Langesund Rotaryklubb – møtereferat 24.10.12

Presidenten kunne ønske 16 medlemmer, Erik Argren fra Brevik RK og kveldens foredragsholder, Jan
Gunnar Knutsen, velkommen til klubbmøte.
Møtedagen falt på FN dagen, og i den sammenheng redegjorde Presidenten først om
Rotarymedlemmers deltagelse ved etablering av FN, og hvordan RI er representert i mange FN-organ
og komiteer. Det har vært tette bånd i mange år.
Knutsen fikk så ordet og fortalte levende og engasjerende fra sine tre ulike FN-oppdrag:
•

På 1960 tallet i Gaza var det felles Dansk-Norsk bataljon der i fredsbevarende oppdrag
(DANOR). Hovedoppgaven var å passe på grensepasseringer. Knutsen hadde tjenestegjort
som personelloffiser. Med selvrefleksjon formidlet han opplevelsen av å bli beskutt, og
egentlig der og da ønske å avlive skytteren, som om han var på jakt! Skytteren ble tatt av en
skarptrent schäfer. Det viste seg at han hadde tatt dem for å være israelske soldater. Det
hele endte med at han ble servert te, og trøstet i sin fryktsituasjon!

•

På 1970 tallet var han i Kashmir, igjen i fredsbevarende oppdrag for å overvåke våpenhvilen
som var etablert mellom India og Pakistan. Spennende oppdrag i vakker natur, og dårlige
veiforbindelser i det fruktbare dalføret. Menneskelivet var lite verdt, når man etter en øvelse
kunne ”skryte” av at den var vellykket siden man bare hadde mistet 11 mann! Slik var
soldater bare brikker og lite verdt for de stridende styrkene.

•

Sist i Kosovo på 1990-tallet i sivilt oppdrag. Sivilforsvaret hvor han da tjenestegjorde hadde
forberedt en sivil innsatsstyrke for internasjonale oppdrag. Dagen etter klargjøring av styrken
ble han bedt om å lede en gruppe 14-15 mann for å danne stab for FNs matvareprograms
folk som kom dit. Igjen var det kontaktnett, bestikkelser og tilfeldigheter som dannet
bakgrunnen for et vellykket oppdrag, sett med norske øyne.

Tigris ble foret av
•

Edrund som minnet oss om at det også var Verdens Poliodag i dag, og hadde dessuten en
hilsen til klubben fra Espen i Zürich.

Til sist leste presidenten et dikt om ansvarsfølelse (eller rettere sagt fravær at dette) av I Müller (?)

Rolf Heimdal
referent

