
Counter Piracy Directorate: 
Møt mannen som 
koordinerer og følger opp 
tiltak i den somaliske og 
internasjonale innsatsen mot 
piratvirksomhet i Puntland - 
Abdirizak M. Ahmed.  

Den konstante kampen 
om lykke og et bedre 
liv blant Somalias unge 
har fatale konsekvenser. 
Møt Amina, moren til en 
fengslet pirat og en datter 
som blir holdt gissel av 
menneskesmuglere i 
Libya.

Et temablad fra Kirkens Nødhjelp 
om fellesprosjektet som i 2009 
samlet rederinæringen, norske 
og lokale myndigheter i Puntland, 
kystsamfunn og religiøse ledere i 
Somalia rundt et og samme mål; å 
bekjempe piratvirksomhet gjennom 
å tilby varige løsninger på land. 

En publikasjon fra Kirkens Nødhjelp
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Da Rederiforbundet, Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp besøkte byen som tidligere var 
omtalt som verdens pirathovedstad i mars i år ble vi møtt med folkefest. Et lokalsamfunn som for bare 
et par år siden var nedtynget av depresjon og fullstendig gjennomfiltret av kriminell virksomhet vant 
kampen og feirer i dag et samfunn uten pirater. Aisha på bildet er en engasjert kvinneleder og aktivist 
og hun har sammen med lokale ledere og religiøse ledere vært sentral i den lokale kampen mot pirat-
virksomhet. Lokale komiteer som dette er de som har ledet folkeopplysningen og mediekampanjer 
mot piratvirksomhet. Omtrent 70% av Puntlands innbyggere har blitt eksponert for disse kampanjene 
siden oppstarten av prosjektet. Dette kombinert med yrkesutdanningstilbud som et alternativ til pirat-
virksomhet er sett på som suksessfaktoren i prosjektet. Aisha er også en av kvinnene som har fått 
entreprenørskapskurs gjennom prosjektet. I dag driver hun et veldrevet gjestehus i den igjen søvnige 
fiskelandsbyen. Les mer om dette i "Da piratene kom til Eyl" på side 10.

LEDER
Siden oppstarten av Kirkens Nødhjelp for snart 70 år siden har mye av vårt arbeid foregått i områder og 
land rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Somalia er et av disse landene, hvor væpnet konflikt, 
hyppig tørke og sult gjør at 1,2 millioner lever på flukt i eget land. De fattigste menneskene rammes 
alltid hardest og nettopp derfor er det viktig for oss å være tilstede. 

I Somalia jobber vi i tett samarbeid med lokale partnere og religiøse ledere som folk ser opp til og 
respekterer. Det var også etter en forespørsel fra lokale religiøse ledere i Puntland at vi bestemte oss 
for å ta tak i problemstillingen de var vitne til; flere og flere ungdommer ble rekruttert inn i livsfarlig 
piratvirksomhet. En virksomhet som var med på å ødelegge allerede skjøre lokalsamfunn ved å trekke 
til seg kriminelle nettverk som igjen økte narkotika- og våpenhandel, prostitusjon og annen adferd som 
var med på å ytterligere bryte ned lokalsamfunn. Med de religiøse lederne som drivkraften i Puntland 
og med Norges Rederiforbund, Det Norske Krigsforsikring for Skip og UD i ryggen her i Norge startet 
vi i 2009 en felles innsats mot piratvirksomheten som har gitt yrkesutdanning og dermed et alternativt 
livsgrunnlag for over 700 ekspirater og ungdommer. Takket være lojale givere og gode partnerskap har 
vi oppnåd gode resultater i dette prosjektet!

INVESTER I LANGSIKTIGE LØSNINGER!
Forebyggende- og rehabiliteringstiltak på land er langt viktigere og billigere å drive enn en kostbar 
militær aksjon i Adenbukta. I 2012 ble det brukt ca 6 mrd USD på tiltak mot piratvirksomhet i Adenbuk-
ta. Under 1% av disse midlene gikk til bekjempelse av de grunnleggende årsakene og langsiktige tiltak 
på land. I 2013 ble kostnadene omtrent halvert til 3 millarder USD, og kun 1,5% går til langsiktige tiltak.  
Den har midlertidig sunket til ca 500-600 millioner kroner de siste årene. 

Til tross for en kraftig nedgang, så er årsakene til piratvirksomheten ikke løst. International Mariti-
me Bureau skriver i sin rapport for 2014 at situasjonen i Adenbukta er skjør, at et enkelt vellykket 
angrep mest sannsynlig vil føre til en oppblomstring av piratvirksomheten. Fattigdom og mangel på 
sysselsetting i Somalia er noen av grunnene til at situasjonen er skjør, og derfor må vi fortsette å bidra 
til mer yrkesutdanning og flere jobbmuligheter for ungdom.

En nedgang i piratvirksomhet gir oss rom for å jobbe mer med nettopp forebyggende arbeid og 
derfor ønsker vi å utfordre flere private aktører til å investere i langsiktige tiltak på land. Dette er en 
viktig sak; uten å få bukt med årsakene på land vil piratvirksomheten fortsatt bli en stor utfordring til 
fred og stabilitet i Somalia, noe som har konsekvenser for det internasjonale samfunnet og sikkerheten 
til mannskap og skip som ferdes i området. 

Anne-Marie Helland
Generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med 
mennesker og organisasjoner over hele 
verden for å avskaffe fattigdom og 
urettferdighet. Vi gir nødhjelp i katastrofer 
og jobber langsiktig for utvikling i lokalsam-
funn. For å fjerne årsaker til fattigdom 
påvirker vi samtidig myndigheter, 
næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige 
beslutninger.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig 
diakonal organisasjon for global 
rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten 
intensjon om å endre menneskers religiøse 
tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape 
resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av 
ACT Alliance, en av verdens største 
humanitære allianser. Alliansen består av 
kirkelige organisasjoner over hele verden 
og samarbeider med organisasjoner 
uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en 
rettferdig verden!
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Forsiden: NATO-fregatten og somaliske 
fiskere i Adenbukta. 
Foto: Sjøforsvaret
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I mars 2015 besøkte Haakon Svane (t.v) fra  
Rederiforbundet og  Jan-Petter Holtedahl fra 
den norske ambassaden i Nairobi Puntland. 
Her gratulerer de en av de uteksaminerte 
fra yrkesopplæringen i antipiratprosjektet 
sammen med ordfører i Eyl, Muse Osman Yusef.  
Les Haakon Svanes artikkel – Somalia, mulig-
hetenes land på side 4

Michael Scott Moores løsepenger ble satt til 20 millioner 
dollar av piratene han satt fanget hos. Les om hans 
dramatiske tid i fangenskap på side 20
Teksten er på engelsk. 
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Forbi Somalias lange kyst seiler 20 000 skip årlig, hvorav rundt 
1000 norskeide, på vei mellom Europa og Asia, og mellom 
Afrika, India og Midtøsten. Norske og andre skip frakter varer 
året rundt og overalt – uten at vi tenker særlig over hvordan 

alle tingene vi eier kom frem til oss. Tusener av sjøfolk, som jobber 
for deg og meg, har opplevd å bli kapret på dramatisk vis, for deretter 
å sitte i langvarige fangenskap på Somalias kyst. Piratindustrien 
skjøt for alvor fart i 2008 og ble ganske velorganisert. Jeg har selv 
sett skriftlige investeringsavtaler mellom de som spyttet penger i 
pirattoktene. Ingen ting var overlatt til tilfeldighetene.

Vinteren 2011, da jeg begynte som beredskapssjef i Norges Rederi-
forbund, ble internasjonal skipsfart angrepet daglig utenfor Somalia. 
I snitt ble ett norsk skip angrepet hver uke. Vi stålsatte oss for dårli-
ge nyheter, men grunnet gode sikringstiltak ble svært få norske 
skip kapret. Samtidig satt hele 800 gisler fanget på mer enn 30 

store kaprete handelsskip langs Somalias lovløse kyst, mens tøffe 
forhandlinger om løsepenger foregikk. Situasjonen ble beskrevet 
som «ute av kontroll» av EUs marinesjef i farvannet. 

Næringen selv utviklet fysiske sikringstiltak, bedre situasjonsfor-
ståelse, og taktisk manøvrering som beskyttelse. Militære – også 
norske – styrker i Adenbukta og Det indiske hav trådte støttende til. 
Men piratene ble stadig mer pågående og voldelige, og derfor ble 
det, etter en intens men viktig debatt her hjemme, vedtatt norske 
forskrifter for bruk av private væpnede vaktlag på norskregistrer-
te fartøy. De kunne heretter operere under tydelige retningslinjer og 
dette har faktisk fungert godt. Andre land fulgte etter. I sum har alle 
disse sikringstiltakene fungert, på havet. Ingen store handelsskip er 
blitt kapret utenfor Somalia siden 2012. Men slike tiltak bedret ikke 
situasjonen på land. Og hvis sikringstiltakene reduseres, risikerer vi 
at piratvirksomheten igjen blomstrer opp.

SOMALIA ER MULIGHETENS LAND

Haakon Svane holder tale for på årets eksamensseremoni i Garowe. 50 elektrikere og solingeniører har fullført sin utdanning og skal ut i jobb. 

For å skape trygghet for skipsfarten utenfor Somalia 
må vi investere i langsiktig utvikling i Somalia sammen 
med somalierne. Derfor støtter norsk skipsfart Kirkens 
Nødhjelps prosjekt mot piratvirksomhet i Puntland. 
Utfordringene er store, men jeg tror på en bedre 
somalisk fremtid der norske handelsskip jevnlig besøker 
somaliske havner, sier Haakon Svane, som inntil nylig var 
beredskapssjef i Norges Rederiforbund.
TEKST:  Haakon Svane, beredskapssjef Norges Rederiforbund (inntil april 2015) FOTO:  Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp
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SOMALIA ER MULIGHETENS LAND

FRUKTBART SAMARBEID
I 2009 foreslo Kirkens Nødhjelp at norsk 
skipsfart støttet et nyskapende prosjekt mot 
piratvirksomhet i Puntland. Lokale ledere 
hadde bedt KN hjelpe dem med å bli kvitt 
piratene og deres voldelige og dekaden-
te livsstil. Lederne foreslo en informa-
sjonskampanje mot piratrekruttering, og 
opplæring av ungdom i lovlige yrker, som 
elektriker, snekker eller butikkeier. Kirkens 
Nødhjelp slo til og bidro til prosjektutvik-
lingen. Mens de fleste andre internasjo-
nale tiltak mot piratvirksomhet fokuser-
te på sikring, beskyttelse og straff hadde 
dette prosjektet mer preg av gulrot enn pisk. 
Her kunne skipsfarten være med og tilby 
noe som både gavnet somalierne og på sikt 
reduserte trusselen mot sjøfolk. 

Den nyskapende og praktiske tilnærmin-
gen i prosjektet skapte interesse i rederi-
næringen. Den Norske Krigsforsikring for 
Skib (DNK) og Rederiforbundet besluttet 
å støtte prosjektet. Utenriksdepartemen-
tet og NORAD ble med på spleiselaget, og 
et vellykket privat-offentlig samarbeid for 
sikkerhet og utvikling var født. 

Somalia er kjent for konflikt og korrup-
sjon, og mottar mye humanitær bistand. 
Men de færreste bistandsaktører tør å drive 
mer langsiktig utviklingshjelp her. Risikoen 
er jo stor, så her har Kirkens Nødhjelp vært 
pionérer. De har vist at næringsutvikling er 
mulig i en sårbar stat, så lenge man har lokal 
forankring og gode partnere. Prosjektet har 
hatt sine utfordringer, men evalueringer har 
bekreftet at arbeidet har gitt reelle resultater. 

