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Konklusjon:

FFFS er svært negative til å bevæpne norske skip og sjøfolk av flere grunner, herunder:

Bevæpning er i strid med forbudet i IMO-konvensjonen "SOLAS" (SOLAS - Safety
Of Life At Sea) mot å utsette sjøfolk for fare.

Bevæpning vil øke skade- og dødsrisiko for sjøfolk, både blant de skip som er
bevæpnet, men særlig overfor de skip som ikke er bevæpnet. Det må påregnes at
piratene har midler til å anskaffe mer moderne våpen og risikoen for dødsfall vil
eskalere.

Bevæpning er generelt en fallitterklæring og man må i stedet bistå de aktuelle land
(For eksempel Somalia og Nigeria) med utdannelse og annen bistand.

Skader/dødsfall blant piratene eller uskyldige, vil kunne utsette sjøfolk/kapteiner for
straffemessig og økonomisk forfølgelse i andre land.

Skader/dødsfall blant piratene, vil kunne utsette sjøfolk/gisler for hevnaksjoner.

Bevæpning kan medføre uoverskuelige forsikringskonsekvenser som kan ha negativ
innvirkning på norske sjøfolks arbeidsplasser.
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Nærmere begrunnelse for FFFS skepsis til væpning

Regjeringen drøfter i sin helhet i forarbeidene viktigheten for rederi og skipsfart,
men sier lite eller ingenting om den lotede rett sjøfolk har til en trygg og sikker
arbeidsplass, verken i henhold til SOLAS, ISM (International Safety Management Code). ILO
(International Labour Organization) eller andre konvensjoner og rammeregler.

Konvensjonene fremhever følgende: Skipet har ikke liv, lasten har ikke liv, bare mennesker
har liv.

FFFS betviler at våpen ombord vil redusere døds- og skaderisikoen for sjøfolk, men tvert om
bidra til at piratene anskaffer kraftigere og mer moderne våpen. Det må påregnes at
bevæpning både vil medføre senkning av skip og henrettelser av sjøfolk under begrunnelsen
hevn eller for å statuere eksempler.

I tillegg må det påregnes betydelige økninger i forsikringspremier, hvilket igjen vil skape stor
usikkerhet omkring norske sjøfolks arbeidsplasser.

Bevæpning må også forventes å bidra til økt antall rettssaker hvor det sjøfolk/kapteiner kan
bli holdt straffe- og erstatningsrettslig ansvarlige.

Konsekvenser
Oppsummering av mulige konsekvenser av forskriften om å væpne/bruke væpnede vakter
ombord:

Bevæpning vil øke risikoen for skader og dødsfall blant sjøfolk.

Bevæpning vil medføre en eskalering av vold og konflikter med sjøfolk i fremste
skuddlinje.

Bevæpning av skip, fører til mer og sterkere skyts/bevæpning fra piratenes side,
hvilket igjen vil gi økt risiko for sjøfolk.

Norske myndigheter vil med bevæpning bryte en rekke internasjonale konvensjoner.

Alternative tiltak:
Norske skip unngår de piratbefengte områder til risikoen er eliminert.

Militære fartøy og soldater fra en internasjonal styrke sperrer av den somaliske
stranden.

Minimalt mannskap. Helikopter på dekk, klart til å forlate skipet om det angripes.

Økt bistand på land.



5) Økt patruljering av internasjonale styrker til havs.

l aml‘igium

Avslutning: Mg.
Det er vår oppfatning at bevæpning vil eskalere konfliktene, svekke verdenshandelen og
utsette sjøfolk for en urimelig helse- og dødsrisiko som igjen vil svekke sjøfolks rett til trygge
arbeidsforhold. Norske myndigheter bør prioritere å yte bistand på land eller eventuelt
patruljere strandområdene slik at konflikten kan løses uten å ofre sjøfolk.

Dette er en internasjonal sak, det er ikke bare norske sjøfolk/redere dette går ut over. Pirat-
virksomheten går ut over hele den internasjonale handelen. FNs Sikkerhetsråd kom med fire
resolusjoner i 2008, nr. 1851 gir myndighet til å operere i på Somalisk landterritorium.
Dessverre er muligheten og mandatet per dags dato ikke benyttet.

Piratene må stoppes, ikke bare av politi og soldater, men med et tungt engasjement på det
sosiale plan, på land. Skoler og utdannelse og ikke minst arbeidsplasser må etableres, sulten
og fattigdommen må fiernes. Disse tingene er umulige å få til med våpen alene. Tillit må
bygges. Her har Norge virkelig muligheten til å gå i front og vise verden at vi er en
fredselskende nasjon, som gjør mer enn å dele ut Nobels Fredspris.

Med vennli ilsen Fellesforbundet for Sjøfolk.

R. Vervi


