor
mell vokter av Kongen og hans hus.
Ikke vanskelig å forstå at hun er en
populær og respektert leder for en
veldrevet enhet. Evnen til å omgås
mennesker av ulik rang, både mili
tært og sivilt, er det åpenbart ingen
ting i veien med.
– Som liten var jeg en ivrig speider
og veldig glad i å ferdes ute i naturen
der jeg kunne støte på ulike typer av
utfordringer. Jeg likte å være selvsten
dig og ta egne avgjørelser. Det kom
nok derfor ikke som en overraskelse
for som kjente meg godt at jeg valgte
å ta Befalsskolen fremfor å studere
til lege. Jeg kjente mange som snakket
positivt om de muligheter Forsvaret
kunne tilby en som likte å gå løs på
krevende oppgaver. Da var valget ikke
så vanskelig, forteller Ingrid Gjerde.

Solid bakgrunn
Hun gjorde det bra på Befalsskolen,
skoleglad som hun alltid har vært. Og
så bar det ut i aktiv tjeneste i Hærens
infanteri for deretter å bli troppssjef i
tidligere 3. bataljon i Harstad og tropps
sjef i Libanon. Og om ikke dette var
nok har hun også vært både tropps
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sjef og kompanisjef i Telemarksbatal
jonen og kompanisjef i Bosnia i 199899. Men det stanser ikke her. Hun har
nemlig også arbeidet i Hærens kom
petansesenter for ledelse og i presseog informasjonsavdelingene i Forsva
rets overkommando og Forsvarsdepartementet. Midt oppe i alt dette
har Gardesjefen også rukket å ta hoved
fag i statsvitenskap og amerikanske
stabsskole og mastergrad i strategi i
Kansas, USA. Hun kan fortelle at studi
ene i statsvitenskap ble gjort på friti
den av ren vitebegjærlighet.
– Jeg er glad for at jeg gjorde det.
Det har gitt meg innsikt og forståelse
for situasjoner og konflikter som vi
i dag omgis av, både militært og sivilt.
Og ikke minst gjelder det både nasjo
nalt og internasjonalt. Å kunne se hel
heten og sammenhengen i ulike kon
flikter og begivenheter har vært svært
nyttig for meg, påpeker Ingrid Gjerde.

Mye fokus i begynnelsen
Ikke så rart at det ble mye mediefokus
da Garden for første gang fikk en kvin
nelig sjef, men det kom ikke som noen
overraskelse for Ingrid Gjerde.
– Nei, jeg visste det ville bli slik.
På en måte syntes jeg det var bra det
ble satt søkelys på at det gikk an for
kvinner å vinne frem i et sterkt manns
dominert miljø. Spesielt tenkte jeg

på de helt unge som sto på trappene
til å velge seg en yrkeskarriere. Kunne
mitt eksempel være til etterfølgelse,
syntes jeg det ville være bra. Og når
jeg nå sitter her ett år senere må jeg
si at det bare er med positive erfa
ringer. Jeg ble tatt vel i mot og opp
lever Garden som et bra sted å være.
En profesjonell og dyktig stab, et godt
arbeidsmiljø og spennende oppgaver
burde bære perfekt utgangspunkt for
unge jenter til å søke seg hit. I dag er
det kun syv befal og 15–20 soldater
som er kvinner og vi er sterkt opp
tatt av å øke andelen. Ja, det gjelder
jo ikke bare for Gardens vedkom
mende, men for alle våpengrener.
For å si det enkelt: Forsvaret har
bruk for flere jenter. Det er en spen
nende og god arbeidsplass i stadig
endring og utvikling. Mange unge
har fokus bare på troppsfunksjo
nene, men det er svært mange an
dre stillinger som også skal dekkes.
De må se spekteret og muligheter
som ligger åpne innen hele logistik
ken, sier oberstløytnant Gjerde entu
siastisk. – Og, fortsetter hun, – ikke
glem at det internasjonale engasje
ment Norge har i ulike konfliktom
råder rundt om i verden der unge
kvinner virkelig kan få brukt sine
evner og kunnskaper for å skape ro
og stabilitet.