BESØK TIL PUNTLAND
I mars i år besøkte jeg Puntland sammen 
med Kirkens Nødhjelp og Norges ambassa-
de i Nairobi. Vi møtte stedlige myndigheter, 
prosjektpartnerne og involverte lokalsam-
funn for å få innblikk i prosjektets realite-
ter og konteksten det er plassert i. Det var et 
oppløftende besøk til en utfordrende virke-
lighet. 

Vi fikk bekreftet at informasjonsdelen av 
prosjektet hadde nådd store deler av kystbe-
folkningen gjennom radio, moskéer og folke-
møter. Og i Garowe, Eyl og andre steder har 
hundrevis av ungdom som ellers kunne bli 
rekruttert av piratene lært seg nyttig arbeid 
som har skaffet dem lovlige inntekter. Vi 
møtte kioskeiere, elektrikere og fiskere som 
hadde fått opplæring gjennom prosjektet. Vi 
møtte også sikkerhetsmyndighetene, trans-
portmyndighetene og Puntlands president. 
De etterlyste utvidelse av denne typen tiltak. 

Vi besøkte også det delvis norskfinansier-
te fengselet i Garowe, hvor mange av de 
innsatte er pirater som soner lange dommer. 
Noen av dem var unge, andre var eldre og 
mer garvete. Alle understreket én ting; uten 
jobbmuligheter ville nye ungdommer velge 
kriminell virksomhet, eller emigrere.

I fiskelandsbyen Eyl møtte vi piratenes 
somaliske ofre; Piratene hadde trampet 
inn, snudd livet på hodet, sløst penger, brutt 
lokal moralkodeks og ødelagt lokal økono-
mi. Mange unge menn fra området hadde 
forsvunnet på havet under livsfarlige pirat-
seilaser. Andre hadde reist til byene i håp om 

jobb. Fiskebåtene på stranda lå ubrukte, i 
store antall. Kvinnene og barna må klare seg 
selv. Landsbyen ønsket seg en liten havn, 
bedre veiforbindelse til Garowe og utvikling 
av fiskerinæringen. Fra den lokale kvinne-
gruppen i Eyl, via piratfengselet i Garowe 
og opp til presidentens kontor var budska-
pet enstemmig: Den typen prosjekt Kirkens 
Nødhjelp driver må videreføres og utvides. 

Piratene er nå jaget ut av de fleste av 
Puntlands kystområder, ikke minst av lokal-
befolkningene selv. Men, understreket de; 
uten framtidsutsikter vil ungdommen igjen 
kunne la seg friste til kriminell virksomhet. 
Og da er man i gang igjen. Uten næringsut-
vikling, ingen sikkerhet.

MIGRASJON FRA SOMALIA:
På veien mellom Garowe og Eyl så jeg en 
jevn strøm av mennesker fra Etiopia og 
Somalia som gikk landeveien nordvest mot 
Sahel og Libya eller nordøst mot Jemen 
via den somaliske havnebyen Bosasso. De 
hadde forlatt områder uten framtidsutsikter 
i håp om å finne jobber i Europa og Midtøs-
ten. Vi kunne bare forestille oss hva de ville 
komme ut for på reisen og jeg spurte meg 
selv om den samme typen tiltak som har gitt 
ungdom i Somalia alternativer til piratvirk-
somhet også kan skape arbeidsplasser som 
gjør det mindre fristende å migrere?
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Haakon Svane i Rederiforbundet møter fengslede pirater i Garowe. Norges Rederiforbund har vært en viktig samarbeidspartner for antipirat-
prosjektet siden oppstarten i 2010. 

ET HAV AV MULIGHETER
Under en presentasjon om Somalias fremtid, 
for somaliske og arabiske forretningsfolk i 
Dubai i 2013, påpekte jeg noen forhold som 
egentlig er ganske åpenbare:

 � Somalia har en 3000 kilometer lang 
kystlinje langs verdens travleste 
handelsled, i Det indiske hav. 
Plasseringen kunne ikke vært bedre.  

 � Dersom maritime grenser fastsettes 
og ressursforvaltningen styrkes, kan 
Somalia – med litt hjelp - utvikle en sterk 
marin næring. 

 � Regionen trenger nye havner og veier 
for handel mellom østafrikanske 
vekstøkonomier og verdensmarkedet. 

Noen av disse havnene bør ligge 
i Somalia. Men en mer stabil 
strømforsyning trengs. 

 � Somalia har mye fruktbar jord. 
Eksportpotensialet for mat er stort 
dersom det gjennomføres relativt enkle 
grep for å sikre og dokumentere kvalitet 
og hygiene. 

 � Befolkningen har lange tradisjoner for 
handel, er risikovillige, er flinke på sjøen 
og griper de mulighetene. Men opplæring 
og utdanning av fagfolk trengs – over hele 
fjøla.

 � De samme egenskapene og 
forutsetningene som ble misbrukt for å 
bygge en velorganisert piratvirksomhet 
kan brukes for å bygge en bedre fremtid 
for Somalia.

Responsen på presentasjonen var overvel-
dende positiv, særlig fra somalisk side, og 
det overrasket meg. Men somalierne var 
antakelig ikke særlig vant til å høre en såkalt 
vestlig ekspert «fremsnakke» landet deres 
på denne måten. Det slo meg at det inter-
nasjonale samfunnet kanskje er for opptatt 
av Somalias problemer og for lite oppmerk-
somme på mulighetene til positiv utvikling.



PIRATENE I PUNTLAND — ET TEMABLAD FRA KIRKENS NØDHJELP 7 

«ALTERNATIVE LIVELIHOODS» OG 
ALTERNATIVE NARRATIV
Og her mener jeg Kirkens Nødhjelp og lokale 
partnere har lykkes godt, gjennom «Alterna-
tive livelihoods»-prosjektet. Heller enn å la 
seg stanse av utfordringene har man bygget 
et «alternativt narrativ» for denne delen av 
Somalia og fokusert på mulighetene. Det 
tror jeg er vel så viktig som selve prosjektre-
sultatene. Og det bør videreføres! 

Det er derfor gledelig at flere norske rederi, 

forsikringsselskap og maritime utstyrsle-
verandører nå støtter prosjektet. Det håper 
jeg fortsetter. Og prosjektet har inspirert 
andre utenlandske næringsaktører til tilsva-
rende støtte. For Utenriksdepartementet 
og NORAD bør det være interessant å se på 
hvordan slikt samarbeid, kanskje i større 
skala enn i dag, kan gi frukter med tanke på 
somalisk utvikling, i arbeidet mot piratvirk-
somhet og organisert kriminalitet og for å 
begrense migrasjon.

De som ikke ser mulighetene i Somalia 

tror jeg ikke har mye å bidra med i kampen 
for dette vakre og skakkjørte landets fremtid. 
Vi trenger organisasjoner som Kirkens 
Nødhjelp og deres dyktige somaliske partne-
re for å skape utvikling i Somalia og sikker-
het for sjøfolkene i Det indiske hav.
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–Hvorfor valgte du å flytte tilbake til Somalia?
–Jeg fikk muligheten til å reise tilbake, og jeg følte det var nødven-
dig og riktig å gi en hjelpende hånd til folket mitt, som hadde lidd 
gjennom mer enn 20 års borgerkrig. Jeg hadde en gjeld å betale til 
mitt fedreland, som hadde gitt meg gratis skolegang og utdanning. I 
august 2010 ble jeg utnevnt til stillingen av president Farole.

–Hva innebærer din rolle som daglig leder i Antipiratdirektoratet?
–Jeg har ansvaret for å planlegge, implementere og lede direktora-
tets daglige aktiviteter, Jeg følger opp fremgangen for alle initiativ 
som er satt i gang for å bekjempe piratvirksomheten, og måler 
effekten av dem. Først og fremst er jeg opptatt av å sikre avvæpning 
og bærekraftig integrering av tidligere pirater og andre organiserte 
kriminelle og militsmedlemmer.

 –Hvordan kom samarbeidet med Kirkens Nødhjelp i stand, og 
hvordan fungerer det?
–Mitt forhold til Kirkens Nødhjelp er vanskelig å uttrykke med ord; 
samarbeidet betyr så mye mer enn enkeltprosjekter. Gjennom 
antipirat-programmet har vi utviklet et unikt samarbeid. Vi har 
kommet frem til innovative, effektive og bærekraftige løsninger som 
blant annet har gitt mer enn 700 tidligere pirater og sårbar ungdom 
yrkesopplæring. 

–Hvordan opplever du støtten fra det internasjonale samfunnet i 
arbeidet mot piratvirksomhet?
–Den militære innsatsen til sjøs har vært betydelig, inkludert retts-
forfølgelse av pirater som er tatt til fange. Vi har nok opplevd at 
støtten til bærekraftige løsninger på land ikke har vært så god som vi 
hadde grunn til å regne med. Det er synd, for vi vet at piratvirksom-
het starter og slutter på land.

-Etter mange års kamp mot piratvirksomhet, hva regner du som 
den største suksessen?
- Takk Gud – med liten hjelp fra det internasjonale samfunnet, greide 
vi Somaliere å eliminere pirater og piratvirksomhet fra våre kystsam-
funn gjennom antipirat-prosjektet sammen med Kirkens Nødhjelp. 
Den største suksessen var vår informasjons- og mediakampanje 
som har endret holdninger. Ved å involvere lokalsamfunn, inklu-
dert eldre, Sheiker eller religiøse ledere, kvinner, ungdom og lokalt 
næringsliv ble den viktige meldingen kommunisert fra alle om at 
piratvirksomhet er forbudt (Haram) i følge islam og koranen. 

-Og hva er den største utfordringen?
Det er de sårt tiltrengte tiltakene på land som det internasjonale 
samfunnet har sagt de skulle bidra til, men som vi enda ikke har 

sett noe av. Arbeidsledighet ble identifisert som en av årsakene til 
piratvirksomhet, men ingen av pengene som ble satt av til dette har 
enda blitt brukt på konkrete formål. 

Det gjelder for eksempel 37,5 millioner euro som for eksem-
pel bevilget gjennom EU til MASE-programmet (Regional Maritime 
Security Strategy) i 2010. Min mening er at EU har valgt feil partne-
re. De har valgt partnere som ikke kan implementere konkrete tiltak 
på bakken. 

En annen utfordring som kan føre til retur av piratvirksomhet er 
all den uregulerte fiskingen som forekommer i våre farvann. Kombi-
nert med arbeidsledighet gjør dette mennesker svært sårbare og 
veien til piratvirksomhet kan være kort om fristelsen byr seg.   

-Du er selv fra Eyl, og du var selv med på turen dit i vår sammen 
med Kirkens Nødhjelp, Haakon Svane fra Rederiforbundet og Jan-
Petter Holtedahl fra UD.  Hvordan var denne turen?
-Det var et historisk besøk som vil forbli i både tankene og hjertene 
til menneskene i Eyl, men også i mitt. De som bor der har jobbet så 
hardt for å bli kvitt piratvirksomheten. Fra å være verdens piratho-
vedstad er de nå stolte over å ha overvunnet elendigheten og de vil 
ikke se seg tilbake. 

-Hva liker du best med Somalia og hva er dine håp for landet ditt?
-Håpet mitt er å se frem til et føderalt Somalia med sterke og vel-
fungerende institusjoner! Vi er en nasjon med ett språk, en religion 
og vi har en ressursrik, lang kystlinje som linker det indiske hav og 
adenbukta. 

