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Abstract 

Piratverksamheten i Somalia är ett högst aktuellt problem som sker både på 

territoriellt och internationellt vatten, och påverkar handel, turism och bistånd. 

Såväl stater som organisationer har engagerat sig militärt i frågan. FN:s 

säkerhetsråd har genom resolutioner möjliggjort en hantering av företeelsen 

samtidigt som folkrättsliga traktat hanterar frågorna. Genom att se till teoretiska 

perspektiv som realism och liberalism samt teorier om globala hot strävar denna 

uppsats efter att undersöka hur dessa teorier angriper både piratverksamhet rent 

teoretiskt och konkret i Somalia. Vår slutsats är att piratverksamhet i högsta grad 

kan ses som ett globalt hot. Vidare anser vi att varken liberalism, realism, 

internationell rätt eller stater hanterar kärnan i problemet. Fokus skulle med fördel 

vara att bistå Somalia med möjligheter att etablera en stabil stat, genom att stärka 

den ekonomiska och sociala sfären samt etablera stabila och demokratiska 

institutioner.  

 

Nyckelord: Piratverksamhet, Somalia, Internationella samfundet, Globala hot, 

Internationell rätt 

Antal ord: 6893 
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1 Inledning 

If anyone wants to fight piracy, it has to start from mainland Somalia, because the unstable 

situation on the mainland is largely responsible for the piracy on the water"  

 - Mohamed Abdi Mohamed, ‘Gandhi’, Somalia’s former defense minister                                   

(Beri, 2011, s. 452)  

 

 

1.1 Introduktion  

Pirater i Somalia har kunnat betraktas på säkert avstånd från Sverige, tills den dag beskedet att 

en dansk familj blivit gisslan för piraterna nådde vår media och spred ett annat ljus över 

Adenviken. Historien om piratverksamheten i Somalia är komplex med tydliga kopplingar till 

ett instabilt land som under åren från självständigheten 1960 till statens kollaps 1991 (Beri, 

2011, s. 453f), varit utan hjälp från externa aktörer där svält driver människorna till desperata 

åtgärder. Somalia är på grund av bristande statskapacitet inkapabel att patrullera det 

territoriella havet i den utsträckningen som behövs. Detta gör att piraterna alltid har en 

tillflyktsort, och det internationella samfundet måste bistå med hjälp. Detta arbete är för 

omfattande även för det internationella samfundet, och därför måste man finna alternativa 

lösningar att förhindra piratverksamheten på, innan det blir ett fullutvecklat globalt hot. 

1.2 Syfte, problemformulering, frågeställning  

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa ett område där stater inte kan vara självständiga 

aktörer, det internationella havet. Där finns det nya säkerhetshot, varav ett, vilket denna 

uppsats ämnar framföra, är piratverksamhet som förhindrar frihandel och biståndshjälp 

utanför Somalias kust, som har ett väldigt strategiskt läge. Det strategiska läget blir också 

problematiskt då externa aktörer har egenintresse i området. Vi kommer undersöka hur det 

internationella samfundet har hanterat detta problem genom att tolka situationen med hjälp av 

realismen samt liberalismen. Det internationella samfundet kommer i uppsatsen förstås som 

alla aktörer på den internationella arenan.  

Vi har valt att använda oss av frågeställningen "Hur hanterar det internationella samfundet ett 

globalt hot som piratverksamhet? En fallstudie om Somalia."  



 

 2 

Denna frågeställning väcker andra frågeställningar såsom: Vad innebär ett globalt hot, och 

finns det olika tolkningar av vad som är ett globalt hot? Kan piratverksamhet ses som ett 

globalt hot, och med vilken motivering i så fall? Hur hanterar och förklarar realism och 

liberalism piratverksamhet? Vad säger den internationella rätten om piratverksamhet? Hur 

påverkar detta Somalia och hur ser Somalias historik av piratverksamhet ut? Hur kan 

Somalias status som "failed state" påverka piratverksamheten i landet? 
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2 Metod och material  

 

För att uppsatsens fråga ska kunna besvaras krävs en metodologisk redogörelse, vilket följer 

nedan. 

 

2.1 Metodologiska överväganden 

 Metoden som kommer användas är en kvalitativ studie som är teoretiskt styrd. Denna tillåter 

oss att fördjupa oss i fallet och i detalj studera vilka faktorer som påverkat piratverksamheten 

i Somalia, vilka orsaker piratverksamheten har, samt hur det internationella samfundet har 

agerat och tolkat situationen. Vi kommer göra en traditionell fallstudie där vi använder oss av 

ett empiriskt exempel för att nå svaret på vår frågeställning (Esaiasson, 2010, s. 121). Två 

idealtyper kommer nyttjas för att underlätta analysen. Idealtyperna är inte förankrade i 

verkligheten, utan handlar snarare om att förtydliga egenskaper hos analysenheten (Esaiasson, 

2010, s. 158). Vi har därför valt att använda oss av idealtyper av liberalismen och realismen 

som presenteras under teori. Vi är medvetna om att det finns en gradskillnad inom 

perspektiven, men här kommer vi utgå från realismens starka anknytning till staters säkerhet 

och maktmaximering samt liberalismens institutionsbyggande och samarbete genom 

internationell rätt för att reglera den internationella anarkin. Dock är vi medvetna om att det 

inte innebär att liberalismen inte ser till staters säkerhet samt att realismen är emot 

internationell rätt.  

 Det är också två perspektiv som på olika sätt har präglat det internationella samfundet, både 

vad gällande agerande, men också hur hot definieras och hanteras. Det finns en viss 

problematik i att använda sig av dessa perspektiv, då de båda är statscentrerade, vilket innebär 

att de ser till stater istället för individer, och därmed inte högaktuella i vår samtid då det finns 

andra aktörer än stater som kan utgöra hot. Dock anser vi att piratverksamheten i Somalia 

med fördel kan analyseras utifrån dessa perspektiv ändå, då begrepp som "maktmaximering", 

"starka liberaldemokratiska institutioner", "global samverkan" är begrepp som kan anknytas 

till liberalism och realism, vilket också är relevant i kontextanalysen av Somalia  
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2.2 Material och tidigare forskning  

 

Enligt Esaiasson innebär hög begreppsvaliditet 1) överrensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator, 2) frånvaro av systematiska fel (Esaiasson, 2010, s. 63). 