»
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Foto: Garden

«Lederen må
signalisere
romslighet
for alle typer
mennesker av
begge kjønn.»
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profilen
Et spennende år
Det er lett å se at Ingrid Gjerde trives
med sin oppgave. Men så er da også
H.M. Kongens Garde en spesielt popu
lær avdeling blant folk flest.
– Jo, men alt er ikke bare parader,
musikk og festlige anledninger. Gar
den er også en arbeidsplass der lede
ren må signalisere romslighet for alle
typer mennesker som besitter ulike
posisjonere. Jeg legger sterk vekt på
at folk skal trives og være stolte av å
tilhøre et godt og sammensveiset
miljø. Alle funksjoner har krav på
respekt. En skal kunne glede seg til å
ta fatt på arbeidsdagen i forvissningen
om at alle hjulene i maskineriet er
viktige og nødvendige for å skape en
god helhet. Helt fra første dag jeg
kom hit ble jeg godt mottatt og alle
har bidratt til at jeg raskt fikk den
nødvendige oversikt over stort og
smått. Som på alle andre arbeidsplas
ser oppstår det også her situasjoner
mellom mennesker som må løses i
hverdagen, men det hører med til
sjeldenhetene. Når jeg ser tilbake på
det første året her, kan jeg ikke annet
si enn at jeg er imponert over den pro
fesjonalitet og velvillighet jeg er blitt
møtt med, forteller Ingrid Gjerde.

Gardelivet er ikke bare musikk og festlige anledninger, men også øvelser og hardt arbeid. Foto: Garden

- Jeg ønsker meg at samfunnet
hadde bedre kunnskaper om Forsva
ret og dets rolle, både i fredstid og
når det oppstår konflikter. Det er
liksom ikke bare å ha en «av og på
knapp». Bygges Forsvaret ned er det
ikke gjort på fjorten dager å bygge
det opp igjen. Debatten i media pre
ges ofte av grunnleggende mangel
på forståelse av Forsvaret som res
surs i en omskiftelig verden der kon
fliktbildet har tatt andre former enn
øst-vest situasjonen vi engang hadde.
Forsvaret må ikke betraktes som et
«nødvendig onde», men som en vik

«Bygges Forsvaret ned er det ikke gjort
på fjorten dager å bygge det opp igjen.»
Hun forteller at det ikke er blitt
gjort noen forskjell på henne selv om
hun er kvinne og at hun hele tiden
har følt at hun har glidd naturlig inn
i miljøet.
– Jeg kan trygt si at de unge jentene
som måtte ønske å vurdere en mili
tær karriere ikke har noe å frykte hva
angår eventuell diskriminering eller
forskjellsbehandling. Den tiden er
forbi da kvinner ble sett på som et frem
medelement i Forsvaret, sier hun.

Trenger debatt
Både i kraft av Gardesjef og statsviter
har Ingrid Gjerde klare formeninger
om det meste som rører seg i det nor
ske samfunn. Hun synes det er bra
med debatt om sikkerhetspolitiske
og militære spørsmål, men opplever
ofte diskusjonene som noe «lette».
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tig bærebjelke for et fritt og uavhen
gig samfunn. Debatten burde heller
dreie seg om hvordan samfunnet på
en tjenlig måte kan nyttiggjøre seg de
militære ressurser selv om et even
tuelt trusselbilde kan synes fjernt.
Særlig TV-debattene blir i mange
tilfelle preget av en populisme der
det skal scores lettvinte poeng med
«for eller imot» som en konklusjon.
Jeg mener bestemt at vi trenger mer
opplysning om Forsvarets rolle, ikke
minst i skoleverket. Det er lett å
falle hen til troen på at «det kan ikke
skje her». Norge er i høyeste grad en
del av verden som stadig smelter
nærmere sammen. Konflikter i fjernt
liggende strøk påvirker oss i stigende
gra. Vår olje- og gassindustri og den
sterke tilstedeværelse i nordområ
dene gjør at vi ikke lenger kan iso

