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Appel om hjælp til løsladelse af de danske gidsler i Somalia
Lørdag den 12. januar 2013 har de to danske sømænd, Søren Lyngbjørn og Eddie Lopez, 
sammen med deres fire filippinske kolleger været gidsler hos somaliske pirater i præcis to 
år. Det er en uholdbar og umenneskelig situation, ikke mindst for deres pårørende som 
lever i stor usikkerhed. 

Pirater og andre ligesindede krigsherrer har ikke blot holdt over tusind udlændinge som 
gidsler. De har også i en årrække terroriseret den hårdt prøvede somaliske befolkning.
 
AarhuSomali appellerer til de danske og somaliske myndigheder om at gøre, alt hvad de 
kan, for at sikre løsladen af de danske gidsler og deres kolleger. Vi har at gøre med 
international kriminalitet, som kræver fælles international koordinering og indsats.

Derudover appellerer vi til de traditionelle og religiøse ledere i Somalia om at øge deres 
indsats for at medvirke til en hurtig løsladelse af gidslerne. Udover gidslernes 
velbefindende er det først og fremmest somaliernes image, både dem i landet og dem  i 
udlandet, der er på spil. Derfor er det afgørende, at de ældre og de politiske ledere i 
Somalia tager sig sammen for at sikre, at gidslerne frigives snarest. 

I AarhuSomali er vi dybt berørte over denne slags forfærdelige begivenheder, som 
vedrører og inddrager både Somalia og Danmark. Somalierne i Danmark har gennem 
årene bidraget til Somalias humanitære, økonomiske og politiske udvikling. Derfor håber 
vi, at vores appel får myndighederne og civilsamfundet i Somalia til at øge indsatsen for at 
løslade de danske gidsler og deres kolleger. 

To år er alt, alt for længe at være holdt som gidsel. Der er rapporter om, at en del af 
gidslerne er syge og har brug for øjeblikkelig lægehjælp. Vi ved at de kriminelle 
gidseltagere er ligeglade med menneskeliv, men vi appellerer til alle andre i Somalia om at 
handle hurtigt for at vise omverdenen, at flertallet af Somaliere er fredselskende 
almindelige mennesker, der ikke vil finde sig i pirateri og krænkelse af 
menneskerettighederne.
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