Redo för västen
- när det oväntade händer

E

n stor skogsbrand bryter ut. Under en längre period har det varit
torrt i skog och mark. Stora delar av samhället påverkas. Det är
ett besvärligt läge och räddningstjänsten arbetar för fullt.
Brandmännen får slita hårt med de tunga vattenslangarna. Men de har
hjälp att vänta. Frivilliga resursgruppen, FRG, kommer till undsättning.
De hjälper till med att flytta slangar, informera allmänheten om läget och
fixa förtäring till brandmännen. De frivilliga arbetar effektivt och stöttar i
situationen. För brandmännen innebär det att släckningsarbetet går
smidigare och att branden stoppas innan den hinner ställa till med ännu
mer skada.

Förstärkningsresurser
Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. En stor
skogsbrand, som exemplet ovan, kan bryta ut och påverka stora delar av
samhället. Det kan också vara en smitta, en pandemi som sprids, precis
som cornapandemin som pågår just nu när denna text skrivs.
Smittspridningen av covid-19 påverkar flera viktiga samhällsfunktioner
och behovet av förstärkningsresurser är stort. Mer än hälften av landets
FRG är aktiverade eller står i beredskap för att avlasta kommunerna i
coronapandemin. FRG bistår med inköp av livsmedel och mediciner, ger
stöd till personer i riskgrupper och arbetar även med att nå ut med
information till invånarna.

Engagemang och vilja
De frivilliga som hjälper till vid påfrestningar och
kriser i samhället är resurser från en FRG, Frivilliga
Resursgruppen. Alla hör till någon av de frivilliga
försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade
och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när
samhällets resurser behöver förstärkas.
Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets
kommuner och är personer med olika bakgrunder.
Gemensamt är ett samhällsengagemang och viljan att
bidra vid påfrestningar och kriser i samhället.
Förutom pandemier och bränder kan det handla om
översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på
orten, långvariga elavbrott eller att större olyckor
inträffar. Vi bidrar till att lösa både praktiska och
administrativa uppgifter.

Möter människor i kris
FRG-resurserna har rekryterats för att de har
personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning
för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan
ställas inför. Staten ger ekonomiskt stöd till
utbildningen, som genomförs av Sveriges
Civilförsvarsförbund. Här får du lära dig allt från hur
man möter personer i kris till första hjälpen samt
hjärt- och lungräddning. Känner du att du skulle
passa i FRG och vill dra på dig vår väst och göra en
insats när det oväntade händer?
Gå in på frivilligaresursgruppen.se och anmäl ditt
intresse redan idag.

FRG-resurser bär den blå-gula västen
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Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan
kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
frivilligaresursgruppen.se