lere oss fra andre nasjoner. Vi må
rett og slett være aktive aktører på
den internasjonale arena. Det krever
igjen at et internasjonalt engasje
ment er helt nødvendig for fortsatt
vekst og trivsel, påpeker Gjerde.

Avhengig av konjunkturene
Med sin fartstid i Bosnia og USA er
Gjerde krystallklar på at vi må legge
forholdene til rette for å hindre frafall
av personer med god kompetanse.
– Norge spiller en viktig rolle i
internasjonale operasjoner, takket
være at Forsvaret disponerer mange
personer med høy kompetanse. I tiden
fremover vil behovet for internasjo
nalt engasjement ikke bli noe mindre,
snarere tvert om. Jeg ser med bekym
ring på at mange av de dyktige over
forbrukes. Belastningen blir for stor og
det kan bli fristende å søke seg til si
vile og bedre betalte jobber. Som alle
andre er også Forsvaret avhengig av
konjunkturene. I en tid med liten ar
beidsledighet er faren stor for at flere
av de dyktigste kan forsvinne. Dette
må vi søke å demme opp for så godt
som råd er og samtidig investere i opp
læring av personell som kan fylle frem
tidens behov på den internasjonale
arena, sier Ingrid Gjerde bestemt.
Det er ingen tilfeldighet at Garde
sjefen har brutt barrierer. Gode kunn
skaper, målbevissthet, omgjenge
lighet og sosial forståelse i skjønn
forening, er egenskaper som verdset
tes på alle arenaer i samfunnet. Ingrid
Gjerdes karriere er ikke bare viktig
for henne selv. Hun har vist at det
nytter. Nå er det opp til mange unge
jenter å følge etter.
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Linderudseminaret
Linderudseminaret 07:

KATASTROFE I HOVEDSTADEN
«En tirsdag morgen i januar 2015. I hovedstaden er mange i ferd med å starte arbeids
dagen. Trafikken er økende. Brått og uten forvarsel oppstår et jordskjelv med episenter
mellom Drøbak og Moss. Skjelvet er meget kraftig med en styrke på 6,5 på Richters
skala med flere påfølgende etterskjelv i underkant av 5 på skalaen. I hovedstaden
utløses en katastrofe av uante dimensjoner.»

D
Kjente personer på Linderudseminaret. Fra venstre:
KFB`s styreleder Gretha Thuen, politisk rådgiver i
Forsvars-departementet, Ragnhild Mathisen, Grethe
Værnø (forfatter og tidligere stortingsrepresentant
for Høyre) og Helen Bøsterud (Mangeårig stortings
representant for AP, justisminister 1986-89 og tidligere
direktør for Direktoratet for sivil beredskap, nå DSB).

Hans Olav Knutsen, Forsvarets forskningsinstitutt,
var mannen bak krisespillet.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hans J. Røsjorde,
ville fått stort ansvar under en katastrofe

ramatikk på øverste hylle dan
net opptakten til årets Linde
rudseminar. For tyvende gang
var Krigsskolen skueplass for et kri
sespill der samspillet mellom den
sivile og militære beredskap stod i
fokus. Gjennom spillet skal en også
søke å avdekke potensielle svakheter
ved den nasjonale krisehåndteringen.
Årets seminar ble fulgt av i overkant
av femti representanter.