 

PIRATBEKJEMPEREN
Abdirizak M. Ahmed (Ducaysane) (56) er daglig leder i 
direktoratet som i 2010 fikk ansvaret for å koordinere den 
somaliske innsatsen mot piratvirksomhet i Puntland. Han 
er født i Eyl, og etter mer enn 20 år i Minnesota, USA, flyt-
tet han tilbake for å bidra til en positiv utvikling i det fattige 
og krigsherjede hjemlandet sitt. 
TEKST: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp FOTO: Ahmednaji Bashir/Kirkens Nødhjelp Somalia 
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D
e to barndomsvennene var ganske typiske somalis-
ke ungdommer, omreisende gjetere fra femårsalde-
ren, og uten skolegang. Nesten 70 % av befolkningen 
i Somalia er nomader som reiser rundt med husdyre-
ne sine på jakt etter beite og vann.

Da piratene kom til Eyl, var de fattige, uutdannede ungguttene 
enkle mål. Det skulle vise seg at kapringen av skip var farligere og 
mindre innbringende enn de hadde forestilt seg. Midt i det moral-
ske forfallet som utviklet seg i Eyl, gjorde de to tenåringene ting de 
angrer på i dag.

 –Jeg prøver så hardt å legge den tiden bak meg, sier Ahmed 
skamfullt. Det var de religiøse lederne i lokalsamfunnet som klarte 
å redde ham og kameraten ut av piratlivet. Begge måtte høytide-
lig sverge på at de aldri mer skulle bli med på kriminell virksomhet, 
og da fikk de tilbud om yrkesutdanning på skolen i distriktssenteret 
Garowe gjennom Kirkens Nødhjelps prosjekt.

Ahmed ble uteksaminert i 2010, Abdirizak to år senere. Begge har 
fått heltidsstillinger hos NESCOM, strømleverandøren i Puntland, 
gjennom et lærlingprogram som bedriften har etablert i tilknyt-
ning til prosjektet. Begge er gift, Ahmed har to barn, og Abdirizak er 
pappa til en 16 måneder gammel baby.

–Det viktigste for et menneske er å være uavhengig, å kunne ta vare 
på seg selv og de rundt meg, mener Ahmed. –Jeg er ektemann og far 
nå, og et respektert medlem av samfunnet. Jeg kan takke Kirkens 
Nødhjelp for at jeg fikk den muligheten. 

LÆRER VERDIGHET
Ahmed (19) ventet i flere år 
på en sjanse til å få utdan-
ning. Han har 14 søsken, 
og familien hadde ikke råd 
til å utdanne mer enn to av 
dem. Men da Ahmed hørte 
om Kirkens Nødhjelp på 
radio, tok han selv kontakt 
med både lokale myndig-
heter og de religiøse leder-
ne for å få plass i program-
met. Og 11. mars 2015 ble han uteksaminert som solcelleingeniør 
sammen med 29 andre. Nå drømmer han om å bli lærer og gi andre 
muligheten til utdanning.

En av Ahmeds jevnaldrende kamerater, den nyutdannede mekani-
keren Faisal, uttrykte det slik under uteksamineringsseremonien i 
Garowe:

–Lærerne våre har ikke bare gitt oss tekniske kunnskaper; de 
gir oss verdighet, og vi føler at vi har en rolle å spille i samfunnet. 
Selvtillit k ommer med kunnskap, så nå har vi ungdommene håp for 
fremtiden!

UTDANNING OG JOBB 
GIR VERDIGHET
Piratlivet ødela oppveksten til Ahmed og Abdirizak. I dag har begge utdanning, familier 
og jobb som elektrikere. 
TEKST & FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp
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 "For hver utbetaling av løsepenger, ble et nytt problem skapt. Jeg hadde så vondt 
av mannskapene som ble holdt fanget. Det var så store krefter i sving, vi var bare 
ikke i stand til å gripe inn" Muse Osman Yusef, Ordfører i Eyl.
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N
ovember 2007: Et skip ankrer opp utenfor Eyl 
Badey, en søvnig fiskerlandsby i Puntland, 
Somalia. De 2 000 menneskene som bor her er 
vant til aktivitet langs kysten. Mange fiskere har 
sett seg lei på de utenlandske trålerne som har 
fisket uten tillatelse i deres farvann siden borger-

krigen på 1990-tallet. Denne gangen, derimot, er noe annerle-
des; fartøyet er et stort handelsskip. Lite aner Eyls innbyggere 
hvilken ulykke som er i ferd med å ramme dem.

Skipet ble kapret noen måneder tidligere mens det passerte 
gjennom Adenbukta. Om bord er pirater fra Haradere, en region 
lenger sør langs den somaliske kysten. De er på leting etter 
en ny base for det som har blitt en lukrativ forretning, med en 
serie vellykkede kapringer og store utbetalinger av løsepenger. 
En lokal milits tilknyttet Al-Shabaab har slått ned på uislamsk 
virksomhet i Haradere og jaget piratene nordover til Puntland, 
der islamistene ikke har kontroll.

Kanskje det er Eyls unike utforming som har gjort det vesle 
samfunnet til piratenes nye frihavn. Med sine to tettsteder  – 
landsbyen Eyl Badey på kysten og den lille byen Eyl Dawad noen 
kilometer lenger inne i landet, omringet av fjell og med et smalt 
juv som eneste ankomstvei – er dette den perfekte base: beskyt-
tet, men med tilgang til sjøen.

Det er ikke første gang byen har blitt brukt som festning. 
«Den gale mullah» Mohammed Abdullah Hassan utnyttet 
geografien til å befeste Eyl Dawad som base for sine derviske 
styrker i kampen mot britisk og italiensk kolonistyre på begyn-
nelsen av 1900-tallet. Men uansett grunn til at Eyl er blitt valgt, 
er lokalsamfunnet nå i ferd med å rammes av en flodbølge av 
kriminalitet, drap, bortføringer og sorg.

Ordfører Muse Osman Yusef rister på hodet når han blir spurt 
om den novemberdagen i 2007:

–Hvis piratene ikke hadde fått løsepenger for det skipet, ville 
situasjonen ikke eskalert slik den gjorde, mener han.

Piratene fra Haradere bragte ikke mannskapet fra det kapre-
de skipet til Eyl, men etter kort tid mottok de et sjusifret beløp i 
amerikanske dollar og kom i land, der de strødde om seg med 
penger. De lokale fiskerne og nomadiske gjeterne var overveldet 
over summene nykommerne hadde skaffet seg så lett.

De frustrerte fiskerne var ikke vanskelige å overtale til å 
bli med på det neste toktet. Ungdommer som hadde sett sine 
foreldre streve hele livet så å si uten muligheter, trakk også på 
skuldrene og spurte seg selv, «hva så»?

Lokale eldre og religiøse ledere forsøkte å advare, men deres 
ord forsvant i virvelvinden av drømmer og grønne dollarsedler, 
og også foran munningene på pistolene de ble møtt med da de 
protesterte. Med fortvilelse så de ungdommene og store deler av 
lokalsamfunnet bli lokket inn i spillet, direkte og indirekte, ærlige 
forretningsfolk og andre som ikke ville være en del av virksom-
heten, rømte byen.

Piratene samlet sine nye rekrutter, og innen tre uker var 13 
kaprede skip ankret opp utenfor Eyl. Ingen hadde hatt tid til å 
forutse omfanget av og alvoret i det som skjedde. Ryktene om 
de lettjente pengene spredte seg raskt, og et nettverk av ververe 
spredte seg over hele regionen. Folk kom hele veien fra nabolan-
dene, og på det meste var 23 skip fortøyd utenfor Eyls hvite 
strender, og opptil 240 gisler holdt fanget i byen.

Abdi var 15 år gammel da han ble involvert i piratvirksomhe-
ten i 2007:

–Når det første skipet kom, var det spennende, og jeg trodde 
jeg kunne tjene lette penger. Men det var en forferdelig tid, jeg 
vil ikke prate om det, sier Abdi. Hans venn Ali var et par år eldre, 
og han innrømmer at han fortsatt er oppbragt over det de to var 
med på. Hverken Ali eller Abdi ønsker å fortelle under sine virke-
lige navn.

–Det gjør spesielt vondt å tenke på ofrenes familier. Vi fratok 
gislene deres frihet, og noen ganger måtte vi torturere noen av 
dem. Det er uforståelig, men det handlet kun om penger.  >>

DA PIRATENE KOM TIL EYL
Lokale kvinnegrupper gikk sammen med eldreråd og muslimske ledere – og norske 
Kirkens Nødhjelp – for å befri en somalisk by for piratvirksomhet. 
TEKST OG FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp (Artikkelen har stått på trykk i Tradewinds-magasinet TW+ sommeren 2015)
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Det var avskyelig, og når jeg er alene, kjenner jeg ofte på det. 
Jeg innså etter hvert at jeg måtte komme meg ut, ellers ville jeg 
til slutt måtte drepe noen eller selv bli drept.

Eyl opplevde en bonanza som synliggjorde piratvirksomhetens 
faktiske pris:

–Det var sexhandel, narkotika og våpen over alt, innrømmer 
Ali. Men det meste av løsepengene forsvant før de visste ordet 
av det, for de unge piratene hadde som regel satt seg i stor gjeld 
innen utbetalingene kom, ofte på stoff og sexarbeidere.

–Noen kjøpte seg biler selv om de ikke kunne kjøre, og de 
kræsjet dem etter bare noen uker, humrer Ali, men legger til at 
noen klarte å kjøpe et hus eller to. Ordfører Yusef forteller om 
en samtale mellom en far og hans piratsønn, som forsøkte å 
blidgjøre faren med løfter om alle husene han kunne kjøpe for 
pengene han hadde tjent. –La alle husene bygges i helvete, var 
farens kontante svar.

–For hver utbetaling av løsepenger, ble et nytt problem skapt. 
Jeg hadde så vondt av mannskapene som ble holdt fanget. Det 
var så store krefter i sving, vi var bare ikke i stand til å gripe inn, 
sier ordføreren og rister på hodet igjen.

Lokale ledere og andre hjalp gisler når de kunne, noen ganger 
gjennom å skaffe medisiner og legehjelp, men de manglet direk-
te adgang til mannskapene, og det var begrenset hvor mye de 
kunne gjøre for dem.

Kvinnene var blant dem i lokalsamfunnet som led mest under 
piratvirksomheten. Flere mistet sønner og ektemenn, og mange 
er nå eneforsørgere for sine familier. Det var også kvinnene som 
først organiserte seg for å skape endring og få utryddet piratvirk-
somheten fra Eyl. Sammen med kvinner og religiøse og tradi-
sjonelle ledere i flere områder i Puntland – samt myndighetene 
i Puntland – tok Kirkens Nødhjelp initiativ til å støtte slike lokale 
tiltak. Prosjektet, som ble etablert i 2010, besto av bevisstgjø-
ringskampanjer og yrkesopplæring, tiltak som rettet seg mot 
piratvirksomhetens grunnleggende årsaker, nemlig fattigdom 
og lediggang blant ungdom. Norges rederiforbund, Den norske 
krigsforsikring for skip og norsk DU bidro med finansiering.

Med støtte fra prosjektet, begynte religiøse ledere et målrettet 
arbeid med piratene i sine lokalsamfunn. Gradvis lyktes de i å få 
de unge mennene til å snu ryggen til piratvirksomheten gjennom 

å minne dem om religiøse og tradisjonelle verdier og med tilbud 
om yrkesutdanning til dem som var villige til å endre kurs.