Vi menar att vi uppfyller dessa kriterier då våra påståenden motsvarar verkligheten. 

Uppsatsen håller dessutom en hög reliabilitet vilket innebär att det varken finns osystematiska 

eller slumpmässiga brister (Esaiasson, 2010, s. 70).   

 

För att undersöka vårt fall kommer vi att använda oss av primärkällor, framförallt 

konventioner och resolutioner, ett medvetet val för att undvika missvisande tolkningar av den 

internationella rätten. Sekundärkällor används också för att skapa förståelse för Somalias 

bakgrund, med en medvetenhet om att undvika partiska författare. Empirin består till stor del 

av vetenskapliga artiklar. Valet av dessa artiklar har också präglat uppsatsen, då många av de 

artiklar vi använt oss av adresserar grundorsakerna till piratverksamheten. För att skapa 

reliabilitet består vår internationella rätt endast av primärkällor. Piratverksamheten är dock ett 

ämne som är aktuellt än idag, vilket också är anledningen till en del nyhetsartiklar.  

  

     2.3 Avgränsning  

Piratverksamhet är ett gammalt och utbrett fenomen. Vi har valt att endast undersöka 

Somalias kust, Adenviken, samt vilka orsaker problematiken kan ha. Valet av Somalia som 

fallstudie beror framförallt också på att vi ville undersöka hur det internationella samfundet 

hanterar ett globalt hot som piratverksamhet. Somalia som fallstudie är lämplig dels då staten 

har en historik av frekvent piratverksamhet, men också då detta är ett fall där det 

internationella samfundet ännu inte lyckats skapa nya och konsekventa normer. Denna 

problematik ämnar vi att lyfta fram i uppsatsen.  

 

2.4 Operationalisering  

För att operationalisera teorierna kommer vi förklara dessa i anknytning till vår empiriska 

studie om Somalia. Vi kommer också undersöka om piratverksamhet kan anses vara ett 

globalt hot och hur teorierna i så fall förklarar detta. 

Vi strävar också efter att sammanställa olika tolkningar av fenomenet för att nå en slutsats 

som kan vara relevant i besvarandet av uppsatsfråga. Förutsättning för att kunna hantera ett 

globalt hot är oundvikligen att det uppfattas som ett. Realism och liberalism kommer förstås 

som politiska begrepp inom freds- och konfliktvetenskap för att förklara hur det 

internationella samspelet verkar. Med realismen strävar vi efter att se staters och andra 

aktörers roll i globala hot, men även hur dessa skulle kunna ses i förhållande till 
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piratverksamheten som ett globalt hot. Genom en undersökning av realismens syn på 

piratverksamheten i Somalia samt hur realismens tankar kan förstås hos olika externa aktörer 

strävar vi efter förståelse av företeelsen. Liberalismen används för att se deras syn på globala 

hot, och huruvida denna kan anknytas till piratverksamhet. Vi ämnar också undersöka och 

beskriva hur liberalismen hanterar den anarkiska världsordningen genom samarbete och 

internationell rätt.  

Idealtypen realism kommer att användas som analysenhet för staters roll i det internationella 

samfundet, men även multilaterala organisationer, för att se bakomliggande orsaker till deras 

agerande. Här ser vi realismen som maktmaximering och fokus på den egna statens säkerhet, 

där militär säkerhet är av vikt för att försäkra dessa.  

Liberalismens idealtyp har snarare fokus på att etablera samarbete och interdependens för att 

skapa stabiliserande effekter. En framstående tanke är också idén om att liberaldemokratier 

inte är lika konfliktbenägna som illiberala, vilket gör att etableringen av stabila demokratiska 

institutioner är viktigt i failed states. Vi har dock valt att främst fokusera på den 

internationella rätten, då vi anser det är relevant för att besvara vår frågeställning.  

I analysen ämnar vi att se sambandet mellan både liberalismens och realismens 

tillvägagångssätt i Somalia och undersöka varför situationen ser ut som den gör. Vi har 

kritiskt granskat artiklar, FN resolutioner samt dokument från försvarsmakten för att sedan 

analysera och tolka situationen i Somalia utifrån perspektiven realism och liberalism.   

 

2.5 Teoretiskt ramverk  

Vår infallsvinkel är huruvida realismen, genom att se till stater och maktmaximering, eller 

liberalismen, som ser till internationellt samarbete, är mest gynnsamt för att förstå och hantera 

ett globalt hot som piratverksamheten i Somalia. Genom liberalismen kommer vi också se till 

hur man folkrättsligt kan lösa problemet, och vad de befintliga överenskommelser som att 

hanterar ämnet säger. Vår teorianknytning kommer vara "det globala hotet", och hur dessa 

båda perspektiv hanterar ett nytt, globalt hot som piratverksamhet. Här utforskar vi huruvida 

perspektiven är gynnsamma. Vidare undersöker vi även vad ett globalt hot innebär, och om 

det finns olika syn på detta nya fenomen. Vad menar realismen och liberalismen är ett globalt 

hot, och när kan piratverksamheten bli ett hot?  
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3 Teori 

Här kommer det teoretiska verktygen presenteras för att sedan kunna användas i applicering i 

anknytning med empiri i uppsatsens fallstudie.  

3.1 Definition av piratverksamhet 

International Maritime Bureaus definierar piratverksamhet som ”an act of boarding any vessel 

with intent to commit theft or any other crime and with the intent or capacity to use force in 

furtherance of that act” (Beri, 2011, s. 463). FN:s konvention om sjörätten (fortsättningsvis 

LOSC)  definierar piratverksamhet i artikel 101 som “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 . . . on the high seas, against another ship or 

aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft” (Law of Sea, United 

Nations).  