Gode ideer

Tsunamien en vekker

Tverrfaglighet nødvendig

I et innledende foredrag skisserte
politisk rådgiver i Forsvarsdeparte
mentet, Ragnhild Mathisen, et bilde
av det samlede trusselbilde Norge står
overfor og understreket betydningen
av koordinering av den militære og
sivile beredskap. Hun understreket
at tsunamien i Sør-Øst Asia hadde
vært en kraftig vekker for myndig
hetene der en måtte innse at en ikke
hadde god nok beredskap til å takle
en så stor katastrofe. Dette førte bl.a.
til opprettelsen av Krisestøtteenhe
ten (KSE) og utnevnelse av Justisde
partementet som den sentrale enhet
i det interdepartementale samarbei
det. Mathisen påpekte at det norske
engasjementet i Afghanistan var tuf
tet på at den sivile utvikling og den
militære innsats gikk hånd i hånd.
Det er et godt eksempel på totalfor
svarstanken i praktisk utøvelse.

Linderudseminaret preges av respekt
og forståelse for hverandres roller.
Den tiden er forbi da en kan sitte på
hver sin tue og krangle om «eiendoms
retten» til en katastrofe. De problemer
det dreier seg om er så alvorlige og
sammensatte at et åpent samarbeid
med andre etater og organisasjoner er
helt nødvendig for å lykkes.

Det usannsynlige skjer
Leder av KSE, Roy Abelsen, fulgte opp
Mathisens beskrivelse av de grep mynd
ighetene hadde tatt. Det er sannsynlig
at det usannsynlige skjer, mente han
og understreket betydingen av hele
tiden å øve på ulike scenarier.

For deltakerne er det av stor nytte å
kunne delta i et krisespill. Ikke bare
får en satt sine egne kunnskaper på
prøve, men en snapper opp gode
ideer som supplement til det en på
forhånd kan. Arbeidet i en gruppe
gjør at en selv må bidra, føle ansvar
og leve seg inn i de mange uventede
situasjoner og problemstillinger som
oppstår når alvoret brått er der.

Disse var representert
på Linderudseminaret
Norges Lotteforbund
Oslo kommune, Beredskapsetaten
Befalets Fellesorganisasjon
Norges Røde Kors
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Norges Forsvarsforening
Norsk Reserveoffiserers Forbund
Oslo Røde Kors Hjelpekorps
Forsvarstaben
Heimevernet
Sivilforsvaret
Negotia
KS Linderud
Kvinners Frivillige Beredskap
Forsvarsdepartementet
Krisestøtteenheten
Universitetet i Oslo
Forsvarets forskningsinstitutt
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NYTT fra KFB
KFB har fått ny hjemmeside
KFB har nå introdusert sin nye hjemmeside på Internett. Det
innebærer en sterk satsning på informasjonsformidling. Målset
tingen er komme med hyppige oppdateringer. www.kbf.no har fått
en god mottakelse og vil være et viktig verktøy i tiden fremover.

INFOFORUM I
FORSVARSDEPARTEMENTET
KFB deltar på informasjonsmøter
som arrangeres jevnlig av Forsvarsdepartementet. Møtene tar sikte
på belyse saker departementat er
opptatt av og arbeider med. Det
er også anledning til å melde inn
spørsmål på forhånd om forsvarsog sikkerhetspolitiske spørsmål. På
det seneste møte ble det bl.a. gitt
en orientering fra Forsvarspolitisk
utvalg om mandatet for arbeidet
med Langtidsprogrammet. Andre
temaer var Forsvarsstudien 07 og
de utfordringer Forsvaret generelt
sett står overfor.

Evalueringsmøte etter
flommen i Numedalslågen
I regi av KFB Buskerud ble det arrangert et evalueringsmøte i Uvdal.
Flommen i Lågen hadde skapt store problemer og ødeleggelser oppover i
Numedal og ikke minst i Kongsberg. Vannmagasinene var allerede fulle da
de store nedbørsmengdene falt. På møtet deltok et 40-talls personer
foruten representanter fra politi, brannvesen, Sivilforsvaret og Numedals
laugens Brugseierforening.
Fra KFB ble det reist spørsmål om hva kommunene nå ville gjøre for å
stå bedre rustet til neste flom. Manglende flomvern på spesielt utsatte
steder og strengere regulering av bygging nær elvebredden var av de saker
som vakte størst bekymring. Til stor skuffelse for de fremmøtte fant ingen
kommunale representanter å kunne være tilstede.

