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HANAHOLMENS INITIATIV OM CIVIL KRISBEREDSKAP OCH KRISHANTERING
STATSMINISTER MARINS OCH STATSMINISTER LÖFVENS GEMENSAMMA HÄLSNING
Coronapandemin har påmint oss alla om vikten av internationellt samarbete: att lösa globala
utmaningar kräver dialog, solidaritet och samarbete. Samtidigt har pandemin visat, än en gång,
hur nära banden mellan Finland och Sverige är och i hur tät växelverkan våra samhällen
fungerar.
Våra starka band och på många sätt liknande förhållanden skapar också en grund för att föra
samarbetet vidare, aktivt och behovsorienterat, med lyhördhet för omställningarna i vår
omgivning och med övertygelsen att tillsammans är vi också aktörer i dessa förändringar.
Under det senaste året har frågor som är centrala med tanke på säkerheten i våra samhällen
och som gäller vår kapacitet för civil krisberedskap och krishantering blivit särskilt aktuella. På
detta område önskar vi ytterligare fördjupa vårt samarbete. Förväntningarna bland invånarna i
våra länder går i samma riktning: mer samarbete, fler gemensamma lösningar.
Vi bedriver redan i dag ett mycket praktiskt och konkret samarbete kring krisberedskap i flera
fora och med flera olika samarbetspartners. EU erbjuder kanaler för att hitta gemensamma
europeiska lösningar. De nordiska parlamentarikerna har inom ramen för Nordiska rådet
uppmärksammat den övergripande samhällssäkerheten i en särskild strategi. Detta tema står
högt på agendan också under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. Vi är
övertygade om att alla dessa parallella spår för oss närmare vårt gemensamma mål: stabila,
trygga och fungerande samhällen, som kan stå emot en krissituation.
Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland har framfört ett initiativ om att fördjupa
samarbetet kring civil krisberedskap och krishantering och vi anser att det är ett utmärkt tillägg
till vidareutvecklingen av vårt redan existerande samarbete. Nyckelorden i initiativet är
förtroende, fungerande samarbetsnätverk och praktiskt orienterad växelverkan, i syftet att
stärka förutsättningarna för samordnad verksamhet i beredskapen inför och hanteringen av
kriser. För att nå detta förstärks hållbara kontakter mellan centrala personer, samtidigt som en
djupare ömsesidig förståelse för krishanteringens strukturer, förfaranden och beslutsprocesser
stöttas. Utgångspunkten är en omfattande samhällelig bas och långsiktig verkningsfullhet.
Vårt samarbete behövs just nu - kanske mer än någonsin - och den grundläggande principen
är klar: tillsammans är vi mer, tillsammans klarar vi oss bättre.
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