 

3.2 Globala hot 

Konceptet ”globala hot” är ett komplicerat begrepp, då inte ens begreppet ”hot” är vedertaget.  

Detta är snarare en högst subjektiv fråga, som senare kommer märkas, beror på vilket 

perspektiv man använder sig av (Sheehan, 2005, s. 43). Därför finns ingen explicit definition 

av globala hot. Dock skapar globaliseringen nya utmaningar, där säkerhetshoten inte längre 

styrs av nationens gränser utan i allt större utsträckning är globala, från klimatförändringar 

och miljöhot till hunger och terrorism (Munck, 2009, s. 33). Till en stor del är staters gränser 

inte ens relevanta, sett till de hot som idag finns (Greenfell och James, 2009, s. 8). En ökad 

interdependens skapar också en ökad global påverkan, eftersom samarbeten i allt större 

omfattning sträcker sig över hela världen. Globaliseringen innebär ett ökat ekonomiskt, 

politiskt, socialt och kulturellt samspel, och skapar en ny dynamik som innebär transnationella 

hot. Detta innebär dels de "traditionella hot" som liberalismen och realismen vanligtvis avser, 

men också fler aspekter, som spridningen av vapen, droger och sjukdomar (Munck, 2009, s. 

33-34). Detta har gjort att definitionen av "hot" och "säkerhet" tvingas omvärderas. Istället ser 

vi begrepp som "human security", där säkerhet innebär "freedom from fear, and freedom from 

want" (Sheehan, 2005, s. 77). En del av detta är food security, där man menar att svält inte 

bara är moraliskt fel, utan även en potentiell orsak till konflikt och instabilitet. (Sheehan, 

2005, s. 70). Mary Kaldor menar att med globaliseringen kommer en förändring som gör att 

andra parter än stater kan ses i konflikter, vilket även inkluderar icke-statliga aktörer som 
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gerillagrupper och multinationella aktörer såsom FN och EU, men även NGO:s som Human 

Right Watch och Läkare utan gränser (Kaldor, 2007, s. 4-5). Globalisering skulle också kunna 

förstås enligt definitionen av Alison Brysk som ”a package of transnational flows of people, 

production, investment, information, ideas and autohority (not new, but stronger and faster)” 

(Brysk, 2002, s. 1). Globaliseringen gör att de hot som uppfattas som globala får en annan 

tillgång till vapen, men även en annan möjlighet till koordination (Baylis, Smith och Owens, 

2008, s. 378). Sammanfattningsvis kan globala hot ses som ett hot enligt definitionen ovan, då 

hoten rör sig över gränser och påverkar konflikter. De kan dessutom utgöras av icke-statliga 

organisationer som med globaliseringens hjälp har möjlighet att nå vapen och att mobilisera 

sig, bland annat genom finansiering och militärt stöd från andra aktörer (Kaldor, 2007, s. 5).  

3.2.1 Piratverksamhet som globalt hot 

Piratverksamhet kan i enlighet med ett uttalande från FN:s säkerhetstråd ses som ett globalt 

hot, då de har godkänt agerande under kapitel VII i FN stadgan och har proklamerat att ”pirate 

attacks were a threat to international peace and the security of the region” (Rothwell & 

Stephens, 2011, s. 433). Vidare skulle piratverksamhet kunna ses som ett globalt hot när man 

ser till dess utsträckning. Piratverksamhet till havs eskalerar och breder ut sig över jordens 

hav, i hav utanför länder såsom Indonesien, Bangladesh och Somalia. Rapporter på piraters 

kriminella handlingar har ökat, 2002 rapporterades 370 fall av piratverksamhet, 2003 hade 

denna siffra ökat till 445 (McLaughlin, 2009, s. 80).  

3.3 Realism 

Realismen är ett teoretiskt angreppsätt med fokus på statssäkerhet som framförallt består av 

tre komponenter: ”statism, survival and self-help”. Som analysenhet ser man till den suveräna 

staten, och strävar efter att maximera säkerheten för den egna staten. Thomas Hobbes menade 

att det internationella systemet är anarkiskt vilket innebär att det inte finns någon överordnad 

makt. Samtidigt syftar man efter att uppnå en maktbalans (Baylis, Smith och Owens, 2008, s. 

92-94).  

3.2.1 Hur realismen ser på piratverksamhet 

Realismen ser genom sitt statscentristiska synsätt statens säkerhet som det viktigaste, och för 

att piratverksamhet ska kunna ses som ett hot krävs det att det hotar statens intresse i området. 

Staten utgör den primära aktören, och tar därför inte stor hänsyn till de internationella 

överrenskommelser som finns, då de menar att statens säkerhet inte ska vara beroende av 

internationella institutioner. Genom att endast se till stater exkluderas icke-statliga 

organisationer som kan ha påverkan på den globala marknaden, i detta fall piratverksamheter 

(Baylis, Smith och Owens, 2008, s. 92 - 94). 
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3.3 Liberalism  

Liberalismen är ett statscentriskt analyssätt som ser till kollektiv säkerhet samt vikten av ökat 

samarbete mellan stater för att skapa interdependens. Fokus ligger på staters stabilitet, som 

liberalismen menar skapas genom etablering av institutioner, men även en stabilisering av en 

ekonomisk och social sfär. Institutioner kan skapas både på det nationella och internationella 

planet, på det nationella planet skulle det innebära en fullföljelse av den liberala fredsteorin 

som menar att stater som är liberala inte krigar mot varandra. På det internationella planet 

skulle det handla om att säkra fred och etablera regler om den internationella anarkin (Baylis, 

Smith and Owens, 2008, s. 110-115). 