NY PRESENTASJONSBROSJYRE UNDER
UTARBEIDELSE
Som et ledd i KFBs synliggjøring er
sekretariatet nå i gang med å utarbeide
en ny presentasjonsbrosjyre. Den
forventes å bli ferdig om ikke så lenge
og blir en viktig del av informasjonsvirksomheten både lokalt og sentralt

KFB oppretter
beredskapspriser
For å stimulere til ytterligere beredskapstenkning vil KFB opprette to
beredskapspriser, en militær og en
sivil. Prisene skal tildeles personer
som gjør en spesiell innsats for å
fremme god beredskap. Det skal
utarbeides retningslinjer for tildelingen
og opprettes en jury. Prisene skal deles
ut årlig og første gang blir 2008, trolig i
forbindelse med Linderudseminaret.

Nye retningslinjer
og vedtekter
KFBs styre og administrasjon er i full
gang med å utarbeide nye retningslinjer og vedtekter. Forslaget vil bli
sendt fylkeskomiteene og medlemsorganisasjonene til uttalelse, og deretter
realitetsbehandlet på årsmøtet i april.
20

Sentrale aktører under møtet i Uvdal. Fra venstre: Sivilforsvarsadjutant Janne Bråthen, distriktssjef i Buskerud
sivilforsvarskrets Johan Audestad, KFB-kontakt Gunn Berit Fjøslid, leder Kari Harm, direktør ved Numedalslaugens
Brugseierforening Jan Gaute Bjerke, komiteemedlem Liv Gladheim.

Engasjerende høstkonferanse
Årets Høstkonferanse, som ble arrangert på Comfort Hotell Børsparken
i Oslo, samlet i overkant av 30 deltakere.
Etter at styreleder Gretha Thuen hadde ønsket velkommen holdt
regionrepresentant Svein Rosvik i Næringslivets Sikkerhetsråd et
spennende foredrag om hvilke trusler som er sannsynlige i dagens
Norge. En engasjert forsamling stilte en rekke spørsmål. Spesielt var
mange opptatt av hvordan en kunne sikre seg mot kredittkortsvindel.
Har vi god nok medisinberedskap? Seniorrådgiver Ragnar Salmén i
Sosial- og helsedirektoratet fortalte om de ulike lagre som er etablert,
spesielt med tanke på vaksiner og medikamenter mot farlige smittsomme
sykdommer. Også hans foredrag medførte stort engasjement i salen.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene
Medlemsrekord i
Redningsselskapet
Med en 20 prosents økning av
støtte-medlemmer og 14 prosent
økning av Kystpatruljemedlemmer
har Redningsselskapet nå større
tilslutning enn noen gang i sin
116-årige historie.
Når dette skrives har selskapet
totalt 55.850 medlemmer fordelt på
48.000 Kystpatruljemedlemmer og
7.880 støttemedlemmer. I tillegg
kommer rundt 5.000 støttemannskaper og over 7.000 medlemmer
i Elias-klubben.

PÅ OPPDRAG I KOSOVO

Konstruktivt landsstyremøte
Norges Lotteforbund avholdt Landsstyremøte i september, der det ble
lagt en strategi for å nå målene i langtidsplanen. Den ble vedtatt på
Landsmøtet i juni og har hovedfokus på rekruttering og fornying.
Det sittende Landsstyret. Fra venstre: Kathe D: Nielsen, Ine R. Sebergsen, Line W. Raustein, Anne-Jorunn Bech,
Wencke Z. Grytten, Eva Arntzen og Nina E. Takvannsbukt.

