DANMARKS MILITÆRE INDSATS MOD
PIRATERI OG ANDEN MARITIM KRIMINALITET I GUINEABUGTEN 2016-2022
Kommende dansk militært skibsbidrag til Guineabugten
Regeringen har rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om udsendelse af et militært
skibsbidrag til Guineabugten. Derfor planlægger Forsvaret nu at udsende en fregat af Absalon-klassen til Guineabugten med indsættelse fra omkring november 2021 til og med marts
2022.
Fregattens overordnede opgave bliver at
bidrage
til
øget
maritim
sikkerhed
Guineabugten. Skibet vil bl.a. bidrage til at
opbygge et maritimt situationsbillede gennem
patruljering. Afhængig af den konkrete
situation vil der i visse tilfælde kunne
indsættes specialoperationsstyrker fra den
maritime indsatsstyrke i opgaver med høj
risiko såsom indsættelse af
bevæbnet
boardinghold
på
kaprede
skibe
og
undsættelsesoperationer. Fregatten ventes
også generelt at støtte den civile skibstrafik i
området, herunder potentielt med eskorte- og
ledsagelsesopgaver for den civile skibsfart i
området.

(Foto © Mik Ammitzbøl Dyrby: F341 ABSALON)

Absalon-klassen består af de to fregatter ’F341 ABSALON’ og ’F342 ESBERN SNARRE’. Fregatterne har en længde på 137m, dybgang på 6,45m, og fregatterne kan sejle op til 25
knob. Fregatterne har en normal besætning på ca. 120 personer, men har kapacitet op til
ca. 170 mand.
Foruden den normale besætning, ventes det kommende skibsbidrag udsendt til Guineabugten med en særlig maritim indsatsstyrke om bord, som bl.a. vil bestå af soldater fra Specialoperationskommandoen, læge- og kirurghold fra Forsvarets Sanitetskommando og et bidrag
fra Militærpolitiet.
Fregatterne er udrustet med helikopterdæk og hangar,
og vil under udsendelsen have en helikopter af typen
MH-60R Seahawk om bord, som blandt andet vil kunne
bruges til rekognoscering for pirater og til hurtig udrykning til hændelser til søs. Fregatten ventes yderligere at
medtage mindre hurtigsejlende både, som kan indsættes til redningsaktioner, rekognoscering, bording- og
undsættelsesoperationer.
(Foto © Forsvarskommandoen: Seahawk)

De to fregatter af Abasalon-klassen har tidligere været udsendt til anti-piraterioperationer i
Østafrika ved Afrikas Horn, hvor Danmark havde en længerevarende og kontinuerlig tilstedeværelse fra ca. 2008 til 2015.
Regeringen vil senere i løbet af foråret fremsætte beslutningsforslag for udsendelse af skibsbidraget i Folketinget.
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Forsvarets kapacitetsopbygningsaktiviteter i regi af det maritime freds- og stabiliseringsprogram for Guineabugten
Forsvaret har siden 2016 været engageret i kapacitetopbygnings- og træningsaktiviteter i
Guineabugten med fokus på bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet.
Forsvarets indsats finder sted i regi af det samtænkte maritime freds- og
stabiliseringsprogram for Guineabugten, som i sin nuværende fase løber fra 2019-2021 med
et samlet budget på ca. 58 mio. kroner, heraf 18 mio. kr. fra Forsvarsministeriet.
Programmet har et regionalt geografisk fokus men er centreret omkring Ghana og Nigeria.
Det overordnede formål med Forsvarets kapacitetopbygnings- og træningsaktiviteter er at
styrke kyststaternes evner og kapacitetertil på sigt selv at håndtere problemerne med
pirateri og anden maritim kriminalitet.
Et af fokusområderne for Forsvarets engagement i
regionen har været at styrke kyststaternes evner
og kapaciteter til at reagere på piraterihændelser
til søs. Derfor har Forsvaret siden 2017 bidraget til
den
amerikanske
kapacitetsopbygningsøvelse
OBANGAME EXPRESS, hvor taktiske enheder fra
Nigeria, Ghana, Benin og Togo bliver trænet af
bl.a.
det
danske
frømandskorps
i
operationsplanlægning,
krigens
love,
taktisk
bevægelse, boarding af skibe, indsamling af
bevismateriale og førstehjælp.

(Foto © Forsvarskommandoen: Forsvarets træning af
afrikanske taktiske enheder)

Forsvaret yder også regional støtte med kurser i maritim operationsplanlægning, hvor fokus
er på at øge kyststaternes evne til at planlægge maritime operationer og samarbejde på
tværs af landene i regionen. Denne støtte indebærer også dansk militærfaglig rådgivning af
medarbejdere ved Multinational Maritime Coordination Centre (MMCC) i Accra (Ghana), som
er en del af Yaoundé Code of Conduct-arkitekturen, hvilket er regionens overliggende
sikkerhedsinfrastruktur til bekæmpelse af maritim kriminalitet og pirateri.
Forsvarsakademiet har desuden etableret en maritim dialogplatform sammen med blandt
andet Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre med base i Ghana, hvis formål
er erfaringsudveksling, dialog og netværksopbygning mellem internationale, regionale samt
private og offentlige aktører.
Forsvarets indsats i Guineabugten koordineres og undersøttes af Danmarks maritime
militære rådgiver ved Danmarks ambassade i Abuja, Nigeria, som har været udsendt siden
2017.
Den nuværende fase af det maritime freds- og stabiliseringsprogram udløber i ultimo 2021,
men der lægges op til en ny fasefra 2022, hvor Forsvarets indsats forventes markant
styrket.
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Satellitbillede af Guineabugten:

(Foto © Google: Guineabugten)
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