3.3.1 Hur liberalismen ser på piratverksamhet 

Liberalismen kan sammanfattas i fyra punkter: 1) fri press och rätt till utbildning, 2) legislativ 

makt för att säkra basala rättigheter, 3) egenrätt till egendom som även förstås som rätt till 

effektiv produktion och 4) ekonomiskt utbyte. Om någon av dessa inte uppföljs uppstår enligt 

liberalismen ett hot. Hoten skulle även kunna ses komma ur odemokratiska regimer, som 

utgör ett hot mot den kollektiva säkerheten. Frihandel är för liberalismen en väg till en 

fredligare värld, men när det inte blir möjligt på grund av piratverksamheten uppstår ett hot 

(Baylis, Smith and Owens, 2008, s. 110-114).   

3.4 Begrepp: failed state 

Begreppet failed state är av stor vikt i förståelsen av situationen i Somalia, och kommer 

återkomma frekvent i uppsatsen. Därför presenteras en kort definition av begreppet, trots att 

det inte är en teori. Det skulle kunna förstås som en stat som till viss del är inkapabel att värna 

om den mänskliga säkerheten hos medborgarna i staten (Munck, 2009, s. 38). ”Failing states” 

är även inkapabla att hantera interna hot så som gerillagrupper (Goodman, 2009, s. 46).  
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4 Empiri 

För att förstå piratverksamheten kring Somalias kust är det också viktigt att förstå Somalias 

bakgrund, och hur dess historia påverkar piratverksamheten. Här kommer en presentation av 

de delar som kan anses ha påverkan på situationen i Somalia. 

4.1 Somalia som failed state 

Frågan man bör ställa sig är varför det finns anledning och utrymme till piratverksamheten. 

Somalia, som är en relativt ny stat, bildades 1960 efter att ha varit en koloni och har sedan 

dess följts av en rad stridigheter. Både av inbördeskrig, som ett resultat av politiska och 

ekonomiska orättvisor, men också av mellanstatliga krig. Dessa krig har till en stor del 

urholkat staten, som redan innan var, och är fattig. Somalia präglas därför av en inkapabel 

statsapparat, där socioekonomiska problem förvärras av den anarki som råder i södra Somalia, 

med växande otrygghet och politiska spänningar (Beri, 2011, s. 453-456). 

Ytterligare en problematik är statens bristande legitimitet, då Somalias historik präglas av 

oavbrutet våld, militära kupper, mord och allianser. En ökad stridsberedskap från en allt mer 

islamistisk extremism (Silva, 2010, s. 557) då staten till viss del styrs av UIC, de islamistiska 

domstolarnas förbund (Beri, 2011, s. 453) har framförallt varit mer förekommande på sistone. 

Statens legalitet försämras dessutom av det dysfunktionella klansamhället, som Silva menar är 

ett av de största hindren för att lösa konflikten då den "has been fuelled in large part by 

distrust and competition between the country's Byzantine network of clans and subclans and 

by warlords with a vested interest in instability" (Silva, 2010, s. 563). 

4.2 Utrymme och upptrappning till piratverksamhet 

Somalias kollaps 1991 skapade den anarki som gav utrymme till illegalt fiske och 

avfallsdumpning i Somalias vatten. Detta utmynnade inte bara materiella i skador, utan även 

konfrontationer mellan somaliska fiskare och utländska fartyg. Detta blev också 

upptrappningen till dagens piratverksamhet (Beri, 2011, s. 454). De somalier som senare 

skulle bli pirater ansåg sig bli utnyttjade, och bestämde sig för att ta lagen i egna händer. 

Viktigt att beakta är att Somalia här betraktas som en "failed state", då regeringen kollapsat 

både ur ett rättsperspektiv, och i ett politiskt perspektiv (Silva, 2010, s. 555-556). 
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Enligt Human Development Report 2010 lider 87 % av Somalias befolkning av fattigdom. 

Arbetslösheten är utbredd till 66 % inom städerna, och FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation (FAO) rapporterade att 3,2 miljoner är i behov av humanitär hjälp. 

Detta ekonomiska och politiska kaos är inget unikt sammanträffande och kan länkas till 

piratverksamheten. Samma länk ses i Karibien, Sydamerika, Bangladesh och andra regioner i 

världen. Detta kritiska läge, det faktum att Somalia befinner sig i någon slags laglöshet, samt 

externa aktörers intrång på Somalias vatten gör att piraterna ser sin verksamhet som legitim 

(Beri, 2011, s. 455-456) då de tar fördel av den politiska osäkerhet staten befinner sig i. 

Piratverksamheten kan, ur ett lokalt perspektiv, ses som ett sätt att fylla tomrummet av en 

frånvarande regering för att kunna skydda Somalias "offshore interests", och att detta är en 

uppgift som regeringen misslyckats med. Fattigdom är en bidragande orsak till 

piratverksamheten, men det är också ett resultat (Baniela & Rios, 2012, s. 696).  

Samtidigt har Somalias kuststräcka ett väldigt "strategiskt läge", då sjövägen mellan Somalia 

och Yemen är väldigt smal. Denna har dessutom en väldigt vältrafikerad handelsväg från 

Suezkanalen och Röda Havet, via Adenviken för att sedan ta sig vidare till den Indiska 

Oceanen. Detta är ett viktigt incitament till en ökad piratverksamhet. Denna smala väg, som 

går nära Somalias kust, är den närmsta vägen, och gör nämligen att många fartyg passerar här 

trots piratverksamheten. (Beri, 2011, s. 455) Närmre 95 % av EU-medlemsländernas handel i 

volym transporteras sjövägen, och 20 % av världshandeln passerar genom Adenviken varje år, 

vilket gör Adenviken till en väldigt strategisk del av världen (Försvarsmakten, Om insatsen). 

4.3  Externa aktörer  

Flera aktörer har varit verksamma för att bekämpa piratverksamheten, såväl organisationer 

som stater . Även om samarbetet mellan olika organisationer är stort verkar många stater 

fortfarande unilateralt. Exempel på detta är Kenya, Jemen och Tanzania som alla försöker 

hjälpa Somalia i deras bekämpning av pirater, men utan resultat (Baniela & Ríos, 2012, s. 

699).  

