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Katedralen och moskén, de tuapaler kring z-zlka 1900-talets konflzkter kretsat.

Mogadishu

Klockorna i katedralen - högt ö\rcr huvudena på Mogadishus
muslinler - ringer ut det gamla, den italicnska imperiedrömmen.
Vad ringer d e in? D r t nya? Den nya nykolonialismen?
En gammal man med lienriafargat skägg och knölpåk gar dröjaiide forbi den väldiga tomma katedralen. Han hör nog inte
klockorna, d e kristna vibratioilerna verkar inte nå honom. Inte
heller bryr han sig om att stanria och läsa på de italicnska stenta\.lorna på bada sidor om vastportalen. hZen det gör jag.
Stentavlorna berättar o m den trösterika jungfruns katedral som
invigdes under kristenhetens heliga år 1929. Det var, berättar
tavlorna, "under Hans Helighet paven Pius X I : s och Hans klajestät Yiktor Emanuel 111:s samt Italiens och fascismeris ärorike
ledare Benito illussolinis lyckosamma regeringar."
Dcn gamle med heiinaskägget har nått Arbaha Kukunmoskéri,
ett stenkast från katedralen. Klockorna liar tystriat nu. Alla11 tar
vid. I långa utdragna rop annonseras hönetimmcn. hlen ropen
möts av samma likgiltighet som klockorna. Jordnötsforsäljarna
framför Mogadishubiografcn, tiggarpojkarna utanför hotell Crocc
del Sud, tidriingskolportören nedanför moskén - inte bryr de sig
om böneutroparen.
Men den gamle stannar ett ögonblick och ser upp mot minaretens topp fast han mycket väl vet att dar finns ingen böneutropare,
bara högtalare. Böneutroparen står innc i m0ski.n och ropar i en
mikrofon - hur skulle han annars ha en chans att koiikurrera med
klockorna, med trafiken, med transistorapparaterna?
Arbaha Rukun a r en av hlogadishus äldsta moskker. Den byggdes på 1300-talet, minst 600 å r fiire den italieriska katedralen. Meri
ytterligare några hundra å r äldre a r ,Abdu1 .i\ziz-moskéil. Den
ligger vid badstranden, reser sig som en skrofulös fallos med en
tvivelaktig träkonstruktion som balkong for böneutroparen. Därifrån kan han se ut över hajstimmen som stryker förbi med trekantiga fenor i mjuka vågrörelser farligt nara de badande barnen.
Det sägs att Islam fördes över till somalikusten med araber
redan på 600-talet, redan under profetens livstid. Man vet att på
900-talet var Mogadishu ett kommersiellt centrum, en knutpunkt
for handeln mellan Fjärran östern, Arabien och Abessinien.' SärAbessinien var det off~ciellanamnet på Etiopien fram till 1943

skilt mycket vet man inte annars o m stadens och kustens äldsta
historia. De gamla moskéerna känner man ganska väl till men inte
d e gamla husen i den gamla staden. Pastellfargade hus i rosa, vitt
och lejongult med gröna fönsterluckor av snedställda ribbor som
gammaldags dassdörrar. Ibland snidade dörrar och fönster nötta
av tiden och så mjuka av fukten att man kan trycka in märken i
träet med fingret. Runt d e platta taken tandade balustrader på
typiskt arabiskt vis.
På uppdrag av Somaliaakademin går två unga studenter runt i
husen och frågar hur många generationer som bott där. Eftersom
husen nästan alltid går i arv i samma familj kan man ganska val
ange nar d e byggdes. Och d å visar det sig att de inte alls a r särskilt
gamla. 10&200 å r kanske. Fast man får nog tanka sig att de hus
som fanns före d e nuvarande såg ut på ungefar samma sätt.
Men som sagt man vet lite. Det finns inte en enda utbildad
arkeolog i Somalia. Vilket jungfruligt område, vilken outsinlig
kalla for en vetgirig historiker eller arkeolog! H u r många brev och
dagböcker och skrifter finns bevarade i arablanderna efter sjöfarare, geografer, affarsman för hundratals, kanske tusen å r sen? Och
vad händer om man sätter spaden i jorden på ett systematiskt
arkeologiskt satt? Kanske kommer en del frågor att kunna besvaras så småningom. Hösten 1981 blev det klart att en svensk arkeolog skickas till Somalia för att kartlägga och beskriva de angelägnaste forskningsuppgifterna.
Men kvar finns inte bara moskéer och fynd utan också sedvanjor, kulturmönster. Marknaden t ex. Långa Övertäckta gator med
rader av butiker alla identiskt lika. Precis som i alla andra arabisk1
islamska köpcentra från Marakesh till Isfahan, från Sarajevo till
Aden, från Istanbul till Zanzibar. Samma tygpackar upprepas
kanske hundra gånger på hundra olika ställen. Jag tycker inte jag
serjust någon köpa något. H u r kan alla butiksinnehavare leva? De
verkar ändå tillhöra en sorts överklass bland marknadens alla
småhandlare.
De behöver inte bryta upp brådstörtat, de kan lugnt sitta kvar
och lyssna på sina väldiga stereofoniska kassettbandspelare nar
larmet går.
Men panik blir det bland de många småmånglarna, de många
oetablerade. Någon ropar: "Polisen, polisen". Strax efter blandar
sig polisvisslor med skriken. Alla d e som brett ut sina varor på
trottoarerna eller som har kommit upp sig ett steg till en egen
skottkärra, rafsar ihop sina tygpackar och plastskor. Polisbilen
tränger sig långsamt igenom folkträngseln och poliserna rusar ut
med batongerna. Jag srr ingen som slår men hotet ä r tillra~kligt.

