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Stichting Puntned heeft met veel interesse de debatten gevolgd over Somalië, vooral de 

debatten over de piraterijen in het Somalische kustgebied. De meeste Nederlandse politieke 

partijen waren het er mee eens dat de huidige aanpak de logische aanpak is om de piraterij 

te bestrijden.  Echter wat ons opvalt is dat de Nederlandse regering, de EU, de NAVO en UN 

het probleem niet zien als een probleem dat in eerste aanleg vooral door Somalië zelf zal 

moeten worden opgelost. Zolang deze opvatting wordt gehandhaafd zal de piraterij niet  

kunnen worden opgelost. De internationale gemeenschap zoekt nu de oplossing op de zee 

en de buurlanden van Somalië i.p.v. op het land. Als de internationale gemeenschap nauw 

zou samenwerken met bijvoorbeeld de Puntlandse autoriteiten om de piraterij te land te 
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bestrijden zou binnen afzienbare tijd een positieve ontwikkeling plaatsvinden door de piraterij 

bij de bron en dus niet alleen op zee maar tegelijkertijd op land aan te pakken. 

Gezien vanuit de wankele positie van de federale overgangsregering lijkt de oplossing ver 

weg. De door de internationale gemeenschap erkende en ondersteunde  centrale regering 

(TFG) handhaaft zich alleen maar in Mogadishu waar zij wordt geconfronteerd met steeds 

sterkere radicale islamitische groeperingen zoals Al-Shabaab en Hisbul Islam die grote delen 

van de hoofdstad beheersen  alsmede vrijwel het volledige zuiden van Somalië. . Het is 

duidelijk dat van de zwakke federale regering voorlopig geen daadkrachtige aanpak van de 

piraterij kan worden verwacht.  

In het noorden met name in Somaliland en Puntland bestaan relatief rustige gebieden met 

functionerende overheden en overheidsorganen. In Somaliland heeft in juni j.l. de 

presidentiële verkiezing  plaatsgevonden die met succes en  zonder grote problemen is 

verlopen. De oppositie heeft deze verkiezing gewonnen en de  zittende president heeft 

beloofd de macht op een vreedzame manier over te dragen. 

In Puntland heeft in januari 2009 de presidentiële verkiezing plaatsgevonden. In tegenstelling  

tot Somaliland kiest het parlement de president in Puntland. En het parlement zelf  is 

gekozen door de Isimo(de stammenhoofden). In juli j.l. heeft het Kabinet van Puntland het 

wetsvoorstel m.b.t.  tot de kiescommissie goedgekeurd. Na  goedkeuring door het 

Puntlandse parlement is het de bedoeling dat in 2013 de eerste volksverkiezing gehouden 

zal worden. 

Begin dit jaar heeft Puntland een campagne gestart tegen de piraten waarbij meer dan 300 
piraten zijn opgepakt en vervolgens naar het detentiecentrum in Bosaso gestuurd. Nog 1200 
vermoedelijke piraten zijn  opgepakt en opgenomen in een rehabilitatie centrum in Garowe, 
de hoofdstad van Puntland. In mei dit jaar heeft de politie de beruchte piratenleider Abdirizak 

Abdullahi  alias “Boyah” opgepakt. Volgens de Puntland autoriteiten zijn deze inspanningen 
om de piraterij aan te pakken een zware belasting op de begroting van het lopende jaar.  De 
totale begroting is $ 40.000.000,00. 

 

De problemen. 

 Piraterij:  De meeste actieve piraterijen komen uit Puntland regio, de verklaring 

daarvan is de geografische ligging van Puntland. Puntland ligt op de top van de 
Hoorn van Afrika, grenzend aan de Golf van Aden en Indische oceaan met een 
kustlengte van iets meer dan de helft van de Somalische kust. We weten dat zonder 
binnenlandse aanpak het niet mogelijk is de piraten effectief te bestrijden. De 
huidige internationale piraterijbestrijding op zee o.a. door de EU, Navo en 
individuele landen is een kostbare aangelegenheid terwijl een structurele oplossing 
voor langere termijn ontbreekt. 

