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Projektet
LINKS ’Styrkende links mellem teknologi og samfund for europæisk 
katastroferesistens’ er et projekt finansieret af EU-Kommissionen under 
Forsknings- og Innovationsprogrammet Horizon 2020 - call "SU DRS01 - 
Security-Disaster Resilient Society 01 - Menneskelige faktorer, sociale, 
samfundsmæssige og organisatoriske aspekter for katastroferesistente samfund" 
(Tilskudsaftale nr. 883490).
LINKS mål er at udvikle en bæredygtig avanceret læring om anvendelser og 
virkninger af sociale medier og crowdsourcing (SMCS) for katastroferesistens, for 
at opnå et bedre kendskab til den praksis, som de forskellige interessenter kan 
bruge i samarbejdet under sådanne processer.

I LINKS kontekst er Sociale Medier og 
Crowdsourcing platforme, der tillader at 
oprette og dele kritisk information relate-
ret til katastrofeberørte zoner. Den effekti-
ve anvendelse af disse platforme i 
forskellige katastrofescenarier og kontek-
ster forbliver dog ukendt. I LINKS arbejder 
vi på at udfylde denne mangel i vores 
viden.

Katastroferesistens henviser til enkeltper-
soners, institutioners og systemers kapa-
citet til at regenerere efter en ødelæggelse, 
som f.eks. er forårsaget af en katastrofe 
og evnen til at udvikle alternative strate-
gier som svar på de ændrede forhold.

LINKS bidrager til en styrkende resistens 
ved at muliggøre en bæredygtig avanceret 
læring til brug af sociale medier og 
crowdsourcing (SMCS) i forbindelse med 
katastrofer. Dette indebærer udvikling af 
en vedligehold bar indsamling af 
fortløbende viden samt den bedste 
praksis for og af de relevante interessenter. 
Det refererer ikke kun til erhvervelse af en 
dybtgående viden, men også evnen til at 
implementere denne viden i ny praksis.

LINKS 
Interessenter
De vigtigste interessenter, til hvem 
projektet henvender sig, er:
PROFESSIONELLE OPERATØRER
(lokale, nationale og europæiske 
civilbeskyttelsesagenturer, første 
respondenter, Ngo’er, sikkerhed-
snetværk)
POLITIK OG BESLUTNINGSTAGERE
(lokale, nationale og europæiske 
agenturer og organisationer, offentlige 
myndigheder, standardiseringsorganer)
FORSKNINGSNETVÆRK
(forskningsinstitutioner og viden-
skabelige fællesskaber)
INDUSTRIELLE ORGANER 
(individuelle virksomheder, lokale 
forretningsnetværk og leverandører 
af varer og tjenester)
BORGERE
(civile samfundsorganisationer, uddan-
nelsesinstitutioner, sårbare grupper, 
organisationer for sociale bevægelser)



I område A, vurderes tre centrale viden 
domæner:  

Outputs fra område A indgår i udviklingen og 
evalueringen af LINKS Framework i område B:

Katastroferisikos opfattelse og 
sårbarhed (Disaster Risk Perception 
and Vulnerability - DRPV),  refererer til 
de måder, som enkeltpersoner og 
grupper opfatter og forstår katastro-
ferisici på og den rolle, som sociale 
sårbarheder kan spille i sådanne 
processer og i skabelsen af katastro-
ferisiko.

Katastrofeledelses processer 
(Disaster Management Processes - 
DMP), refererer til en systematisk 
serie af aktioner eller skridt så som 
anvendelsen af politik og strategier til 
at reducere og styre katastroferisiko.

Fælles katastrofeteknologier (Disaster 
Community Technologies - DCT), 
refererer til teknologier og software til 
brug for indsamling, analysering og 
deling af information blandt de 
forskellige interessenter under 
katastrofer.

En trin-for-trin proces: 
LINKS tilgang og output
LINKS partnere arbejder på tre hovedområder:

LINKS Framework består af lærings-
materialer såsom metoder, værktøjer 
og retningslinjer for forskellige aspekter 
af SMCS under katastrofer, beregnet 
for de relevante interessenter.

Framework evalueres i fem case- 
scenarier: 
• jordskælv i Italien
• industriel fare i Holland
• tørke i Tyskland
• oversvømmelse i Danmark
• terrorisme i Tyskland

OMRÅDE A OPNÅ EN VELFUNDERET 
FORSTÅELSE AF SMCS PÅ TRE 
VIDEN DOMÆNER

OMRÅDE B ADMINISTRATION AF DEN 
ALSIDIGE VIDEN OM SMCS UNDER 
KATATASTROFER

Område C er repræsenteret af udviklingen af 
samt deltagelsen i LINKS fællesskabet: 

LINKS Community, er et tværfagligt 
og bæredygtigt fællesskab af 
interessenter, som deltager i 
projektets forskning og outputs.

LINKS Community Center (LCC), er 
et online interface, hvortil LINKS 
Community-interessenter kan få 
adgang samt bidrage med viden til 
LINKS Framework 

OMRÅDE C ETABLERING OG LEDELSE AF LINKS 
FÆLLESSKABET
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