Dignande under sina bördor eller skjutande sina tunga skottkärror
kommer månglarna springande uppför backen, svettiga, flamtande. En liten pojke på l@-12 å r med tygpackar på huvudet ser helt
fardig ut. H a n a r kladd i en röd T-shirt med en vit sjua på ryggen.
På nolltid a r gatorna rensade. Försäljarna och deras kunder
slinker iväg, löses upp. Nu kan bilarna åter susa fritt om öronen på
fotgängarna som skrämda trycker sig u p p langs husvaggarna. På
några minuter blir d e fargsprakande gatorna grå, trista och vanliga.
Också d e svarta gamarna över gator och hustak har dragit iväg
på orörliga vingar. Med ett kraxande kråkljud slår d e ner i akaciorna framför museet, d a r en skolklass just försvinner in genom de
väldiga träportarna.
"Se på portarna barn", säger lärarinnan, "Vet någon varifrån
portarna kommer?"
E n flicka i blå skoluniform och flata upplagd i en krans runt
håret, svarar blixtsnabbt: "Från Zanzibar."
Barnfingrar känner på d e vassa mässingsbeslagen som sticker ut
i rader på dörrarna, avvisande skrämmande för objudna besökare.
"Varför kommer dörrarna från Zanzibar?"
Samma ivriga flickhand i vädret. Men det är inte hon som får
svara. "Mustafa!"
Mustafa lägger huvudet på sned och ser upp mot portarna.
Tveksamt kommer det: "För att dom var kolonialister och imperialister."
' y a , det kanske man kan saga. Sultancn av Zanzibar kontrollcrade Mogadishu och kusten. Det här palatset som nu a r museum
byggdes 1870 som kasern for sultanens trupper."
Den mördande middagshettan tycks inte besvara barnen på
museets svala skuggiga gård. Själv stapplar jag till hotellet tätt
tryckt intill husvaggarna. Meil solen står rakt ovanför mig, någon
skugga ger inte husen.
Nar jag kommer ut på balkongen slår klockan i katedralen tolv.
Arbaha Rukun-moskén ligger död och övergiven liksom gatorna
runtomkring. Solvärmen dallrar fredligt mellan klocktornen och
minareten, d e två polerna kring vilka alla konflikter grupperat sig
under 1900-talet. Kristet-muslimskt, italienskt-somaliskt, kolonialism-självständighet.
På gräsmattan under balkongen sitter ett dussiiital falkar uppflugna på små runda plattformar på pinnar nerslagna i marken. En
handfull araber sitter mitt bland falkarna och drickcr kaffe iir smri
koppar. De har kommit från Saudiarabien med sina fåglar för att
sälja dem till förmögna somalier. Priset ar drygt 40 000 krorior per

E n Sirfallen t:iumJ(bZge minner on1 den italienska kronpri~uens besök i
i2logadishz~1928.

