Repræsentantens opgaver

Samarbejde om kriseberedskab
Pressehåndtering
I krisesituationer vil danske medier meget
gerne tale med danskere i de berørte områder
– og kontakter derfor ofte Danes Worldwides
repræsentanter. I sådanne situationer er du

Skulle der opstå en krisesituation i dit område,
er det helt klart repræsentanter fra det ofﬁcielle
Danmark (ambassader, konsulater o.lign) der har
styringen. Men Danes Worldwide har sammen med

velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl

Udenrigsministeriet indgået en samarbejdsaftale

om hvad du kan /bør udtale dig om.

for at optimere kriseberedskabet rundt omkring i

Husk: Når du bliver kontaktet, så udtaler du

verden. Som et led i samarbejdet vil alle foreningens

dig ikke alene som privatperson, men også som

repræsentanter have en kontaktperson på ambassa-

repræsentant for andre danskere i dit område

den eller konsulatet i dit nærområde, som vil være

og for Danes Worldwide.

forberedt på, at du er en samarbejdspartner, når du
beder om et møde.
Efter det første møde, bør du holde dig i jævnlig
kontakt med repræsentationen, så samarbejdet
ccementeres og udvikles. Både på de områder, der
berører danskere i dit område i hverdagen, og i forhold til sikkerhed og beredskabsplaner. Et personligt
møde om året bør tilstræbes.

Repræsentantens opgaver

Repræsentantens rolle – fra hverdag til krisesituation
Et par meget konkrete løbende opgaver, som vi

jour

forventer vores repræsentanter påtager sig i samar-

– At tilmelde sig Udenrigsministeriets Nyhedsbreve,

bejde med den lokale repræsentation er

for på den måde at være informeret om udviklingen i området – og at sørge for at videresende disse

– At opfordre danskere i området til at lade sig

informationer til medlemmernes mailinglister, når

registrere ved personligt fremmøde eller skriftlig

det er relevant

henvendelse til den ofﬁcielle danske repræsentation
i området – det være sig ambassaden eller kon-

– At holde sig orienteret om forholdsregler og

sulatet. Disse lister bruges af Udenrigsministeriet

beredskabsplaner, som Ambassade anbefaler lokalt

Repræsentant i en krisesituation

i krisesituationer til at danne sig et sig et overblik

– heriblandt eventuelle mødesteder og anden

I en krisesituationer vil du som repræsentant

over omfanget af danskere og dermed en vurdering

praktik - i tilfælde af en krise/katastrofesituation,

være en af dem, som danskerne i dit område

af behovet for indsats i området

med henblik på at kunne videreformidle dette til

helt naturligt henvender sig til. Hvor mange
ressourcer du har at give af i en sådan sammenhæng, må du naturligvis vurdere i forhold til
din egen og din families sikkerhed

medlemmer
– At opfordre danskere til at være opmærksomme
på mobiltelefonen som redskab i en krisesituation,

– Medvirke til at ﬁnde frivillige der gerne vil bistå de

og holde sig orienteret om evt. dækning for et sms-

ofﬁcielle danske myndigheder i en krisesituation

beredskab i området, så der lynhurtigt kan sendes
information ud ved kriser og katastrofer
– At være behjælpelig med at holde disse lister á

