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Man giver vel nogle penge, og så får børnene 
noget ris og tag over hovedet. Eller hvad? 
Når en katastrofe rammer, går et kæmpe 
komplekst apparat i gang – og det er ikke 
’bare lige’…

Hvordan når hjælpen frem?
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De færreste er klar over, hvor meget organisering en stor nød-
hjælpsoperation kræver. Prøv at forestille dig, hvor meget planlæg-
ning, der ligger bag ved Roskilde Festivalen. Her skal cirka 90.000 
mennesker serviceres på alle områder. Udover musikken skal 
der være mad, toiletter, brandvagter, ambulancer, bygges scener, 
lægges elektricitet osv. osv. Og det bliver planlagt mange, mange 
måneder i forvejen – og med procedurer, der kan genbruges fra 
årene før. Og for penge, der allerede er lagt til side.

Forestil dig så deltaet i Myanmar. Et område, hvor alle lever på 
et absolut minimum, og hvor fl ere steder kun kan nås med båd. 
Der er ingen telefoner, ingen elektricitet. Intet overblik over, hvor 

folk bor. Der er ingen rigtige hospitaler - ingen medicin. Ingenting. 
Og lige pludselig – og helt uden varsel - kommer der en cyklon 
midt om natten og efterlader et grimt spor af død og ødelæggel-
se. 140.000 mister livet. En million mennesker bliver hjemløse. Og 
hvad sker der så? Nu skal en kæmpe nødhjælpsoperation i gang. 

For alle katastrofer gælder det, at tid spiller en vigtig rolle. Den 
kan betyde forskellen på liv og død. Derfor skal alting gå afsindig 
stærkt i en katastrofe. F.eks. kan der spredes epidemier og dødelig 
diarre, hvis ikke der kommer rent drikkevand hurtigt. 

Der er ikke to katastrofer, der er ens. Hver eneste indeholder 
nye udfordringer. Det kan være, at hjælpen har svært ved at 
blive transporteret frem på grund af svært tilgængelige 
bjergområder. Måske modarbejder landets 
regime de internationale nødhjælps-
organisationer af politiske 
årsager. 
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