Italienska kolonialtrupper paraderarJrumfor kameran.

styck. De används p; sanima sätt som falkenerarna gjorde under
feodaltidens Europa.
Till vänster om hotellet i samma lilla parkanläggning som moskén står en romersk triumfhage. Fråt1 halkongen kan jag t)-dligt
läsa skriften över valvet: "A. Umherto di Savoia Koma~ianicntc."
Och så årtalet 1928, h~ICR/IXX\'III. U n ~ b e r t odi Savoia. det var
italienska kronprinsen som inte bara invigdc katedralen utan också
fick tåga under en triumfbåges valv. Kände sig den lilla prinsen
som en Titus? En Trajanus?
Triumfbågen pryds av kungakronor och rester axr romerska örnar som slagits ner s2 att armeringsjärnen spretar mot himlen.
Somalierna har inte rivit triumfbageri men d e har sannerligen intr
heller underhållit den. Det kan man väl knappast begära.
Ingen vet vad den 25-årige kronprinsen egentligen tarikte när
han red under valvet hyllad av sina landsmän i imperiets bortersta
hörn. Ingen vet och ingen kan därför vederlägga mig n ä r j a g påstar
att han bara hade en sak i tankarna, att han vred och \,ande och
ältade ett enda namn - Adua. Denna skam, denna vanära, denna
smutsfläck! H a n kände att dagens triumf var hörjan till något nytt,
hoppet steg inom honom att en dag rentvå Italiens solkade ara. I1
duce, Benito Mussolini, det visste han säkert, kände på samma
sätt. H a n hade själv hört il duce muttra: "Vi har gamla och nya
räkningar att göra upp. Vi skall göra upp dem!"
Med Adua förhöll det sig så här:

Adua ä r en lite11 stad i norra nuvarande Etiopien nära gränsen
till Eritrea. År 1896 hände något mycket viktigt där, kanske något
av det viktigaste som hänt i Afrikas horn.
hlenelik I I hette härskaren i Etiopien eller ,4bessinien som det
hette på den tiden. H a n var en ambitiös, dugande, hänsynslös man
som arbetat sig upp från kung till kejsare.
H a n började i liten skala som kung i Shoa, bergslandet runt
Addis Abeba. H a n förde krig, slöt och bröt fördrag. Kom i kontakt
med de europeiska kolonialmakterila och lärde sig snabbt kolonialismens ABC. H a n ville själv bli en kolonialist och samtidigt bli så
respekterad att hans land kunde behålla sin självständighet. Han
spelade ut de europeiska stormakterna mot varandra och köpte
moderna eldvapen framforallt av fransman och italienare. Så satte
han igång att utvidga sitt lilla kungarike.
Söder om Shoa bodde galla- eller oromofolken. Menelik erövrade det ena oromoriket efter det andra. H a n konfiskerade jorden för
att finansiera sina vapenköp som han behöx~deför att erövra nya
områden som han behövde för att finansiera nya vapenköp. . . Pä
tio å r fördubblade ha11 sitt kungarike.
Naturligtvis utvidgar ingen sitt rike utan motstånd. hten det
främsta motståndet vid den här tiden kom inte från de underkuvade folken utan från bleneliks värsta konkurrent - Italien.
I norr hade italienarna koloniserat hela det nuvarande Eritrea. I
söder trängde d e på från somaliernas land. Kuststräckan i nuvarande södra Somalia kontrollerades av sultanen av Zanzibar.
Sultanen hyrde ut kusten med städerna htogadishu, Brava och
Merea till Imperial British East Africa Company, alltså ett privat
företag, som i sin tur hyrde ut den till ett italienskt privatföretag.
Det gick inte så bra och så småningom övertog italienska regeringen området - det blev den italienska kolo~linSomaliland.
Italienarna ockuperade alltså somalikusten eller beskyddade eller koloniserade vad man nu vill kalla det. Men ambitionerna var
mycket större ä n så. Det gällde det italienska östafrikanska imperiet. Att binda samman Eritrea i norr med Somalia i söder. Däremellan låg Abessinien.
Italien och Abessinien slöt ett avtal, det famösa Uccialliavtalet
som skulle åstadkomma mycken förvirring. Den italicilska och den
abessinska versionen överensstämmer nämligen inte. Eriligt den
italienska Översättningen gick kejsaren med på att den italienska
regeringen skulle ta hand om alla abessinska utrikesfrågor. Det
tolkades av Italic11 och andra europeiska kolonialniakter så att
Abessinien i praktiken var ett italie~lsktprotektorat.
Men enligt den amhariska-abessinska ö'i~ersättningenkunde Me-

