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INSPIRATION TIL STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI  
- RED BARNETS ERFARINGER MED AT FÅ UNGE  I BESKÆFTIGELSE I SOMALIA /SOMALILAND 

 
 
Ungdomsarbejdsløsheden er høj i Somalia/Somaliland (over 60%) og fattigdommen udbredt. Uden 
målrettede indsatser for unge somaliere er det svært effektivt at forebygge de negative fristelser, som unge 
udsættes for i form af khat og adgang til hurtige penge gennem eksempelvis pirateri.  
 
Dette er motivationen for, at Red Barnet og Danmarks Rederiforening/danske rederier har samarbejdet de 
sidste tre år for at sikre muligheder for erhvervsfaglig uddannelse og beskæftigelse for unge somaliere i 
Somaliland og Puntland. Samarbejdet er netop blevet beskrevet i Oceans Beyond Piracy’s rapport ”Industry 
contributions to Somali Coastal Development” fra december 2013.   
 
Red Barnets erfaringer 
Somalia er en skrøbelig stat med flere regeringer og kontrollerende grupper i forskellige egne af landet. 
Fælles for alle områder er, at klanerne er den dominerende sociale struktur, som sikrer beskyttelse og mulig 
velfærd. Fattigdommen er udbredt og mange børn, især piger, kommer stadig ikke i skole. Dette påvirker 
mulighederne senere i livet. Ud over sociale og kulturelle påvirkninger, som kan bestemme et barns 
muligheder, er negative fristelser for den hastigt voksende gruppe af unge somaliere store. Arbejdsløshed og 
desperation medfører misbrug af khat (ofte med negative familiekonsekvenser) samt lokken af hurtige 
penge (som ved eksempelvis kriminalitet og pirateri).  
 
Red Barnet har siden 1999 arbejdet med uddannelse i Somalia/Somaliland og vi har udviklet et særligt fokus 
på erhvervsrettede uddannelser for unge med henblik på beskæftigelse. Over 12.000 unge er blevet 
uddannet enten på en teknisk skole eller direkte gennem virksomhedspraktik på kurser af 6-8 måneders 
varighed. Kurserne udvælges på baggrund af periodiske markedsanalyser, hvor efterspørgslen på forskellige 
handels- og håndværksfag afdækkes. De unge uddannes til eksempelvis elektrikere, tømrere, fiskere, og 
kontorassistenter.  
 
Red Barnet støtter beskæftigelsesvejledning, iværksætterrådgivning af de unge samt hjælper med at skaffe 
praktikpladser. Red Barnet har sikret, at et fælles somalisk certificeringssystem for fagligt uddannede unge 
bruges i Somaliland og Puntland for at sikre de unge papirer på deres uddannelse, som anerkendes bredt i 
områderne. Gennem uddannelsessektorstøtte til de forskellige regeringer i Somalia/Somaliland, arbejder 
Red Barnet på at sikre sammenhæng mellem grundskoleuddannelse og erhvervsuddannelserne.  
 
Endeligt arbejder Red Barnet på at styrke de politiske og sociale kompetencer hos de unge gennem støtte til 
de unges egne klubber og netværk, hvor sportsaktiviteter og debatmøder afholdes. Dette sikrer en holistisk 
tilgang til de unges liv og øger deres muligheder for at klare sig i det somaliske samfund.  
 
Den seneste opfølgning på hvordan det er gået de unge med at komme i beskæftigelse viste, at 67% af de 
unge var i beskæftigelse seks måneder efter endt kursus. Af dem tjener 78% mere end 1.200 kroner om 
måneden, hvilket er gennemsnittet for små handelsdrivende i f.eks. Somaliland.  
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Revisionen af strategi for den danske indsats mod pirateri  
Red Barnet og Danmarks Rederiforening mener, at man i den nye strategi for den danske indsats mod 
pirateri med fordel kan bygge på de ovenfor beskrevne erfaringer og dermed sikre en endnu mere holistisk 
indsats i Somalia. Uden støtte til at kvalificere unge somaliere, som kan udvikle Somalia gennem handel og 
småerhverv, vil fristelserne for de hutige penge fortsat eksistere. Derudover kan den model, som er udviklet 
i Somalia overføres til andre piratområder, som eksempelvis landene langs Guinea-bugten.  
 
Vi ser frem til at se den nye strategi. 
 
Med venlig hilsen 
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Generalsekrtær     Vicedirektør  
Red Barnet/Save the Children Denmark   Danmarks Rederiforening 