En regional holdningskampanje spant over tre år og nådde 
rundt 2,2 millioner innbyggere i Puntland. Informasjon om 
konsekvensene av piratvirksomheten ble spredt gjennom presse, 
radio, aktiviteter på skolene og i forbindelse med idrettsturnerin-
ger. Religiøse ledere bruker også fredagsbønnen til å informere 
om temaet fremholde at piratvirksomhet og tilhørende aktivite-
ter er haram – forbudt i henhold til islamsk lov. Resultatet er at 
samfunnet har vendt ryggen til piratvirksomhet og til virksomhe-
ter finansiert av løsepenger.

Væpnede vakter om bord på skip sammen med NATO-
nærværet i Adenbukta har gjort piratvirksomheten mye vanske-
ligere. Likevel kan virkelige og varige resultater kun skapes 
gjennom å løse utfordringene på land som gir grobunn for 
virksomheten, nemlig fattigdommen og mangelen på jobbmulig-
heter.

Rundt 720 tidligere pirater og sårbar ungdom har fullført 
utdanning som elektrikere solcelleingeniører, entreprenø-
rer, murere, snekkere og fiskere med opplæring i nye teknik-
ker for fiske på grunt vann. Det er også lagt vekt på at kvinner 
med forsørgeransvar får mulighet til å utvikle mer stabile og 
lønnsomme inntektskilder. Blant de 50 som ble uteksaminert da 
vi besøkte Eyl i mars 2015, var 33 kvinner, de fleste av dem med 
forsørgeransvar for sine husholdninger. 

I dag står hele Eyl på hodet i anledning uteksamineringsse-
remonien med besøk fra Kirkens Nødhjelp, Haakon Svane fra 
Norges Rederiforbund og Jan-Petter Holtedahl fra den norske 
ambassaden i Nairobi. Men til vanlig er det roen som hersker i 
Eyl, og det eneste som skurrer er fraværet av alle mennene og 
guttene som har mistet livene sine eller fortsatt sitter fengslet 
rundt om i verden. De som er igjen er stolte over å ha overvun-
net ondet som så plutselig og brutalt tok over samfunnet deres 
i 2007. Aisha, en lokal kvinneleder, forretningskvinne og aktivist, 
sier:

–Så lenge det finnes vilje, kan vi oppnå hva det skulle være.

DANS: Den lokale aktivisten Aisha (midten, i blått) feirer under en uteksamineringsseremoni i Eyl, etter å ha fått yrkesutdanning gjennom Kirkens Nødhjelps prosjekt.
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Sjøforsvarets deltakelse i bekjempelsen av piratvirksomheten utenfor Somalia:

NATO-STYRKENS INNSATS I ADENBUKTA
Petter Kammerhuber er kommandør i Sjøforsvaret og sjef for Fregattvåpenet. Her forteller 
han om Sjøforsvarets deltakelse i bekjempelsen av piratvirksomheten utenfor Somalia, 
med egne ord. 
TEKST: Petter Kammerhuber

Jeg var kommandørkaptein og skipssjef på 
fregatten KNM Fridtjof Nansen, da dette fartøy-
et var kommandofartøy i den stående mariti-
me NATO-styrken Standing NATO Maritime 
Group 1 (SNMG1) sommeren og høsten 2013. 
NATOs stående fregattstyrker har siden 2009 
vært engasjert i antipiratoperasjonen, Opera-
sjon Ocean Shield i farvannet utenfor Somalia. 
Derfor omfattet vår deltakelse i SNMG1 
også en seks måneders deltakelse i Opera-
sjon Ocean Shield, fra juni til desember 2013. 
Operasjonen pågår fortsatt. 

OPPDRAGET 
NATOs oppdrag i Operasjon Ocean Shield er å 
hindre piratvirksomheten i farvannet utenfor 
Afrikas Horn. Dette gjøres i tett samar-
beid med andre tilstedeværende marinestyr-
ker, som fartøyer fra EUs Operasjon Atlanta 
og fartøyer fra den amerikanskledede styrken 
Combined Maritime Forces.

Til tross for at det opererer et stort antall 
marinefartøyer i området, er det enorme 
havområder som skal dekkes. NATOs opera-
sjonsområde i Adenbukten, Somaliabassenget 
og Det indiske hav, har en utstrekning som er 
større enn hele Europa. Derfor er det en konti-
nuerlig utfordring for marinestyrkene å være 
på riktig sted til riktig tid for å kunne hindre og 
avverge piratvirksomhet. 

NATO-styrken har i all hovedsak utført to 
hovedoppgaver som støtter det overordne-
de oppdraget. Den første hovedoppgaven har 
vært militær tilstedeværelse i den etablerte 
transittkorridoren i Adenbukten. Denne tilste-
deværelsen har en preventiv og avskrekken-
de effekt overfor potensielle pirater. I tillegg gir 
denne tilstedeværelsen mulighet for å beskyt-
te handelsfartøyene direkte ved at marinefar-
tøyene kan gripe inn ved forsøk på kapringer. 
Jeg opplevde at det var en nervøs stemning 
ombord på de handelsfartøyene som transi-
terte gjennom Adenbukten, og at den militære 
tilstedeværelsen hadde en positiv og beroligen-
de effekt. I løpet av de seks månedene KNM 
Fridtjof Nansen befant seg i området utenfor 
Somalia, ble det kun ved ett tilfelle oppdaget 
en gruppe væpnede pirater som oppholdt seg 
i transittkorridoren i Adenbukten, på utkikk 
etter et fartøy å kapre. Denne piratgruppen 
ble avvæpnet og bortvist av en fregatt i NATO-
styrken. 

Den andre hovedoppgaven vi gjorde var opera-
sjonene langs kysten av Somalia, primært i 
Puntland i området fra Bosasso til Afrikas 
Horn. Ved å operere tett inntil kysten oppnådde 
vi flere positive effekter, og det var her fregat-
tens kapabiliteter virkelig kom til sin rett. Vi 
snakket med lokalbefolkningen, samlet infor-
masjon og bygget opp kunnskap om de krimi-
nelle nettverkene som har drevet og som 
fortsatt driver piratvirksomhet. Samtidig 

virket fregattens tilstedeværelse avskrekken-
de og hindret planlagte pirataksjoner. Målet 
med disse kystnære operasjonene var å få et 
varsel om planlagte pirataksjoner og deretter 
hindre at disse fant sted. I løpet av vår perio-
de i operasjonen fikk vi flere indikasjoner på at 
disse operasjonene var effektive. 

LOKALBEFOLKNINGEN 
I perioden fra juni til oktober var det svært 
varmt langs den nordlige kysten av Puntland. 
I denne varme perioden hadde store deler av 
lokalbefolkningen flyttet innover i landet, til 
høyereliggende og kjøligere steder. Aktiviteten 
i landsbyene og småbåttrafikken langs kysten 
var derfor lav. Når monsunperioden nærmet 
seg slutten, flyttet folk tilbake til landsbyene 
langs kysten, og fiskeri og båttrafikken økte.  

Høsten 2013 gav lokalbefolkningen 
gjennomgående uttrykk for at pirater var 
uønsket i deres landsbyer. Mange fortalte at 
de anså pirater som umoralske og kriminel-
le, og at de oppførte seg som bøller overfor 
innbyggerne i landsbyene. Samtidig ga de 
aller fleste uttrykk for at det var lenge siden 
det hadde vært pirater i deres landsby. Det var 
også flere som fortalte at piratene i hoved-
sak var folk som opprinnelig kom fra andre 
steder i Somalia. Sannheten i slike uttalelser 
er vanskelig å verifisere. 

I møte med folk langs kysten fikk vi ikke 
inntrykk av at området var preget av nød og 
sult. Farvannet er rikt på fisk, og den lokale 
fiskeaktiviteten var stor. Det er likevel mye som 
tyder på at tilgangen på ferskvann var begren-
set. Så å si samtlige vi snakket med, etter-
spurte medisinsk assistanse. Dette kunne 
dreie seg om hjelp til behandling av sårska-
der, magetrøbbel, og så videre. Vår fregatt var 
godt utrustet med helsepersonell som bidro 
som best de kunne når situasjonen og omsten-
dighetene tillot det. Behovet for medisiner og 
helsetjenester er stort. Det er dårlig infra-
struktur langs kysten, og lang transport med 
båt er ofte eneste mulighet hvis man skal nå 
nærmeste sykehus i Bossasso.

Bensin var også en mangelvare. Dette benyttes 
til båtmotorer og til strømaggregater i lands-
byene. Vi kunne ikke tilby bensin, men bidro i 
noen tilfeller til å reparere ødelagte båtmoto-
rer. 

PIRATVIRKSOMHETEN
Året før vi deltok i Operasjon Ocean Shield 
var cirka 20 handelsfartøyer kapret, og over 
600 gisler var i piratenes fangenskap. Da vi 
ankom operasjonsområdet i juni 2013, var 
dette omfanget redusert til to kaprede fartøy-
er og cirka 50 gisler. Den siste kapringen fant 
sted i 2012, og det har ikke vært noen vellyk-
kede kapringer siden, selv om det har vært 

flere forsøk. Dessverre er det fortsatt 37 gisler 
i fangenskap på land i Somalia. 

Den positive reduksjonen i antallet kapre-
de fartøyer skyldes hovedsakelig to forhold. For 
det første har den store militære tilstedevæ-
relsen gjort piratvirksomheten svært vanske-
lig. For det andre har handelsfartøyene iverk-
satt effektive beskyttelsestiltak, inkludert bruk 
av væpnede vakter. Disse to forholdene har 
redusert sannsynligheten for å lykkes med 
kapringsforsøk, og dermed gjort piratvirksom-
het til en mindre attraktiv business.  

Det foreligger likevel informasjon som tilsi-
er at piratlederne og deres kriminelle nettverk 
fortsatt er aktive. Nå som piratvirksomheten 
har blitt mindre lønnsom, bedriver de annen 
kriminell aktivitet som smugling av våpen, 
mennesker, narkotika, og så videre. De selger 
gjerne ulovlige fiskelisenser, og krever betaling 
for å ha vakter om bord på fartøyer som fisker 
utenfor den somaliske kysten. 

Jeg har ofte hørt argumenter som at 
årsaken til piratvirksomheten ligger i at 
utenlandske fiskefartøyer driver overfiske, og 
at det foregår dumping av giftige stoffer langs 
den somaliske kysten. Det kan hende at dette 
har forekommet, men vi observerte ingen slik 
aktivitet. To større utenlandske fiskefartøy-
er ble observert i løpet av et halvt år i området. 
Disse to fartøyene hadde fiskelisenser.  

Man har lyktes godt med å stanse pirat-
virksomheten, men de kriminelle nettverke-
ne besitter fortsatt evnen og viljen til å bedrive 
piratvirksomhet. Det er derfor svært sannsyn-
lig at de vil gjenoppta denne virksomheten 
dersom den militære tilstedeværelsen reduse-
res, og/eller hvis handelsfartøyene letter på 
sine sikkerhetstiltak. 

LOKAL MYNDIGHETSUTØVELSE
Nøkkelen til en varig løsning på piratproble-
met ligger på land i Somalia, fordi evne til lokal 
myndighetsutøvelse på land og på sjøen er 
avgjørende for å hindre kriminell aktivitet som 
piratvirksomhet. 

I vår periode i området så vi varierende 
tilstedeværelse av politi og militære. Generelt 
var denne tilstedeværelsen mindre jo lenger 
fra Bossasso man kom. Det virket også som 
om omfanget av myndighetsutøvelsen varierte 
mye med tilgangen til økonomiske midler. 

For å etablere en hensiktsmessig og trover-
dig myndighetsutøvelse i Puntland-regionen, 
er man avhengig av å løse noen fundamenta-
le utfordringer knyttet til korrupsjon. Samti-
dig har man en utfordring knyttet til forholdet 
mellom lokal klantilhørighet og lojaliteten til 
somaliske myndigheter.  