 Piraten berechten en detentie: Wat betreft de vervolging en berechting van piraten 

streeft de internationale gemeenschap ernaar om met meer landen in de regio 

overdrachtsovereenkomsten te sluiten met onder andere een financiële toezegging 
van de EU voor nieuwbouw of renovatie van bestaande detentiecentra in de 

betrokken buurlanden van Somalië. De internationale gemeenschap zou echter 
financieel beter af zijn als zij een  overdrachtsovereenkomst zou afsluiten met 

Somaliland en Puntland, wat veel betekent voor deze regio’s en uitdrukking en 
inhoud geeft aan de bereidheid van deze regio's om  zelf het piraterijprobleem 
effectief aan te pakken. 



 Wait and see policy: het Nederlandse beleid ten aanzien van Somalië bestaat 

grotendeels uit multilateraal beleid. Het is in lijn met de "wait and see policy "van de 

internationale gemeenschap. Vijf jaar geleden was Somalië beter af en de 
problemen waren minder dan nu. Mede door deze "wait and see " opstelling  is 

Somalië het gevaarlijkste land van Afrika geworden en wordt de ontwikkeling van 
stabiele regio's in het land belemmerd. 

De oplossingen.  
 Bilateraal contact: Wij pleiten voor direct bilateraal contact tussen de Nederlandse 

overheid en de meer  stabiele regio’s in Somalië, met name contact tussen Puntland 
en Nederland onder ministeriele niveau. De Amerikanen doen dit al jaren en het zou 
gewenst zijn als de Nederlandse overheid dit voorbeeld volgt. Via bilateraal contact 
met deze relatief stabiele regio's kan een eerste aanzet worden gegeven voor het 

bereiken van een geleidelijk meer stabiele situatie in Somalië. Met name overleg 
m.b.t. het aanpakken van de piraterij in de kustregio's en het afsluiten van 

bovengenoemde overdrachtsovereenkomsten zou een eerste substantiële stap zijn 
ter verbetering van de veiligheidssituatie. 

 

 Donorlanden: de Puntlandse overheid heeft in 2009  donorlanden  een plan van 
aanpak voorgesteld voor de training van een politie macht, de oprichting van een  
600-sterke Coastal Task Force, de bouw van een maritieme school, de bouw van 
nieuwe detentiefaciliteiten en de rehabilitatie van de opgepakte piraten Het 
Puntlandse plan omvatte ook het ondersteunen van de detentie- en gerechtelijke 
diensten, alsmede training en opleiding van rechters en staf van justitie. De kosten  

werden geraamd op € 4.5 miljoen per jaar. De donor landen hebben dit plan echter 
niet geaccepteerd. ( zie overzicht op pagina 4 ) 

 

 Financiële projectmatige ondersteuning: aangezien de federale overheid 

voorlopig niet in staat is om beleid op bovengenoemde gebieden te ontwikkelen en te 
implementeren, stellen wij een aanpak voor waarbij projecten en financiële 
ondersteuning door individuele donoren rechtstreeks met locale overheden in de 

relatief veilige regio’s van Puntland en Somaliland worden ontwikkeld. Dit plan van 
aanpak heeft naar onze mening  veel meer kans van slagen dan een nationaal 
federale aanpak en kan als de veiligheidssituatie dat toelaat geleidelijk worden 

uitgebreid naar andere locale regio’s . 

 Uitnodigen delegaties uit Puntland: Wij stellen voor dat de Buitenlandcommissie 
van de Tweede Kamer een delegatie met locale autoriteiten uit Puntland uitnodigt om 
van gedachten te wisselen over bovengenoemde aanpak.    

 

Met vriendelijke groeten, 
 
A.Abdi 
Voorzitter Stichting Puntned. 
 
 

 

 



 

Omschrijving  Eenheid Prijs Totale in 
Euro’s 

Accommodatie 6 250000 1.500.000,00 

Salaris 600*12 300 2.160.000,00 

Inrichting 600 250 150.000,00 

Politie auto’s 30 15000 450.000,00 

Speedboots 18 6000 108.000,00 

Comm app 300 75 22.500,00 

Uniform  1200 65 78.000,00 

    TOTALE 4.468.500,00 

 


