
Kapitalkostnaden må vara stor, men sett till MAF:s 
service inom den humanitära utvecklingssektorn, är 
investeringen mycket värdefull på grund av följande:

Ekonomi
Optimalt uttnyttjande av humanitära resurser spar 
på kostnader, tid och ansträngning.

E�ektivitet
Maximeras våra resurser – människor, projekt och 
ekonomi ökar förmågan att möta de humanitära 
behoven väsentligt.

flygplan med flygelektronik

17 mn kr

motor

3,8 mn kr

amfibieflottörer

4,2 mn kr

total kostnad

25 mn kr
(inklusive montering och upp-
graderingar, färjekostnader etc.) 

driftkostnaden

0 mn kr
När flygplanet har köpts, 
har MAF etablerat 
finansieringsvägar att   
driva det

“…det är helt enkelt det 

e�ektivaste sättet att 

bistå med hjälp runt om 

i Bangladesh. Det finns 

absolut ingen tvekan om 

att MAF behöver allt 

stöd vi kan få för att se 

detta bli verklighet.” 
Colum Wilson, 
Lagledare, DFID Bangladesh

Vad skulle ett nytt amfibieflygplan 

kosta?

C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40
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Vi är här för a� hjälpa dig
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Folket i Bangladesh uppskattar 
MAF-flygets utsträckta hand

Vår insatsförmåga
tredubblas med
två flygplan



                     vår insatsförmåga tredubblas!
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Ekonomisk e�ektivisering 
Två flygplan ger större e�ektivitet, eftersom de använder
 samma bas och förvaltning samt tekniska supportanläggningar. 

Bättre planering för hjälporganisationer
Med en högre grad av förtroende har MAF
möjlighet att få ut dem till svåråtkomliga områden.

”Livet är lika 
värdefullt i 
alla landets 
områden”

För närvarande har programmet svårt att hålla jämna steg med 
efterfrågan med endast ett flygplan, och har dessvärre behövt neka 
kritiska bokningar och medivacs. Två flygplan kommer att ge:

E�ekten av flygprogrammet har blivit 
godkänt av ett antal bedömningar 
inklusive en extern utvärdering av den 
brittiska regeringen.

MAF Bangladesh tillämpar Internationella 
Röda Korsets uppförandekod i sitt 
flygoperativa arbete.

Anta

utmaningen >
En tredjedel av Bangladesh är täckt med vatten. Dessa 
vattenvägar har hindrat majoriteten av de fattiga och sårbara från 
tillgång till hjälp och utveckling. Men amfibieflygplanet har vänt 
problemet till en lösning och gör det nu möjligt för många 
hjälporganisationer att nå dessa svåråtkomliga områden. 

Ett stort antal utsatta människor får lida i onödan, 
främst kvinnor och barn. 

Utan förutsättningar dras de unga lätt in i 
kriminalitet och extremism.

Migration till storstäderna splittrar familjer och 
orsakar sociala problem och ofta ett liv i slummen. 

Värdefulla mänskliga och naturliga resurser i 
avlägsna områden kan gå förlorade.

När avlägsna områden förbises:

92
organisationer

betjänades 2014

invånare  

så stort som Sverige

täckt med vatten under monsunen

170
miljoner
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ett andra
flygplan? Varför

Humanitärt 
bistånd

att rädda liv, t.ex. flyga sjukvårdare
till flytande sjukhus

Ambulansflyg
med inriktning på

de fattiga

Katastrof-
insatser

eftersom Bangladesh är sårbart 
för cykloner och översvämningar

20032003

Några av de organisationer som vi betjänar:

Över 60 procent (ca 100 miljoner) av 
befolkningen i Bangladesh lever på landsbygden.  
MAF vill stödja samtliga aktörer som medverkar till 
en miljömässigt hållbar utveckling i eftersatta 
regioner. Därmed motverkas också flykten från 
landsbygden till städernas snabbt växande 
slumområden.

MAF:s flygplan som kan landa både på land och vatten transpor-
terar nödvändig hjälp, personal och utrustning till dessa svåråtkomliga 
landsdelar på ett snabbt och säkert sätt. Viktiga funktioner i arbetet är:

Ett partnerskap föds med "Friendship" att 
transportera sjukhuspersonal till 
avlägsna flytande sjukhus.

E�ektivt 
samarbete

Varför är det viktigt att tackla fattigdomen i 

svåråtkomliga
områden?

Om inte alla områden nås med jämlikhet har 
erfarenheten visat att det blir svårt, näst intill 
omöjligt att uppnå ekonomisk och social 
utveckling när klyftorna är så 
pass stora. 

Utvecklings-
arbete

med fokus på de grundläggande 
orsakerna till fattigdom

Tredubblad bokningskapacitet  
Det kommer att bli en större flexibilitet och e�ektivitet eftersom 
flygtjänsten kan fortsätta när ett flygplan underhålls.

Förbättrad ambulanstjänst  
Vi kan respondera tillfredställande på Medivacförfrågningar.                

De 100 mest utsatta
områdena

vatten
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