TrivselsBygda – spennende kampanje
Norges Bygdekvinnelag (NBK) er i gang med en kampanje som setter
fokus på bygda som arena for arbeid, bosted og fritid. Med kampanjen
som startet i januar og går frem til desember 2008 ønsker NBK å rette
søkelyset mot hva som gjør at folk blir boende, at unge rekrutteres til
bygda etter endt utdannelse og at nye flytter til. Organisasjonen ønsker
å kåre bygder som kan karakteriseres som trivselsbygd og gi dem
utmerkelser. Se for øvrig www.norges.bygdekvinnelag.no

Viktige resolusjoner fra
Kvinne- og Familieforbundet
I høst har Kvinne-og Familiefor
bundet gått ut med flere viktige
resolusjoner. Den ene dreier seg
om «Barn og unges framtidige
livskvalitet trues av dårlige
matvarer. Kunnskap om mat og
ernæring er investering i befolk
ningens helse. Norges Kvinne- og
Familieforbund krever at mat- og
helsefaget i skolen styrkes».
Også den andre resolusjonen
dreide seg om barna. Landsstyret

mente at avisenes forsider kunne
virke skremmende og vedtok
denne resolusjonen: «Norges
Kvinne- og Familieforbund skrem
mes av avisenes hensynsløshet i
utforming av forsider. Vannskille
prinsippet skal beskytte barn mot
inntrykk som ikke er egnet for
dem. Forbundet utfordrer PFU
(Pressens Faglige Utvalg) til å
innarbeide vannskilleprinsippet
i ’Vær varsom-plakaten’.»

Ingrid Hernes, som representerer
Nettverk for kvinnelig befal, befinner
seg for tiden på oppdrag ved NATOs
hovedkvarter i Kosovo. Hun vil være
tilbake i januar ‘08 og er midlertidig
erstattet av sitt varamedlem,
Patricia Flakstad.

PROTESTERER MOT
TOMME SVØMMEBASSENG
Svømmeundervisning for alle barn er en
fanesak for Norges Fiskarkvinnelaghelt
fra tidlig på 1960-tallet. Nå er det stor
skuffelse over at Stoltenbergregjeringen
ikke har fulgt opp sitt løfte om å sørge
for å fylle opp alle de basseng som står
tomme rundt om i norske kommuner.
– Må vi samle inn penger for å gi
barna våre svømmeopplæring, spør
lederen i Fiskarkvinnelaget, May Britt
Bratseth.
– Vi ser at flere kommuner reduserer
sitt tilbud med svømmeundervisning og
skyss til bassenger i sine skoler. Dette
oppleves som urettferdig for de barna
som vokser opp i kommuner med dårlig
økonomi, sier hun og anmoder Regjeringen om straks å ordne opp.

Folkehelseprisen til
Paal-Andrè Grinderud
Nasjonalforeningens Folkehelsepris
for 2007 er tildelt Paal-Andrè Grinderud,
for hans utrettelige innsats for barn som
vokser opp hos foreldre med alkohol- og
rusproblemer. Prisen består av et
reisestipend, en statuett og diplom.
Tidligere prisvinner har bl.a. vært
Anne Cath. Vestly, Wenche Foss,
Arthur Arntzen og Grete Waitz.
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H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident

Prinsesse Astrid
fru Ferner er KFBs
høye beskytter

KFB er et samarbeidsorgan
for følgende landsomfattende
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:

hovedstyret

sekretariatet

Leder
Gretha Thuen
gretha.tuen@kfb.no

org. SekR. / daglig Leder

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Anne Lise Johnsen
anne-lise@eideprestegjeld.no

negotia
nettverk for
kvinnelig befal (NvKB)
norges bygdekvinnelag (Nbk)
norges fiskarkvinnelag (NFK)
norges kvinne- og
familieforbund (k&F)
norges lotteforbund (NLF)
Redningsselskapet (NSSR)

