
/

PIRATERI

 FAKTA OM PIRATERI

www.atlant.dk 

--



/

Pirateri
Atlantsammenslutningen har et projekt om pirateri i 2021.
Generalsekretær Lars Bangert Struwe har forsket i emnet siden 2008,
og bl.a. rådgivet Udenrigsministeriet i forbindelse med etableringen
af den første piratstrategi.

Definition af pirateri

Pirateri forklares af det danske udenrigsministerium som:

Pirateri kan defineres som enhver ulovlig voldshandling, tilbageholdelse eller
plyndring begået for personlig vinding på verdenshavene mod et andet skib
eller luftfartøj.

FN definerer pirateri i artikel 101 i UNCLOS (havretskonventionen) som:

'Piracy consists of any of the following acts:

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation,
committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or
a private aircraft, and directed:

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or
property on board such ship or aircraft;

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the
jurisdiction of any State;

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an
aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in
subparagraph (a) or (b).''
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Typer af piratangreb

Typer af piratangreb

Helt overordnet kan man tale om tre typer af piratangreb – der så kan
forekomme i en lang række af varianter:

Piraterne stjæler skibets last og besætningens ejendele.
Piraterne kaprer skibet, kidnapper besætningen og kræver løsesum.
Piraterne overtager skibet og frigiver eller dræber besætningen.

Ud for Somalias kyst og i Aden-bugten var den typiske model kapring af skib
og kidnapning af besætning. Man søgte her, at få udbetalt endog meget
store løsesummer.

Ved Vestafrika / Guineabugten har man i mange år haft pirateri, hvor man
stjal last eller skib, men at besætningerne "kun" blev udsat for vold. Der er
sket en forandring, hvor man nu også kidnapper besætninger. Et eksempel
herpå er det tyrkiske M/V Mozart. Det blev angrebet i janaur 2021. Her blev
et besætningsmedlem dræbt og 15 andre taget som gidsler. 
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Antal piratangreb

Antallet af piratangreb har de seneste par år været imellem 162 og
201.

Det samlede antal piratangreb i verden har varieret lidt over de seneste år,
men har ligget imellem 162 og 201.

I 2020 registrerede IMB 195 piratangreb.

·Heraf skete de 84 ud for Vestafrika – og deraf de 35 ud for Nigeria.

·Der skete 135 kidnapninger i 2020.
Heraf de 130 ud for Vestafrikas kyst.

Nigeria: 62
Benin: 29

Skydevåben blev registreret som indblandet i 69 sager og knive i 46.
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Atlantsammenslutningen

er en sikkerhedspolitisk tænketank,
der med en forskningstilgang har til

opgave at oplyse danskerne om
sikkerheds-, forsvars- og

udenrigspolitik.

Atlantsammenslutningen har i 70 år
lagt stor vægt på det internationale

samarbejde, det transatlantiske
forhold og NATO.

Alle foto i dette faktaark er fra
Forsvarsgalleriet. Tak til Forsvaret for

at stille dem til rådighed.

Lars Bangert Struwe

Generalsekretær, ph.d.
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