Etablering av en anerkjent territorialgren-
se er også en forutsetning for å kunne hevde 
suverenitet og utøve myndighet i havområdene 
utenfor kysten av Somalia. 
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KAPTEIN KURT A.GUSTAVSEN:
Det å være kaptein er et yrke som jeg har 
valgt, og samtidig har jeg akseptert det 
ansvaret som følger med stillingen. Det er jo 
ikke bare når vi går gjennom Adenbukta at 
jeg føler ansvar for mannskapet; hele tiden 
mens jeg er om bord, har jeg et stort ansvar 
for besetningen. Men når det er sagt, er jeg 
veldig glad og lettet hver gang vi er ferdig 
med transitten gjennom Adenbukta og alt 
har gått problemfritt.

Til nå har vi kun sett én fiskebåt, men  har 
hørt at andre har sett noen også. Venter å se 
mange fiskebåter når vi passerer inngangen 
til Rødehavet, ved Bab El Mandeb. Det påvir-
ker ikke stemningen på båten noe spesielt; 
den er meget god. 

Det å ha væpnede folk på båten er betryg-
gende når vi går gjennom Adenbukta. Har 
selv gått fullt lastet uten vakter gjennom 
Adenbukta, og må si at stemningen var 
heller dårlig da. Det å  vite at man kan gjøre 
noe for ikke å bli tatt, er en god trygghetsfø-
lelse. Alle vet at nede i Somalia venter både 
død og tortur. Leste nettopp avisen i dag, og 
kunne da se at et mannskap var frigitt etter 
tre års fangenskap. Tortur hadde det vært 
daglig gjennom tre år.

Grunnen til piratvirksomheten er vel å tjene 
raske penger. Dette er sikkert et godt lokke-
middel for fattige fiskere, men jeg må si at 
sympatien for de som utfører gjerningen og 
bakmennene er lik null. 

Vi har heldigvis sluppet å ta kontakt med 
NATO-fregatten. Disse tar vi bare kontakt 
med  hvis vi ser noe mistenksomt eller hvis 
det ser ut som at vi blir forsøkt bordet.

Kanskje vil piratprosjektet til Kirkens 
Nødhjelp bære frukter. Vi får håpe det. 
Mange familier nede i Somalia har jo mistet 
mannfolka i familien på grunn av piratvirk-
somheten de har drevet på med. Vet ikke 
hva de gjorde der nede før piratvirksomhe-
ten blomstret. Kanskje var det bare fiske? 
Så kan vi spørre oss om et slikt prosjekt vil 
forandre folkene der nede permanent, eller 
blir det bare den tiden Kirkens Nødhjelp og 
andre organisasjoner er der nede? Grunnen 

til mitt skeptiske spørsmål er hvor lett noen 
banditter/bakmenn kunne gjøre en hel 
befolkning til pirater og drapsmenn. Normalt 
blir man ikke morder på grunn av fattigdom. 
Nå sier jeg ikke dette på grunn av rasisme, 
men denne tanken plager meg. Så får vi bare 
håpe på at den negative holdningen til pirat-
virksomheten blir permanent.  Det at Odfjell 
støtter prosjektet, synes jeg er helt topp!

ANDRESTYRMANN FILIP TELLEFSEN:
Det er vanskelig å beskrive akkurat følelsen. 
Det er klart, hadde man seilt uten vakter 
gjennom Adenbukta eller generelt Indiaha-
vet, så hadde tankene vært rettet mot pirat-
virksomhet til enhver tid – frykten for å bli 
tatt som gisler, tanken på at man ikke vil se 
familien sin igjen. Man vil jo alltid se for seg 
det verste. For vår del seiler vi alltid med 
vakter om bord når vi befinner oss i piratut-
satt farvann, og det skulle bare mangle også, 
i og med at situasjonen er som den er per i 
dag. 

Etter min mening skal det ikke være opp til 
kapteinen eller rederiet å beslutte om man 
skal ha vakter eller ikke, dette er en situa-
sjon som angår andres menneskeliv, og det 
burde være obligatorisk at alle skip som 
ferdes i piratutsatte farvann skal ha sikker-
hetsvakter ombord for å beskytte seg selv 
mot pirater.

Jeg hadde nok ikke seilt lenge i utenriksfart 
dersom vi ikke hadde hatt vakter ombord. 
Jeg risikerer ikke livet for jobben. Penger er 
papir!

Jeg har seilt en del ganger gjennom 
Adenbukta. Første gangen med vakter 
ombord var i slutten av 2012 for min del. Og 
nå har vi vakter om bord på vei til Europa.

Følelsen av å ha noen som kan beskytte oss 
er helt unik. Sikkerhetsvaktene ombord er 
eks-soldater, det er en trygghet for oss å vite 
at det er folk som har erfaring. Man vet at 
hvis man kommer i en situasjon hvor pirater 
begynner å skyte mot oss, så er det dem 
eller oss. Har jo hørt om krigsskip som gir 
proviant og så videre til pirater, det er jo etter 
min mening helt imot all fornuft. 

Pirater har ikke noe som helst å gjøre på 
havet, uansett levevilkår de måtte ha i – la 
oss si – Somalia. Fattig eller rik, det spiller 
ingen rolle. Er det så mange som sliter i 
Somalia, så får nå myndighetene ordne opp 
eller land utenfra hjelpe til for å slippe at det 
skal gå ut over handelsflåten og mannskap.

Handler det ikke om religion, så er det 
penger det er snakk om.

Jeg tror piratprosjektet til Kirkens Nødhjelp 
absolutt vil være med på å bedre nåværende 
situasjon; piratvirksomheten har kommet alt 
for langt etter mitt syn. Det at vi skal måtte 
slite med disse piratene, er ikke med på å 
gjøre livet til sjøs lettere.

Jeg ser dere nevner ”ustabilitet” og ”ikke-
fungerende myndigheter” i omtalen av 
prosjektet, akkurat på disse punktene tror 
jeg at dere kan klare å bygge opp samfun-
net igjen til det bedre, gjøre samfunnet deres 
mere stabilt og kunne tilby arbeidsledige 
folk en sikker jobb så de får muligheten til å 
kunne forsørge familiene sine. Jeg ser veldig 
positivt på deres prosjekt som blir gjort med 
tanke på piratvirksomhet, og jeg synes det er 
bra at Odfjell støtter prosjektet.

TREDJESTYRMANN MALIN DYNGELAND:
Det er akkurat som å seile alle andre steder, 
jeg føler ikke at det er noe spesielt med å 
seile gjennom Adenbukta. Vi har tatt alle 
nødvendige forhåndsregler i forhold til økt 
sikkerhet ombord, og sjansen er utrolig liten 
for at noe kommer til å skje, så jeg tenker 
egentlig ikke så mye over det. 

Hovedgrunnen (til at folk blir pirater) er jeg 
ikke sikker på, det er det vel ingen som vet 
med sikkerhet. Tror det er mange faktorer 
som spiller inn, det kan være innflytelse av 
familie og slektninger som driver med pirat-
virksomhet, at det kan være det den bygden 
lever av, at de ikke har noe annet å jobbe 
med for å tjene penger nok til familien, det 
er nok mange grunner og vanskelig å finne 
bare én hovedgrunn.

SKEPTISK OG BEGEISTRET
Kaptein Kurt A. Gustavsen, andrestyrmann Filip Tellefsen og tredjestyrmann Malin 
Dyngeland deler sine tanker om bord i Odfjell-eide M/T Bow Fortune under reisen 
gjennom Adenbukta. 
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Tre fiskere sitter våkne ombord i båtene sine hele natten. 
De venter ikke, men vokter utstyret sitt. Fiskeren Abu 
Bakar Hussein (33) er frustrert: 

–Hvis vi ikke til stede, blir garn og utstyr stjålet av de 
utenlandske båtene som fisker her uten lov. De er bevæp-

net, og de stjeler alt. Det har skjedd mange ganger.
Hussein forteller Kirkens Nødhjelp at de ser cirka ti store fiske-

båter hver kveld. Lederen av Puntlands fiskerforening kan bekref-
te at historiene som fiskerne i Eyl forteller, er de samme også andre 
steder. 

–Vår forening dekker fiskesamfunn og alle byer i hele Puntland. 
Langs hele kysten er dette et problem; vi ser de ulovlige trålerne 
med våre egne øyne om natten. Dette er det mest prekære proble-
met vi har nå, og folk er frustrerte.

MILLIONTAP
Puntlands president Abdiweli Mohammed Ali forteller oss at de 
taper hundrevis av millioner dollar på grunn av ulovlig fiske, og han 
har tidligere omtalt problemet som en naturkatastrofe på grunn av 
alt rovfisket. Manglende dokumentasjon på omfanget har gjort det 
vanskelig å få gjennomslag internasjonalt. 

Den religiøse lederen Khalif Owali er en del av Antipirat-forumet, 
som ble etablert i 2010 av Kirkens Nødhjelp og lederen for Puntlands 
direktorat mot piratvirksomhet Abdirizak Ahmed. Målet var å samle 
alle som jobber med å bekjempe piratvirksomhet i lokalsamfunn. 
Khalif Owali forteller: 

–Vi er så glad for at vårt samarbeid i kampen mot piratvirksomhet 
har vært så fruktbart. Trålere og ulovlige fiskebåter provoserte lokale 
fiskere til kamp. Dette var begynnelsen på piratvirksomheten, og på 
grunn av en ikke-fungerende regjering eskalerte det. 

Utbetalingen av løsepenger satte fart på utviklingen, og piratvirk-
somhet ble plutselig en forretningsmulighet for mange,  ikke bare de 
som allerede var kriminelle. Ahmed får støtte fra Puntlands justismi-
nister Ismail Mohamed Warsame, som understreker at piratvirksom-
het var et motsvar til det ulovlige fisket som hadde nådd et vippe-
punkt.

HÅPER PÅ INTERNASJONAL INNSATS
–Nå som det er så godt som fredelig, håper vi på støtte fra det inter-
nasjonale samfunnet for å fokusere på, og stoppe, ulovlig fiske for at 

problemene ikke skal komme tilbake, sier justisministeren. 
Hans bekymring deles av stadig flere i det internasjonale samfun-

net. I et intervju med Reuters 31. mars i år sa Alan Cole, lederen for 
FN-programmet mot transnasjonal organisert kriminalitet, følgende:

Det internasjonale samfunnet har brukt millioner av dollar 
på å prøve å bekjempe piratvirksomhet, hjelpe Somalia og sikre 
at handelsflåten ikke rammes, men på grunn av aktiviteten til et 
forholdsvis lite antall ulovlige fiskefartøy, er alt dette truet. 

FALSKE FISKELISENSER
Selv om de fleste ulovlige fiskebåtene er utenlandske, er det tydelig 
at også noen somaliere  medvirker og profitterer på den ureguler-
te sektoren. Noen båter er tatt med falske lisenser eller ekte papirer 
utstedt med forfalskede underskrifter fra Puntlands fiskerideparte-
ment. Ordføreren i Eyl Muse Osman Yusef mistenker også at noen 
i lokalbefolkningen er betalt for å varsle trålerne om kontroller fra 
myndighetene

  
–Hver kveld ser vi lysene fra trålerne. Vi har invitert myndigheter og 
journalister hit mange ganger, men hver gang de kommer til byen, 
forsvinner båtene. Det er svært frustrerende.

