Rapport från F 8
Lunchmöte på Barkarby 13 maj
Text och bild Jarl Åshage.

Lunchmötet hölls som vanligt på Majorskan.

Björn Kristoffersson, som är ordförande för F 8 Kamratförening, hälsade oss välkomna och presenterade dagens föredragshållare Percy Hansson från flygvapnet.

F 8:s Kamratförening anordnade som vanligt ett trevligt och mycket uppskattat lunchmöte med föredrag. Efter lite mingel och en
god lunch samlades vi för att lyssna på
övlt Percy Hansson.
Percy Hansson berättade med stort engagemang om
sina olika FN-uppdrag:
Insatser i Bosnien
Flygfältsbygge i Kongo
Försvarsattaché i Etiopien
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Percy Hansson berättar engagerat om sina FN-uppdrag.
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veriges regering blev tillfrågat av FN om Sverige kunde bidra med trupp till Demokratiska
republiken i Kongo, DRK. Uppgiften var att
skapa ett förband, som bl. a. kunde bedriva flygplatstjänst för FN:s räkning inom ramen för MONUC,
United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Platsen var Kindu som
ligger 1,5 timmar med flyg från Kinshasa. Den civila
personalen vid flygplatsen i Kindu hade flytt vid de
stridigheter som varit där. FN behövde få igång flygplatsen för transporter av både gods och personal.
Riksdagen beslöt i april 2003 att Sverige skulle bidra

med en flygplatsenhet inom ramen för MONUC.
Uppdraget skulle pågå i ett år. En trupp på 87 personer uttogs. Det var tretton officerare, fyra reservare och 70 civila
I maj 2003 skickade Sverige en förtrupp till Kindu.
Denna förtrupp byggde upp en fungerande Camp för
huvudstyrkan. Campen fick namnet Dag Hammarskjöld. Efter hand förbättrades campen till att bli ett
vattenhål enligt de övriga nationerna i omgivningen,
Kina, Uruguay, Sydafrika, Senegal.
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Förbandet fick först heta F 23, men ändrades sedan
till FK 01, Flygplatsenhet Kongo. Chef för FK 01 blev
övlt Percy Hansson. Efter sex månader åkte detta
förband hem och avlöstes av FK 02 för ytterligare sex
månader. C FK 02 var övlt Torbjörn Olsson.
Uppgiften löstes på ett mycket bra sätt. Under sex
månader genomfördes mer än 1 700 flygplanrörelser,
14 000 passagerare och 7 000 ton gods hanterades.
Dessutom bidrog FK 01 med personal på Entebbe i
Uganda för omlastning av gods till Kindu.

Förutom att serva flygplatsen bedrevs humanitär
hjälp. Med gerillasoldater i omgivningen och skeptiska Kinduinnevånare fanns risker. Genom Percy
Hanssons försorg anställdes några ur lokalbefolkningen. Förbandets personal engagerade sig i barnhem,
kloster, enskilda människor m.m. Stort genomslag
gav investeringar i två skolor och ett sjukhus. Skolorna fick tak, golv och inredning. Sjukhuset fick elektricitet och rinnande vatten. Förbandet kunde med
sitt goda uppträdande kvittera ett Force Protectionläge som visade skydd mot våldshandlingar.
Beklämmande var att höra hur besvärligt invånarna hade, speciellt kvinnor och barn. De kunde få gå
över milen för att skaffa ved och mat, som var bär
och rötter.

Intresserade åhörare.

DDR (RR) MONUC uppgift:
Disarmament
Demobilisation
Repatriation
(RR) Hemlandets uppgift:
Reintegration
Resettlement

Försvarsattaché i Etiopien
Övlt Percy Hansson verkade som försvarsattaché i
Addis Abeba under tre år. Arbetet präglades av den
speciella politiska, ekonomiska och militära situationen vid Afrikas horn.
Det finns många aktörer i området Horn of Afrika, HOA. Kina, USA och flera före detta koloniala
länder har stort inflytande på utveckling och trender.
Andra aktörer är delar av Afrikanska unionen, AU,
samt EU, NATO, Arab Leage och Egypten. Ytterligare påverkan har skilda religioners organisationer. Religionen är stark i området. Kristendomen fanns redan för 2 000 år sedan. Även Islam är representerat.
Det skapas konflikter mellan länderna som har en
exploderande befolkningstillväxt, fattigdom, undermålig utbildning och brist på vatten och mat. Länder som kan nämnas är Etiopien/Eritrea, Sudan och
Somalia. Kenya ligger långt före Etiopien genom att
det är mer välutvecklat. Länder som Kina, USA, Italien, Japan, Frankrike Tyskland, Norge med flera har
program för att stödja och hjälpa Afrika till ett mer
utvecklat land. Sverige är ett väl ansett land. Det
var viktigt att sätta Sverige på kartan. Det var inte så
svårt då Sverige och Etiopien har haft militärt samarbete och också genom SIDAS mångåriga insatser.

Barn rekryteras ofta med tvång till soldater i en
gerillaarmé. Foto Percy Hansson.

Karta över Etiopien. Via Percy Hansson.
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