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Nästa år kommer en stor internationell flygövning - Baltic
Link 2000 - att genomföras i Sverige. Ett dussin länder har
bjudits in för att delta i övningen, som skall genomföras i
"Partnerskap för freds anda".
Baltic Link 2000 blir ett viktigt steg i arbetet med att anpassa
det svenska flygvapnets förmåga att verka i internationella
sammanhang.
Av PETER LIAN DER
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örsvarsmakten fick den I juli
regeringens uppdrag att planera
och genomföra en internationell
flygövning benämnd Baltic Link 2000.
Enligt planerna skall övningen äga mm
under tiden 14 - 25 augusti nästa år.
Ansvarig för planering och genomfö
rande är generalinspektören för flyg
vapnet.
De länder som har bjudits in för att
delta i övningen är Danmark, Estland,
Finland, Lettland, Litauen, Norge, Po
len, Ryssland , Storbritannien, Tysk
land, USA och Österrike.
Övningens huvudsakliga målsättning
är att utveckla förmågan att delta i
fredsbevarande insatser med luftstrids
krafter. Verksamheten kommer att ge
deltagarna möjlighet till utbildning i
principer och procedurer inom "Air
Policing", d v s bevakning aven f1yg
förbudszon - "No Fly Zone". Vidare
övas ledning av flygförband, samver
kan med luftvärn samt f1ygtrafik
ledning.
Övningen skall ske i "Partnerskap för
freds anda". Det är nu fyra år sedan

Sverige började deltaga i övningar
inom PFF. Detta internationella sam
arbete syftar till att öka förmågan att
delta i internationella fredsbefrämjan
de insatser, att förbättra räddnings
tjänsten samt att effektivisera civilt för
svar och beredskapsplanering.
Viktigt för flygvapnet
För det svenska flygvapnets del blir
Baltic Link 2000 något aven milstol
pe. Flygvapnet har tidigare deltagit i
PFF-övningar med Viggen utomlands,
men aldrig tidigare har en internatio
nell flygövning med stridsflygplan ge
nomförts i Sverige. Om alla de inbjud
na länderna tackar ja, pekar många
faktorer på att det blir en verkligt gi
vande övning. Dessa länders flygstrids
krafter opererar med olika typer av
flygplan och system och dess personals
erfarenhet av internationell verksam
het varierar starkt.
Övningens stora betydelse för flyg
vapnet betonas av dess generalinspek
tör (GI), generalmajor Jan Jonsson:
- Baltic Link 2000 är betydelsefull för

flygvapnet inte bara som en internatio
nell övning bland många andra. Genom
det ansvar som Flygvapnet givits för
planering, genomförande,
utvärdering och avrapportering, så
kommer en stor del av vår personal att
genomgå en utbildning som sträcker
sig över mer än ett år. Övningen kom
mer att föregås av ett antal planerings
möten med deltagande från alla natio
ner som avser att delta i övningen.
Huvuddelen av utbildningseffekten er
hålls vid dessa och vid utveckling av
övningsbestämmelser, EXOPORD,
med tlera dokument som erfordras för
att styra övningen. Det slutliga ge
nomförandet av övningen, LIVEX, ut
gör därv id en examen för alla in
blandade.

Internatione
Jan Jonsson ser en mängd fördelar med
den kommande övningen Baltic Link
2000.
- Vi genomför nu ett utbildnings
program på bredden i flygvapnet som
siktar till att utveckla vår förmåga att
delta i internationella insatser. Den kom
mande övningen ger oss en bra möjlig
het att kontrollera att vi är på rätt väg.
Att delge detta utbildningsprogram till
övriga deltagande nationer som avser
utveckla internationell förmåga i sina
respektive flygvapen är för övrigt ett
viktigt mål med Baltic Link 2000.

- Att ansvara för en internationell flyg
övning är en stor och ansvarsfylld upp
gift. En uppgift som innehåller stora ut
maningar för alla inblandade men
också många intressanta och stimule
rande arbetsuppgifter. Jag har det störs
ta förtroende för flygvapnets personals
förmåga att lösa denna uppgift och att
genomföra Baltic Link 2000 med den
professionalism som normalt utmärker
vår övningsverksamhet, säger flygvap
•
nets generalinspektör.

Finland ör ett av tolv lönder som bjudits in (or att delta i PFF-övningen
Baltic Link 2000. Pö bilden ses två JA 37 Viggen i formation tillsammans
med två F-18C Hornet från det finska flygvapnet
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