Medlemmer
Lillian Irene Haugen (K&F)
l.i.haugen@online.no

Hanne Guro Garder
hanne.garder@@kfb.no

Toril Bjørken Skjørholm (NBK)
torbis@online.no

KONTORMEDARBEIDER

Ingebjørg Widding (Nff)
inwid@frisurf.no
Anne Hatlevik (NFK)
annehatl@online.no
Else Langberg Buraas (NLF)
else@lottene.no
Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA)
slk@negotia.no
May Britt Manin (NSSR)
maybritt.manin@maricom.no
Ingrid Hernes (NvKB)
ihernes@mil.no
pt. Patricia Flakstad (NvKB)

Rita Kiil
rita.kiil@kfb.no
redaktør
Jan Erik Thoresen
redaksjon@kfb.no

Ingrid Hernes er i Kosovo

fylkesLedere
Aust-Agder
Margit Eikesnes
928 32 922
margit@gat.no

Hordaland
Bjarnhild Hodneland
928 93 155
bhodneland@gmail.com

Buskerud
Kari Harm
917 28 547
kaharm@online.no

Møre og Romsdal	
Anne-Lise Johnsen
412 48 664
anne-lise@
eideprestegjeld.no

Hedmark
Aud Engum
992 76 217
ka-stem@online.no
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Nordland	
Lillian grøsnes
913 49 819
lillian.grosnes@tnett.no

Nord-Trøndelag	
Inger Dalsunet
994 72 911
jdalsaun@online.no

Sogn og Fjordane	
Reidun Skår
975 12 435
knut.skar@enivest.net

Vest-Agder	
Borghild Allendes
994 78 353
ballende@broadpark.no

Oppland
Wenche Rollstad
402 44 896
twencher@start.no

Sør-Trøndelag	
Liv Aasen Mjelde
905 38 051
liv.mjelde@smartcall.no

Vestfold	
Inger-Lise Grinde
411 20 084
ilgri@online.no

Oslo og Akershus	
Åse Marie Pettersen
934 62 919

Telemark	
Åsne Fjeld
971 18 822
aasnefj@online.no

Østfold
Inger Rognehaug
908 56 626
inger.l.rognehaug@
storebrand.no

Rogaland	
Bodil Løge Wiig
913 94 668
wiiggard@online.no

Troms	
Emmy Iversen
977 62 598
emmyiversen@yahoo.no
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Følgende er til salgs gjennom sekretariatet.
Send bestilling på email: kfb@kfb.no
eller til postadresse KFB, Pb 796 Sentrum 0101 OSLO
Husk å spesifisere størrelse ved kjøp av piqueskjorte.

PROFILERINGSARTIKLER
Piqueskjorte med KFB-logo
S,M,L,XL,XXL

160,-

Caps (blå)

55,-

Tursekk, stor (sort)

220,-

Tursekk, liten (sort,blå)

200,-

Sett med lommelykt og kniv

212,-

Mini Maglite AA (14,5 cm)

175,-

Førstehjelpsveske

65,-

Førstehjelpsboks m/plaster

15,-

Handlevognmynt
Leppepomade

15,15,-

Piqueskjorte 160,- og Tursekk 220,-

med KFB-logo

Bøker
Kvinnenes forsvarshistorie –
Værnø og Sveri

175,-

Kvinners Frivillige
Beredskap 50 år

50,-

caps 55,-

Gaver i tinn fra Askvoll BRUG	

Drikkebeger (2. stk i gaveeske)
Kammerstake
Lyseslukker

350,255,275,-

FØRSTEHJELPSVESKE 65,-.
Kan feste på beltet. Inneholder bl.a. :plaster,
kompresser, elastisk bandasje og saks.
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HELt til slutt

Statsbudsjettet for 2008:

– Markerer en tydelig satsning på kvinner
– Vi må si oss strålende fornøyd.
Uten tvil er de vernepliktige
budsjettvinnere. Gledelig at det
foreslåtte statsbudsjettet marker
er en tydelig satsning på å
tilrettelegge for kvinner i Forsva
ret, sier landstillitsvalgt for

Foto: Vegard Breie, Forsvarets Mediesenter

soldatene, Eivind Nævdal-Bolstad.

