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Sammanfattning 

Naturkatastrofer är fenomen som ofta slår plötsligt och oväntat mot befolkningar runt 

om i världen, varpå stora resurser måste mobiliseras på kortast möjliga tid. När en 

massiv naturkatastrof inträffar tar en omfattande process sin början inom världens 

största humanitära organisation, Röda Korset, vilken granskas här. I takt med att 

naturkatastroferna i världen ökar sätts även större kvantiteter militära tillgångar in för att 

bistå vid arbetet. Dessa har på senare år utsatts för alltmer kritik riktad mot 

samarbetssvårigheterna gentemot de rent humanitära aktörerna på plats. 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur biståndsorganisationer, med det statuerade 

exemplet Röda Korset, mobiliserar humanitära biståndsprojekt vid en 

naturkatastrofsituation. Detta för att vidare undersöka om det finns ett sätt att förbättra 

samarbetet mellan biståndsorganisationer och militära enheter för att uppnå bästa 

möjliga humanitära assistans vid en sådan situation. 

För att besvara ställda frågor har omfattande litteraturstudier gjorts i ämnet, vilka 

tillsammans med en intervju med Nina Paulsen, katastrofsamordnare vid Svenska Röda 

Korset, utrönt tillvägagångssättet vid en biståndsoperation. Analyser av militär inverkan 

har även genomförts för att ge förslag på rekommendationer gällande handskandet av 

dessa vid en naturkatastrofsituation för att uppnå bästa möjliga samarbetsnivå mot 

övriga aktörer. 

Vid katastrofer av stor magnitud, ansöker den lokala Röda Kors – föreningen i det 

drabbade området om hjälp från den nationella Röda Kors – föreningen. Denna har i sin 

tur befogenhet att önska antingen regionalt eller internationellt bistånd i form av såväl 

monetärt, mänskligt som materiellt kapital. När Röda Korsets huvudkontor har varslats 

så tillsätts ett Field Assessment Coordination Team för att utvärdera behoven på den 

drabbade platsen. Utvärderingen sammanställs sedan vid huvudkontoret i Genève och 

skickas ut till de nationella Röda Kors-föreningar runt om i världen som har förmåga att 

hjälpa. Dessa enheter startar sedan kapitalinsamlingar samt distribuerar material, 

faciliteter och expertis till platsen. Röda Korset tillsätter även två stora specialutbildade 

team som består av ett stort antal generalister och specialister inom alla tänkbara 

områden. Det ena är ett nationellt katastrofteam och det andra är ett regionalt 

katastrofteam, vilket består av medlemmar som erhållit specialträning i att bistå 

grannländer vid inträffandet av en naturkatastrof. För att samordna de hundratals olika 

biståndsorganisationer som har intresse av att hjälpa till vid en katastrofinsats, så har FN 

infört ett klustersystem där organisationerna delas in i olika grupper beroende på var 

deras expertis ligger. 

De militära resurserna som allt som oftast distribueras ifrån internationellt håll, bör 

sedan med hjälp av FN-ledda koordineringsorgan och resursregistret MCDA tilldela 

medlen till de drabbade länderna vilka ofta är underutvecklade. Det är av stor vikt att 

dessa militära medel överensstämmer med de riktlinjer och policys som beskrivs i  

Oslo Guidelines, vilka i framtiden måste upplysas bättre mot underutvecklade länder i 

riskzonen att drabbas av naturkatastrofer. Militära specialister inom områden för 

kommunikation och biståndsarbete bör även utbildas för att på ett bättre sätt kunna 

förstå biståndsorganisationernas arbetssätt. Man bör även upprätta indikationer för varje 

kluster i FN-systemet för när militär kan dra sig tillbaka. 
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Abstract 

Natural disasters are a phenomenon which often strikes suddenly and unexpectedly 

against people around the world and substantial resources need to be mobilized in the 

shortest possible time. When a massive natural disaster occurs, a comprehensive process 

begins within the world's largest humanitarian organization, The Red Cross, which is 

reviewed here. As disasters are increasing, partly due to climate change, larger 

quantities of military assets must be dispatched in order to assist the relief work. These 

have recently been subject to increasing criticism directed at problems concerning 

cooperation against the purely humanitarian actors on the ground. 

The purpose of this report is to find out how aid agencies, the Red Cross specifically, 

mobilize humanitarian aid in a disaster situation, and to investigate whether there is a 

way to improve cooperation between aid agencies and military units to achieve the best 

possible humanitarian assistance in such a situation. 

To answer the questions asked, extensive literature have been read on the subject, which 

together with an interview with Nina Paulsen, catastrophe-coordinator for the Swedish 

Red Cross, has ascertained the means of a relief operation. Analyses of the military 

influence have also been made to suggest recommendations on the operation of those in 

a disaster situation, in order to achieve the best possible level of cooperation against 

other players.  

At disasters of great magnitude, the local Red Cross of the affected area asks for help 

from the National Red Cross Society. This in turn has the power to wish for either 

regional or international assistance in question of monetary, human and material help. 

When the Red Cross headquarters is made aware, they deploy a Field Assessment 

Coordination Team to assess the needs of the affected site. An evaluation is then 

compiled at headquarter in Geneva and sent to the National Red Cross societies around 

the world who are able to help. These units then start capital raisings and distribute 

materials, facilities and expertise to the catastrophe site. Red Cross appoints two major 

specially trained teams consisting of a large number of generalists and specialists in all 

possible areas. One is a national disaster team and the other is a regional disaster team, 

which consists of members who have received special training in assisting neighboring 

countries in the occurrence of a natural disaster. In order to coordinate the hundreds of 

aid agencies with an interest in assisting in the relief response, the United Nations has 

established a cluster system in which organizations are divided into different groups 

depending on where their expertise lies.  

The military resources which are often distributed from international sources, should 

then with the help of UN-led coordination units and the resource register MCDA 

allocate funds to affected countries, which often are underdeveloped. It is of great 

importance that these military units act in line with the guidelines and policies described 

in Oslo Guidelines, which in the future must be better advised to underdeveloped 

countries at risk of damage from natural disasters. Military specialists in the areas of 

communications and relief work should also be trained to better understand the aid 

organizations working process. Indicators should also be established for each cluster in 

the UN system to address when the military should withdraw from an operation. 
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1. Inledning 

Bistånd är kontroversiellt. Världens biståndsorganisationer utsätts i det närmaste 

standardiserat för medial kritik, både rättfärdigad och oberättigad, efter i stort sett varje 

massiv katastrofoperation. Det är tacksamt för media att profitera på element och 

skeenden som inte fungerat på bästa möjliga sätt för organisationerna under projektet, 

då det kan sägas gå stick i stäv med biståndsorganisationernas goda intentioner. Likväl 

så finns det tillsynes en underliggande förståelse hos allmänheten att organisationerna 

faktiskt försöker göra gott i världen, och att problemen inte alltid ligger hos 

biståndsorganisationerna själva, eller deras utformande av ett projekt. Detta ger ett 

intressant utgångsläge för denna undersökande rapport.   

Biståndsprojekt vid inträffande av naturkatastrofer är mycket komplexa fenomen. Vid 

en katastrofinsats så finns det hundratals olika intressenter som vill hjälpa till, samverka 

och eventuellt profilera sig själva. Dessa organisationer kan ha olika intentioner, syften 

och projektmodeller. Detta kandidatexamensarbete erbjuder därför en inblick i den 

humanitära organisation som erhåller överlägset mest pengar från likväl gemene man 

som regeringar, och på så vis bör ha ett intressemässigt värde för såväl allmänhet som 

akademiker som undrar över hur en projektprocess går till. Att ge en inblick i Röda 

Korset är att ge en inblick i den biståndsorienterade projektvärlden överlag, då denna 

organisation är involverad i så gott som alla moment inom alla områden som har med 

bistånd vid katastrofsituationer att göra. Följaktligen så utger undersökandet av denna 

organisation en mycket tillfredställande bas för att undersöka processgång och problem 

vid humanitära insatser vid inträffandet av naturkatastrofer. 

Denna rapport syftar till att ge en övergripande förståelse av hur Röda Korset, världens 

största humanitära organisation, agerar när en stor naturkatastrof inträffar. Hur fungerar 

Röda Korsets katastrofapparat? Ligger det något i den mediala kritiken? Vad görs för att 

lösa problemen, och framför allt, finns det något förbisett skede under 

katastrofprojekten som kan effektiviseras? Förklarandet av hur ett projekt mobiliseras 

skall ses ur ett allmänbildande perspektiv, då inte många individer är insatta i hur 

biståndsprojekt går till för att hjälpa en nödställd befolkning i ett katastrofdrabbat land. 

Det ger en bakgrund till möjlig identifikation av problem som sedan behandlas mer 

akademiskt när förslag på förbättringar tillämpas, vilket är dokumentets övergripande 

fokus.   
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2. Frågeställning 

2.1   Problematisering 

De problem som undersökts i denna rapport grundar sig i den kritik och svårigheter vad 

det gäller samarbete mellan olika aktörer (främst biståndsorganisationer emellan, samt 

militär) vid biståndsoperationer. Problembakgrunden gäller främst de specifikt antydda 

problemen koordinering, duplicering av hjälp och organisationsmässiga försök till 

profilering. Dessa problem främst upplyfta i media efter tsunamikatastrofen 2004.  

Då det visat sig att det sedan dess gjorts väldigt mycket gällande koordinering mellan 

enskilda humanitära biståndsorganisationer med FN som övergripande styrenhet, så har 

efter stor problematiseringsresearch denna rapport istället riktat fokus mot militärens 

inverkan vid naturkatastrofer och de samarbetssvårigheter som uppkommer mellan dem 

och de rent humanitära organisationerna. 

2.2   Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur biståndsorganisationer så som Röda 

Korset mobiliserar humanitära biståndsprojekt vid en naturkatastrofsituation, samt att 

undersöka om det finns ett sätt att förbättra samarbetet mellan biståndsorganisationer 

och militära enheter för att uppnå bästa möjliga humanitära assistans vid en sådan 

situation. 

2.3   Avgränsningar 

I denna studie har avgränsningar gjorts gällande katastrofers orsak och utbredning. 

Detta eftersom området är väldigt brett och tillvägagångssättet varierar beroende på typ 

av katastrof.  

Huvudsakligen kategoriseras katastrofsituationer i naturliga och av människan orsakade 

sådana. I naturliga, som brukar benämnas naturkatastrofer, ingår bland annat 

jordbävningar, orkaner, torkor, svält och tsunamis. Exempel på av människan orsakade 

katastrofer kan nämnas terrorattacker, kemiska läckor eller väpnade konflikter. Dessa 

två huvudkategorier delas även in i underkategorierna plötsliga och långsamma 

katastrofer
1
. De plötsliga är ofta oförutsägbara gällande tidpunkt, plats, typ och storlek. 

Exempel på plötsliga katastrofer är jordbävningar, vulkanutbrott eller översvämningar 

och exempel på långsamma kan vara epidemier, torka eller svält. Avgränsningarna görs 

på ett sådant sätt att endast naturligt orsakade katastrofer av plötslig karaktär behandlas 

i denna rapport och tillhörande studier.  