I det siste har det vært rapporter om at Puntlands myndigheter 
har pågrepet og bøtelagt ulovlige fiskebåter, men også rapport om et 
vellykket piratangrep på en iransk båt som drev ulovlig fiske utenfor 
Somalia-kysten. Dette er i tilfelle det første vellykkede piratangrepet 
siden 2012, og det viser at situasjonen er skjør.  

ROVFISKE - ROTEN TIL PIRATVIKRSOMHET? 
Utgangspunktet for piratvirksomheten utenfor Somalias kyst var konflikt mellom lokale 
fiskere og utenlandske trålere som drev ulovlig fiske i somalisk farvann. En bærekraftig 
løsning på piratproblemet må innebære at det settes en stopper for rovfisket.
TEKST OG FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp

 � Ulike kilder estimerer det økonomiske tapet på grunn av 
ulovlig og uregulert fiske for Somalia til 200–300 millioner 
amerikanske dollar i året. 

 � FN kartla og anslo i 2005, før piratvirksomheten eskalerte, at 
cirka 700 båter (fra andre land) drev med uregulert og ulovlig 
fiske i somaliske farvann. 

 � Med støtte fra Norge og Kenya, erklærte Somalia sin 
økonomiske sone i tråd med FNs havrettskonvensjon i 

juni 2014. Dette gir Somalia eksklusiv rett til å utnytte alle 
naturressurser innenfor 200 nautiske mil. Fiskingen gjort av 
utenlandske båter har derfor ikke vært ulovlig, men uregulert 
og som oftest urapportert og går på bekostning av bestander og 
det lokale fisket.   

 � Internasjonale fiskelisenser og et lovverk som gir Somalia 
mulighet til å opprettholde og ansvarliggjøre utenlandske 
aktører, er i dag under utvikling. 
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Du har selv reist og oppholdt deg mye i Somalia. Hva mener du er 
årsakene til piratvirksomheten der?

Det er mange årsaker, men det er én viktig årsak som jeg mener har 
blitt oversett: I 2008 greide ikke myndighetene i Puntland-regionen 
å betale sitt eget politi. Dette førte til en svært stor og rask økning i 
kriminaliteten. 

Det er jo ikke sånn at det alltid har vært pirater i Somalia. I 2005 
kom det en stor bølge i Sentral-Somalia, men islamistregjeringens 
sharia-domstoler slo hardt ned på denne type kriminalitet. I 2008 fikk 
piratvirksomheten igjen fotfeste i Puntland-regionen, og Somalias 
pirater ble verdens mest aktive.

Da piratvirksomheten blomstret opp, var det mange som sa at ulovlig 
fiske var en av grunnene til at piratene fikk så lett innpass i kystsam-
funn. Nå er det mye snakk om hvordan ulovlig fiske igjen står i fare 
for å blåse liv i piratvirksomheten. Hva er din oppfatning av dette? 
Hvor reell er denne faren?

Det stemmer at dette er – og var – en allmenn holdning blant mange 
pirater. Det stemmer nok ikke helt at havet ble tømt av utenlandske 
trålere, men det skapte sinne og frustrasjon blant fiskerne. 

Det er en del ting vi vet om dette, og som gjør ting litt vanskelige-
re: Den somaliske økonomiske sonen ble opprinnelig ikke fremfor-
handlet og godkjent gjennom FNs kanaler på en folkerettslig binden-
de måte. Det førte til et utydelig lovverk for fiske i denne sonen. Nå 
er arbeidet med dette kommet langt, blant annet med støtte fra 
Norge, og den økonomiske sonen ble godkjent i 2014. Chile hadde 
opprinnelig samme situasjon, og dette er et problem langs hele den 
østafrikanske kysten. Somalia har ikke hatt resurser til å beskyt-

te hverken territorialfarvann eller den økonomiske sonen uansett, 
i likhet med land som Mosambik og Tanzania. Det eneste landet i 
regionen som har ressurser til å beskytte egen kystlinje, er Kenya. 
Den somaliske evnen til å beskytte seg mot ulovlig fiske forsvant så 
tidlig som i 1986, da de siste større, somaliske marinefartøyene ble 
satt på land på grunn av mangel på reservedeler. 

Selv om det ytres frustrasjon om uregulert og ulovlig fiske i dag, 
er nok trusselen mot pirater fra sikkerhetstiltak ombord på skip for 
stor til at piratvirksomheten vil gjenopptas. At Rederiforbundet og 
andre har redusert risikosonen i for eksempel Rødehavet mener jeg 
er et dristig valg på nåværende tidspunkt.

Under én prosent av midlene som har gått til å bekjempe piratvirk-
somhet de siste årene, har blitt brukt på land. Er dette nok?

Shippingnæringen har i hovedsak løst problemet ved å avskrekke 
pirater med sikkerhetstiltak til sjøs. I tillegg kommer internasjona-
le marinetiltak. Dette er samme metode som ble brukt i Malakkas-
tredet mellom Indonesia, Malaysia og Singapore, og der er nå pirat-
virksomheten i gang igjen for fullt.  Det samme kan skje i Somalia; 
de ledende piratene er med to unntak fortsatt på frifot, og somaliske 
institusjoner er svake.

På lang sikt er det viktig å adressere fattigdommen. Man må gjøre 
enda mer på land om man skal være sikker på at anti-piratinnsatsen 
fra det internasjonale samfunnet skal fungere. Det er spesielt kritisk 
å bygge opp fungerende politi og domstoler, spesielt regionalt. Har 
man ikke gjort nok på land, blir dette lett en ny Malakka-historie. 

Norges regjering har fokusert mye på styrking av sikkerhet og det 
juridisk systemet i Somalia. Hvilken effekt mener du dette har hatt 
så langt? Og hva har du inntrykk av er fokus fra Utenriksdeparte-
mentets side i Somalia i dag?

Arbeidet har vært veldig rettet mot de sentrale myndighetene i 
hovedstaden Mogadishu, og mister derfor en del gjennomslagskraft. 
Å bygge ut et politisystem fra Mogadishu er problematisk, fordi man 
trenger lokal forankring. Puntland og Somaliland fungerer jo stort 
sett som egne stater, med lite påvirkning fra Mogadishu. De regiona-
le myndighetene er i stor grad konsensusbasert; de er også avhen-
gige av kompromisser mellom klanene fordi de mangler ressurser. 
Et godt eksempel er konflikten etter at Somalias militærdiktator Siad 
Barre ble styrtet og tvunget i eksil i 1991; da var det klanene som 
håndhevde lovene, mens politiet ikke nådde gjennom.   

Som i 2008 er det fortsatt et problem at politiet ikke får jevnlig 
lønn. Dette må være førsteprioritet.

I dag har man i større grad forstått at ikke alt kan gjøres via 
Mogadishu, men fortsatt ligger alt for mye fokus der. Det er viktig 
å se på regionene og støtte opp om systemene som faktisk funge-
rer. Somalia vil mest sannsynlig være svært føderalisert. En sterk 

LA IKKE SOMALIA BLI EN NY MALAKKA-HISTORIE
 

Stig Jarle Hansen er en norsk statsviter og historiker som er førsteamanuensis i 
internasjonale relasjoner ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMBI). Hansens sikkerhetspolitiske bakgrunn 
og regionale spesialisering har medført engasjement som maritim sikkerhetspesialist 
i den private sikkerhetssektoren, blant annet for det danske firmaet Risk Intelligence 
(tidligere Protocol) angående piratgruppene på Afrikas horn.

INTERVJU OG FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp
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sentralmakt er urealistisk, og er noe man bør erkjenne for å kunne 
lykkes i arbeidet. Her kan Norge bli mye flinkere; man må støtte 
ting som fungerer, også hvis disse er utenfor Mogadishu og i regi av 
regionale myndigheter. Det vi ser blant mange ulike land og aktører 
som jobber med Somalia, er at de bygger og/eller samarbeider 
med institusjoner som ikke fungerer fordi de mangler lokal forank-
ring. Eksempler er fengsler med Amnesti hvor pirater blir løslatt og 
forsvinner og institusjoner som eksisterer på papiret og i Nairobi, 
men som faktisk ikke opererer i Somalia. 

Det viktige er at Somalia får hjelp til å drive nasjonsbygging, og da 
må man bygge på og gjøre ting som fungerer. 

Kirkens Nødhjelp prosjekt fokuserer på å håndtere de grunnleg-
gende årsakene til piratvirksomheten, som fattigdom og arbeids-
løshet. Prosjektet vil nå også omfatte kamp mot menneskesmug-
ling, da dette er den nye trusselen for ungdom og lokalsamfunn 
i blant annet Puntland. Rekruttering av unge mennesker inn i 
ekstremistiske miljøer er en annen trussel i Somalia. Hva er din 
analyse av dette? Hvor nært knyttet er menneskesmugling, pirat-
virksomhet og ekstremisme?

Det er noen viktige overløpere mellom piratvirksomhet og mennes-
kesmugling. Noen av piratene har gått over til menneskesmug-
ling. Få bakmenn og piratledere har jo blitt fengslet, og nettverket 
de har er viktig. Vi vet også at pirater har kjøpt seg beskyttelse av 
menneskesmuglere. Nå skal det sies at det er veldig få pirater. De er 
mennesker som har opparbeidet seg en viss status og kontaktnet-
tverk og representerer ikke den gjengse somalier. Ett eksempel er 
kanskje piratlederen Mursal Bari-Bari som også var menneskesmu-
gler.

Hva mer mener du Norge kan og bør gjøre, både av regjeringen og 
av sivilsamfunnsorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp?

Dette er et stort og sammensatt problem. Aktører må komme ut av 
Mogadishu-fokuset og bygge opp lokal kapasitet og støtte opp regio-
nalt. Vi må investere i prosjekter som gir somaliere mulighet til å 
tjene sine egne penger. Det er viktig å ha noe å leve av. Det er to 
viktige områder for økonomisk vekst i Somalia: eksport av husdyr 
til gulfen og finanssektoren. Man bør sette fokus på å standardisere 
og legitimere overføring av penger utenfra. Kampen mot terrorisme 
har gjort dette vanskelig, men Somalia dominerer finansnæringen i 
Øst-Afrika, og det er et stort potensiale i denne sektoren. 

Hvilke andre områder er viktige for Somalias utvikling?

Det er to andre utfordringer vi må være oppmerksomme på, som 
kan utgjøre hindringer for utvikling i Somalia: Det ene er økt heroin-
smugling til land som Saudi-Arabia, der Somalia fungerer som 
transittland; dette er en trussel mot maritim sikkerhet. Somalia, 
Kenya og Tanzania, har blitt inngangsporten til hele Øst-Afrika for 
heroin fra Afghanistan og Pakistan. Det andre er Yemen. Yemen står 
i dag for en stor del av våpeneksporten til Somalia; en statskollaps 
der vil ha store konsekvenser. Man ser allerede en økt flyktningstrøm 
fra Yemen, og om enda flere søker tilflukt i Somalia, vil dette legge 
enda mer press på et allerede presset land. Det vil være litt som at 
den blinde hjelper den halte. 

Men jeg må legge til: Generelt går ting bedre og i riktig retning! Et 
lite eksempel fra Puntland er at det er flere leger der nå enn det var 
før krigen. 
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H
almia (35) sin ektemann forsvant under fiske og skylte 
i land med kroppen full av kulehull, bundet på hender 
og føtter. I dag er byjenta nyutdannet fisker. Det er fire 
år siden den skjebnesvangre dagen. Det var kaotiske 
tilstander i Eyl, både til sjøs og på land, men Halimas 
mann hadde ikke annet valg enn å dra ut i båten og 

skaffe mat på bordet til familien. Et mannskap ble holdt som gisler i 
landsbyen, og piratene ventet på at løsepengene skulle utbetales. Den 
erfarne fiskeren dro ut sammen med tre kolleger, men de vendte aldri 
tilbake med fangsten sin. Tretten dager senere fløt liket av familiefaren i 
land noen kilometer lenger nede langs kysten. Han var bundet på hender 
og føtter med plast-strips og hadde flere kulehull i kroppen.

