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Drar igång drönarinsamling till Ukraina
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, säger Anton Holmström, som är en av
dem som engagerat sig i att samla in drönare till Ukraina.

"När människor jag känner hör av sig och ber om akut hjälp så ville jag göra det jag kan",
säger Anton Holmström om drönarinsamlingen till Ukraina. FOTO: MARIE
HENNINGSSON
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FÖR DIG SOM PRENUMERERAR
Anton Holmström har jobbat mycket med drönare under åren, nu på
bildanalysföretaget Katam och tidigare på Skogsstyrelsen. När han fick frågan om att
hjälpa Ukraina tvekade han inte.

– Genom arbetet med drönare har jag byggt upp ett stort nätverk både nationellt och
internationellt. Därifrån känner jag också en ukrainare som hjälpte mig med ett
skogsjobb för ett par år sen. När han nu hörde av sig och bad om akut hjälp med
drönare så ville jag göra det jag kan, säger han.
I Ukraina ska drönarna användas för informationsinhämtning och för dokumentation
av de brott mot mänskligheten som begås.
– Det här är ett ideellt projekt, men alla på Katam är engagerade, och det är också de
som gör våra hemsidor, de som jobbar med vår design, våra jurister och så vidare.
Jag vet att det finns en hel del begagnade drönare liggande inom skogsbruket, och
alla företag vi kontaktat hittills har varit positiva, säger Anton Holmström och
fortsätter:
– Genom att det är en person som jag känner och litar på som vädjat om hjälp så vet
vi att de hamnar på rätt ställe och det gör också att vi har en väg in i Ukraina.
Initiativet har en hemsida på drones2ukraine.se och de insamlade drönarna ska
antingen skickas till Polen eller köras med egen buss för vidarebefordran till
Ukraina.
– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och jag tror det kommer trilla in en
hel del. De flesta typer av kameradrönare är av intresse, och även trasiga drönare kan
göra nytta eftersom det också behövs reservdelar och fungerande tillbehör som
fjärrkontroller, batterier och laddare, säger Anton Holmström.