Vidare granskas i huvudsak endast Röda Korset som biståndsorganisation, då dessa 

statuerar ett gott exempel gällande projektutförande. Vidare anknyts FN – ledda 

övergripande organiserings- och koordinationssystem, då dessa i dagsläget
*
 har störst 

inverkan vid omfattande biståndsoperationer.  

Vad det gäller militär interaktion så är dokumentet begränsat till att behandla endast 

internationell influgen militär, då eventuella problem med lokal militär och lokal polis 

inte finns behandlade i tillförlitliga studier. I analysdelen behandlas inte Röda Korsets 

interaktion med militären specifikt, utan ett vidare grepp om biståndsorganisationer som 

grupp tas. Detta då biståndsorganisationerna som enhet lyder under och koordineras av 

Förenta Nationernas katastrofsamordnare. 

* April 2010 
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3. Metodik 

3.1   Litteraturstudier 

För att nå en djupare insikt i de områden kring biståndsoperationerna som rör samarbete 

och koordinering samlades inledningsvis först stora mängder överblickande kunskap 

gällande biståndshantering. Information erhölls via biståndsorganisationers och FN-

rörelsers hemsidor och deras senaste officiella rapporter, samt genom sökning i flertalet 

databaser* på Internet. Specifikt valdes Röda Korset som organisation att granska mer 

omfattande, eftersom rapporten i viss mån avgränsats till utredning av deras sätt att 

arbeta. 

Då det var möjligt att överskåda tillvägagångssätt och styrning av operationerna, 

koncentrerades inhämtandet av kunskap mot biståndskoordinering genom smalare 

sökningar i databaserna, genom mer riktade böcker och specifikt behandlande 

dokument, rapporter och avhandlingar i ämnet. Det visade sig att det inom 

biståndsvärlden idag arbetas väldigt mycket med att förbättra koordinering och 

samarbete mellan olika biståndsorganisationer, vilket inledningsvis var området som var 

tänkt att ligga till grund för att utveckla och förbättra befintliga teorier inom. Det visade 

sig emellertid att det föreligger stora problem och att det i dagsläget görs allt för lite 

rörande biståndsorganisationernas samverkan med militär vid katastrofsituationer. 

Därför tillkom vidare litteraturstudier genom böcker och databassökning att behandla 

detta mer specifika område, inom vilket förbättringar föreslås. 

3.2   Empirisk studie 

Som empiri utfördes en fallstudie av Röda Korset och deras sätt att mobilisera ett 

biståndsprojekt vid en katastrofsituation. Fallstudien bestod av en omfattande intervju 

med Nina Paulsen, katastrofsamordnare på Svenska Röda Korset. Intervjun spelades in 

och utvärderades för att ge en bra realisation och förverkliga de hypoteser och teorier 

som utvecklats vid den aktuella tidpunkten gällande frågan om biståndsprojekts 

genomförande (se kapitel 4). Underlaget till intervjufrågorna kom dels från artiklar 

hämtade från internetdatabaser vid KTH:s och SU:s bibliotek*, och intervjufrågorna 

finns att tillgå i Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Främst användes Scopus och Ebrary på KTHB, samt Stockholms Universitets databas. 
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4. Mobilisering av biståndsprojekt inom Röda Korset 

Röda Korset är en enorm organisation med stora resurser. Detta kapitel syftar till att 

beskriva Röda Korsets övergripande förfarande vid en inträffad naturkatastrof av 

plötslig karaktär.   

En essentiell faktor för att lyckas rädda så många liv som möjligt vid en naturkatastrof 

är att påbörja hjälpinsatsen med största möjliga kvickhet
2
, varför det är den lokala Röda 

Kors-föreningen som påbörjar hjälparbetet i första hand. I lokala föreningar finns det 

givetvis personer med expertkunskap och gruppen har tränats i katastrofberedskap, dock 

består de till största delen av välvilliga volontärer. Denna mindre förening har självfallet 

löpande kontakt med dess nationella motsvarighet, vilka underrättas omedelbart om det 

inses att den lokala föreningen saknar den kapacitet som krävs för reaktion och 

återuppbyggnad av det drabbade området. Den nationella organisationen har sedan det 

övergripande ansvaret för Röda Korsets del i operationen, då de allt som oftast känner 

till det drabbade landet i fråga bäst.  

Vid inträffandet av en naturkatastrof så tillsätter det berörda landets nationella Röda 

Kors – förening ett så kallat NDRT (National Disaster Response Team). Detta är en 

mekanism som Röda Korset fokuserat på under lång tid
3
.  NDRT-enheter är skapade i 

syfte att bemöta den uppåtgående trend av mindre och mellanstora katastrofer som 

uppstår i många av världens länder årligen. De har emellertid erforderlig kunskap för att 

bemöta även större katastrofer, då teamen består av specialister och generalister inom 

hälsa, logistik, vatten och sanitet mm. och de är genast distribuerade till det drabbade 

området.      

Den nationella föreningen har även befogenhet att önska både regional och 

internationell hjälp. Samtidigt som sekretariatet vid Federationens huvudkontor varslas 

så sänds ett automatiskt meddelande ut till erfarna katastrofmanagers inom olika 

expertisområden och kontrollerar dessas tillgänglighet. De tillgängliga experterna sätts 

samman av sekretariatet till ett så kallat FACT-team
3
 (Field Assessment and 

Coordination Team), och dessa är redo att delta i det aktuella projektet med 12-24 

timmars förvarning för 2-4 veckor på vilken plats som helst i världen. Tillsammans med 

nyckelpersoner från den nationella föreningen samt Röda Korsets lands – eller regionala 

delegationer så sammanställer FACT-enheten ett dokument rörande hur operationen bör 

påbörjas. Detta dokument kallas nödsituationsappell och skickas till huvudkontoret. 

Nödsituationsappellen är en utvärdering av situationen och identifierar de mest 

brådskande behoven och den bearbetas i bästa möjliga koordination med lokala 

myndigheter, FN-organ och andra frivilligorganisationer.  

I Genève sammanställs appellen i en insatsplan och en budget, och detta dokument 

distribueras sedan elektroniskt till de nationella Röda Kors-föreningar runtom i världen 

som har förmåga att hjälpa. Bidragsinsamlingar startar härmed i olika länder runt 

jordklotet, däribland Sverige. Det frigörs även pengar från DREF
3
 (The Disaster Relief 

Emergency Fund) som är en buffertfond med pengar vilka inte är öronmärkta. DREF är 

till för att Röda Korset ska kunna ge ett snabbt gensvar vid nödsituationer. Ansökan 

evalueras och monetärt bistånd avsätts inom 24 timmar från begäran.  

Innan appellen är skickad så har emellertid en annan enhet från Röda Korset anlänt till 

katastrofplatsen. Denna enhet benämns RDRT
3
 (Regional Disaster Response Teams). 

Dessa består av Röda Kors – personal och volontärer från definierade geografiska 
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regioner som har specialutbildats i att bistå Nationella Föreningar i grannländer. 

Nätverken dessa team ingår i kan vara mycket stora, som till exempel Centralamerika 

och Karibien, eller begränsade till ett fåtal länder som ofta delar samma språk eller 

samma kultur. Federationen har en databas över medlemmar i RDRT:s, och kontaktar 

och distribuerar dessa personer till det drabbade landet på begäran från den nationella 

föreningen. Röda korset har även enorma regionala katastrofberedskapscentraler 

utplacerade i världen. Vid t.ex. jordbävningen i Haiti 2010 så har katastrofcentralen i 

Panama distribuerat förnödenheter och personal, via skeppning genom Panamakanalen
4
.   

Samtidigt som bidragsinsamlingarna tar fart så skeppas eller flygs så kallade ERU:s
3
 in 

till det drabbade landet. En ERU (Emergency Response Unit) är en specialiserad 

självförsäljande enhet med tekniska resurser och personal som kan placeras ut i princip 

var som helst. De lokala faciliteterna kan vara förstörda, överfulla eller inte existera alls, 

och en ERU sätts in på begäran. Funktioner hos ERU:s inkluderar bl.a. logistik, IT och 

telekommunikation, vatten och sanitet, grundläggande sjukvård och fältsjukhus.  

Under hela processen (se Figur 1) använder sig organisationen av ett internt web-baserat 

arbetsverktyg DMIS
5
 (Disaster Management Information System). Det har utformats för 

att organisationen behöver ta projektbeslut baserade på information, för att öka 

hastigheten på aktion och reducera det komplexa informationsutbytet som uppstår i 

katastrofsituationer.   

Organisationens lärande sker snarare årsvis än projektmässigt. Varje projekt utvärderas 

nämligen självkritiskt simultant med att det pågår. Det publiceras kontinuerligt så 

kallade Operation Updates
6
 innehållandes både förloppsberättelse och siffermässiga 

fakta under insatsens gång. Dessa rapporter används sedan för utvärdering och analys av 

varje enskilt projekt, men inga åtgärder vidtas förrän de önskade förändringarna stadgats 

i Röda Korsets årliga utgåva av det publika riktlinjesdokumentet ”Disaster 

Management”.  

Givetvis har operationen större omfattning än den interna processen i Röda Korset.  

Då ett av rapportens syften är att undersöka biståndsoperationer i ett större 

koordinerande perspektiv så har en kortare sammanfattande utredning producerats om 

hur problemet med koordinering och samarbete angripits av FN, vilka är ansvariga för 

alla större katastrofoperationer. Läs mer om det här i Bilaga 2. 
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Figur 1.    En översiktlig bild för illustration av de textmässigt beskrivna projektenheterna som 

samverkar vid ett vid inträffandet av en plötslig naturkatastrof, samt den iterativt lärande 

processen. Bilden visar vilka enheter som kommer varifrån, samt hur de interagerar, som 

beskrivet i texten ovan.   Figur 1 skapad av David Turesson, KTH. 
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5. Empiri: Intervju med Nina Paulsen på Svenska Röda Korset 

Eftersom denna rapport fokuserar på naturkatastrofer av plötslig karaktär
1
, granskades 

en i skrivande stund aktuell händelse som kan hjälpa till att se hur Röda Korset verkar 

vid en sådan katastrofsituation i dagsläget. Händelsen är jordbävningen i Haiti, som slog 

till den 12:e januari 2010 med en styrka på 7,8 Richter
*
 efterföljt av flera starka 

efterskalv
7
. Kombinationen av att vara en av de värsta katastroferna någonsin i samband 

med att den drabbade en av de fattigaste länderna på jorden gör det hela till en mycket 

allvarlig situation, vilket syns i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2.    Jordbävningen i Haiti 2010 (röd prick), jämfört med andra större jordbävningar under  

det senaste seklet. Vågrät axel visar magnitudstyrkan
*
 och lodrät axel visar antalet dödsfall. 

Figur 2; Källa: Roger Bilham, Nature 463. 