nelik använda sig av den italienska regeringen i utrikesfrågor.
Naturligtvis kunde ett sådant avtal inte hålla länge. Nar italienska
trupper lämnade Eritrea och tågade in i Abessinien for att lägga
beslag på protektoratet så blev det krig. Meneliks trupper mobiliserades till försvar. Det avgörande slaget stod vid Adua.
Slaget vid Adua 1896 blev ett förkrossande nederlag för Italien
som fick dra sig tillbaka till Eritrea och imranta en lämpligare
tidpunkt - 40 å r senare.
Segern vid Adua betydde for Abessiniens del att landet erkändes
av britter och fransman som en jämlik stat med samma rätt till
kolonier som d e europeiska länderna.
Samma å r som slaget vid Adua slöt Menelik ett avtal med
Frankrike o m att bygga en järnväg från den nyanlagda huvudstaden Addis Abeba till Djibouti vid kusten. Dessförinnan hade transporterna från havct till Shoa ombesörjts av kamelkaravaner. Den
franske diktaren Arthur Rimbaud som försörjde sig på vapenhandel i området företog en vapentransport med kameler från Djibouti
till Shoa. Det tog honom sex månader! När järnvägen fardigställts
1913 gick transporterna på ett par dagar.
Den italienska koloniseringen i Afrikas horn var förstås inte bara
en fråga om fafangliga imperiedrömmar. Det gällde kanske
framförallt att lösa problemen på hemmaplan. Fattigdom, överbefolkning och arbetslöshet skulle exporteras ungefar på samma sätt
som vi gjorde i Sverige decennierna omkring sekelskiftet d å en stor
del av svenska folket emigrerade till USA.
Somaliernas uppgift skulle vara att förse Italien med billiga
grönsaker och frukt, att sälja sin egen arbetskraft billigt till plantagerna och att låta sig värvas till kolonialarmén.
I det bördiga området mellan floderna Juba och Schebelle anlades bananplantager och sockerodlingar. De finns kvar än idag, en
del plantager ägs fortfarande av italienare.
70 års italienskt kolonialvälde. Kanske har det inte lämnat särskilt djupa spår på landet, i varje fall inte bland nomaderna som
driver sin boskap till betesmarkerna alldeles oberoende av vem
som säger sig sitta i huvudstaden och regera. Men i huvudstaden
märks det.
Huvudgatorna kantade med akacior bar fortfarande namn som
Via Egitto och Corso Primo Luglio och Corso Somalia. Fast under
det italienska namnet står det somaliska, \Vaddada Soomaaliya
t ex.
På hotell Croce del Sud, Södra korset, talar kyparna italienska.
Urgamla stapplar de omkring med det koloniala arvet i form av
spagetti, stracciatella och chianti 5 145 shilling flaskan. drygt 100

kronor, en förmögenhet.
På gatorna runt Croce del Sud sanilas de ensamma barnen,
flyktingbarnen, föraldralösa, övergivna. De erbjuder sig att \rakta
bilen, att tvätta bilen, d e säljer jordnötter eller de tigger.
Det ä r samma gator som d e unga snobbarna flanerar på klädda i
utställda byxor och klapprande platåskor. De långa lillfingernaglarna visar att de inte behöver arbeta, inte med händerna i alla fall.
De lever ett behagligt liv med mamnior och systrar och väninnor
som pysslar om dem. Fast de liar nog också sina hekynimer.
Eri av dem klagar: "Det ar svårt att leva i tredje världen. Så
osäkert. b l a n vet aldrig om man ska våga engagera sig i sitt arbete,
gå upp i det, tro på det. Tänk om den regimjag arbetar för plötsligt
störtas en dag! Ju duktigare jag varit, ju längre jag kommit i
karriären, desto sämre ligger jag till hos den nya regimen. Och
desto större blir mitt fall. O m jag ä r lat och oduglig och ligger illa
till hos den nuvarande regimen desto större chans h a r j a g om det
kommer en ny. Men man kan ju inte vara saker på att det komnier
en ny regim. Vad ska man göra?"
Jag flanerar långsamt i skymningen, tycker det a r konstigt att
italienarna ändå lämnat så lite spår efter sig i människors hjärtan.
Jag möter inga kuvade blickar, inte heller några hatiska trots mir1
hudfarg. Alla ler vanligt, fnittrar lite ibland, nickar ibland. Jag
känner niig lugn och saker som ingen annanstans i Afrika. Tycker
nästan att jag ä r hemma i h4ogaclishu, att jag a r välkommen,
kanske till och med omtyckt.
Då kommer en lång smal kille fram ur folkträngseln. H a n ställer
sig mitt framför mig, raglar till lite. Så far armen u t i en högerkrok
som visslar förbi näsan min. Ögonen sprutar av ilska, han skriker
något om italienare, han ä r urforbannad.
H a n samlar sig till ett nytt slag men n u griper några kriiigstående in med ett fast grepp om lians handleder. Det hela gär sä fort att
jag aldrig hinner bli rädd. hlina räddare tecknar åt niig att forsvinria. J a g försvinner,
Jag drar mig söderut, förbi den nya liamncn upp mot parlamentet. Högt uppe på sin pelare sitter nationcns hjälte uppflugen pä
sin häst i siluctt mot kvällshimlen - Said hluhamed Xhdullah
Hassan.

