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Här har pirater slagit till i år

LRAD
Ljudkanon som kan producera 151 dB. Smärttröskeln för en människa 
ligger runt 130 dB. Utvecklades efter attacken på USS Cole år 2000. 
Användes med framgång av norske kaptenen Sven Erik Pederson 
när pirater attackerade kryssningsfartyget Seabourn Spirit utanför 
Somalias kust för ett år sedan.

Obemannad kustbevakning
Ghost guard används inte än, men är ett system 
med fjärrstyrda småbåtar som skulle kunna 
patrullera farliga områden enligt en förprogram-
merad rutt. Utsatta fartyg kan få eskort av 
robotbåten och via dess video och mikrofon 
kommunicera med landkontrollen.

ShipLoc
Krav sedan år 2002 för fartyg över 500 bruttoton. Larm-
systemet kan aktiveras utan att närmaste omgivningen 
märker det. Skeppsägare och myndigheter kan larmas 
via satellit. Fartyget kan följas även om det kapas.

Så här kan fartygen försvara sig

Strömförande reling
9 000 volt. Dödar inte, men för-
hindrar pirater att ta sig ombord. 
Aktiverar samtidigt larmsirener 
och strålkastare tänds.

Vattenkanoner
Vattenkanoner och såpade 
relingar är andra sätt att 
hålla piraterna borta.
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Malackasundet: 800 km långt, 65 
km brett där det är som smalast. En 
av världens mest trafikerade farleder. 
80 procent av den olja Japan import-
erar från Mellanöstern passerar här.

Malaysia: har bildat en ny 
kustbevakning mot pirater. 

Personal: 4 000 man. 
Flotta: 72 fartyg.

Södra Somalia: ”National Volun-
teer Guard” är ett av flera exempel 
på grupper som utger sig för att 
skydda mindre båtar mot överfall. 
I verkligheten är de själva pirater.

Chittagong, Bangladesh: 
Världens farligaste hamn, 
över 40 attacker i år.
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