Til tross for at statsbudsjettet innevarsler en
stram økonomi for Forsvaret generelt sett,
er det gitt en utstrakt hånd til de verne
pliktige. Det vet Eivind Nævdal-Bolstad å
sette pris på. Ikke så rart når dimisjonsgodtgjørelsen økes til 25.000 kroner, og arbeidet
med å gi soldatene 20 studiepoeng i løpet
av tjenesten videreføres.
– Dette er et oppløftende budsjett for
soldatene. De ekstra kronene kommer godt

Åpen høring i Stortinget om økt
rekruttering av kvinner i Forsvaret.
Stortingsmelding nr. 36 (2006-2007) ble kommentert av en rekke
frivillige organisasjoner, KFB vil satse på kjønnsnøytral verneplikt
for all ungdom i et totalforsvarsperspektiv.

I en åpen høring i Stortinget om økt rekrut
tering av kvinner i Forsvaret var det full
samstemmighet mellom en rekke frivillige
organisasjoner i synet på kjønnsnøytral
verneplikt, ikke minst med tanke på Norges deltagelse i internasjonale operasjoner. På den annen side ble det sterkt advart mot å innføre tvungen kvotering, da
dette ville bli oppfattet som diskriminerende. Samtidig ble Forsvarskomiteen sterkt
oppfordret til å vektlegge tilrettelegging

for kvinner med små barn slik at det ikke
ble noe hinder for å kunne gjøre en karriere. Organisasjonene mente at det omgående måtte skaffes til veie utrustning som
passet for kvinner og at viljen til dette
gjenspeilte seg i budsjettet.
Fra KFBs side understrekes betydningen av å legge til rette for en totalforsvarstjeneste ved å forene den militære og sivile beredskap med sikte på å skape et
trygt og robust samfunn.

med i dagens litt slunkne soldatlommebok.
Vi tolker det dit hen at den politiske ledelse verdsetter soldatenes innsats høyt når
det legges opp til en rekke tiltak som vil
gjøre tjenesten mer attraktiv. De økonomiske vilkårene nærmer seg nå et akseptabelt nivå, sier han.
Målsettingen TMO (Tillitsmannsforeningen i Forsvaret) og Forsvarsdepartementet satte for noen år siden om å nå
25.000 kroner innen utgangen av 2008 er
faktisk innfridd før tiden.
– Dimisjonsgodtgjørelsen har hatt en
formidabel vekst de siste årene og reflek
terer i høy grad soldatenes viktige arbeid.
Utvilsomt bidrar dette til å gjøre førstegangstjenesten mer attraktiv, mener
Nævdal-Bolstad.
Han uttrykker også stor tilfredshet med
at budsjettet markerer en tydelig satsning
på å tilrettelegge for kvinner i forsvaret.
– For å innfri målet om flere kvinner i
Forsvaret, trengs det både bygningsmessige og materielle tilpassninger. Dette
budsjettet ser ut til å legge de nødvendige
penger på bordet. Nå er det opp til Forsvaret å følge opp. Den langsiktige prosessen
med å heve førstegangstjenestens status
begynner nå å gi resultater, sier han.

Hvordan skape
et trygt og
robust samfunn?
Klikk deg inn på

www.kfb.no

Returadresse:
Kvinners Frivillige Beredskap
pb 796 Sentrum
0106 OSLO

C-blad
24

TRYGGE SAMFUNN 1 • 2 0 0 7

KFB magasin layout.indd 24

07-11-07 16:52:38

