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PPiirraaaattttiieenn kkyynnssiissssää

SOMALIA: Tanskalaisperhe tiesi purjehduksensa riskit. Silti
he suuntasivat suoraan merirosvoalueen läpi.
– MERIROSVOT EIVÄT ole
kaapanneet meitä. Illalla
saamme isän tekemiä soija-
lihapullia. Toivottavasti ne
ovat yhtä hyviä kuin isoäi-
din.

Näin kirjoitti 15-vuotias
tanskalaispoika Hjalte Jo-
hansen perheensä purjeh-
dusblogiin Intian valtamerel-
lä viime viikon keskiviikkona.

Seuraavana päivänä viisi-
henkinen perhe ja kaksi
mukana ollutta aikuista
joutuivat somalialaisten pi-
raattien kynsiin. Alkoi
kaappausdraama, joka voi

kestää pitkään ja maksaa jo-
pa perheen hengen.

EILISTEN tietojen mukaan
tanskalaisryhmä on jaettu
kahtia, ja heidät on viety
Somalian rannikon vuoria-
lueelle. Heille on annettu
ruokaa ja juomaa.

Tanskan ulkoministeriö
on palkannut yksityisen tur-
vafirman neuvottelemaan
heidän vapautuksestaan.

– He voivat olosuhteisiin
nähden hyvin, kommentoi-
tiin ulkoministeriöstä Ekst-
ra Bladet -lehden mukaan.

Mahdollisesta lunnasvaa-
timuksesta ei ole vielä ker-
rottu. Merirosvot ovat uhan-
neet tappaa tanskalaiset, jos
heitä yritetään lähestyä.

TANSKALAISPERHE Birgit
Marie Johansen, Jan
Quist Johansen sekä hei-
dän poikansa Rune, 17, ja
Hjalte, 15, ja tyttärensä Na-
ja, 13, ehti olla maailma-
nympärimatkallaan reilut
puolitoista vuotta ennen
tragediaa. 

Heidän blogistaan on
käynyt ilmi, että he tiedosti-

vat hyvin piraattiriskin.
– Olemme tehneet pi-

raattisuunnitelman eli ku-
ka tekee mitäkin, jos mei-
dät kaapataan, isä Jan kir-
joitti vain kolme viikkoa
sitten.

Vaaroista huolimatta

perhe päätti suunnata ko-
tia kohti pahamaineisen
merialueen kautta. He il-
meisesti uskoivat alueella
partioivien sota-alusten
suojaavan heitä riittävän
hyvin. Perhe lähetti sijain-
titietonsa viranomaisille
päivittäin.

ASIANTUNTIJOIDEN mu-
kaan perheellä kävi huono
tuuri. Merirosvot eivät eri-
tyisesti etsi yksityisiä purje-
veneitä kohteikseen, koska
he saavat helpommin pa-
remmat lunnaat kauppa-
alusten varustamoilta.

Tanskalaisia on kauhis-
tuttanut erityisesti lasten
kohtalo.

– On lähes kestämätöntä
ajatella lasten mukanaoloa,
sanoi Tanskan ulkoministe-
ri Lene Espersen.

Perheen ystävät luottavat
tanskalaisten selviytymis-
kykyyn.

– He ovat vahva perhe,
joka pitää yhtä. He kyllä sel-
viytyvät niin hyvin kuin
tuosta voi selvitä, perheys-
tävä Daniel Jensen sanoi
BT-lehdelle.

”On lähes
kestämätöntä
ajatella lasten
mukanaoloa.”
Tanskan ulkoministeri Lene
Espersen

> Amerikkalaiset tapettiin
TANSKALAISTEN vapau-
tus väkivalloin lienee
poissuljettu vaihtoehto.
Somalian merirosvojen
arvaamattomuudesta saa-
tiin viime viikolla esi-
merkki, kun he surmasi-
vat neljä amerikkalaista
purjehtijaa.

Jean ja Scott Adamsia
sekä Phyllis Macayta ja
Bob Rigglea oltiin kuljet-
tamassa aluksella kohti
Somalian rannikkoa, kun
heidän ja merirosvojen
perään ilmaantui neljä
Yhdysvaltain sota-alusta.

Laivaston mukaan me-

rirosvojen kanssa yritet-
tiin neuvotella. Yhtäkkiä
piraattialukselta alkoikin
kuulua laukauksia.

– Joukot vastasivat tu-
litukseen ja nousivat
alukseen. He löysivät
kaikki neljä panttivankia
ammuttuina, laivaston
komentokeskus raportoi.

Kaappaukseen osallis-
tuneista 19 merirosvosta
13 saatiin kiinni. 

Amerikkalaiset olivat
olleet matkalla jo vuosi-
kausia. He mm. jakoivat
Raamattuja matkakoh-
teissaan.

> Pohjanmaan kapteeni:
Älkää tulko tänne!
TANSKALAISPERHEEN on
kerrottu luottaneen matkal-
laan osaksi siihen, että tar-
vittaessa he voisivat saada
apua EU:n operaatio Ata-
lantan aluksilta.