4.3.1 Etiopien och Eritrea 

År 2000 blev inbördeskriget i Somalia ett slagfält för ett proxykrig, där Etiopien stöttade och 

gav vapen till the Transitional Federal Government (TFG) (Beri, 2011, s. 458-461), en 

internationellt erkänd regering (Baniela & Rios, 2012, s. 697).  Eritrea stödjer de islamistiska 

domstolarnas förbund, som hade förklarat "jihad", ett heligt krig, mot Etiopien (Beri, 2011, s. 

458). Eritreas stöd visade sig bland annat i finansiering i form av politisk, diplomatisk och 

militär hjälp till väpnade grupper i Somalia, något Eritrea förnekade. 2006 gjordes också en 

intervention av Etiopien, i syfte att assistera regeringen för att återfå kontrollen över Somalia. 

Denna intervention gjorde dock mer skada än nytta, med kaos och instabilitet samt 

försämrade humanitära och politiska förhållanden i södra Somalia som resultat. I januari 2009 

drog sig därför Etiopien tillbaka (Silva, 2010, s. 559).  
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4.3.2 United States of America 

USA har haft ett engagemang i Somalia 1993-1995, utan positiva effekter (Baniela & Ríos, 

2012, s. 699). Närvaron i Somalia bidrar till en viss instabilitet (Beri, 2011, s. 452), och deras 

intresse och allians med Etiopen har tydliga sammankopplingar med deras önskan att få 

kontroll över oljan i Somalia (Beri, 2011, s. 459). Trots intresset av oljan har USA inga planer 

på att militärt agera mot piraterna i Somalia, även om resolutionen 1851 från säkerhetsrådet 

ger tillåtelse till det (Baniela & Ríos, 2012, s. 702). USA skulle även kunna handla utan 

tillstånd från säkerhetsrådet, med hänvisning till the Truman Proclamation som säger att USA 

själva ger sig jurisdiktion att hantera naturresurser som finns på havet, och om oljan i Somalia 

är off coast skulle detta göra sig gällande (Rothwell & Stephens, 2011, s. 5).    

4.3.3 North Atlantic Treaty Organization  

NATO har bland annat varit verksamma i Somalia genom att tillhandahålla eskort till the UN 

World Food Programme (Silva, 2010, s. 574). Vidare har NATO även stöttat AU i deras 

African Mission in Somalia (AMISOM) genom bidrag med bland annat flygplan och fartyg, 

till de länder som vill bistå Somalia i deras bekämpning av pirater. NATO beslutade att starta 

sitt bistånd den 21 augusti 2007 efter förfrågan från AU och beräknas vara där till 16 januari 

2013 (NATO, Assisting the African Union in Somalia, 30-Jul-2012 10:59).   

4.3.4 Europeiska Unionen 

I december 2008 inledde EU operation Atalanta, en både luft- och marinburen operation för 

att skydda utsatta skepp vid Somalias kust och för att motverka piratverksamheten (Beri, 

2011, s. 457). Styrkan som agerar under EU:s operation är benämnt EUNAFOR. Samarbetet 

ses som väldigt lyckat, och nyligen togs fem misstänkta pirater till fånga genom svenska flyg 

och belgiska båtar (EUNAVFOR, 20 december 2012, Update: EU Naval Force Warship BNS 

Louise-Marie Helps To Keep Seas Off Somalia Safer For Seafarers).  

4.3.5 Afrikanska Unionen  

I mars 2007 bestämde sig the African Union (numera AU) för ett fredsfrämjande uppdrag 

(AMISOM) för att försöka förbättra situationen i Somalia, en aktion som inte hade tillräckliga 

resurser från början (Beri, 2011, s. 453). Målet var att stödja övergångsregeringen för att 

besegra de islamistiska domstolar som tagit över stora delar av landet, att skapa 

förutsättningar för en långsiktig stabilisering, underlätta för att avsätta humanitärt bistånd, 

samt återuppbyggnad och utveckling i Somalia. Dock har dålig samordning, analys och 

planering gjort att AMISOM misslyckats på de flesta fronter, och är beroende av externa 

parter som FN för att utföra sina uppgifter (Beri, 2011, s.461). 
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4.3.6 Förenta Nationerna  

Efter inbördeskriget 1991 försökte FN tillsammans med OAU (Organization of African 

Unity) lösa konflikten. FN:s insats i operationen UNISOM (UN operation in Somalia) 

var att övervaka vapenvilan, samt att skydda det humanitära biståndet. Detta hämmades 

dock av fortsatta strider och otrygghet. 1992 tog UNITAF (United Task Force), efter 

godkännande från säkerhetsrådet, över arbetet i ledning av USA, (United Nations, 

Somalia UNOSOM I Background) medan UNISOM fortsatte försöka etablera säkra 

förhållanden för humanitärt bistånd genom avväpning och försoning. Detta 

misslyckades dock, och UNISOM:s personal utsattes för attacker med dödsoffer som 

följd. USA genomförde därefter en nationell operation för att tillfångata klanledaren 

Aidid, men misslyckades med amerikanska förluster som följd. USA drog sig ur 

operationen 1994, och 1995 beslöt FN att avveckla operationen utan att ha uppnått 

mandatets målsättning (Försvarsmakten, UNITAF- Somalia).  

4.4 Internationell rätt 

Enligt den internationella rätten har suveräna nationer rätt att beslagta och åtala pirater, då 

FN:s konvention om havsrätt (LOSC) definierat piratverksamhet som ett universellt brott, och 

piratverksamheten sker på internationellt vatten som då regleras av den internationella rätten. 

Huruvida en stat vill åtala gripna pirater beror på deras egen lag. Dock finns här en viss 

otydlighet, då man inte vet hur man ska införa konventionen i sin egen jurisdiktion. (BBC, 25 

januari 2011, Q&A What Do You Do With A Captured Pirate?) Hittills är det endast ett fåtal 

länder som gjort detta, där Kenya framförallt är en verksam aktör, eftersom piratverksamheten 

påverkar Kenyas turism (BBC, 18 oktober 2012, Kenya rules courts can try Somali pirates). 

