
Pirateri er til stadighed en daglig trussel for 
rederier og deres besætninger, specielt ud for 
Øst- og Vestafrika samt i Sydøstasien. For at 
komme pirateriet til livs kræver det både en 
fortsat beskyttelse af handelsskibene, men 
også blandt andet en forebyggende indsats på 
land. 

Danmarks Rederiforening har arbejdet både 
nationalt og internationalt på at komme pira-
teri til livs. Foreningen har blandt andet givet 
input til udarbejdelsen af Best Management 
Practices og deltager aktivt i Contact Group on 
Piracy off the Coast of Somalia. 

Vestafrika 
Udfordringen omkring pirateri er lige nu størst 
ud for Vestafrika, specielt i Guineabugten. Her 
er situationen på mange måder mere kompleks 
end ud for Afrikas Horn, blandt andet fordi 
problemet er spredt ud på en række lande. 
Piraterne er velorganiserede, tungt bevæbnede 
og skyr ingen midler i deres bestræbelser. 

Angrebene sker på skibenes vej ind og ud ad 
havne og i de mange deltaer, som er svære at 
kontrollere – men også til tider i internationalt 
farvand langt fra kysten. Piraterne går efter alt 
lige fra mindre værdier om bord til røveri af hele 
laster, typisk raffineret olie, eller kidnapning 
af besætningsmedlemmer. Piraterne er typisk 
meget grove over for besætningen. 

Risikoen for angreb har fået danske rederier 
til at investere store summer i blandt andet 
efterretningsarbejde, i at sikre deres kommu-
nikation, i eskortering og i at ændre sejlruter 
med kort varsel. I 2016 genåbnede Danmark 
ambassaden og handelskontoret i Nigeria. Og 
i begyndelsen af 2017 udsendte Forsvaret en 

maritim rådgiver, der skal fungere som kon-
taktperson for danske rederier og hjælpe med 
kapacitetsopbygning i regionen. Udviklingen 
i Vestafrika påvirker ikke kun rederier men i 
den grad også de vestafrikanske lande, hvis 
eksport til specielt Europa er dybt afhængig af 
søvejen. 

Østafrika 
Situationen ud for Somalia er blevet forbed-
ret markant de seneste år. En koordineret 
international indsats har ført til, at antallet af 
angreb og kapringer er faldet voldsomt. Men 
det er nødvendigt med en fortsat tilstedevæ-
relse af militære flådeskibe, fly og helikoptere. 
Ligesom rederier fortsat skal følge rådene i 
Best Management Practices, der er udviklet 
af internationale søfartsorganisationer, og 
fastholde brugen af bevæbnede vagter, når det 
vurderes nødvendigt.

Sydøstasien
I Sydøstasien har pirater huseret i mange år, 
men de har primært gået efter lokal skibsfart. 
Også her er der sket kidnapninger af besæt-
ningsmedlemmer. Det er vigtigt, at landene 
i regionen er aktive og arbejder sammen om 
pirateribekæmpelse, så det ikke udvikler sig. 
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Pirateri er fortsat et alvorligt samfundsproblem, da en væsentlig del af 
verdenshandlen passerer gennem farvande med en pirateritrussel. Det 
drejer sig om Øst- og Vestafrika samt Sydøstasien. Pirateriet påfører 
skibsfarten store udgifter, skaber utryghed for søfarende og hæmmer 
de berørte landes udvikling.
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• Der befinder sig på ethvert givent tidspunkt 
ca. 70 danskkontrollerede skibe i farvandet 
ud for Somalia, og ca. 30 skibe i Guinea-
bugten. 

• Rederiforeningen estimerer, at danske 
rederier bruger i omegnen af én mia. kr. årligt 
på at forebygge og forhindre angreb fra 
pirater. 

• Ingen handelsskibe er blevet kapret ud for 
Somalia siden maj 2012. 

• I Vestafrika blev der i 2016 registreret 36 
hændelser, hvor i alt 34 besætningsmed-
lemmer blev kipnappet ved 9 forskellige 
hændelser. Ikke alle angreb indrapporteres. 

• I sommeren 2016 blev der oprettet et 
rapporteringscenter for Vestafrika. Centret 
skal være kontaktpunkt for information om 
pirateri og maritim kriminalitet i området.

Det er positivt og nødvendigt, 
at den danske piratstrategi 
for 2015-2018 fastholder 
presset på pirateriet ud for 
Somalia og er udvidet til også 
at omfatte Vestafrika.  

Den nye danske ambassade 
og handelskontor i Nigeria 
kan sammen med den ma-
ritime rådgiver fra Forsvaret 
understøtte indsatsen i 
Vestafrika og opbygge viden 
og netværk.   

Dansk skibsfart ønsker, at de 
vestafrikanske lande sikrer 
deres territorialfarvande, og 
at rederierne kan have mu-
lighed for at anvende private 
bevæbnede vagter.

Danmark kan, i samarbejde 
med landene i Vestafrika, 
men også oplagte samar-
bejdspartnere som USA, 
Storbritannien og Frankrig, 
arbejde for at opbygge den 
nødvendige regionale sik-
kerhed, fx via rådgivning og 
træning.

EU har vist stort lederskab 
med dens omfattende militæ-
re Operation ATALANTA ud for 
Somalia, og det er positivt, at 
operationen er blevet forlæn-
get til udgangen af 2018. 
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