Hur jobbade då Röda Korset vid den här specifika katastrofen? För att besvara frågan 

genomfördes en intervju med Nina Paulsen, katastrofsamordnare vid Svenska Röda 

Korset i Stockholm. Hon förklarade händelseförloppet i Haiti enligt följande: 

1. Experter flögs in från Röda Korsets centrum i Panama och mötte upp med Haitis 

nationella Röda Kors -förening och andra organisationer, där de upprättade en 

dialog. Detta görs även i viss mån i beredskapssyfte innan en katastrof inträffar, 

vilket är väldigt viktigt.  

”Man brukar säga att varje dollar investerad i katastrofföreberedande syfte motsvarar 

en insats på fyra dollar när en katastrof väl inträffar. Men det är samtidigt svårare att 

få in pengar till katastrofberedskap.”  

Nina Paulsen 

2. En appell upprättades efter en första preliminär behovsanalys, där till exempel 

experter flög helikopter över katastrofområdet och överblickade skador och 

behov. Därefter har det givetvis även gjorts ordentliga behovsanalyser där man 

går ut och intervjuar på plats, gör marknadsanalyser etcetera.  

* Richter och dess skala är ett mått för att ange styrkan hos jordbävningar. Skalan är en logaritmiskt  

   växande där varje stegökning motsvarar en ökning av magnituden (skakningen) med cirka 10 gånger. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordb%C3%A4vning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Logaritmisk_skala
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”I fallet Haiti var det FN OCHA som var först och som samordnade, sedan  

amerikansk militär. Man delade in ansvaret i kluster enligt FN:s klusterform” 

Nina Paulsen 

3. Appellen skickades ut till alla nationella Röda Korset -föreningar i världen.  

Denna appell har sedan uppdaterats löpande med de vidare behovsanalyserna 

som gjorts och hur utvecklingen sett ut i området. Här finns senaste uppgifter om 

hur lång tid operationen kan tänkas ta, hur mycket finansiellt stöd som behövs 

och så vidare. 

 

4. I Sverige sökte man sedan pengar, ofta genom Sida
8
, vilket brukar gå väldigt 

fort. Man har även skickat expertpersonal och viss materiel, efter samråd med 

övriga Röda Korset – föreningar i världen. Den svenska personalen som 

skickades är avlönad, men har vanliga jobb i Sverige utanför Röda Korset. 

 

”Sverige har som exempel en katastrofmodul i Halmstad som är en lastbil för 

vatten och sanitet som vi kan skicka. Det är ett portabelt reningsverk med 

vattenkapacitet för upp till 40 000 personer.” 

Nina Paulsen 

Mediers bild av biståndsoperationer handlar ofta om svårigheterna vid koordineringen 

och samarbetet mellan biståndsorganisationerna. Alla aktörer på plats vill profilera sig 

och synas så mycket som möjligt i media för att kunna dra in mer pengar i slutändan. 

”Det blir viktigare och viktigare att visa vem man är precis som i annan verksamhet. 

Till syne och sist så behöver vi pengarna. Men på plats och inte minst sen tsunamin och 

de senaste årens jättekatastrofer så har man ju ändå lärt sig att koordinera bättre med 

[…]kluster och så vidare.” 

Nina Paulsen 

Varje katastrofsituation är trots allt unik och ställer egna krav på de handlingar som 

måste utföras. Att hundratals olika aktörer är på plats samtidigt
9
 innebär alltid stora 

utmaningar för en lyckad insats, speciellt vid koordineringen. Mellan 

biståndsorganisationerna själva har ändå stora framsteg skett inom koordinering och 

samarbete, i och med den hårda kritik som mottogs flertalet stora biståndsaktörer efter 

tsunamikatastrofen. Den främsta orsaken till förbättringen grundar sig i FN:s numera 

väletablerade klustersystem, se Bilaga 2 för mer information. Därför övergavs 

förhoppningarna att vidare undersöka och utarbeta modeller och förbättringar inom 

detta specifika fall; biståndsorganisationernas sinsemellan komplexa samarbetssituation. 

Fallstudien och vidare litteraturstudier visade dock att en annan närvarande aktör utstått 

desto mer kritik på senare år, inte minst vid jordbävningen i Haiti 2010. Denna aktör är 

militären, där huvuddelen av kritiken riktas mot internationellt influgen militär som på 

många punkter har stora koordinerings- och samarbetssvårigheter gentemot de 

humanitära biståndsorganisationerna
10

. Här finns det fortfarande mycket att göra för att 

uppnå maximal effektivitet vid biståndsarbetet, vilket vidare berörs i kommande 

analysdel. 

  



14 
 

6. Analys: Militär inverkan vid naturkatastrofer 

Humanitärt bistående handlingar och principer föreskriver att alla tillgängliga resurser – 

inklusive militära tillgångar – skall användas för att minimera det mänskliga lidandet 

vid en naturkatastrof. Militära resurser kan i många fall visa sig vara av stor hjälp och 

komplettera biståndsorganisationerna på ett bra sätt, såsom vid transport, logistik eller 

möjligheten att rycka ut snabbt. Vanliga arbetsuppgifter är flygtransport av materiel och 

personal, att utföra räddningsaktioner med eller utan helikoptrar, att tillföra medicinsk 

assistans genom upprättande av fältsjukhus, att med expertispersonal jobba med 

exempelvis samband eller att i vissa fall stärka säkerheten vid de alltmer kaotiska och 

laglösa förhållanden som ofta uppkommer i naturkatastrofernas svall
9,11

. Studier visar 

dock att involveringen av militär i tidigare katastrofer på många punkter varit bristfällig, 

och att den ibland även direkt motarbetat ordinarie räddningsarbete. Denna analys 

behandlar endast från utlandet influgen militär, då studerad problematik ofta gäller 

naturkatastrofer inträffade i underutvecklade länder som saknar lokalt uppstyrd militär 

att förlita sig på. Att dessa länder allt som oftast även är beroende av internationellt 

omfattande humanitär hjälp genom olika biståndsorganisationer, gör att 

samarbetssvårigheterna kompliceras då aktörerna från fall till fall kan komma ifrån vitt 

åtskilda länder. Då biståndsorganisationerna oftast jobbar på liknande sätt med sina väl 

etablerade riktlinjer, jobbar influgen militär från olika länder på helt olika sätt. Man kan 

därför inte dra alla militära aktörer över samma kant, eftersom exempelvis australiensisk 

och amerikansk militär mellan sig även arbetar under helt olika premisser och regelverk. 

6.1   Dagens situation: problematik och ageranden  

Efter tsunamikatastrofen 2004 och andra senare katastrofer har det gjorts studier
9
 i 

användandet av militära tillgångar, vilka utskiljer följande grundproblem som mest 

essentiella att lösa: 

 Problem i interaktionen mellan militära och civila aktörer 

 Hur man upprätthåller neutralitet, humanitet och opartiskhet vid insatserna 

 Omständigheterna när militär ska sättas, och när det är olämpligt 

I ett försök att adressera behoven för de gemensamma normer och praktiska 

inramningar som borde gälla vid användandet av internationella militära aktörer i en 

naturkatastrof, så togs Oslo Guidelines fram 1994, se Bilaga 3. Dessa föreskriver att all 

humanitär assistans måste tillhandahållas i överensstämmelse med huvudprinciperna för 

humanitet, neutralitet och opartiskhet (paragraf 20) och med full respekt för länders 

suveränitet (paragraf 21). Efter en uppdatering i november 2007 tillskrevs att militära 

insatser endast skulle ske som ett kompletterande element till de redan existerande 

humanitära hjälpinsatserna (paragraf 5, 24), och att det drabbade landet själva måste 

avgöra ifall de vill ta emot militära tillgångar utifrån (paragraf 25, 26).  

Problemet med dessa riktlinjer är att de tolkas och efterföljs väldigt olika av olika 

länder, beroende på hur de politiska och diplomatiska/historiska relationerna ser ut 

mellan det givande och drabbade landet, samt hur ländernas lagstiftning och policys ser 

ut gällande militär involvering. Det föreligger även problem gällande hur behovet av 

militära tillgångar kan räknas ut, då vissa länder saknar denna kompetens som är av 

största vikt vid operationens början. Att somliga länder inte är insatta i FN:s 
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koordineringssystem, och dess förmåga att göra exempelvis behovsanalyser, eller 

innebörden av Oslo Guidelines, gör att man många gånger endast söker hjälp hos 

närmaste grannländer vilka kanske saknar de kunskaper och resurser som krävs i 

situationen. Då väl utländsk militär är distribuerad, uppstår ofta svårigheter med 

samverkan gentemot övriga biståndsaktörer på plats. Detta beror på att militära och 

humanitära aktörer arbetar under olika prioriteringar, regelverk och tillvägagångssätt 

vilket svårgör koordineringen. Kommunikationen dem emellan verkar ofta kunna 

misstolkas, speciellt då internationella militära tillgångar sätts in, eftersom terminologin 

mellan biståndsorganisationerna och den militära ledningen ofta skiljer sig åt. Ibland 

skickas samma resurser ut vilka överlappar varandra istället för att bistå vid olika 

områden som båda är i stort behov av akut hjälp. 

Redan vid upprättandet av Oslo Guidelines 1994 insåg man att problematiken fanns 

gällande militärs och humanitära organisationers samverkan, och efter tsunamin som i 

skrivande stund är den naturkatastrof som anbringat mest militära tillgångar utifrån vid 

en naturkatastrof
9
, så har det inte hänt tillräckligt mycket. I jordbävningen i Haiti 2010 

rapporterades det att koordineringen fungerat väldigt dåligt på många håll mellan 

amerikansk militär och övriga aktörer
10

. Oenigheterna tycks grunda sig i att det inte 

finns någon övergripande enhet som alla aktörer lyder under, inklusive militär. FN 

OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) som är FN:s 

koordinerande enhet, jobbar nära biståndsorganisationerna och har visat sig fungera bra 

under rådande omständigheter. Den amerikanska militären har dock jobbat för mycket 

vid sidan om istället för med övriga aktörer
12

, vilket även resulterat i att FN och 

biståndsorganisationer inte kunnat landa sina flygtransporter i tid, då amerikansk militär 

ockuperat och tagit kontroll över Haitiska flygplatser
13

. Vid analys av tidigare studier 

och genom nyligen pågående brister vid militär involvering i biståndsoperationer, kan 

förslag ges på hur agerandet i teorin borde gå till.  

6.2   Rekommendationer för framtida militär inverkan 

För att bistå med en bra behovsanalys bör man förslagsvis använda sig av experter för 

att snabbt uppskatta vilka militära tillgångar som kan behövas, för att komplettera för 

biståndsorganisationernas insatser vid en naturkatastrof (enligt Oslo Guidelines – 

paragraf 5 och 24). Detta är FN OCHA:s koordineringsenhet UNDAC
14

 (United 

Nations Disaster Assessment and Coordination) bäst lämpade att utföra, i samarbete 

med det drabbade landets regering, på vilkas begäran analysen först kan utföras (enligt 

paragraf 25 och 26). En överblick av tillvägagångssättet är illustrerad på nästa sida, 

Figur 3. Om militära tillgångar anses nödvändiga och överensstämmer med Oslo 

Guidelines principer (paragraf 20 och 21), bör de resurser begäras som tros behövas. 