Trots brister gällande jurisdiktionen finns det dock en del konventioner och resolutioner att 

beakta och utgå från. 
 

4.4.1. Law of Sea Convention 

 

1982 stiftades United Nations Convention on the Law of the Sea, med målet att hantera olika 

svårigheter och nya aktiviteter till havs (Rothwell & Stephens, 2011, s.1). I konventionen 

artikel 101 definieras piratverksamheten (se 3.1 definition av piratverksamhet), för att sedan i 

artikel 102-108 lyfta fram gällande rätt för pirater inte bara till havs, utan även i luften. 

Artikel 111 beskriver vidare rätten att äntra ett annat fartyg, som till stor del är begränsad, och 

lyfter fram vilka undantag som gör sig gällande (United Nations, Law of Sea). 
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4.4.2. SUA convention  

Convention For the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime 

Navigation (fortsättningsvis SUA convention) antogs 1985. Fokus här är vad som krävs för att 

ställa pirater inför rätta. Den kompletterar i detta avseende LOSC, som inte tar hänsyn till hur 

de ska straffas. Regleringen för vad som är brottsligt och vad som är straffbart finner man i 

artikel 3 i konventionen. SUA är dock inte en vida känd konvention, och den är inte 

ratificerad av majoriteten av staterna(International Maritime Organization, SUA convention).  

4.4.3 Resolutioner från säkerhetsrådet 

Resolution 1814 från säkerhetsrådet presenterar den dåvarande situationen i Somalia, och 

menar att det fanns möjlighet för FN att utföra ett praktiskt fredsarbete på plats med stöd av 

det internationella samfundet för att etablera fred i Somalia. (UNSCR 2008:1814).  

Resolution 1816 behandlar piraterna i Somalia, och lyfter fram problematiken kring att pirater 

förhindrar bistånd att nå landet. Eftersom Somalia inte har kapacitet att varken patrullera det 

internationella eller det territoriella vattnet uppmanas stater att sluta sig samman för att, i 

enlighet med sjörätten, bekämpa piratverksamheten. Möjlighet ges även att tillträda somaliskt 

vatten utan inbjudan från staten, trots att detta kränker Somalias suveränitet. Enligt 

säkerhetsrådet är detta ett så stort hot mot internationell fred och säkerhet att stater ges 

möjlighet att, genom samarbete, agera under FN stadgans kapitel VII. (UNSCR 2008:1816).  

I resolution 1838 lyfter säkerhetsrådet fram att piraterna påverkar frihandeln med fartyg samt 

fiske. Piratverksamheten verkar också ha förändrats med en bättre organisering samt mer 

avancerade vapen (UNSCR 2008:1838).  

Resolutionen 1844 beskriver hur piratverksamheten ökar, vilket kräver nya åtgärder. 

Säkerhetsrådet uppmanar medlemsstater att direkt och indirekt försöka förhindra försäljning 

av vapen till piraterna. Vidare lyfter de också upp bildandet av en kommitté som ska handskas 

med problemet med pirater i Somalia (UNSCR 2008:1844).  

I resolution 1846 fördömer säkerhetsrådet piratverksamhet samt beväpnat rån runt Somalias 

kust och ger stater tolv månaders befogenhet för att "med alla nödvändiga medel", som är 

förenliga med tidigare konventioner och internationell rätt, försöka undertrycka 

piratverksamheten. I resolutionen uppmanar man också alla stater att samarbeta med varandra 

och IMO (internationella sjöfartsorganisationen) samt lämpliga regionala organisationer. 

Piratverksamheten för med sig allvarliga konsekvenser för den internationella ekonomin. 

Piraterna är bara symptomen från en allvarligare kris i Somalia. Man bör därför inte förlora 

fokus från den politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Somalia (UNSCR 

2008:1846).  

Resolution 1851 lyfter fram problematiken med en spridning av piratverksamheten i Somalia, 

då den har nått grannländerna Kenya och Tanzania. Den bristande möjligheten att åtala 

piraterna lyfts fram som problematisk. I resolutionen nämns EU:s Operation Atalanta som 

positivt för att skydda fartyg som annars skulle varit utsatta, och uppmanar medlemsländerna 
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att stötta Somalia i deras kamp mot piraterna. I enlighet med kapitel VII av FN stadgan 

fördöms piraternas verksamhet (UNSCR 2008:1851). 

I resolution 1897 förnyas resolution 1846 samt 1851 ytterligare tolv månader efter att 

Somalias federala övergångsregering (TFG) uttryckt uppskattning för säkerhetsrådets stöd. 

Man påpekar också vikten av fred och stabilitet i Somalia, där en förstärkning av statens 

institutioner, en utveckling av ekonomisk och social sfär och respekt för mänskliga rättigheter 

samt rättsprincipen är nödvändiga och grundläggande förutsättningar för att kunna hantera 

piratverksamheten (UNSCR 2009:1897).  
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5 Analys 

Vi kommer här analysera hur det internationella samfundets agerande kan tolkas genom 

perspektiven realism och liberalism, samt hur det internationella samfundet har hanterat ett 

globalt hot som piratverksamheten.  

Mohamed Abdi Mohamed, Somalias före detta försvarsminister, skrev att om man vill 

bekämpa piratverksamheten måste detta även ske på land, något som säkerhetsrådet upprepar 

i sina resolutioner. Trots detta har Somalia fortfarande status som failed state. Detta utgör 

grundproblematiken både på land och till havs. Att försöka bekämpa piratverksamheten utan 

att först se till problematiken på land och adressera denna är ohållbart. Somalia lider av en 

bristande och nästintill obefintlig rättsapparat, inrikespolitiska hinder samt svält, vilket gör att 

somalier indirekt tvingas ta till våldsamma metoder. 