–De må ha trodd at mannen min var pirat; vennene hans ble aldri 
funnet, forteller den unge enken. 

Halima (35) er eneforsørger for seks barn og barnebarn. I tråd med 
lokale skikker, ble mannen begravet samme dag som han ble funnet. 
Men først sikret hun seg bilder av kroppen hans og sendte dokumenta-
sjonen på forbrytelsen han var blitt utsatt for, til myndighetene. Hun har 
fremdeles ikke hørt noe fra myndighetene, og det finnes ingen støtte eller 
bidrag å få for en enke med et stort forsørgeransvar.

–Han var en god mann, og han sørget alltid for meg og barna med 
pengene han tjente. Nå må jeg gjøre alt på egen hånd, og det hender 
vi går helt uten mat i to dager. Når det er strøjobber som skal utføres i 
landsbyen, passer folk i landsbyen ofte for at jeg får muligheten til å tjene 
litt penger. Og noen ganger får jeg rengjøre hjemme hos folk i bytte mot 
mat.

Opplæring i nye fiskemetoder er en løsning både på problemet med 
arbeidsledighet og med farene som kan oppstå i Adenbukta, der frykten 
for piratvirksomhet og spenningen mellom lokale fiskere og utenlandske 
trålere på ulovlig fiske råder. Fra 2013 har mange fiskere lært seg å drive 
fiske på grunt vann nærmere land, gjennom Kirkens Nødhjelps prosjekt. 
Ettersom mange fedre og sønner i piratrammede områder er fengslet, 
drept eller savnet, får også kvinner, spesielt eneforsørgere som Halima, 
tilbud om å delta.

Som de fleste innbyggerne i Eyl, er Halima ikke oppvokst her. Hun 
flyktet fra Mogadishu under borgerkrigen på 90-tallet. Som byjente var 
hun ikke vant med sjøen, og hun visste hverken hvordan man fanget, 
tilberedte eller oppbevare fisk og annen sjømat. Hun hadde ikke mulighet 
til å utnytte naturressursene som svømte i havet rett foran øynene sine.

–Kurset åpnet øynene mine for nye muligheter, og nå har jeg grunn-
leggende ferdigheter i grunnvannsfiske. Jeg kjemper for å kunne se 
barna mine vokse opp og få de mulighetene jeg ikke fikk som ung. 
Kanskje de en gang kan sørge for meg, men det viktigste for meg er at de 
får et bedre liv enn jeg har hatt.

Fiskerenken som ble fisker

TRAUME: Halima (35) er enke og eneforsørger for seks barn og barnebarn. 
De eldste barna er fortsatt preget av minnene om faren, som skylte i land for 
fire år siden, sønderskutt og bundet på hender og føtter. –Det er fortsatt for 
smertefullt å snakke om, sier Halima.

12. MARS 2015: 50 deltakere ble uteksaminert etter å ha fullført kurs i grunn-
vannsfiske gjennom Kirkens Nødhjelps antipiratprosjekt i Eyl. 33 av de 50 
deltakerne var unge jenter og kvinner.

KVINNENE
BETALER PRISEN
TEKST OG FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp
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M
uraia (36) er forretningskvinne og hovedforsørger 
for til sammen 11 barn. I 2013 fikk Muraia entrepre-
nørskapskurs og oppstartskapital gjennom Kirkens 
Nødhjelps prosjekt i Somalia for å åpne butikken hun 
driver i byen Garowe. Hun forteller at kurset forandret 
alt – “jeg lærte om kost og profitt, om bokføring og 

budsjettering – og jeg fant faktisk ut at jeg er god på business. Så god at 
jeg har blitt finansministeren i familien!” sier hun med en god latter. 

Søsknene hennes er avhengig av å kunne reise rundt med husdyre-
ne der det er mat, de er nomader og lever av kamelene og geitene sine. 
Barna deres bor derfor hos Muraia og mannen slik at de kan gå på skole i 
byen. “Jeg ble mor tidlig, så jeg fikk aldri lære å skrive og lese. Dette skal 
jeg sørge for at alle barna i familien får muligheten til” forteller Muraia. 
“Å oppdra alle disse fine barna er ikke noe jeg tar lett på”.

Mannen til Muraia er håndverker, men har ikke fast jobb for tiden. 
Han jobbet som ingeniør under den forrige regjeringen, men ting har blitt 
vanskeligere for familien under og etter borgerkrigen. “Det var lettere før, 
også under pirattiden, det var stadig løsepenger i omløp og alle brukte 
mye penger fordi det alltid ville komme mer rundt neste sving. Slik er 
det ikke mer, men jeg er optimistisk likevel. Jeg håper bare på en stabil 
sikkerhetssituasjon i landet slik at vi kan få økonomien opp å gå”.

 Muraias søster er nomade og lever av dyra. Da mannen levde dro 
han ofte til kysten for å kjøpe mat og forsyninger og det var der han 
kom i kontakt med piratene.  Fristelsen av enkle penger for stor og han 
ble pirat og ble drept og siden Muraia forsørger barna fikk hun plass i 
prosjektet.

Deres eldste datter Leyla er 19 år og er snart ferdig med videregåen-
de skole. Hun er dyktig og hardtarbeidende og forteller at hun aller helst 
vil bli lege, noe hennes mor er positiv til. “Hun må bare fortsette å jobbe 
hardt” skyter hun inn med et smil og det er noe hun vet alt om. Muraia 
står opp klokka 5 om morgenen og legger seg ved midnatt - “det er hardt 
arbeid, men så lenge jeg får alle barna gjennom skolen spiller ingenting 
annet en rolle” sier hun. 

Antipiratprosjektet begynte i større grad å inkludere kvinner etter 2013 da Kirkens Nødhjelp og 
lokale myndigheter så at svært mange kvinner ble enker og/eller eneforsørgere i løpet av perioden 
som piratvirksomheten pågikk. Mange var allerede eneforsørgere etter borgerkrigen og spesielt 
langs kysten i mindre samfunn ser man med det blotte øye at det er en åpenbar mangel på menn 
mellom 20 og 40 år. Cirka 1300 somaliske pirater sitter per i dag i utenlandske fengsler og et ukjent 
antall har blitt drept. Bare i den lille byen Eyl sitter 200 menn fengslet i ulike land. Mange unge 
menn har i tillegg reist fra landet for å finne arbeid andre steder. Kvinneorganisasjoner, religiøse le-
dere og de lokale lederne sier det samme; det er kvinnene som betaler prisen for piratvirksomhe-
ten og det er de som må støttes nå. I dette bladet kan du lese om fiskerenken Halima, butikkeieren 
Muraia og den fortvilte moren og bestemoren Amina. Tre ulike historier om kvinner som har blitt 
ofre for piratvirksomhet og menneskehandel.  

Finansministeren Muraia
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One afternoon two years into my captivity, in a dirty villa, I sat 
up on the mattress and noticed that my guard had left the room. 
His rifle lay on a mat. I considered grabbing it. Suicide would 
have been easy. AK-47s lay around like junk. When I was not 
with other hostages the notion of grabbing a rifle to shoot a 
few pirates, and then myself, began to seem not just desirable 
but moral. I steered around the idea on some days only by cold 
logic, since killing myself would have meant a permanent loss 
for my family and friends.

I flew to Somalia in early 2012 to write about a pirate gang 
jailed in Hamburg. They had been captured two years earlier 
when they tried to hijack the MV Taipan, a German cargo ship, 
near Somalia. I reported on the case for Spiegel Online, where 
I worked in Berlin and it seemed to me that a book about the 
case and some underreported aspects of Somali piracy might 
be interesting. 

During the trial, some of the public defenders had insisted their 
clients were poor, simple, press-ganged fishermen. The notion 
of Somali pirates as frustrated fishermen was a cliche, but it 
seemed to work in court, where little could be verified about the 
men. When we arrived in Somalia, we found this fishing story in 
common circulation. We interviewed a boss who called himself 
Mustaf Mohammed Sheikh. He preferred to keep his face 
wrapped in a keffiyeh and declared himself to be at war with 
forces of the west. He said “white people” had attacked Somalia 
by trawling its coral reefs and dumping poison on its shores. 
Some complaints were legitimate – overfishing and illegal 
dumping are enormous problems along the African coast – but 
pirates throughout history have piggybacked on romantic social 
causes, and Somalis were no exception.

The security was arranged through Mohammed Sahal Gerlach, 
a Somali elder, in Berlin. Gerlach had lived much of his adult 
life in Germany, but he came from Galkacyo, which had become 
a latter-day pirate supply town. Gerlach had good relations-
hips with the dominant Sa’ad clan elders in the region. He had 
also guided a German TV correspondent through the same 
region about eight months before. It turned out that my hosts, 
Gerlachs relatives, would turn on me. 

After 10 days in Somalia we had almost finished our work. I 
needed to finish gathering material, but Ashwin had nothing to 
do and wanted to leave early. After a long delay, Gerlach and 

I shook hands with Ashwin beside the airstrip and began the 
drive back to our hotel. Along a dusty road, which cut between 
the graves of Somalis killed in the long civil war, a pickup truck 
mounted with a heavy gun was waiting. A dozen or so men 
jumped off and swarmed to my car door. They fired into the air 
and tried to open the door. I held it shut, but they cracked my 
wrist with their Kalashnikovs, pulled me out, and beat me on 
the head. Gerlach was also beaten – but not kidnapped – and 
our gunman in the passenger seat never fired a shot. While 
they dragged me to a waiting car I felt a reflexive horror for 
my family and the burden I was about to become. I wanted to 
rewind everything.

CAMP
Near sundown we arrived at an outdoor camp in a reddish, 
sandy part of the bush. The pirates blindfolded me and led me 
to a foam mattress, which lay in the open beside a crumbling 
low cliff. I was dazed and bloodied but aware of other Somali 
gunmen, and other hostages. The guards handed me bread, a 
bottle of water and a can of tuna. That would be my diet for the 
next several months, along with occasional cooked pasta or 
rice. In two months, I would lose about 40 pounds.

The next morning we moved to a house. The pirates stuffed two 
other hostages into the car with me and bound our hands. I had 
the impression that the pirates were making the whole thing up 
as they went along. They had no clear plan to extract a ransom 
or hand me back. They just made outrageous demands. Garfa-
ni would ask $20m for me. The other two hostages were both 
in their 60s, one African, the other – I thought – a Pacific Islan-
der. This was Rolly Tambara. We were about to become good 
friends.

We drove along the coast that morning until we entered a half-
wrecked, filthy house on the edge of a town. (Later I learned it 
was Hobyo.) We spent three nights there in separate rooms. We 
sat on thin mattresses, free to walk around but not free to visit 
the toilet stall without permission.

A Somali man who may have been a livestock doctor came to 
inspect my wrist. He declared it “not broken,” although pieces 
of bone moved around under the skin. He sewed a thin wooden 
splint around the throbbing joint and said it would heal in three 
weeks. (It took six.) 

