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För sjöfarten har Timor ett strategiskt läge vid sjövägen mellan Indiska Oceanen och Stilla havet. Därför är det naturligt att örlogsflottor regelbundet rör sig i dessa farvatten. USA:s marin övar ofta i området och avlägger i samband med dessa övningar besök i Dili. 
NMCB 3 

USA:s flottas Naval Mobile Construction Battalion 
(NMCB) 3 har under flera månader haft en enhet 
Construction Civic Action Detail (CCAD) stationerad i 
Östtimor. CCAD:s uppdrag är att genomföra projekt 
med byggnadsbistånd, utbyta yrkeserfarenheter med 
värdnationen och med gemensamt arbete förbättra 
kunskaper och förbättra relationerna med samhällena. 
NMCB 3 är stationerad på Okinawa i Japanoch dess 
hemmahamn är Port Hueneme i Kalifornien. 

Ingenjörer från enheten hjälpte till med en reno-
vering av Bare Pite-kliniken, omtalad i artikeln om 
hälsovård på annan plats i detta nummer av Merdeka & 
ÖsttimorInformation. Det var i september 2015 som ett 
nytt behandlingsrum med tre platser ersatte det gamla 
med en plats. Dessutom har det nya behandlingsrummet 
plats för en ultraljudsmaskin och en EKG-apparat. 

Flottister från CCAD ställde också frivilligt upp på 
en julfest för föräldralösa och funktionshindrade barn 
organiserad av Dilis Rotaryklubb och Dilis Hash House 
Harriers Club i Världsbankens kontor den 6 december 
(Santa Claus). 27 flottister från NMCB och tre från 
NMCB 4 organiserade spel i amerikansk fotboll, fotboll, 
nagelmålning och trädklättring för 600 barn. Arrangö-
rerna bjöd på varm korv, dryck och presenter och flot-
tisterna höll ordning på barnen. 

Under flera månader arbetade flottister från CCAD 
tillsammans med soldater ur Östtimors försvar för att 
bygga ett nytt skolhus för Tibars grundskola i Liquica. 
Det har resulterat i en byggnad med fyra salar och 8 
toaletter, el, vatten  och avlopp. Den 11 januari 2016  
invigdes skolhuset högtidligt i närvaro av en mängd 
honoratiores, bland andra USA:s ambassadör i Östtimor, 
Karen Stanton. 

Koa Moana 
Som en del av en sex månader lång stationering i 
Australien av 1.200 flottister och marinsoldater från 
USA genomförde en pluton i juni och juli 2015 öv-
ningen Koa Moana ombord på fraktfartyget Sacagawea. 
Medan tiden på fraktfartyget var ett ovärderligt tillfälle 
för den blå-gröna gruppen att träna användningen av 
alternativa fartyg i framtida uppdrag, så skärpte säker-
hetsövningen med Östtimors försvarsstyrka förmågan 
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till operationer i stadsmiljö och under fientlig eld. 
Flottilj 152 

Nu har också Kina gjort sitt första örlogsbesök i Dili. 
Det var en flottilj bestående av en jagare, en fregatt och 
ett förrådsfartyg som under en jorden runt-segling på sin 
väg tillbaka till Kina från Brisbane anlöpte Dili för ett 
femdagarsbesök i januari. Östtimors försvars- och 
säkerhetsminister Cirilo Jose Cristovao och den tidigare 
presidenten och statsministern Xanana Gusmão avlade 
besök på fartygen tillsammans med Kinas ambassadör i 
Östtimor, Liu Hongyang. 

Lasarettsfartyg 
Även Indonesiens flotta har avlagt ett besök i Dili. 
Lasarettsfartyget Suharso låg i Dilis hamn från den 20 
januari till den 2 februari. Precis som USA:s lasa-
rettsfartyg tidigare, så erbjöd det indonesiska fartyget 
gratis läkarvård åt timoreser. Det skedde i samarbete 
med Östtimors försvarsstyrka F-FDTL. De indonesiska 
militärläkarna från de tre vapenslagen armé, marin och 

flygvapen var i huvudsak experter på ögonsjukdomar 
och tandvård, men följde också upp tidigare kirurgiska 
ingrepp. Örlogsbesöket skedde med anledning av F-
FDTL:s 15-årsdag och sjukvårdsinsatsen var en idé från 
Xanana Gusmão. 

Tommy Pollák 
Källor: https://www.dvidshub.net/news/183226/nmcb-

3s-idc-volunteers-bairo-pite-clinic 
https://www.dvidshub.net/news/185152/
seabees-brings-christmas-cheer-orphans-timor-
leste#.VnwFHBUrKUk 
https://www.dvidshub.net/news/187653/
ribbon-cutting-ceremony-held-tibar-primary-
school#.VrDJC_krKUk 
http://www.marinecorpstimes.com/story/
military/2015/11/13/marines-return-six-month-
deployment-australia/75494908/ 
An/Xinhua och Li Yan/Xinhua 
http://timor-leste.gov.tl/?
p=14457&lang=en&n=1 