Det finns till och med få saker som gör att man ens kan se Somalia som en enhällig stat. Då 

Somalias territorium inkluderar nationellt vatten kan man knappast säga att de har kontroll 

över sitt territorium. Klansamhällets uppbyggnad gör också att befolkningen inte är enhällig, 

framförallt inte då staten har formats av interna konflikter sedan statens uppbyggnad. Det 

finns inte heller någon stabil centralmakt, då denna gång på gång blivit utsatt för militära 

kupper. Somalia som stat har inte möjlighet att säkra de mest grundläggande behoven för sina 

invånare, då 87% lever i fattigdom. Dessa problem kan både ses som orsaken till och effekten 

av piratverksamheten. Att försöka bekämpa symptomen från piratverksamheten utan att först 

se till orsakerna är ohållbart. Det finns fler hot än militära hot. Innan dessa analyserats och 

lokaliserats kommer man inte kunna lösa piratverksamheten. 

Vi menar att piratverksamhet är ett globalt hot sett till dess konsekvenser, då 

piratverksamheten utspelar sig på en internationell arena och påverkar handel och turism på 

internationellt vatten. Dessutom har piratverksamheten fått en större omfattning, bland annat 

genom att påverka grannländer som Kenya. Vi menar också att man hanterat detta 

säkerhetshot på ett felaktigt sätt. Bekämpningen av piraterna, som kan liknas vid kriget mot 

terrorism, är ett abstrakt hot: flyktigt, globalt, och som rör sig över gränser. Precis på samma 

sätt som det är obrukbart att "skapa krig mot terrorismen", går det inte att "skapa ett krig mot 

piratverksamheten", då detta kräver en tydlig definition av vad piratverksamheten är. Det 

krävs också att denna definition är accepterad och välförankrad av alla stater som förväntas 

behandla problemet. Både liberalismen och realismen ser endast till stater, något som 

knappast fungerar i detta fall då hotet inte utgörs av en stat. Detta hot försöker man dessutom 

bekämpa med militära medel, istället för att se och hantera grunden och roten till problemet.   

Genom att inte förse somalierna med mat, gör man dem till ett farligt folk. Hungriga 

människor är inte bara moraliskt fel, det är även ett säkerhetshot. I en värld där människan 

drivs av desperation blir Hobbes idé om det anarkiska tillståndet verklighet. För realismens 

del innebär detta att piraterna inkräktar på ett område som skulle kunna innebära minskad 

makt och säkerhet. Dels för omkringliggande stater, men även andra stater då Adenviken har 

ett strategiskt läge där 95 % av EU:s handel och 20 % av världshandeln passerar varje år. 

Därför finns det många länder som har ett intresse av en stabilisering kring Somalias kust.  
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Dock påverkar Somalias fastland kusten och därför hade det internationella samfundet samt 

externa aktörer med fördel kunnat ägna fastlandet större fokus. Indirekt påverkar nämligen 

Somalias bristande statskapacitet den instabila kusten och därmed piratverksamheten, ett 

omfattande arbete av staten som kräver stora resurser. En förstärkt flotta och patrullering av 

haven är en enklare och snabbare lösning än det strukturella arbete som krävs, även om det 

kanske inte ger ett bättre resultat. Här kan vi åter igen se realismens tankar om 

maktmaximering för att säkra den egna staten. Sett ur ett realistiskt perspektiv ser man 

egentligen inte till icke-statliga aktörer, men då det finns ett egenintresse i område och chans 

till maktmaximering finns en önskan av att skapa en riskfri transport till havs. Samma 

engagemang hade troligtvis inte funnits om Somalia hade haft ett mindre strategiskt läge. 

Detta kan också förklara det internationella samfundets agerande, då stater som Etiopien, 

Eritrea och USA har ett egenintresse i området. Deras engagemang i Somalia inte har dock 

inte lett till en stabilare nation. Genom att handla unilateralt och se till sina egna intressen har 

Somalia snarare blivit en mer instabil stat, vilket har gjort att piratverksamheten utvecklats.  

Trots detta kan allting inte beskyllas på stater, då multilaterala organisationer inte heller har 

bidragit till någon stabilitet eller förbättring. Trots möjlighet till fredsbyggande och en önskan 

från Somalias sida har det efterlängtade fredsarbetet inte skett i den utsträckning som hade 

krävts för att nå en förbättring. Somalias status som failed state förändrades inte av externa 

aktörer aktioner, och är än idag oförändrad. 

Liberalismens tankar om etablering av starka institutioner, samt en positiv ekonomisk och 

social sfär är därför ytterst relevant i fallet om Somalia, då avsaknaden av samtliga 

komponenter utgör grundproblematiken i Somalias bristande statskapacitet. Detta kan också 

kopplas till den liberala synen där odemokratiska och instabila regimer kan ses som ett hot 

mot den internationella freden och säkerheten. 

När det kommer till den liberalistiska tanken om internationellt samarbete är den 

internationella rätten mest framstående. Till skillnad från stater finns det ingen hänsyn till 

egenintresse i rätten, och därför kan denna argumenteras vara mest gynnsam för att hantera 

situationen i Somalia. Därför skulle man också kunna argumentera för att liberalismens idéer 

är mer gynnsamma än realismens. Genom samarbete och internationell rätt har bland annat 

säkerhetsrådet skrivit resolutioner för hur stater kan agera i Somalia enligt folkrätten. I tidiga 

resolutioner lyfts Somalia upp som ett instabilt land i behov av bistånd. I takt med att 

piratverksamheten eskalerade och angrepp internationella fartyg såväl som nationella 

hamnade fokus i resolutionerna på piraterna, då de påverkade både bistånds- och 

handelsfartyg. Detta ledde slutligen till att säkerhetsrådet gav tillåtelse att agera militärt mot 

piraterna. Här kan man se hur hotet uppfattas mer globalt, då det är fler aktörer i 

internationella samfundet som påverkas. När internationella samfundets intressen inte 

upplevdes som hotade fick piraterna inte stor uppmärksamhet, utan först när de attackerade 

internationella fartyg gavs tillåtelse att agera militärt. 