977 DAYS IN CAPTIVITY
Michael Scott Moore ble født i 1969, i Los Angeles, California og er en amerikansk 
journalist og forfatter. Moore har også tysk statsborgerskap og bor i Berlin. I januar 
2013 ble han bortført I Galkayo i Somalia da han gjorde research til sin bok om pirat-
virksomhet. Han ble holdt som fange i over to og et halvt år og ble satt fri 22.september 
2014. Her er hans historie. 
T E K S T & F O T O : Michael Scott Moore
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On our first morning in the valley, after a breakfast of cold rice, 
Rolly started to talk. He was an old Catholic fisherman from 
the Seychelles. Pirates had caught him and his friend Marc 
three months earlier, in late 2011. They were cleaning fish on 
Rolly’s boat about 50 miles from their home port when pirates 
approached in a skiff under a crackle of gunfire. The Seychelles’ 
main island of Mahé lies about 700 miles from Somalia. Their 
trip to Hobyo, at gunpoint, took seven days. Ransom for the two 
men was $20m. 

GARFANJI, THE PIRATE KINGPIN
One night in late February, a month after my capture, the 
guards hauled me in a Land Rover, alone, to a remote part of 
the bush to meet the pirate kingpin. I had heard of Garfan-
ji but never seen a picture. He was a powerful criminal, with a 
reputation for cruelty as well as kindness to his own men.

The person I met in the bush that night seemed groggy and 
dull-witted; he sat cross-legged in the dust and spoke in a high, 
almost childish voice. He dialled a private American negotia-
tor on his softly glowing smartphone. The negotiator said, “The 
man who just handed you the phone is Mohammed Garfanji,” 
and my blood felt just like ice water. 

The negotiator’s voice was sane, strong, even good-humour-
ed. I had the false idea that somebody was in control. After a 

brief conversation he connected me to my mother in Califor-
nia, and hearing her was like hearing music for the first time 
in weeks. But the call was fruitless, like most of these ransom 
conversations. The pirates wanted too much. Even the negotia-
tor sounded surprised by “$20 million”. We returned to Hobyo 
that night and I tried to imagine a rescue in that house, which 
seemed to be a half-built pirate villa waiting for a last infusi-
on of cash. The walls were half a metre thick. The windows 
had metal mesh screens instead of glass. A concrete wall 
surrounded the house. A shootout here would be ugly, I thought.

IN CHAINS 
In the autumn of 2012, eight months after my capture, I was 
moved to a series of barren prison houses in Galkacyo. I never 
saw Garfanji, or Rolly, again. (Rolly and his friend Marc were 
both ransomed and flown to the Seychelles in November, 2012.)

The pirate now in charge was Dhuxul, an almost bald, almost 
obese man with deadened eyes and a tuneless voice. He walked 
with a limp, on a wooden prosthetic. He told me his foot had 
been shot off by American helicopters during the Black Hawk 
Down incident in Mogadishu in 1993. That’s not impossible – 
he was in his late 40s, which is old enough – but the number 
of pirates I met with physical scars from that disastrous day of 
violence was implausibly high.
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On Dhuxuls orders, the men chained my feet every night. Until 
then I had not been fettered or tied. Now, after I finished my 
typical dinner of boiled beans, a guard would kneel in front of 
my mattress and wrap my ankles in a bicycle chain. If he didn’t 
like my behaviour that day he might tighten the chain; otherwise 
he’d leave it loose. I had to be restrained all night, from about 
six in the evening till the morning call to prayer around five.

There was no clear explanation for this treatment, which 
started in the spring of 2013. But the long, 18-month period 
when my feet had to be chained at night remains as a sodden 
low point, when something crucial shifted in my spirit. I had 
flown to Somalia with curiosity and compassion; I had wanted 
to show, as far as I could, how Somalis lived and what pirates 
thought. With the chains on, I struggled every night with hatred 
and debilitating rage. The men treated me like a herd animal. 
Around me they smoked, giggled, and bowed to Mecca the way 
a nomad in the desert might pass days and nights around a 
camel.

A hostage does nothing, but the long hours are a crisis of 
longing. What helped was a paradoxical attitude of forgiveness 
toward the guards. In different circumstances, Bashko and I 
would have got on well. Most of the guards, I had to remember, 
were just hired hands who deserved punishment far less than 
the bosses who had plotted my kidnapping. 

Hostages made famous by media coverage grow more expensi-
ve, as a rule, so my family made the agonising decision to keep 
my case quiet. It was not easy: whenever negotiations falte-
red, so did my mother’s faith in the tactic, and sometimes she 
warned negotiators and officials around her that she wanted 
to tell the world. The final decision was always hers, and I 
don’t question it. The media blackout didn’t shorten my stay in 
Somalia, but my guards did listen to the radio like eager kids 
after each video we made in the bush. They wanted to hear my 
name on the BBC, and it frustrated them to hear nothing.

Months passed, then years. The bosses thought I could make 
them rich while I slept in their houses in chains. They hit up 
every conceivable source of cash – governments, families, 
employers, institutions of any kind. The demands were outra-
geous, fanciful, and for a long time I sensed negotiations had 
stalled. 

FREEDOM AT LAST 
The morning of 23 September 2014, was not unusual. I woke 
up in the dark and waited for a guard to toss over keys for my 
chains. I undid the padlocks, went for a piss, and came back to 
face a sullen bowl of beans.

Later in the day, a car had arrived and the men were buzzing 
with enthusiasm. Three Somalis were showing off a clear 
plastic sack of bound hundred-dollar bills. The bag was sealed. 
I couldn’t tell if the bills were real. “You are going free!” they 
said, but I didn’t believe it. I’d heard it too many times, and I 
had grown stunted and cramped. My brain felt like a fish in a 
swamp. 

“You must pack your bags,” one of them said. “You are going to 
the airport.” 

I put my dirty clothes into a bag but still wasn’t convinced. I 
climbed into the car with two men, Yoonis and another trans-
lator. Normally eight armed men crammed me, blindfolded, 
into the car. Not this time. We drove through Galkacyo – what 
the men had called Haradheere for almost two years – and out 
some distance into the bush, where another car waited.

“Get out,” said Yoonis. “You are free.”
Galkacyo’s airport, to the northeast of town, was just a dry 
airstrip with a few low buildings, just like I remembered. Now, 
on the asphalt, a small single-engine plane waited. Next to it 
stood Derek, a short leathery man in mirrored sunglasses – a 
bush pilot. When we pulled next to the plane and I opened the 
door, he stood under the wing to snap a photo. 

“For your mother,” Derek said in a British accent.

Derek said he would deliver me to Mogadishu. From there I 
would take an American C-130 to Nairobi. Relief was not quite 
the word – I was still too shattered to feel relief or excitement or 
joy – but it seemed incredible to me that Derek could fly a plane. 
He was the first competent man I’d met in a long time.

The plane began to roll forward. Derek and I put on headsets. 
“Galkacyo tower, Galkacyo tower,” he radioed. “Request 
permission to take off,” he said and gave his call sign. “Two 
souls on board.”

No response. Another delay.

I was still shell-shocked and confused. People say, “You must 
have been overjoyed,” but any ransom is a filthy compromi-
se, and I had long ago given up on hope as a dangerous indul-
gence. As the plane moved forward, I looked at the cracked 
and sun-beaten white buildings of the airport – these objects of 
fantasy for two and a half years – with mute animal wonder.

I wouldn’t hear for days what was happening in another part 
of Galkacyo. The ransom had to be divided. Everyone that had 
been connected to me wanted a cut of the $1.6m ransom and in 
a tense meeting of negotiations a pirate boss Nuur Jareer, my 
kidnappers Duulaay, Ahmed Dirie, his brother, and one more 
were killed in gunfire. Later I heard the group had invested $2m 
to hold me. The top men must have been sorely disappointed.

At last there was some noise from the radio. 

“Yes, OK,” crackled a Somali voice and Derek lined up his plane.
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A
mina (58) er mor til to fengslede pirater, én soner i 
Seychellene og én har fått livstidsdom i Virginia, USA. 
I flere år har hun jobbet iherdig for å holde ungdom-
men i Puntland borte fra piratvirksomhet, og for at 
de skal få bedre tilgang på utdanning og arbeid. Hun 
har selv erfart hvordan den kriminelle virksomhe-

ten har skadet, som mor og som bestemor. Som så mange andre 
kvinner, bærer hun den økonomiske byrden i tillegg til sorgen av 
tapte ektemenn og sønner.  

GISSEL HOS MENNESKESMUGLERE 
Amina har blitt eneforsørger for en familie på 22; hun tar vare på 
barna til sine fengslede sønner, samt de 5 barna til datteren. Datte-
ren forsvant i februar, og Amina er igjen rammet av en tragedie som 
bunner i hennes barns ustoppelige trang til å komme unna fattigdom 
og en arbeidsløs tilværelse i Somalia. 

Aminas datter ble lokket med gratis transport til Europa av 
menneskesmuglere. Gratis viste seg å være for godt til å være sant, 
og hun ble holdt som gissel i Libya. Menneskesmuglerne krevde 
Amina for uhyrlige summer i løsepenger, og etter nesten 9 måneder 
hadde hun greid å skrape sammen 8500 dollar med hjelp av venner 
og familie. Budskapet fra menneskesmuglerne var enkelt. Det var 
pengene eller døden for datteren.

Der piratene tidligere lokket med lettjente penger, er det nå 
menneskesmuglerne som truer ungdommens fremtid. Hvor enn 
man drar i Puntland, er menneskesmuglingen det som snakkes om. 
Det første mødrene spør hverandre om når de møtes, er om alt er 
bra med barna eller om de har dratt med smuglerne. 

VIKTIGERE ENN NOENSINNE 
Amina sier piratvirksomhet var en katastrofe på så mange nivåer: 

–Virksomheten har skadet vårt land og oppfatningen av vårt folk. 
Alle tror vi er pirater og kriminelle. Lokalt har det ødelagt vår tilgang 
til ressurser og vårt levebrød, og personlig har den påvirket så 
mange, spesielt koner og mødre. Det er ille at piratene har rammet 
andre familier. Deres familier lider på samme måte som vi kvinnene 
i Somalia lider.  

Et stort antall kvinner er nå eneforsørgere for sine familier og 
bærer den økonomiske byrden av både piratvirksomheten som herjet 
i flere år, og nå menneskehandelen. Selv om kampen mot pirater 
er så godt som vunnet på land i Puntland, har faren for de unge og 
desperate aldri vært større. Tallet på båtflyktninger som drukner i 
Middelhavet, øker for hver dag som går. 

–Kirkens Nødhjelps arbeid med å håndtere de grunnleggende 
årsakene til fattigdom og arbeidsløshet i området er viktigere enn 
noensinne, sier Amina.

DEN FARLIGE
JAKTEN PÅ LYKKE
Jakten på et bedre liv har ført desperate ungdommer ut i piratvirksomhet og revet hele 
samfunn i stykker. Nå er det kyniske menneskesmuglere som lokker. Løsningen er den 
samme: Informasjon og muligheter lokalt.
TEKST OG FOTO: Camilla Grøtta/Kirkens Nødhjelp
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NorwegiaN Hull CluB
er eN globalt ledeNde aktør iNNeN 

maritim forsikriNg 

www.norclub.no

EXPECT mORE

ADVOKATFIRMA RÆDER 
www.raeder.no  

Fred. Olsen & Co.

Off shore Drilling – Cruise – Renewable Energy

Visit us at: www.fredolsen.no, www.bonheur.net, www.ganger-rolf.com or call: (+47) 22 34 10 00



Telefonnummer: 22 09 27 00, e-post: nca-oslo@nca.no, internett: www.kirkensnødhjelp.no

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

89,6

6,4

4,0

INVESTER I LANGSIKTIGE LØSNINGER PÅ LAND! 

Ta kontakt i dag for å finne ut hvordan din bedrift kan bidra:
bedrift@nca.no | kirkensnodhjelp.no/bedrift | Tlf. 22092700