För att veta vilka resurser som finns tillgängliga från de olika givarländerna, bör 

OCHA:s MCDA Register
15

 (Military and Civil Defense Assets Register) användas till 

sin fulla potential. Registret upprättades för att FN:s medlemsländer skulle lämna 

uppgifter om vilka militära resurser (personal, materiel, utrustning och tjänster) de kan 

bidra med vid en potentiell katastrofsituation. Problemet med registret idag är att 

flertalet länder inte tillhandahåller tillräcklig informationen, eller uppdaterar den 

tillräckligt ofta
9
. Därför borde satsningar göras på att upplysa dessa länder om 

potentialen av registret och få dessa att bidra fullt ut. Att etablera bra relationer mellan 

länder som löper större risk att drabbas av naturkatastrofer och även saknar kunskaper i 
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tillvägagångssättet vid begäran om militära tillgångar utifrån, och länder vars militära 

resurser är starka i närliggande områden, är av stor angelägenhet.  

Förutom den övergripande logistiska problematiken, bör militära förband och dess 

ledning utbilda experter inom samarbetet med biståndsorganisationerna, kanske 

framförallt kommunikationen dem emellan. Samma expertis bör finnas hos 

biståndsorganisationerna själva. De humanitära organisationerna borde även utveckla 

indikationer för varje kluster i systemet för när militär kan dra sig tillbaka. Eftersom 

antalet naturkatastrofer statistiskt sett ökat konstant de senaste åren
16

, bland annat till 

följd av klimatpåverkan, så har även behovet av resurser ökat. Därför är det av stor vikt 

att biståndsorganisationerna även lär sig att acceptera militär närvaro och integrerar den 

i sitt arbete. Att stöta bort militära medel för att de ej kan tyckas matcha 

biståndsorganisationernas värderingar och image för humanitärt arbete, kommer inte 

vara hållbart i längden med den utveckling och behov av bistånd som framtiden 

kommer kräva. 

 

Figur 3.    FN:s UNDAC Team som har bra anknytning till det militära, bör tillsammans med regering 

och övriga biståndsorganisationer göra en behovsanalys direkt efter inträffad katastrof. 

Följer efterfrågade militära tillgångar riktlinjerna för Oslo Guidelines, kan FN:s MCDA 

Register användas för att lokalisera och skicka in de rätta militära resurser, vilka skall 

komplettera för de humanitära tillgångarna som biståndsorganisationerna står för. 

Figur 3 skapad av Rasmus Englund, KTH. 
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7. Diskussion 

Röda Korset gör mycket gott i världen, trots den demoniserande bild som ibland målas 

upp i media kring biståndsorganisationernas skrå. Undersökandet visar en självkritisk 

organisation där den allt mer missvisande ”hellre än bra” – stämpeln successivt tvättas 

bort. Överraskande effektivt distribueras både externa och interna resurser till 

katastrofplatser och bilden av oorganiserade volontärer med mer hjärta än kunskap 

vänds upp och ned. Precis som vid många projekt i företagsvärlden så leds de personer 

som inte är så erfarna av individer med hög utbildning och lång erfarenhet, då det inte 

finns stort utrymme för nybörjarmisstag. Det handlar trots allt i detta fall om 

människoliv och det är Röda Korset, inte minst på grund av media, medvetna om. De 

måste agera på professionellast möjliga sätt, allt annat är dålig reklam. Röda Korsets 

strukturer förfinas både iterativt och med omvälvande teknologi, då organisationen är 

mycket adaptiv, självgranskande och samtidigt föremål för många innovativa system 

från världens tekniska universitet, eftersom organisationen har stora kapitalresurser.   

Givetvis finns det saker som går fel, men det beror snarare på naturkatastrofers 

komplexa och oförutsägbara natur än på reella fel i projektstrukturen. Även detta 

försöker Röda Korset emellertid råda bot på med så kallad Disaster Prepardness, det är 

ett område vilket ej avhandlats i denna rapport, men för att citera Nina Paulsson: 

”Varje dollar investerad i katastrofföreberedande syfte motsvarar en insats på fyra 

dollar när en katastrof väl inträffar”   

Vad det gäller reella problem i själva katastrofsituationen så framhåller media och 

diverse avhandlingar de största problemen att vara logistik och samarbete mellan olika 

biståndsorganisationer. Detta gäller såväl missgynnande profilering, duplicering av 

hjälp och förnödenheter samt allmän oordning. Därför har en djupdykning gjorts i dessa 

båda världar, med något oväntat positiva besked som följd. Vad det gäller den logistiska 

kritiken så applicerar den inte till Röda Korset som organisation, även om den mycket 

väl kan göra det för andra organisationer. Röda Korset är nämligen ett logistiskt 

föredöme även för mer kommersiellt inriktade företag, då de erhållit ett flertal tunga 

prestigepriser för såväl dess logistik som dess Supply Chain Management.  

När istället problemet med samarbetssvårigheter mellan de olika aktörerna vid en 

katastrofsituation står i fokus, vilket ständigt har påvisats vara ett av de mest påtagliga 

problemen, är det av stor vikt att satsningar görs för att undvika detta dilemma på bästa 

möjliga sätt. Detta har FN emellertid tagit på yttersta allvar på grund av den bristfälligt 

koordinerade insatsen vid tsunamikatastrofen 2004 och det är ett område inom vilka 

massiva resurser disponeras.  
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8. Slutsatser 

Granskningar av biståndsvärlden har visat att det sedan jordbävningen i Indiska 

Oceanen 2004 vidtagits flera relevanta åtgärder för att hantera och förbättra 

koordineringen och samarbetet mellan de olika biståndsorganisationerna.  

Vad som däremot kommit i skymundan, och vars inverkan ständigt ökar vilket försvårar 

situationen, är den närvaro av militära medel som i biståndsoperationerna tvingas 

samarbeta med de rent humanitära organisationerna. Det handlar främst om utländsk 

influgen militär som beroende på drabbat område rent geografiskt skiljer sig åt väldigt 

mycket, då militära resurser i dagsläget saknar en fast strategi gällande när de skall 

sättas in, och hur man skall jobba. Detta påverkar i stor omfattning samarbetet till 

biståndsorganisationerna, och kollaborationen har visat sig generera stora svårigheter, 

vilka ibland även motverkat biståndsarbetet. För att på bästa sätt effektivisera och 

samordna militärt och rent humanitärt arbete, gav analyser genom litteraturstudier och 

genomförd fallstudie några förslag på områden som bör belysas och behandlas 

ytterligare: 

 FN OCHA:s UNDAC team bör utföra behovsanalyser på det drabbade landets 

begäran, eftersom de arbetar nära militären och bäst bör förstå vad som behöver 

kompletteras biståndsorganisationerna. 

 Begärda militära tillgångar bör först kontrolleras så att de avstämmer med 

riktlinjerna och principerna för Oslo Guidelines, vilkas innebörd man även 

måste upplysa mer om. 

 FN bör satsa på att upplysa samtliga länder om OCHA:s MCDA Register, vilket 

är en databas för FN-staternas militära resurser, och se till att det fullständigas 

och uppdateras för att nå full potential. 

 Bättre relationer bör etableras mellan länder i riskzonen att drabbas av 

naturkatastrofer, och deras närliggande länder med militära resurser av värde.  

 Militära aktörer bör utbilda speciell personal inom koordinering med 

biståndsorganisationer vid naturkatastrofer, och vice versa. Detta är speciellt 

viktigt inom området kommunikation då man använder sig av olika 

terminologier, regelverk och prioriteringar. 

 Biståndsorganisationerna bör utveckla indikationer för när militär kan dra sig 

tillbaka, förslagsvis för varje kluster i FN:s klustersystem. Detta är viktigt för att 

inte utveckla en spänd och tryckt relation till det drabbade landets befolkning, 

genom en alltför stor militär etablering i landet. 

För en självkritisk diskussion av arbetet i sin helhet och slutsatserna, hänvisas vidare 

läsning till Bilaga 4.  
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10.  Tack 
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Johan Franzén för att de opponerat på en tidig utgåva av rapporten och väglett oss mot 

ett bättre färdigställt arbete. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag Röda Korset 

 

Övergripande frågeställning: Hur mobiliseras och bedrivs biståndsprojekt vid 

katastrofsituationer? (Fokus på naturliga katastrofer av plötslig karaktär; 

jordbävningar, tornados, orkaner och tsunamis mm.)  

 

Början – Situationen detekteras och evalueras  

 
När en katastrof inträffar: Vad händer? Vad är det första man gör, vad är det för apparat 

som sätts igång?  

 

  Hur samlar man in information och utvärderar situationen? Är det bara information 

från Röda Korset i landet som drabbats som tas hänsyn till? Är det i Genève som 

informationen utvärderas och order skickas ut därifrån?  

 Vad är det för information från Genève egentligen? Berätta!  

 Hur får organisationen in pengar till en hjälpinsats (dvs. via sparbössor, tv-galor och 

samarbeten, via telefonnummer osv.) Hur pengarna ackumuleras till en enhet och 

sedan distribueras mm.  

 Vad är det för specialister som flygs in från Sverige till drabbade länder? Är det 

människor som arbetar inom Röda Korset, eller? Är dessa specialister avlönade?  

 Har man en buffert med pengar som kan sättas in vid katastrofsituationer, eller 

förlitar man sig primärt på insamling till Röda Korsets katastrofhjälp?  

 Några ”projektmallar” som alltid gäller? Finns det i så fall specifika mallar för olika 

typer av katastrofer, för man måste ju börja snabbt.  

 Kontakt med andra enheter inom organisationen, hur går det till (kontaktar man det 

drabbade landets högkvarter och de ger information om vad situationen behöver, 

eller använder man externa informationskällor?)  

 Kontakt och samarbete med andra biståndsorganisationer (eller kör man helt sitt 

eget race?) Är man dels beroende av andra för att kunna operera fullt ut?  

 Är planeringsprocessen kontinuerlig och föränderlig? Är systemet flexibelt eller 

förlitar man sig på den första bedömningen och kör på?  

 Största svårigheterna? Det måste in jättestora volymer jättesnabbt, det är stor 

tidspress med arbetande volontärer som kanske är oerfarna vad det gäller 

katastrofarbete.  

 Transport av förnödenheter till drabbade länder. Externa företag som bistår detta?  
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Mitten – När planeringen lett till inledd hjälpinsats  

 Hur kontrolleras arbetet på plats? Hur sker kommunikationen? Antar att 

volontärerna ordnas in i team som lyder under någon form informerad gruppledare 

som i sin tur får informationen från någon annan.  

 Hur jobbar man på plats för att personalen ska känna trygghet? Då det ofta är 

extrema situationer och personalen är frivillig. Det blir ju anarki och annat i många 

katastrofsituationer.  

 Var inkvarteras personalen? Måste man mobilisera bostäder till dessa eller hur gör 

man?  