Detta sker både på internationellt och territoriellt vatten, och piraterna avancerar sig 

teknologiskt. De har dessutom helt andra organiseringsmöjligheter. Även om säkerhetsrådet 

möjliggör handlande finns det ändå en problematik: de internationella avtalen, traktaten och 

resolutionerna kan anses vara bindande, men om du inte följer eller bryter mot dem finns det 

inga tydliga konsekvenser. Dessutom är definitionen som presenteras av FN i LOSC fri för 

stater att tolka, och därför kan jurisdiktionen av piratverksamhet se olika ut beroende på i 

vilket land de är verksamma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Här kommer vi ändå till samma problem som realismen stöter på: staterna har ett egenintresse 

och kommer handla efter det. Organisationer som FN, EU och NATO drivs av deras 

medlemstaters intresse, och finns det inte ett tillräckligt stort intresse kan man inte heller 

vänta sig stora aktioner. Även om staterna ges möjlighet i resolutionerna att agera militärt mot 

piraterna är det få som väljer att göra det. Trots detta brister inte den internationella rätten, 

utan snarare staters intresse att adaptera konventioner till nationell lag och på så sätt följa den. 

Detta gör också det problematiskt när piraterna ska straffas, då det inte finns någon 

jurisdiktion att ställa dem inför rätta. Vidare kan detta kopplas till både realism och liberalism 

då liberalismens tankar om gemensamma institutioner och internationell rätt visserligen är 

applicerbara men där realismens tankar om maktmaximering och egenintresse å andra sidan 

också är av vikt. Trots detta går inte folkrätten fri från kritik, då den inte får förankring i 

praktiken, och är därför verkningslös. Folkrätten är för normativ. Liberalismens gemensamma 

bestämmelser har en klar brist i ”top-down”-approach, då man ser dessa som universella 

lösningar. Det går inte att förespråka för demokrati och institutionsbyggande utan en 

kontextanalys. För att bekämpa piraterna i Somalia krävs radikala förändringar från grunden, 

en snabb och kortsiktig lösning gällande piratverksamheten finns inte. Problemet är att det 

internationella samfundet inte är beredd att göra den radikala förändringen som krävs, då det 

dels kostar för mycket tid och pengar, och framför allt så finns inte intresset för ett 

engagemang och samarbete hos samfundet. 

För att Somalia ska kunna hantera piratverksamheten krävs en stabil och fungerande rättsstat 

som ser till att människors basala rättigheter är tillgodosedda, som på lång sikt också kan 

hantera piratverksamheten på egen hand. I nuläget har de inte den kapacitet som krävs, vilket 

är både en orsak och ett resultat till piratverksamheten. På grund av staters bristande intresse 

och förankring av den internationella rätten är detta något som inte har genomförts, trots 

möjlighet från FN:s sida. Samtidigt är det viktigt att inte projicera vår västerländska mall utan 

tillgodose de kulturer som redan finns i Somalia.   

Som många gånger nämnt kan piratverksamheten i Somalia kopplas samman med dess status 

som failed state. Prioritet hade med fördel snarare kunnat vara att bygga upp Somalia som 

stat, precis som resolutionerna från säkerhetsrådet öppnar upp till. Genom etablering av 

stabila institutioner kan man vidare bekämpa piratverksamheten, då det är ett hot som det 

internationella samfundet felaktigt försöker bekämpa med traditionella medel, och kan därför 

tyckas verkningslösa. Piratverksamheten är en följd av en instabil stat och kommer varken 

lösas genom en starkare flotta eller en ny militärbas. Snarare handlar det om att komma ifrån 

det statscentriska perspektivet för att se vad individen är i behov av, och av vilka anledningar 

piratverksamheten finns. Innan man lokaliserat och analyserat detta kommer man inte kunna 

lösa piratverksamheten. 
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6 Slutsats 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att liberalismen till viss del förklarar vad som 

hade behövts för att nå grundkärnan i problematiken. Med en stabil stat, stabila institutioner, 

en förbättrad ekonomi och genom att utjämna orättvisor och skapa ett mer enat folk hade läget 

i Somalia förbättrats, och därmed även piratverksamheten. Liberalismen menar att med 

gemensamma lösningar och samarbete kommer stabiliserande effekter på den anarkiska 

världsordningen skapas. Samtidigt är detta ett normativt perspektiv, som förklarar vad som 

borde göras. Realismen förklarar, med sina idéer om maktmaximering och den egna statens 

säkerhet som fokus varför dessa förändringar inte görs, och varför idéerna om förändringarna 

inte får större genomslag. 

Samtidigt är båda perspektiven statscentriska, och tar inte hänsyn till Somalias kontext. 

Perspektiven tar inte heller hänsyn till individen. Vilka drivkrafter är det som ligger bakom 

piraternas beteende? Är det girighet, där man är ute efter pengar och rikedomar? Eller handlar 

det om ett missförhållande i staten där ojämlikheter gör att det krävs alternativa medel för att 

nå ett mål? 

Vårt syfte med denna uppsats var att genom liberalismen och realismen se hur det 

internationella samfundet hanterar ett globalt hot som piratverksamhet. Vi menar att det 

internationella samfundet har försökt hantera piratverksamheten med snabba och kortsiktiga 

lösningar. Man har försökt använda sig av traditionella lösningar på ett otraditionellt globalt 

hot, något som visat sig vara obrukbart. Ett otraditionellt hot som visade sig vara mer globalt 

än vad säkerhetsrådet först räknade med. Varken liberalismens eller realismens tankar har 

fungerat i denna situation, då de ser för mycket till stater. Därför menar vi att en approach där 

man ser till individens grundläggande behov snarare än stater hade varit att föredra. 

Realismens menar att det finns problem, som man varken tänker eller kan lösa. Liberalismen 

å andra sidan lyfter fram tänkbara lösningar som visat sig verkningslösa, då de inte har 

förankring i den lokala kontexten. 
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