Fullt upp för
FK01 i Kongo
I

Den svenska flygplatsenheten FK01 verkar i Demokratiska
Republiken Kongo och vid staden Ki,ndus flygplats sedan i
juni. Förbandets verksamhet är i full gång efter en kort eta
bieringsfas. Dessutom har en mindre personalstyrka lånats
ut för tjänstgöring vid Entebbe flygplats i Uganda.
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AV PET ER LI ANDER

et svenska flygpl ats fö rbandet
FKOl som seda n i juni verkar vid
flygplat sen i de n ko ngo lesiska
s tade n Kindu har nu avklarat ha.lva tjänst
görings tide n. Flyg vape nNy tt fick en prat
stund med förbandschefe n överstelöjtnant
Percy Hansson nä r ha n var he mma i
Karlskrona på se mes ter. Hur ha r ni det?
- Livet oc h ve rk sa mhe ten gå r i st0I1
enli g t de planer vi gjorde upp oc h utbildat
oss för. Men visst har sa ker oc h ting både
omvärderats och kanske till och med för
ändrats, men i grunden är det som vi pla
ne rade .
Under de n fö rsta tid e n iignades mycket
kra ft åt att bygga upp u tmpe n.
- Vi ko m i sto rt sett till en lerå ker, men
nu har vi de t rel ati vt tri vsamt, säger Percy
Hansson.
Han nämne r att brandmännens utrust
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ni ng fa stnade hos tull en i Kinshasa, vilke t
gjord e a tt dc inte inl ednin gs vi s kund e
utö va någon räddnin gs tjänst. I ställct jo b
bade de med aH bygga upp campe n.
- M å nga brandmän behärskar o li.ka
hantverksyrken och de här killarn a gjorde
e n fa ntas tisk in sats i uppbygg nadsskedet.
Inna n av resan till Kongo rådde en viss
osäke rhet o m hur samarbete t skulle bli
med RC D Go ma, som härskar i o mrådet.
M en hittillls har det fun gerat tillfredsstä l
lande .
- Verksamheten vid Kindu fl yg pla ts har
gå tt my c ke t bra och vi har en fin k o ntakt
med den lokala f1ygplatsmynd ig hcte n,
säge r Percy Hansson.
Under de n första m[lIladen va r tryc ke t
på det sve nska förbandet hög t.
- Un der denna period anlände oc h star
tade cirka 18 fl yg plan pe r dag. FK Ol los-
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sad e, utö ver ege n anl änd mate ri e l på cirka
51 2 ton , äve n gods till de n sydafrikanska
FN-sty rkan, säger Pe rcy H a nsso n
F lyg plan s platta n i Kindu är rel a tivt
litel1 oc h det är inte bara FN so m an vände r
flygplatsen. När fl era fl ygp lan är på plats
samtidigt gäller de t att ra ngera flygplanen
effe ktivt och att samsas o m utrymmel.
Det svenska fö rb andet har själva ut
veckla t procedure r fö r last- , passagerar
och ramp ve rk sa mh e te n e nligt ICAO: s
internatio ne ll a rege lverk . Utöver de tta har
förbandet utbild at de n lo ka la nställda pe r
sonalen så a tt äve n de n ko mmers ie ll a
delen utanfö r FN :s ansvarso mråde ha r
kunnat utvecklats.
- Förbande ts pe rso nal iir både kunni ga
och välutbildade , därför har flygsäkerh ets
ni vå n höjts till höjde r so m <11clrig setts vid
Kindu , säge r Pe rcy Ha nsso n.
Efter en tid j Ko ngo blev det s ve nska
förband et o mbe tt att under någ ra månade r
stödja med las tnin gs pe rsonal i g ra nnl ande t
Uganda vid l1 yg platse n E ntebbe. Diirifrå n
fraktas mate ri e l so m FN tran sporte rar till
den nordös tra de le n av Kongo och det o ro
liga o mrådet kring Bunia.
De n sve nska perso na lstyrkan i E nte bbe

Personalen i FKOl fick inledningsvis arbeta
hår t med att färdigställa grupperingsplatsen
med bland annat fö rläggningsutrymmen.
Fo/Q: C·G Schuliz
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brukar uppgå till cirka fem man. De arhe
tar Jiir under någ ra veckor och avlöses
därefter av ett nytt gäng, enligt ett rota
tiol1ssc hema.

Malaria

Det svenska förbandet FKOl betjänar FN:s
flyg på flygplatsen i Kindu.
FotO: C·G Schultz

Den svenska flygplatsenhetens personal
anlände i juni. Naturligtvis firades det midsom
mar på den svenska grupperingsplatsen,
benämnd Camp Hammarskjöld. Foto: Walter Repo
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Inför avresan var sjukdomar ett av oros
momenten. Hur har det drabhat er?
- Magbekymmer har drabbat alla inled
ningsvi s och vi har haft tre fall av malaria,
som kan ~ lå till även om man sköter sin
profylax. Dess bättre har de drabbade per
sonerna återhämtat sig och blivit friska.
Tyvärr drabbades en av oss aven infarkt,
men han kom snabbt under god vård och
har flugits hem till Sverige för fortsatt
rehabil iteri ng.
FN-byråkratin upplever Percy Hansson
stundtals som trögarbetad , det märks att
det är en stor organisation.
- Det går inte alltid så fort som man
skulle kunna önska, men jag har vant mig
vid det.
En svårighet vid e tableringen i Kindu
hm" rört kommunikationssystemen. Det
har hela tiden varit möjligt att kommuni
cera med Flygtaktiska kommandot i
Uppsala via telefon.

- Men Internet och c-post har inte fun
gerat med hjälp av FN som det var tänkt,
men Försvarsmakten har etablerat en bred
handslänk så nu fungerar det bra.
När det gäller förhållandena för befolk
ningen utanför flygplat sens inhägnad
berättar Percy Hansson att soldater och
framförallt harn soldater nu återvänder
sporadiskt till si na familjer i Kindu:
- Ett problem är att MaiMai soldater
mås te återvända med vapen för att komm a
ifråga för DDR-proeessen, d v s den av
MONUC fa stställda proceduren för
avväpning, demohilisering och hemsän
dancle av rebellso ldater. Regeringsarmen
behöver dessa vapen och försöker frånta
MM dem innan de överlämnar sig. Vid
flygplatsen har det varit mindre sammand
rabbningar dock inte så att det påverkat
oss i vår gruppering.
Vid sidan av de ordinarie uppgifterna
har FKO I liven engagerat sig i flera
hjälpprojekt genom att bland annat lägga
tak på en skola för 2 400 barn , samt målat
och försett den med skolbänkar. Percy
Hansson har också stora förhoppningar
om att kunna få loss pengar till att anskaffa
en elgenerator som ska installeras på ett
lokalt sjukhus.
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