 Jobbar en avdelning inom RK enbart med de arbetandes boende, mat, säkerhet etc.?  

 Hur sker informationsflödet under arbetets gång mellan personal på plats och de 

som mobiliserar och styr logistiken för hela projektverksamheten?  

 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER:  

 Finns det någon som samordnar och styr arbetet ur ett större perspektiv mellan de 

olika biståndsorganisationerna?? UNICEF – RK - Läkare u. gränser  

 På vilket sätt ser du att konkurrensen organisationer emellan förhindrar arbetet? Det 

har ju varit mycket kritik kring det här och vi antar att biståndsorganisationerna 

försöker jobba på detta.  

 Finns det några svårigheter med att arbeta med kommersiella företag, 

transportföretag och så?  

 Delar man in RK i olika logistikkedjor och samordnar dessa med likartade 

logistikkedjor inom andra organisationer? (Ex -mat/vatten eller -bostäder)  

 Hur viktigt är det att vara dynamisk och anpassningsbar i arbetet?? Är detta lättare 

för stora organisationer och svårare för mindre nischade?  

 

Slutet – När är det över och vad gör man då?  

 När avslutar man projektet? Vem avslutar projektet och när drar sig de hjälpande 

länderna ut ur situationen? När budgeten är nådd? Vad händer om det inträffar en 

katastrof någon annan stans, då måste ju resurserna omfördelas och prioriteringar 

göras.  

 Hur utvärderas insatsen och vad händer med den informationen? Hur följer man upp 

och utvärderar organisationens insatser? Om man gör justeringar i arbetssättet och tar lärdom 

inför kommande katastrofer etc.  

 Vad prioriteras högst? Insatsernas kostnadseffektivitet eller förmågan att göra dem 

mer innovativa/dynamiska/kvicka?  
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Övriga aspekter  

1. T.ex. det här med att arbetarna motiveras och uppdrag och självuppfyllelse snarare 

än pengar. Därför är det viktigt med information, träning och ett sk. ”minne” inom 

organisationen.  

2. Förberedande resurser - t.ex. vid återkommande naturkatastrofer som 

tornadosäsonger och så.  

3. Är det någon skillnad i arbetet beroende på vilken typ av katastrof som har inträffat?  

4. Kan arbetsstyrkan ta sig an vilket uppdrag som helst i världen på någorlunda 

likartade sätt? Förutsätts medarbetarna (volontärerna) ha information om saker som 

skulle kunna hända och hur de ska agera? Man kan ju tänka sig att varje 

katastrofsituation är unik på något sätt.  

5. Finns det olika grupper för olika typer av katastrofer? Dvs. finns det till 

exempeljordbävningsansvariga experter utposterade lite överallt i världen.  

6. Enligt EM-DAT ökar antalet storskaliga katastrofer (fr 50 till mer än 400 årligen på 

30 års tid) beroende på den globala uppvärmningen enligt många. Hur ser mönstret 

ut och hur ser man på framtiden? Ökar resurser, budget etc hela tiden?  

7. Medias roll – informationsflöde. Hjälpa till att samla in pengar till organisationer. 

Hur ser samarbetet ut?  
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Bilaga 2: Klustersystemet – ett sätt att koordinera 

biståndsorganisationer 

Efter jordbävningen i Indiska oceanen 2004 så erhöll de närvarande 

biståndsorganisationerna massiv kritik
1
 pga. brist på koordinering mellan alla 

närvarande parter. Detta så till den grad att en stor del av hjälpinsatsen blev 

verkningslös och Förenta Nationerna har tvingats reagera för att detta inte skall ske i 

samma omfattning i framtiden. FN har nu hela det övergripande ansvaret vid alla större 

katastrofsituationer. FN-organet IASC (Inter-Agency Standing Committee) har därför 

skapat så kallade kluster av organisationer som arbetar inom samma område, och de har 

även designerat klusterledare
2
. De olika kluster som finns i dagsläget är: 

 Jordbruk  

 Camp-koordination/management  

 Snabb återhämtning   

 Utbildning  

 Skydd  

 Kommunikation  

 Hälsa  

 Logistik  

 Näring  

 Beskydd 

 Vatten, sanitet och hygien  

Alla organisationerna inom varje specifikt kluster måste ha kontinuerliga möten och 

utvärderingar för att se att de erbjuder hjälp på effektivast möjliga sätt. Röda Korset är 

den enda organisation utanför FN som fungerar som klusterledare (skydd), och har 

därmed ett övergripande ansvar för koordinering av denna sektor. Ansvaret för hela 

klusteroperationen delas mellan FN:s HC (Humanitarian Coordinator) och OCHA 

(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
3
. 

 

Referenser till Bilaga 2: 

1. Calderón, P.J. (2010). Lessons learned: From Tsunami to Haiti. Brussels, 

Belgium.  

2. Inter-Agency Standing Committee (IASC). Using the Cluster Approach to 

strengthen Humanitarian Response. (2006). 

3. Inter-Agency Standing Committee (IASC). Operational Guidance to select 

Cluster Leads in Major Emergencies. (2006). 
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Bilaga 3: Oslo Guidelines – Rev. 1.1 November 2007 

 
 
 

 Guidelines On  

 

The Use of Foreign Military and Civil Defence  

Assets In Disaster Relief - “Oslo Guidelines”  

 
Updated November 2006  

 (Revision 1.1 November 2007)   

 
The “Oslo Guidelines” were originally prepared over a period of two years beginning in 1992. They were 

the result of a collaborative effort that culminated in an international conference in Oslo, Norway, in 

January 1994 and were released in May 1994. The following States and Organizations were involved in 

this effort:  

Argentina, Austria, Belgium, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Kenya, the Netherlands, Norway, Russian 

Federation, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of 

America, AFDRU, Brown University's Watson Institute, DHA, European Union/ECHO, ICDO, ICRC, 

IFRC, INSARAG, NATO, Steering Committee for Humanitarian Response, UNHCR, UN Legal Liaison 

Office, University of Naples, University of Ruhr, WHO and Western European Union. Over 180 

delegates from 45 States and 25 organizations attended the conference.  

The unprecedented deployment in 2005 of military forces and assets in support of humanitarian response 

to natural disasters, following an increasing trend over the past years, confirmed the need to update the 

1994 “Oslo Guidelines”. The Consultative Group on the Use of Military and Civil Defence Assets 

(MCDA), at its annual meeting in December 2005, tasked OCHA’s Civil-Military Coordination Section 

(CMCS) with this facelift, to reflect current terminology and organizational changes, following a layout 

similar to the 2003 “Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United 

Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies” (“MCDA Guidelines”).  

The Oslo Guidelines were re-launched at an event hosted by the Government of Norway, in Oslo, on 27 

November 2006, held in conjunction with the annual meeting of the Consultative Group on the Use of 

MCDA. Norway, Switzerland and Sweden took the lead in the update, facilitated by OCHA’s Civil-

Military Coordination Section / Emergency Services Branch.  

Changes in this Revision 1.1 concern the addition of the word “foreign” in the title, as well as additions 

for clarification to paragraph 5, as per consensus in the Extraordinary Session of the Consultative Group 

on the Use of MCDA, on 28 November 2007. 
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Introduction 

 

Key Terms and Definitions  

The following terms are essential for establishing a common understanding of the terminology used by 

the guidelines as set out in this document.  

1. Humanitarian Assistance: Humanitarian assistance is aid to an affected population that seeks, as its 

primary purpose, to save lives and alleviate suffering of a crisis-affected population. Humanitarian 

assistance must be provided in accordance with the basic humanitarian principles of humanity, 

impartiality and neutrality. For the purposes of these guidelines, assistance can be divided into three 

categories based on the degree of contact with the affected population. These categories are important 

because they help define which types of humanitarian activities might be appropriate to support with 

international military resources under different conditions, given that ample consultation has been 

conducted with all concerned parties to explain the nature and necessity of the assistance.  

Direct Assistance is the face-to-face distribution of goods and services.  

Indirect Assistance is at least one step removed from the population and 

involves such activities as transporting relief goods or relief personnel.  

Infrastructure Support involves providing general services, such as 

road repair, airspace management and power generation that facilitate 

relief, but are not necessarily visible to or solely for the benefit of the 

affected population.  

2. International Disaster Relief Assistance (IDRA): In the context of the present Guidelines, 

international disaster relief assistance means material, personnel and services provided by the 

international community to an Affected State to meet the needs of those affected by a disaster. It includes 

all actions necessary to grant and facilitate movement over the territory, including the territorial waters 

and the airspace, of a Transit State. IDRA delivered in accordance with the humanitarian principles 

identified above is humanitarian assistance.  

3. Military and Civil Defence Assets (MCDA): MCDA comprise relief personnel, equipment, supplies 

and services provided by foreign military and civil defence organizations for IDRA. Further, for the 

purpose of this project, civil defence organization means any organization that, under the control of a 

Government, performs the functions enumerated in paragraph 61 of Additional Protocol I to the Geneva 

Conventions of 1949. When these forces are under UN control they are referred to as UN MCDA.  

4. Other Deployed Forces: These are all military and civil defence forces deployed in the region other 

than UN MCDA. They include the forces deployed by the Affected State and any foreign forces deployed 

under bilateral agreements or under the auspices of organizations other than the UN.  

5. Last Resort: Military and civil defence assets should be seen as a tool complementing existing relief 

mechanisms in order to provide specific support to specific requirements, in response to the 

acknowledged "humanitarian gap" between the disaster needs that the relief community is being asked to 

satisfy and the resources available to meet them. Therefore, foreign military and civil defence assets 

should be requested only where there is no comparable civilian alternative and only the use of military or 

civil defence assets can meet a critical humanitarian need. The military or civil defence asset must 

therefore be unique in capability and availability. However, foreign civil protection assets, when civilian 

in nature and respecting humanitarian principles, can provide an important direct and indirect contribution 

to humanitarian actions based on humanitarian needs assessments and their possible advantages in terms 

of speed, specialisation, efficiency and effectiveness, especially in the early phase of relief response. The 

use of civil protection assets should be needs driven, complementary to and coherent with humanitarian 

aid operations, respecting the overall coordinating role of the UN.  

6. Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator: The Resident Coordinator (RC) is the head 

of the UN Country Team. In a natural disaster emergency, the Resident Coordinator or another competent 

UN official may be designated as the Humanitarian Coordinator (HC). In large-scale emergencies, a 
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separate Humanitarian Coordinator is often appointed. If the emergency affects more than one country, a 

Regional Humanitarian Coordinator may be appointed.  

7. Emergency Relief Coordinator and Inter-Agency Standing Committee: The Emergency Relief 

Coordinator (ERC) is the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and coordinates the 

international response to humanitarian emergencies and disasters. The Inter-Agency Standing Committee 

(IASC) is chaired by the ERC and has the membership of all UN operational humanitarian agencies, with 

standing invitation to ICRC, IFRC, IOM, UNHCHR, the Representative of the Secretary-General on 

IDPs, the World Bank and the three NGO consortia (ICVA, InterAction and SCHR). The decision 

whether to and who to appoint as Humanitarian Coordinator is made by the Emergency Relief 

Coordinator (ERC), in consultation with the Inter-Agency Standing Committee.  