– On täysin mahdotonta
suojata kaikkia aluksia, sa-
noo Intian valtamerellä
kauppa-aluksia suojaavan
miinalaiva Pohjanmaan
päällikkö Mika Raunu.

Hän vertaa yksittäisten
purjealusten matkaa kuvit-
teelliseen tilanteeseen, että
joku lähtisi polkupyörällä
Tallinnasta Gibraltarille ja

pyytäisi suojaa jokaiselta
matkan varrelle osuvalta
poliisiasemalta.

Raunulla on neuvo maail-
manympäripurjehtijoille,
jotka suuntaavat kohti Sue-
zia ja Adeninlahtea.

– Älkää missään tapauk-
sessa tulko tänne! Lastatkaa
aluksenne kauppalaivaan ja
matkustakaa itse lentäen.

Raunu pitäisi viisaana
myös sitä, että purjehtijat ei-
vät kertoisi nettiblogeissaan
sijaintiaan. Blogeja saatta-
vat lukea myös piraatit
käännösohjelmien avulla.

> Suomalaiset tekivät U-käännöksen
MAAILMAN meriä seilaava
suomalainen pariskunta ot-
ti varoitukset ja vaarat to-
sissaan. He käänsivät purje-
veneensä ympäri eivätkä
suuntaa Somalian meriros-
vojen piinaamalle alueelle.

– Reittimme oli määrä
kulkea Punaisenmeren
kautta Välimerelle. Maledii-
veilla päätimme kuitenkin
hylätä suunnitelman Arabi-
anmeren merirosvojen ak-
tiivisuuden takia, helsinki-
läinen Henrik Lindblom
kirjoittaa nettisivullaan.

Yli kymmenen vuotta sit-
ten koti-Suomen jättänyt

pariskunta ottaa nyt vajaan
vuoden mittaisen tuumaus-
tauon Thaimaassa. Reitti-
muutos muuttaa heidän ko-
ko elämänsä, koska tarkoi-
tuksena oli palata tänä
vuonna Eurooppaan – ni-
menomaan purjehtimalla.

Jotkut ovat kyllä pakan-
neet veneensä rahtilaivan
kannelle ja lähettäneet ne
Marmarikselle, mutta se ei
sovi Lindblomeille.

– Kieltämättä järkevä
ratkaisu, mutta se ei oikein
sovi meidän ajattelumaail-
maan. Kyllähän tämä pur-
jehdusprojekti pitäisi saada

kunnialla päätökseen pur-
jehtien, ihan periaatteesta,
Henrik Lindblom kertoo
IS:lle Malediiveilta.

He eivät suunnittele pa-
luuta takaisin Eurooppaan
vähään aikaan, ellei Arabi-
anmerellä tilanne rauhoitu.

– Nähtäväksi jää, minkä
reitin valitsemme ensi vuon-

na. Jos tilanne säilyy ennal-
laan, on Arabianmeren yli-
tys edelleen poissuljettu.

Lindblom kuvailee ym-
märtävänsä periaatteessa
merirosvoalueen poikki
purjehtivia eurooppalaisia.
Monet ovat reissanneet pit-
kään, ja hinku kotiin voi ol-
la palava. 

Reitti Etelä-Afrikan ym-
päri Välimerelle on viisi
kertaa pidempi ja kestää yli
vuoden kauemmin.

– Mutta täytyy myöntää,
että olen yllättynyt, kuinka
moni on päättänyt ottaa ris-
kin ja mennä suorinta reit-
tiä.

IS / PP

Lähtö elokuussa 2009
Samsö, Tanska
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Kaappauspaikka Purjehtimassa olleen 
perheen matka kulki 

Intian valtamerelle 
ja Arabianmerelle. 

Perhe tiedosti 
Somalian rannikon 

merirosvoriskin, 
mutta he päättivät 

kulkea Adeninlahden 
läpi. Viikko sitten 

torstaina heidät siepattiin.

Viime vuonna soma-
lipiraattien hallusta

vapautettiin brittiparis-
kunta, joka vietti vankeu-
dessa yli vuoden. Heistä
maksettiin miljoonalun-
naat.

i

”Jos tanskalaisjoukot yrittävät erikoisoperaatiota, siinä voidaan menettää ihmishenkiä.
Kehotan heitä ryhtymään mieluummin neuvotteluihin kuin sotilasoperaatioon.”
Piraattien puhemies Qodaar Ali-Yare varoitti VG-lehden haastattelussa, ettei sieppaajia kannata lähestyä aseiden kanssa

Merirosvojen hyökkäykset aluksia
vastaan ovat lisääntyneet joka vuosi.
Hollannin laivasto kuvasi epäillyn
merirosvopaatin vuonna 2010.

Lapsilla on mukanaan kirjoja, ja piraatit ovat antaneet
siepatuille ruokaa ja juomaa, kertoo Tanskan radio.
Tanskalaislehdet Ekstra Bladet ja BT ovat myös seuranneet
sieppaustapausta herkeämättä.

Jean ja Scott Adams sekä Phyllis Macay ja Bob Riggle
surmattiin sieppauksen jälkeen.

Henrik Lindblom

ei rohjennut
lähteä
piraattivesille
seilaamaan.
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