.Cfonumentet över nationalhjälten
Said Muhanzed Abdz~llah Hassan.

Said Muhamed Abdullah Hassan

Det är intressant med myter. Ofta mirist lika intressant som verkligheten bakom dem. Jag vet inte så noga vem Said Muhamed
Abdullah Hassan verkligen var men jag vet att for somalier i
gemen framstår han som den störste av alla somalier - den störste
religiöse ledaren, den störste politiske ledaren, den störste militäre
ledaren och inte minst den störste skalden.
Den viktigaste boken om honom har skrivits av Douglas Jardine,
en engelsk officer som kämpade mot Said 1920. Boken "The Mad
hlullah of Somaliland" kom 1923. Den skildrar en sanning, den
brittiska. Somaliaakademin förbereder nu ett verk i två delar om
folkledaren och skalden. Said lever på "folkets läppar" som det
brukar heta, understött av regeringens propaganda. Hans dikter
reciteras och citeras i skolor, i radio, på möten, i artiklar och inte
minst i hemmen.
Det finns inget fotografi, ingen autentisk bild som visar hur Said
såg ut - en ortodox muslim låter inte avbilda sig. Själv föreställde
jag mig en mager asketisk typ med brinnande fanatiska ögon klichéforestallningen om en religiös reformator. Men det finns
ändå en bild målad många å r efter Saids död med några personliga
vittnesbörd som underlag. Inte verkar han mager och asketisk.
Och när jag frågar två gamla män som minns Said så svarar forst
Au, Daliir Abdi Afkarshe: " Han var stor och mycket krafiig. Hans
drag var regelbundna och vackra, ögonen stora och klara."
Muhamed Hadji Hussein säger: " Han hade ett stort kraftigt
skägg och var alltid klädd i turban och lång vit klädnad som vi alla,
alla vi dervisher. H a n bar alltid ett radband och i bältet hade han
cn stor dolk."
I över 20 å r blev Said Muhamed Abdullah Hassan och hans
dervisher en ständig huvudvärk for de brittiska "hesk~.cldarna".
Först 1920 knäcktes hans rörelsc och då med hjälp av brittiskt
bombflyg.
Det började som en religiös rörelse. hiuhamed Abdullah Hassan
som föddes 1864 bestämde sig redan som tonåring att ägna sitt liv
åt religionen. H a n blev muslimsk lärare med titeln Slieik. P i
90-talet for han till hlecka där han korn i kontakt med Said
hfuhamed Salih, som predikade en renlärig asketisk form a\- Islam

Ett rekonstruerat porträtt av Said
Muhamed Abdullah Hassan.

som genast grep Muhamed Abdullah Hassan. Hari blev Salihs
apostel bland somalierna och Salihieh som sekten hette efter
grundaren spreds med växlande framgäng genom Saids falttåg.
Det fanns till en början inga politiska inslag i hans förkunnelse,
ingenting riktat mot engelsmännen. En av de gamla mannen som
jag träffar, Aw Dahir Abdi Afkarshe menar att kriget började av
rent religiösa skal. "Det fanns kristna missioner \:id kusten. Said
kunde inte bara tanken att muslimska barn skulle gå i kristna
skolor och glömma den sanna religionen. Det startade Gjrmodligen
kriget. A4en det politiska medvetandet fanns redar] i hans hjärta.
Och så småningom förändrades kriget och blev alltmer nationellt,
riktat mot främmande inflytande."
E n sån här nationell-religiös rörelse uppstår ju inte isole.rat. Den
hade sina motsvarighcter på andra håll i världen. En reaktion mot
västlig dominans började växa fram bland islamiter. I Tunisien, i
hlarocko? Mahdin i Sudan, Kalifrörelsen i Pakistan. Dct var fråga
om verkligt politiska organisatiorler med Islam som grund. Kalifrörelsen gav i sin tur inspiration till den indiska frihetsrörelsen;
Kongressen, med Ghandi som hulwdfigur.
Muhamed Abdullah Hassans rörelse fick så småningom allt
~olitiskainslag. Dcn bars upp av en stark kansla av