8. UN Humanitarian Civil Military Coordination (UN-CMCoord): The essential dialogue and 

interaction between civilian and military actors in humanitarian emergencies that is necessary to protect 

and promote humanitarian principles, avoid competition, minimize inconsistency, and when appropriate 

pursue common goals. Basic strategies range from coexistence to cooperation. Coordination is a shared 

responsibility facilitated by liaison and common training.  

 

Aim  

9. The aim of the present Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief 

(hereinafter referred to as "Oslo Guidelines") is to establish the basic framework for formalizing and 

improving the effectiveness and efficiency of the use of foreign military and civil defence assets in 

international disaster relief operations.  

 

Scope  

10. The “Oslo Guidelines” address the use of MCDA following natural, technological and environmental 

emergencies in times of peace. The principles, mechanisms and procedures concerning military forces 

participating in peacekeeping operations or the delivery of humanitarian assistance in situations of armed 

conflict are not encompassed by this document. The use of MCDA in armed conflict situations is covered 

in the “Guidelines On The Use of Military and Civil Defence Assets To Support United Nations 

Humanitarian Activities in Complex Emergencies” (“MCDA Guidelines” - March 2003).  

11. These guidelines cover the use of United Nations Military and Civil Defence Assets (UN MCDA) -- 

military and civil defence resources requested by the UN humanitarian agencies and deployed under UN 

control specifically to support humanitarian activities -- as well as other foreign military and civil defence 

assets that might be available. These other forces on other missions are referred to as “other deployed 

forces”.  

12. Principles, concepts, and procedures are provided for requesting and coordinating military and civil 

defence assets when these resources are deemed necessary and appropriate, and for interfacing with 

foreign military forces who are conducting activities which impact on UN humanitarian activities.  

13. These guidelines are primarily intended for use by UN humanitarian agencies and their implementing 

and operational partners, Resident and Humanitarian Coordinators, UN MCDA commanders and 

commanders of other deployed forces performing missions in support of the UN humanitarian agencies 

and liaison officers coordinating UN humanitarian activities with foreign military forces. All 

humanitarian actors should also be familiar with the principles, concepts and procedures set out herein 

and encouraged to adhere to them, as appropriate.  

14. They could also be used by decision-makers in Member States and regional organizations when 

considering the use of military and civil defence assets to provide assistance to civilian populations in 

natural disasters and technological or environmental emergencies in times of peace.  

15. This document focuses on the use of military and civil defence assets in disaster relief operations. The 

foundation for effective coordination of military and civilian assistance during reconstruction and 

rehabilitation is often established during the first phase of an international response. However, 

reconstruction and rehabilitation activities are beyond the scope of this document.  
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Status  

16. The UN Inter-Agency Standing Committee (IASC) and the UN humanitarian agencies have agreed to 

these guidelines. Implementing and operational partners are encouraged to follow this guidance. Member 

States and regional organizations engaged in relief or military operations in response to natural disasters 

are also encouraged to use the principles and procedures provided herein. While a significant number of 

Member States have participated in the development of the guidelines and endorsed their use, they are not 

binding on Member States. The guidelines are considered a living document and may be reviewed as 

appropriate in the future.  

17. These guidelines will not, in any way, affect the rights, obligations or responsibilities of States and 

individuals under international law. This includes, but is not limited to, the obligation to allow and 

facilitate rapid and unimpeded delivery of relief consignments, equipment and personnel, protect such 

consignments, and facilitate their rapid distribution. Nor will these guidelines affect the obligations of 

States that are parties to the United Nations Conventions on the Safety and Security of United Nations 

Personnel, the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977, or the Charter of the 

United Nations.  

 

Organization  

18. The remainder of the document is divided into two parts. The first section contains principles that 

guide the use of foreign military and civil defence assets in disaster relief operations. The second section 

describes the tasks and responsibilities of key actors in situations where UN MCDA are used and in 

situations when other deployed forces are requested by the United Nations to support humanitarian 

activities.  

Three Annexes are attached to the document:  

Annex I: Model Agreement Covering the Status of MCDA  

Annex II: Example of CMCS Request for MCDA  

Annex III: Abbreviations  

 

Comments, Recommendations and Future Changes  

19. This document was prepared under the auspices of the UN MCDA Project. It complements the 

existing “Guidelines On the Use of Military and Civil Defence Assets in Support of United Nations 

Humanitarian Activities in Complex Emergencies” (“MCDA Guidelines” - March 2003). The Civil-

Military Coordination Section (CMCS) of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) provides the Secretariat for the UN MCDA Project and is responsible for maintaining these 

guidelines. Comments should be directed to the Chief, CMCS, Emergency Services Branch, OCHA 

(Geneva), Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, or cmcs@un.org. Proposed changes will 

be brought forward annually in the Consultative Group On The Use Of MCDA and incorporated in 

consultation with the Advisory Panel to CMCS, and when necessary referred to the ERC and IASC.  
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Principles and Concepts  

 
Core Principles  

20. As per UN General Assembly Resolution 46/182 humanitarian assistance must be provided in 

accordance with the principles of humanity, neutrality and impartiality.  

Humanity: Human suffering must be addressed wherever it is found, with particular 

attention to the most vulnerable in the population, such as children, women and the 

elderly. The dignity and rights of all victims must be respected and protected.  

Neutrality: Humanitarian assistance must be provided without engaging in hostilities or 

taking sides in controversies of a political, religious or ideological nature.  

Impartiality: Humanitarian assistance must be provided without discriminating as to 

ethnic origin, gender, nationality, political opinions, race or religion. Relief of the 

suffering must be guided solely by needs and priority must be given to the most urgent 

cases of distress.  

21. In addition to these three humanitarian principles, the United Nations seeks to provide humanitarian 

assistance with full respect for the sovereignty of States. As also stated in General Assembly Resolution 

46/182:  

“The sovereignty, territorial integrity and national unity of States must be fully 

respected in accordance with the Charter of the United Nations. In this context, 

humanitarian assistance should be provided with the consent of the affected country and 

in principle on the basis of an appeal by the affected country.”  

22. The United Nations humanitarian agencies involved in humanitarian activities subscribe to these 

principles and have incorporated these concepts in their respective mandates and operational guidelines.  

23. As a matter of principle, the military and civil defence assets of forces that may be perceived as 

belligerents or of units that find themselves actively engaged in combat in the affected country or region 

shall not be used to support UN humanitarian activities.  

 

Complementarity  

24. Military and civil defence assets should be seen as a tool complementing existing relief mechanisms 

in order to provide specific support to specific requirements, in response to the acknowledged 

"humanitarian gap" between the disaster needs that the relief community is being asked to satisfy and the 

resources available to meet them.  

 

Responsibility and Management  

25. MCDA can be mobilized and deployed bilaterally or under regional or alliance agreements as “other 

deployed forces” or as part of a United Nations operation as “UN MCDA”. All disaster relief, including 

MCDA should be provided at the request or with the consent of the Affected State and, in principle, on 

the basis of an appeal for international assistance.  

26. All relief actions remain the overall responsibility of the Affected State and are complemented by 

foreign MCDA operating bilaterally or within an international relief effort.  

 
Costing and Funding  

27. Foreign MCDA assistance should be provided at no cost to the Affected State, unless otherwise 

agreed between concerned States or regulated by international agreements.  

28. An Assisting State deciding to employ its MCDA should bear in mind the cost/benefit ratio of such 

operations as compared to other alternatives, if available. In principle, the costs involved in using MCDA 
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on disaster relief missions abroad should be covered by funds other than those available for international 

development activities.  

 
Identification and Security  

29. In principle, foreign military and civil defence personnel deploying on disaster relief missions will do 

so unarmed and in national uniforms. The overall responsibility for providing adequate security for 

authorized foreign MCDA support remains with the Affected State.  

 
Legal Status  

30. On the basis of Article 105 of the Charter of the United Nations, individual UN MCDA personnel, 

alerted, mobilized and deployed at the request of OCHA may be granted the status of experts on mission 

for the United Nations according to article VI of the Convention on the Privileges and Immunities of the 

United Nations adopted by the General Assembly on 13 February 1946.  

31. Most foreign MCDA deployed in a natural disaster will be deployed based on bilateral agreements or 

multilateral treaties. These agreements should address the status of forces deployed on relief operations. If 

such agreements have not been concluded, it is recommended that States, wishing to act bilaterally, 

should make use of the Model Agreement covering the Status of MCDA set out in Annex I of this 

document.  

 

Key Concepts For Use Of Military and Civil Defence Assets (MCDA) by UN Agencies  

32. In addition and in the framework of the above-mentioned principles, the use of MCDA by UN 

agencies in response to a natural disaster shall be guided by the six following standards:  

i. Requests for MCDA to support UN agencies must be made by the Humanitarian 

Coordinator/Resident Coordinator, with the consent of the Affected State, and based 

solely on humanitarian criteria.  

ii. MCDA should be employed by UN humanitarian agencies as a last resort, i.e. only in the 

absence of any other available civilian alternative to support urgent humanitarian needs 

in the time required.  

iii. A UN humanitarian operation using military assets must retain its civilian nature and 

character. While MCDA may remain under military control, the operation as a whole 

must remain under the overall authority and control of the responsible humanitarian 

organization. This does not infer any civilian command and control status over military 

assets.  

iv. Humanitarian work should be performed by humanitarian organizations. Insofar as military 

organizations have a role to play in supporting humanitarian work, it should, to the 

extent possible, not encompass direct assistance, in order to retain a clear distinction 

between the normal functions and roles of humanitarian and military stakeholders.  

v. Any use of MCDA should be, at its onset, clearly limited in time and scale and present an exit 

strategy element that defines clearly how the function it undertakes could, in the future, 

be undertaken by civilian personnel.  

vi. Countries providing MCDA to support UN humanitarian operations should ensure that they 

respect the UN Codes of Conduct and the humanitarian principles.  

 

33. Implementing and operational partners and members of international civil society, are expected to 

adhere to these core principles and have been encouraged to adopt the "Code of Conduct for the 

International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organizations (NGOs) in 

Disaster Relief”.  
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Avoiding Reliance on Military Resources  

34. Most MCDA provided by Member States explicitly for UN use are diverted from other missions and 

are only temporarily available. When higher priority military missions emerge these assets and/or forces 

may be recalled by the Member States or regional organizations concerned. Therefore, as a general 

principle, UN humanitarian agencies must avoid becoming dependent on military resources and Member 

States are encouraged to invest in increased civilian capacity instead of the ad hoc use of military forces 

to support humanitarian actors.  

35. However, there are circumstances when most requirements or security conditions are such that 

military assets provide the means of last resort for addressing the needs in a timely, effective way. In such 

cases, military resources, when available, may be appropriate for use. In general these assets can be 

divided into two categories: United Nations Military and Civil Defence Assets (UN MCDA) and 

resources from other deployed forces.  

