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Anders Møller og to kursister arbejder med søkortet. 

Underviser i søredning i Afrika 

To SAR-specialister fra Marinehjemmeværnet er på Comorerne med et nordisk

hold af instruktører under ledelse af Søværnet. De underviser 18 officerer fra

otte østafrikanske lande i eftersøgning og redning til søs.

30-09-2014 - kl. 13:38

Af Ninna Falck

I byen Moroni - hovedstaden for øgruppen Comorerne i Det Indiske Ocean over 8.000 km

fra Danmark - er kaptajnløjtnanterne John Strøbæk og Anders Møller fra

Marinehjemmeværnet lige nu i gang med at undervise afrikanske kursister i eftersøgning

og redning til søs. Det foregår  i rammen af Eastern African Standby Force (EASF) og

Djibouti Code of Conduct (DCoC) i regi af Nordic Advisory and Coordination Staff (NACS)

og International Maritime Organisation (IMO).

Støtte til landenes udvikling

Kurset strækker sig over to uger, og John Strøbæk og Anders Møller har arbejdet med at

lave opdateret undervisningsmateriale, så det også kan bruges, når kursisterne vender

hjem.

”Vi har lavet en lærebog, der er specielt designet til EASF-DCoC kurserne. I bogen er der

plukket fra de store officielle manualer og indsat et væld af træningsopgaver. Det har vist

sig at fungere rigtigt godt. Adgang til Dropbox, hvor lærebogen og alle kursets materialer

ligger til fri afbenyttelse, er forhåbentligt også efterfølgende med til at støtte

videreformidlingen af kursusindholdet i de hjemlige strukturer”, siger John Strøbæk, som

har en klar opfattelse af, at kurset flytter grænser og giver inspiration til opbygningen af

SAR-organisationer i kursisternes hjemlande.

”Vi ved, at blandt andet Rwanda har anvendt kompetencer tillært på et tidligere kursus til

at organisere en egen SAR-struktur”, tilføjer han.

Lærer om redning på floder og i søer

”En del af EASF maritime program går ud på at etablere et øget maritimt fokus på Afrikas

indre maritime vandveje. Her skal der skal drages nytte af de mange hundrede års

erfaringer, som er gjort på de "rigtige" have. Det er derfor en glæde, at der er deltagere

fra Rwanda, Burundi og Uganda, hvor man er i startfasen af at etablere nationale

søredningsstrukturer. Det er en vigtig del af opgaven for os at give disse kursister nogle

værktøjer med hjem, og det skal ikke mindst ses i lyset af, at der hvert år dør hundredvis

af mennesker på Afrikas søer og floder”, fortæller John Strøbæk, der er i Afrika for at

undervise for tredje gang og efterhånden har opbygget en stor erfaring med opgaven.
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Kursister med vidt forskellige baggrunde

Kursisternes og landenes SAR-niveau ligger langt fra de skandinaviske. Kursisterne har

meget forskellige maritime kompetencer, og sproget er igen i år en udfordring, fordi nogle

kursister kun kan fransk eller arabisk. Et pædagogisk fif er at blande grupper med

forskellige niveauer, så eleverne kan hjælpes ad. Og så er der i år en god medinstruktør

til at støtte undervisningen:

”Det er lykkedes os igen at få en tidligere dygtig kursist fra Seychellernes Air Force,

Captain Rodney Zarine, med på kurset som medinstruktør. Ud over, at Rodney Zarine

giver lektioner i flyoperationer i forbindelse med søredning, så mestrer han engelsk,

fransk, swahili og kreolsk, og dermed kan han oversætte faglige termer og fortolkninger

til de kursister, der har udfordringer med at forstå kursusindholdet på engelsk”, fortæller

John Strøbæk.

De nordiske instruktører, instruktøren fra IMO og deres medinstruktør fra Seychellerne

har mødt stor interesse og stort engagement fra holdets kursister og fra omgivelserne på

Comorerne.  Både den skrevne presse og TV har besøgt kurset. Comorernes Coast Guard

har været meget gæstfrie overfor instruktørerne, og deres chef vil selv besøge kurset en

af dagene.
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