förtryck som man ville bekämpa. M a n ville radda varden som man
fann viktiga från utländsk dominans och förstörelse. Det var i den
andan som den somaliska nationalismen föddes.
Muhamed Abdullah Hassan började samla vapen - pilar, bågar,
spjut, medan tanken på ett heligt krig mot de otrogna växte fram.
Rekryter samlades, uppåt 5 0 0 0 och försågs med vita turbaner,
radband, entusiasm och stridsvilja. Kriget förklarades mot de
kristna hundarna, i första hand abessinierna och britterna. Året
var 1899.
Det brittiska intresset för somalikusten går tillbaka till 1827 d å
britterna tecknade ett avtal med somalierna i Berbera. 12 å r senare 1839, inrättade britterna en kolstation i Aden. Det gällde kontrollen över Röda havet och sjövägen till Indien. Ännu viktigare
blev området nar Suezkanalen öppnades 1869. Brittiska truppstyrkor stationerades i Aden. Trupper måste födas.
Det var d å britterna började kasta sina blickar på somaliernas
land på andra sidan vattnet. D ä r fanns boskap, somalierna kunde
leverera kött i tillräckliga mängder. Britterna började sluta fördrag
med somalierna. Det var aldrig fråga om regelrätt kolonisering
utan om överenskommelser dar klanledarna frivilligt ställde sig
under brittiskt beskydd. Det viktiga ä r att det alltid fanns en
passus med som garanterade somaliernas självständighet: ". . . att
varken jag eller mina efterkommande eller någon av mitt folk skall
avträda eller avstå från någon del av mitt område." Dct låter som
ett hån nar man ser vad som senare hände.
Slaget vid Adua 1896 var viktigt inte bara därför att det drog en
fast grans mellan Abessinien och Eritrca. Genom segern över
italienarna lyckades Abessinien bevara sin självständighet. Centralmakten stärktes och greppet över de underkuvade folken hårdnade.
De europeiska kolonialmakterna tvingades uppge sina förhoppningar på att kolonisera Abessinien och i stallet erkänna och
respektera landets oberoende. Engelsmannen som åtagit sig att
garantera-somaliernas frihet gav Menelik fritt fram i västra delen
av somaliernas område. Detta av fruktan för att Abessinien annars
skulle blanda sig i kriget i Sudan på Mahdins sida. De abessinska
trupperna ockuperade delar av det land som den vastsomaliska
befrielsefronten återerövrade 80 å r senare sommaren 1977.
H a r a r blev en bas för de abessinska trupperna som företog
otaliga raider därifrån. Somalierna hade ingenting att satta ?mot,
engelsmannen vägrade att förse dem med vapen. De löften om
beskydd som engelsmannen givit somalierna visade sig hrlt vardelösa.