36. The principal distinctions between these two types of resources are that UN MCDA have been placed 

under the control of the UN humanitarian agencies and deployed on a full-time basis specifically to 

support UN humanitarian activities. Only a limited number of these resources are normally available for 

most emergencies. Other deployed forces are under the direction, and/or support of other entities, 

including foreign forces stationed in the Affected State or region, military resources provided under 

bilateral or multilateral agreements, and UN peacekeeping forces.  

 

Operational Standards for the Use of UN MCDA  

37. To be effective, the direction and coordination of the overall humanitarian effort requires the 

leadership of professional humanitarian staff. As such, UN MCDA should always remain under civilian 

control. However, humanitarian agencies making use of MCDA must understand that ultimately the 

safety and security of these assets is the responsibility of the designated military or civil defence 

commander, and Assisting States will normally direct their commanders to decline missions they view as 

unnecessarily risky or inappropriate.  

38. In principle, unarmed UN MCDA, accepted as neutral and impartial, and clearly distinguished from 

other military units, can be used to support the full range of humanitarian activities. However, their 

involvement in direct assistance should be weighed on a case-by-case basis and only if it satisfies the 

criteria of last resort. Their activities should focus on indirect assistance and infrastructure support 

missions.  

39. Military and civil defence personnel employed exclusively in the support of UN humanitarian 

activities should be clearly distinguished from those forces engaged in other military missions, including 

the military component of peacekeeping missions, peace operations and peace support, and accorded the 

appropriate protection by the Affected State and any combatants.  

40. Acceptable means for distinguishing UN MCDA from security and forces engaged in military 

operations are the markings of the supported UN humanitarian agency or the use of civil defence 

markings accorded protection under the Geneva Conventions. When UN MCDA are from military 

organizations the appropriate white markings and UN symbols may be used. When civil defence assets 

are employed they should be marked in accordance with the Geneva Conventions.  

41. Military personnel providing direct assistance should not be armed and should rely on the security 

measures of the supported humanitarian agency. Guidelines for the security of UN personnel are set by 

the UN Department of Safety and Security (UN DSS)  

42. Under no circumstance will the request for UN MCDA be construed as an endorsement of any 

military operations or be used as a justification for undertaking combat operations, resorting to the use of 

force, or the violation of State sovereignty.  

43. Under no circumstance will UN MCDA be used to provide security for UN humanitarian activities. A 

separate security force may, however, be used to ensure security in areas where humanitarian personnel 

may be attacked while delivering humanitarian assistance. Such assistance, however, is not addressed in 

this document. Further reference can be found in the Non-Binding Guidelines on The Use of Military and 
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Armed Escorts for Humanitarian Convoys (text of 14 September 2001 approved by the IASC Working 

Group).  

 

Operational Standards for the Use of Other Deployed Forces  

44. Military forces deployed by Member States or regional organizations may also provide support to UN 

humanitarian agencies when requested by the UN Humanitarian Coordinator or other designated officials. 

When these forces undertake activities in support of UN humanitarian agencies or their implementing and 

operational partners, this support will be on a case-by-case basis, subject to a request. These military 

assets will remain under the control of the military force commander.  

45. Military or civil defence forces undertaking missions to support UN humanitarian activities should 

reconcile their modus operandi with the circumstances of the operating environment. Under these 

conditions only, and provided the modus operandi in question respects all appropriate humanitarian 

principles, should the Humanitarian Coordinator, or other responsible UN authority, authorize the 

mission.  

46. Military and Civil Defence units, other than UN MCDA, performing assistance missions are in 

principle not granted any special protection other than those granted by the Affected State, nor are they 

authorized to display the emblems of the supported UN humanitarian agencies.  

47. As with UN MCDA the use of other deployed forces by UN agencies should be coordinated with the 

Affected State.  

 

United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord) in Natural 

Disasters  

48. In response to most major natural disasters the United Nations will deploy a United Nations Disaster 

Assessment and Coordination (UNDAC) Team. When there are major international search and rescue 

operations to be coordinated, this team will establish an On-site Operations Coordination Centre 

(OSOCC). These relief coordination tools are deployed in support of the Local Emergency Management 

Authority (LEMA), normally at the request of the Humanitarian Coordinator or Resident Coordinator. 

Civil-military coordination will often take place within this framework and in close coordination with the 

local and national authorities.  

49. Critical areas for coordination include security, logistics, medical, transportation, and 

communications. In these areas, the steady flow of timely information is essential for the success of 

humanitarian missions. Within these areas there will often be opportunities for task division and planning 

at both senior levels of the UN and the military and at the field level.  

50. One of the effective ways to share information, and when appropriate share tasks and participate in 

planning, is through the exchange of liaison personnel from the appropriate UN humanitarian agencies 

and the military at the necessary levels. OCHA’s Civil-Military Coordination Section (CMCS) offers 

training to military and civilian actors in civil-military coordination and liaison in both natural disasters 

and complex emergencies. Several UN humanitarian agencies have built up cadres of personnel 

experienced in liaising with military personnel. Trained liaison personnel are also available through the 

CMCS to UN humanitarian agencies and other actors responding to natural disasters and complex 

emergencies.  
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Tasks and Responsibilities 

 

Affected State and Transit States  

51. The Affected State has primary responsibility for providing humanitarian assistance on its territory. 

The Affected State has the right to decline the use of MCDA on a case-by-case basis, even though UN 

humanitarian agencies may have been requested by the Affected State or the UN Secretary General to 

provide assistance.  

52. States adopting a specific policy on the use of foreign MCDA within its borders may consider making 

this position known to the UN Resident Coordinator and/or UN Humanitarian Coordinator (if present), 

and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).  

53. National authorities in potential Affected States are responsible for disaster preparedness plans, which 

should include the receipt of international assistance, procedures for receipt and use of foreign MCDA, 

and training for the coordination and employment of these assets.  

54. The Affected State should provide to the international community timely and accurate information on 

the nature and magnitude of the disaster, in order to enhance the effectiveness of external assistance. (If 

necessary, OCHA can assist the Affected State in this task through its UNDAC programme.)  

55. Disaster-prone States that are potential recipients of foreign MCDA should advise OCHA of their 

anticipated relief assistance needs, appoint a single national point of contact to facilitate the receipt of 

these resources, and confirm their policy and point of contact at the onset of an emergency.  

56. States that permit UN humanitarian agencies to call on MCDA already deployed by other nations 

within their borders should make any restrictions on the use of these forces known to OCHA and should 

include these restrictions in the Status of Forces Agreements (SOFA) established between their 

governments and the governments or responsible alliance/coalition which have forces stationed in their 

country. This does not preclude States from imposing restrictions on the use of military forces deployed 

within its borders on a case-by-case basis.  

57. Affected States should provide security for UN MCDA operating in support of UN humanitarian 

activities in the same manner that they would provide security for other UN humanitarian personnel and 

resources. UN MCDA shall have at least the same freedom of movement, immunities, privileges, and 

exemptions afforded the UN humanitarian agencies when working in support of these activities, including 

when en route and returning to their units or stations.  

58. If international assistance is necessary, it should be requested or consented to by the Affected State as 

soon as possible upon the onset of the disaster to maximize its effectiveness. It should also provide 

Assisting States with information on how to tailor international assistance to its particular customs and 

traditions. (OCHA can assist the Affected State through the dissemination of situation reports and 

emergency appeals.)  

59. Affected States should also inform OCHA and any Assisting States of the structure of the Local 

Emergency Management Authority and how they intend to manage any foreign MCDA. This information 

as well as points of contact should be as widely disseminated as possible.  

60. Affected States should advise the necessary ministries and local governance structures of the 

impending arrival of foreign MCDA and facilitate their deployment by ensuring:  

o Overflight and landing permission  

o Waiver of commercial documentation  

o Exemption from customs duties  

o Waiver of visa requirements  

o Free access to disaster zones  

o Recognition of certificates  
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o Authorization of transport and communication usage  

o Security of MCDA  

61. Affected States that are signatories of the Tampere Convention on the Provision of 

Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations should extend the provisions 

of this treaty to include the foreign MCDA deployed on their territory.  

62. The Affected State should notify the Assisting States, OCHA and other assisting parties when relief 

operations are to cease and facilitate the withdrawal plans for the foreign MCDA and other assisting 

organizations.  

63. Transit States are those States whose national borders, territorial waters, and airspace are crossed by 

foreign MCDA moving to and from and conducting operations in the Affected State. Transit States, 

especially those bordering the Affected State, will facilitate the movement of MCDA requested by the 

Affected State in the same manner that they facilitate the movement of relief goods and personnel.  

64. Transit States should confirm to OCHA and concerned States the transit facilities and assistance 

available, as well as possible preconditions.  

65. The Transit State should confirm to States involved the government organ having the responsibility 

for the monitoring, facilitation and coordination of foreign MCDA in transit and notify OCHA 

immediately.  

66. The Transit State is responsible for the safety of the UN MCDA while in transit of its territory. It 

should fully recognize their status and grant appropriate privileges and immunities, and provide security 

during their transit.  

67. If procedures have not already been established for resolution of claims and disputes they should be 

settled in accordance with the Model Agreement covering the Status of MCDA provided in Annex I. 

 

Humanitarian Coordinator (HC) / Resident Coordinator (RC)  

68. When a Humanitarian Coordinator has been designated, he or she is responsible for initiating requests 

for UN MCDA or approving the use of other military and civil defence resources. If a HC has not been 

appointed, the decision to request UN MCDA or use other military and civil defence resources rests with 

the Resident Coordinator, after consultation with the UN Humanitarian Country Team. The individual 

charged with coordinating the UN effort will ensure that Affected State clearance is obtained prior to 

processing the request at the country level.  

69. Before requesting these assets the HC/RC will consult with the appropriate authorities of the Affected 

State and the Emergency Relief Coordinator (ERC), as appropriate. If the Affected State is capable of and 

willing to provide the coordination structure for a natural disaster, this arrangement should be used.  

70. In the absence of a HC or RC, the decision to use MCDA to support UN humanitarian activities, will 

be made by the ERC, in consultation with the IASC.  

71. The HC or RC will ensure that the coordination mechanisms and specific guidelines are in place to 

effectively employ these by the UN humanitarian agencies responding to the natural disaster, to include 

means for the sharing of information and, where appropriate, the exchange of liaison personnel.  

72. The HC/RC will plan for the earliest possible release of MCDA and ensure that UN humanitarian 

activities do not become dependent on these or any other military and civil defence resources, once the 

natural disaster has passed.  

73. In circumstances where there is likely to be a protracted emergency and relief conditions are likely to 

re-emerge, the supported UN humanitarian agencies will make arrangements for these needs to be met 

with resources available from the Affected State or other civilian sources.  

