Zagreb 22/11 '94

Kære allesammen.
Først og fremmest, jeg håber i kan tilgive mig, at jeg skriver mit første brev på PC, men der er mange der skal høre om min ankomst og vide at det går godt hernede. 
Turen herned gik godt, først med stort passagerfly til Wien og dernæst med en lille fokker 50 til Zagreb, og før vi vidste af det stod vi hernede. I Zagrebs lufthavn så man kun enkelte soldater og et par UNHCR (FNs flygtninge højkommisariat) køretøjer. Vi blev selv afhentet af den nuværende Team Leader og en af chaufførerne. De kørte i vores Toyota Land Cruisers, super lækre biler med Roo-bars (metal bøjler på forreste kofanger), kort- og langbølge radio, sattelitfax (rækkevidde: hele jorden), bilradio med båndoptager, kølebox (til drikkevarer), grøn radio (korpsets, til kommunikation under konvojkørsel), trauma-kit (udvidet førstehjælpskasse med bl. a. morfinsprøjter) og transportabel båre. Vi er absolut ikke teknologisk underlegne hernede og har løbende kontakt med UNHCR i det område vi kører i.
Nå - men tilbage til turen. Vi havde travlt, for vi skulle nå op til vores permanente residens i Zagreb (to lejede huse) med vore kameraer som vi ikke måtte have med i Serbisk kontrolleret område. Det nåede vi nu ikke for vi skulle først ned til UNHCRs improviserede kontorer i downtown Zagreb for at hente vores "Blue cards" (UN-ID kort). Der måtte vi vente på to passagerer, hhv. en dansk sygeplejerske og en muslimsk tolk fra Danish Mobile Hospital, som også havde været hos UNHCR Zagreb, for at få blue cards. Så til sidst måtte vi aflevere vores kameraer hos vores kontakt dér. Vi havde travlt, for vi skulle nå til Banja Luka inden det blev mørkt - checkpointsene lukker ikke folk igennem efter mørkets frembrud (hvilket er grunden til at vi på alle ture eller konvojer som vi kalder dem hernede, har termosovepose, mad til et døgn og toilettaske med). Checkpointsene er steder hvor en hærenhed har lavet en mere eller mindre improviseret vagtpost, hvor alle gennemkørende enheder skal vise ID; og hvor soldaterne, afhængig af mistroiskhed, grad af beruselse eller humør, enten tilbageholder hele konvojen til ransagning eller vinker folk venligt igennem. Puhah - lang sætning.
For det meste er det UNHCR der får alle vore tilladelser til at køre gennem de forskellige checkpoints, også selvom vi mest kører for ECTF; UNHCR har simpelthen de bedste kontakter hernede.
Videre med turen: vi nåede til hotellet i Banja Luka lige da det blev mørkt, og nåede at hilse på mænnerne og få en bid aftensmad (3 retter mad - ingen grund til at have ondt af os) inden det blev tid til en halv times dagbogsskrivning og så godnat på mit enkelt værelse med dobbeltseng. (vi har det altså kanon godt hernede hvad angår materielle goder, men det er nok en kompensation for at være hjemmefra og i krig).
Dagen efter skulle vi så ud på den første konvoj. Vi kørte ud til centrallageret i Banja Luka hvor lastbilerne stod og ventede, lastet dagen i forvejen med bønner, olie og brændeovne til en flygtningelejr (det bliver snart nødvendigt, selvom der stadig er en udholdelig temperatur hernede). Og så ellers afsted med en "REAL CONVOY!" Forrest tolken og convoy leaderen i land cruiseren, som kontinuerligt melder tilbage over radioen hvad der er på vejen forude: "hestevogn højre side... cyklist venstre... rød kassevogn...hestevogn venstre... fodgængere venstre etc." Det er en utrolig stor hjælp for chaufførerne bagved, specielt om aftenen (mørkets frembrud er defineret til klokken 2000 selvom det er helt mørkt allerede omkring kl. 1800). Så kommer chaufførerne med vore 12 lastbiler, gamle mercedes 911ere, men utroligt seje og alle navngivet efter piger (kærester og koner fra det første hold der kørte hernede). Til sidst kommer den anden convoy leader, og så vores værkstedsvogn. Skal der køres to konvojer samme dag (hvilket oftest er tilfældet) er der rekvireret to tolke, og så kører en convoy leader evt. med politieskorte sammen med det antal lastbiler der kan afses.