Arthur Rimbaud som bodde i Harar på 1880-talet skriver: "I
Harar fortsätter amharerna som alla vet med konfiskationer,
plundringar, razzior, det betyder ruin för landet. Staden har blivit
en kloak."
Att en sorts grans upprättades mellan Abessinien och det brittiska protektoratet Somaliland \,ar något som invånarna inte märkte
förrän flera decennier senare. O m man alltså kan bortse från d e
abessinska truppernas sporadiska försök till administration som av
somalierna endast kunde tolkas som plundringar. Nomaderna
strövade oberörda fram och åter med sin boskap som de alltid
gjort.
Den 1 september 1899 mottog den brittiske konsuln i Berbera ett
brev från "Said" (religiös lärare) som Muhamed Abdullah Hassan
nu kallade sig. D ä r stod bl a: "Ni har utan anledning undertryckt
vår gamla religion (. . .) Nu far ni själva välja. Vill ni ha krig så går
vi med på det; men om ni vill ha fred så måste ni betala böter."'
Konsuln kunde bara reagera på ett satt inför ett sådant brev.
Said utnämndes till rebell och en rebell måste bekämpas och
utrotas. Men i London väckte tanken på ett nytt krig i Afrika ingen
entusiasm. Boerkriget hade just börjat och krävde stora resurser.
Somaliland var inte någon särskilt viktig eller lönsam del av det
brittiska imperiet.
Said samlade stora styrkor i Ogaden där hans fars klan bodde.
H a n lyckades köpa en båtlast med gevär och plundrade dessutom
en del karavaner på vag till Addis Abeba med vapen. Så nu hade
Abessinien och Storbritannien fatt en gemensam fiende. På kejsar
Meneliks förslag organiserades en abessinsk-brittisk expedition
mot Said. Den följdes av flera andra. "The mad mullah", kallades
Said nu av engelsmannen - mullah ä r en islamsk lärare.
Båda sidor led stora förluster. I slaget vid Gumburu t ex dödadcs
samtliga brittiska officerare, 189 soldater, dvs somalier, dödadcs
och 29 sårades. Endast sex överlevde på den brittiska sidan. Men
också Saids styrkor kunde rakna väldiga förluster.
I ett brev adresserat "Till det engelska folket" skrev Said bl a:
". . .Jag vill kämpa mot er. Jag tycker om krig men det gör inte
ni. (. . .) O m Gud vill ska jag ta många gevär från er men ni
kommer inte att få några gevär eller någon ammunition från mig.
Jag ska inte ta ert land. Jag har inga fort, inga hus, inget land. Jag
har inga odlade åkrar, inget silver eller guld som ni kan ta. Inte
några konstföremål. hlusah Farah (en brittisk officer) har intr
vunnit något på att döda mina män och mitt land a r al- intet värde
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för er (. . .) O m ni vill ha trä och sten så finns det gott om det. Det
finns också många myrstackar. Solen ar mycket het. Allt ni kan fa
av mig a r krig, ingenting annat. Jag har mött era man i krig och
dödat dem. Vi a r mycket glada för det. Våra man som fallit har
kommit till paradiset. Gud krigar för oss. Vi dödar och ni dödar.
Vi krigar på Guds uppdrag. Detta ar sanningen. Vi ber om Guds
välsignelse. Gud ar med mig nar jag skriver det har. Vill ni ha krig
ar jag lycklig; vill ni ha fred så ar jag också nöjd. Men om ni vill ha
fred så lämna mitt land och återvänd till ert eget. Vill ni ha krig så
stanna dar ni ar. Hör mina o r d . .
1905 drog sig Said in i det italienska protektoratet. Ett fredsavtal
slöts och engelsmannen drog en suck av lättnad.
Freden varade i tre år. Under tiden laddade Said upp, samlade
stora styrkor, skickade agenter till andra somaliska klaner, intrigerade, spionerade och förberedde en fortsättning på det heliga kriget.
Britterna stod nu inför ett val. Somaliland hade redan kostat
brittiska skattebetalare mycket mer an det smakade. Var verkligen
kontrollen av det inre Somaliland värd de kostnader som nya
expeditioner mot den galne mullahn skulle komma att medföra?
Var det inte snarare dags att helt lämna Somaliland åt sitt öde
aven om prestigeförlusten skulle svida i skinnet? Det blev en kompromiss.
I november 1909 började alla brittiska trupper dras bort från det
inre Somaliland och den brittiska närvaron inskränktes till kuststaderna. De stammar som engelsmannen upprättat högtidliga avtal
med om beskydd, övergavs. De beväpnades istället och fick klara
sig bast de kunde mot dervisherna som naturligtvis betraktade
engelsmännens "vanskapliga stammar" som sina fiender.
Jardine beskriver resultatet av det brittiska beslutet:
". . .obeskrivlig oordning följde omedelbart, den överträffade alla
farhågor; stammarna som lämnats helt åt sig själva hängav sig åt
en orgie av inre strider. De använde de vapen och den ammunition
de fatt mot varandra istället för mot den gemensamma fiend e n . . ."3
Engelsmannen hade föreställt sig att de skulle kunna styra stammarna från kusten genom att ge de "goda" och vägra de "onda"
vapen och ammunition. Men det var ingen svårighet att fa vapen
från Djibouti och den brittiska politiken blev ett ohyggligt fiasko.
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Minst en tredjedel av den manliga befolkningen i Somaliland sägs
ha dött i stamkrigen.
Said lämnade sitt område i Italienska Somaliland och ryckte in
bland de brittiska eller rättare de f d brittiska stammarna. Efter ett
par år började engelsmännen frukta att han hotade själva kuststäderna. Sommaren 19 12 upprättades en rörlig kamelburen styrka
på 150 man under befal av Richard Corfield. Den skulle inte ha till
uppgift att ockupera de gamla områdena i det inre, den skulle
enbart hålla karavanvägarna till kusten öppna och göra slut på
stamkrigen. Styrkan skulle undvika strid med Said. För säkerhets
skull: när jag talar om brittiska styrkor så betyder det inte att
styrkorna var brittiska utan i brittisk tjänst. I allmänhet var officerarna britter och soldaterna somalier. När man framhåller Saids
betydelse som enare av somaliska stammar och klaner så måste
man komma ihåg att hans motståndare också var somalier, också
var muslimer, men av andra klaner och sekter.
Att hålla karavanvägarna öppna och också att begränsa stamkrigen tycks ha gått ganska bra. Men kravet att undvika strid med
den galne mullahn var förstås fifangt. Inte kunde man begära att
de brittiska officerarna skulle avstå från möjligheten att skörda
evig ära genom att döda eller tillfångata en av imperiets värsta
fiender.
Tvärs emot alla instruktioner angrep Corfield med två andra
brittiska officerare och 116 man en styrka på 2 000 dervisher under
ledning av Saids bror. 600 dervisher dödades och 75 i den brittiska
styrkan inklusive Corfield själv. Slaget är väl knappast särskilt
intressant i sig men det inspirerade Said till en av hans mest
triumferande hånfulla dikter.