74. When MCDA are used by UN humanitarian agencies or their implementing and operational partners, 

the HC/RC will ensure that procedures, consistent with these Guidelines and UN policies/regulations, is 

put in place to control the use of UN MCDA.  
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75. When other deployed forces are providing support on a case-by-case basis to UN humanitarian 

agencies and their implementing and operational partners, the HC/RC will ensure that the provision of 

humanitarian assistance by military forces does not compromise the humanitarian actors and that the 

military forces performing these missions understand the importance and humanitarian purpose of such 

missions. The HC/RC will also seek to ensure that assistance activities carried out by other deployed 

forces on their own behalf do not compromise UN humanitarian efforts.  

76. The HC/RC or the designated UN authority requesting the MCDA, should review regularly, with 

MCDA commanders, the modus operandi of supporting forces and offer appropriate advice and guidance. 

This review should include such considerations as: the types of task that can be performed, how the unit is 

armed and its rules of engagement, types of uniforms and equipment, the chain of command, use of 

liaison officers, exit criteria for the mission or task, status of the forces to include privileges or 

immunities, claims and insurance matters such as damage compensation.  

 

UN Humanitarian Agencies  

77. UN humanitarian agencies will request the use of UN MCDA through the Humanitarian Coordinator 

or Resident Coordinator that has coordination responsibilities for the disaster.  

78. Except in situations where there is imminent loss of life or acute suffering, UN humanitarian agencies 

will avoid ad hoc local requests for MCDA and the uncoordinated use of other military and civil defence 

resources. If in exceptional situations UN MCDA or other military and civil defence resources are used, 

UN humanitarian agencies will report this use to the responsible coordinator, including when they expect 

the assets to be released and how they intend to minimize their use in the future.  

79. UN humanitarian agencies supported by MCDA will respect the integrity and chains of command of 

the supporting units. They will clearly state what they want the unit to accomplish and leave the unit 

commander as much latitude as possible in determining how he or she will accomplish the desired 

outcome, provided that core humanitarian principles are fully respected.  

80. MCDA supporting UN humanitarian activities will normally not be used in the direct delivery of 

assistance. When possible the supported UN humanitarian agencies will try to use MCDA in a manner 

that does not call into question the neutrality or impartiality of the agency, implementing and operational 

partners or other humanitarian actors.  

81. UN humanitarian agencies should acknowledge the MCDA support being provided, but avoid making 

any public statements on behalf of the UN MCDA units.  

82. UN humanitarian agencies making use of MCDA will report the arrival, departure and status of these 

assets to the Civil-Military Coordination Section of OCHA, through the Humanitarian Coordinator / 

Resident Coordinator, to ensure that the assets are properly tracked and the contribution is recorded and 

acknowledged by the United Nations.  

 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)  

83. Within the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Geneva, the Civil-Military 

Coordination Section (CMCS) has the primary responsibility for the mobilization of UN MCDA and 

civil-military coordination in an emergency.  

84. CMCS will process the request for UN MCDA, make the necessary arrangements with the Member 

States, and track the use of these assets by the UN humanitarian agencies. A sample CMCS Request for 

MCDA can be found in Annex II.  

85. CMCS, with donor support, will maintain a training programme for those involved in the use of 

military and civil defence assets to support UN humanitarian activities, with special attention to the 

training of liaison personnel and the procedures and methods for UN Humanitarian Civil-Military 

Coordination (UN-CMCoord).  

86. On behalf of the Member States, CMCS will maintain a roster of UN-CMCoord trained liaison 

personnel and assist in mobilizing these personnel to support the Humanitarian Coordinator/Resident 

Coordinator and the UN humanitarian agencies.  
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87. If a UN Joint Logistics Centre (UNJLC) is established, CMCS will coordinate the UN MCDA used to 

support logistics with the UNJLC, which is a primary tool for humanitarian logistics in most large-scale 

emergencies. Likewise, CMCS will assist OCHA Humanitarian Information Centres (HIC) in obtaining 

relevant information from the military where a HIC or similar information-sharing activity has been 

established.  

88. CMCS will maintain the necessary tools to facilitate UN-CMCoord and the mobilization of MCDA, 

to include databases and communications capacity.  

89. General Assembly Resolution 46/182 mandates OCHA to establish and maintain a central register of 

all specialized personnel and teams of technical specialists, as well as relief supplies, equipment and 

services, including MCDA, available within the United Nations system and from Member States and 

intergovernmental and non-governmental organizations, that can be called upon at short notice by the 

United Nations.  

90. CMCS maintains the Directory of MCDA of the Central Register of Disaster Management Capacities. 

Based on information provided by States, this Directory enables OCHA to match resources and assets to 

the needs of specific disasters. States and organizations owning military-related disaster relief capabilities 

will be contacted on the basis of the information provided in their answers to OCHA questionnaires and 

included in the MCDA Directory of the Central Register database.  

91. If requested by Member States, OCHA and CMCS will facilitate the mobilization and deployment of 

MCDA, especially those assets registered in the Central Register.  

92. At the request of the HC/RC, or at the direction of the ERC, CMCS will deploy UN-CMCoord 

Officers, either independently or as a part of the UNDAC Team, to facilitate foreign MCDA requested or 

approved by the Affected State.  

 

Assisting State and Foreign Military or Civil Defence Commanders  

93. States or regional organizations and peacekeeping forces involved in military operations beyond their 

borders should include in the guidance or orders issued to force or contingent commanders the parameters 

for the use of their resources to support relief operations. Commanders should establish their force modus 

operandi taking into account the operational circumstances, International Law, and core Humanitarian 

Principles and consult with the Affected State, ERC and Humanitarian / Resident Coordinator or 

cognizant humanitarian authority, including the OCHA Civil-Military Coordination Section (CMCS) for 

further technical advice, before deploying into the disaster area.  

94. In an emergency, prospective Assisting States with military resources deployed in the affected area, or 

in reasonable proximity, should take appropriate action to facilitate relief operations. This could include 

information on any assets available to support essential humanitarian functions including the transport of 

relief goods, the movement of persons at risk, and the reestablishment of basic human services, including 

medical care.  

95. The commanders of UN MCDA assigned specifically to support UN humanitarian activities, and 

other deployed forces performing humanitarian support missions at the request of the UN, will avoid 

compromising the neutrality and impartiality of these agencies, their implementing and operational 

partners and other humanitarian actors responding to a natural disaster. Likewise, all supporting activities 

will be conducted in a manner that respects the dignity, culture, religions, and laws of the affected 

population.  

96. Military or civil defence organizations dispatched to support relief activities should be self-supporting 

for the duration of their mission in terms of transport, fuel, food rations, water and sanitation, 

maintenance and communications, in order to avoid placing additional stress on overburdened local 

authorities or the supported humanitarian actors.  

97. Unless specifically exempted, UN MCDA will abide by the security and movements procedures set 

by the UN Department of Safety and Security to ensure the safety of UN personnel and be prepared to 

provide non-security related assistance in the relocation or evacuation of UN personnel, should the need 

arise.  
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98. States providing UN MCDA will not exploit these missions for the purpose of intelligence collection, 

propaganda, or psychological operations.  

99. When military forces have assumed responsibility for vital civilian functions, such as delivery of 

water, provision of power, or the safe operation of an airfield, regardless of how this responsibility was 

acquired, they will facilitate a smooth transfer of these functions to the appropriate civilian authority, in 

coordination with the UN Humanitarian Coordinator/Resident Coordinator and/or Local Emergency 

Management Authorities (LEMA), and as soon as possible. This will be done in a timely manner, well 

prior to terminating this support, to ensure that any disruption of services will not have an adverse impact 

on relief and recovery activities. 

100. All Member States are requested to make known to OCHA their MCDA, which could be made 

available for relief operations, and complete the necessary records in the MCDA Directory of the Central 

Register maintained by OCHA. At a minimum, the following information should be provided: national 

points of contact, the type and quantity of resources and services that may be made available, and criteria, 

preconditions and limitations (cost, deployment time, geographical range of action, etc.) for the use of its 

MCDA. Providing this information does not obligate the government to make available these or any 

assets in case of a disaster.  

101. Assisting States intending to deploy MCDA should prepare adequate contingency plans addressing 

the functional disciplines of disaster relief and ensure that their forces are adequately equipped and 

trained.  

102. States should, immediately after receiving a request for assistance, indicate to OCHA their capacity 

to assist. Any preconditions and operational requirements should also be confirmed.  

103. The Assisting State should provide, in respect of its MCDA contribution, appropriate information to 

the Affected State and OCHA, if appropriate, in accordance with the standard movement certificate 

proposed in the Convention On Temporary Admission (Istanbul, 26 June1990).  

104. The Assisting State should ensure that international standards for the quality, packaging and marking 

of relief supplies are met, bearing in mind the needs, customs and traditions of the Affected State.  

105. The Assisting State should ensure that its military and civil defence personnel act in accordance with 

the status agreed upon with the Affected State. UN MCDA deployed at the request of and cooperating 

with OCHA will conform to the provisions of article IV of the Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly on 13 February 1946.  

106. The Assisting State should notify in a timely manner the Affected State, OCHA and other assisting 

parties of the duration of its assistance and withdrawal plans for its MCDA.  
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Bilaga  4: Problematisering och relevans 

Frågeställningen kan anses intressant då biståndsprojekt kan antas vara den typ av 

organisationsmässiga projekt som engagerar bredast skara individer. Människor bör 

vara intresserade av att se hur ett projekt de själva bidragit till ser ut och fungerar, samt 

på grund av medias ömsom negativa, ömsom positiva bevakningsrapporter. Just i detta 

tidevarv så är frågan även väldigt aktuellt då två av världshistoriens största 

naturkatastrofer inträffat med bara några års mellanrum.  

Ur ett rent genomförandeperspektiv så var projektet tvunget att överblickas med de 

essentiella huvuddelarna i fokus snarare än på mer ingående nivå. Detta 

ställningstagande togs då det syntes svara på den första delen av frågeställningen, 

samtidigt som undersökandet av projekt ur ett större perspektiv skulle avslöja de stora 

problem som finns. Detta har också varit fallet tack vare den stora faktabas som 

undersökts, och en mängd smärre och större problem kom till kännedom. Det finns 

säkerligen mycket mindre problem än det som valts att angripas, vilka också skulle 

kunna erhålla en betydligt specifikare lösning. Detta kan ses som en förlust med det 

antagna tillvägagångssättet.  

De rekommendationer som ges angående militärs inverkan vid biståndsoperationer kan 

tänkas komma att belysas mer i framtiden då FN OCHA och FN:s oberoende 

inspektörer genomför sina grundliga undersökningar om vad som fungerar bra och 

mindre bra, främst under jordbävningarna i Chile och Haiti 2010. De omfattande 

resurser som åläggs utvärderingar och förbättringar, kan på ett djupare stadium 

realiseras och efterföljas med den expertis och auktoritet de stora organisationerna har, 

jämfört med de som denna rapport uppbringar. Att koordineringsproblemen är aktuella 

och av ständigt större betydelse med ökade katastrofsituationer och fler aktörer på plats, 

råder det dock inga tvivel om. Därför ses rapporten och de givna slutsatserna i sin helhet 

som ett viktigt och intressant upplysande av de situationer som uppstår då en 

naturkatastrof inträffar.  

 