Den første tur her var utrolig smuk. Meget af tiden kørte vi i en slugt med meget bratte klippesider. På den ene side var der et lodret fald på 30 meter ned i en flod og på begge sider af slugten gik klippevæggene 3-400 m op, og nogle gange ind over vejen, inden himlen kom til syne ovenover. Resten af vejen var der bløde rullende bakker med fåreflokke og fritgående køer der mere end en gang var med til at skabe uro i konvojen.
Vi kom temmeligt problemfrit frem. Når vores lokale politimand er med går det temmelig meget lettere, da han både snakker med soldaterne i checkpointsene og holder civile tilbage i "lys"krydsene så vi kan køre over i én række. Vi kom ud til varehuset og aflastede mens vi spiste vore madpakker. De kender ikke til at bruge smør på brødet hvilket gør madderne lidt triste, but hey - it's a war!
Et par af chaufførerne fortalte at de havde set flyvere og hørt fjerne eksplosioner, hvilket vi om aftenen fandt ud af var Krajna-serberne der havde bombet i Bihac området.
Det var en lidt speciel besked, af to grunde:

1) UN styrkerne var ikke klare over at serberne havde flyvere hvilket jo er ensbetydende med at de også har en hemmelig flyveplads et sted i bjergene. Våbenkontrollen må være temmelig bredmasket hvis der kan smugles flyvere ind.

2) Der var heldigvis tale om Krajnaserbere, hvilket er serbere der bor i et UNPA (UN Protection Area) i Kroatien. Havde der været tale om regulære serbere fra Bosnien-Hercegovina så havde UN været nødt til at slå hårdt ned. Det ville have betydet problemer for os da vi på det tidspunkt boede mellem de serbiske styrker. Serberne læser ikke mere end de to første bogstaver på vores UNHCR ID-kort, hvilket gør os til en slags para-militær enhed i deres øjne.

Turen hjem var også utrolig flot (selvom den foregik i mørke), men det var af en anden grund. Når man kører forrest i sådan en konvoj, ned ad en bjergside og så ser ud gennem bagruden, så er sådan 14 køretøjer med rotorblink et fantastisk skue. En Sankt Hans orm af unge mænd der kører rundt i et fremmed, krigshærget land med forsyninger til folk de ikke kender og kun sjældent møder peronligt, det kan godt give lidt gåsehud på sådan en aften. Så er man stolt af at være en del af det, selvom vi først træder ind i vores hverv som konvojledere den 23.

Nu er vi tilbage i Zagreb (i Kroatien) som er en utrolig flot by. Der har været to dage hvor Jørgen (den anden, kommende konvoj leder) og jeg har haft fri og dermed kunne lære bymidten lidt bedre at kende. Indtil den 23. bor vi på hotel, for da tager det foregående hold hjem og vi kan overtage det hus der er lejet til os. Chaufførerne har også deres eget hus.

Det er utrolig anderledes at være her, end jeg havde forestillet mig hjemmefra. Man kan godt mærke at det er et tidligere østland man er i, men i Zagreb mærker man ikke andet til krigen end det man ser i fjernsynet. Når vi er på konvoj hver dag, så ser vi altid spor efter de ting der har foregået her: bombede bygninger, majsmarker der ikke er blevet høstet, uddøde landsbyer eller udbrændte bilvrag. Men her i kroatien sker der ikke det helt store. Vi har en enkelt gang kørt med nødhjælp til en by der ligger 2-3 km fra konfrontationslinierne, og vi havde da også vest og hjelm fremme på sæderne, men det blev aldrig aktuelt at tage dem på. Foreløbigt skal vi til Bosnien-Hercegovina (til Banja Luka) en uge hver måned, hvor der sker en hel del mere, men vores team leader arbejder på at vi kan flytte vores base dertil, for de har meget større behov dernede.

Jeg skriver mere, men nu har i vist lige fået en smagsprøve på hvordan livet er hernede.

Love 'n' Hugs - Jakob 