Richard Corj5elds död4
Du har gått hädan, Corfield, och finns inte mera här på jorden,
En fard utan nåd blev ditt öde.
När du på väg mot helvetet går till den Andra Världen
Kommer himlens folk att undra om Gud väntar på dig;
När du ser de trognas skara och all himlens härlighet,
Berätta d å hur du prövades av Gud.
Säg till dem: "Inte en dag gick utan att dervisherna anföll oss.
Britterna krossades, vi gick under i stridslarmet;
Med glöd och tro angrep dervisherna oss."
Säg: "De anföll oss i gryningen."
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Säg: "I går under det heliga kriget träffades jag av en kula från en
av deras gamla bössor,
Kulan träffade mig i armen."
Säg: "Rasande kastade d e sig övcr oss.?'
Berätta hur djupt deras svärd sargade dig,
Visa dessa hädangångna slakten hur många dolkstötar du fick.
Säg: "Vän", ropade jag, "ha förbarmande och skona mig!"
Säg: " Medan jag skräckslagen såg mig om åt alla håll rycktes mitt
hjärta ur sin slida.
Mina ögon stelnade och fylld av fasa insåg jag:
Nåden som jag bönföll om skulle ej beskäras mig."
Säg: "De slog mig över munnen med sina spjutskaft och tystade
min svaga stämma;
Mina öron lyssnade förtvivlat efter räddning men hörde ingenting;
Risken jag tog, misstaget jag begick kostade mig livet."
Säg: " Krigarna från fordom höll fast vid sina djärva segerplaner."
Säg: "Djinnernas onda uppsåt ledde mig i fördärvet."
Säg: ' y a g pinades och ansattes från alla håll.''
Första världskriget bröt ut. Britterna fick annat att tänka på än att
jaga dervisher i Somaliland. Men dc lyckades stoppa vapentransporterna till Said och på det sättet försvaga hans styrka, dock
knappast hans hån. Nar det påstods att han gjort gemensam sak
med Englands fiender Tyskland och Turkiet, tillbakavisar han det
och fortsatter: ". . . D e t a r ni som har förenat er med andra folk,
med skökor, med odågor, med skörlevare och med slavar därför att
ni ä r så svaga. O m ni hade varit starka så skulle ni stått på egna
hen som vi - oberoende och fria. Det a r ett tecken på er svaghet att
ni lierat er med somalier och araber och sudaneser och kaffrer och
pcrversa och jemeniter och nubier och indier och balucher och
fransman och ryssar och arnerikaller och italienare och serbier och
portugiser och japaner och greker och kannibaler och sikher och
morer och afganer och egypter. De ar starka och det a r på grund av
er svaghet som ni måste tigga om hjälp som en prostituerad.""
Jag frågade en av dervisherna hur det egentligen förhöll sig med
det turkiska och tyska biståndet. Varifrån fick Said sina vapen?
"I början av kriget från Djibouti; alltså från fransmannen. Sen
var det tyskarna och turkarna som i hemlighet försag honom med
vapen. Men under de fyra sista åren, alltså från 1916 var vi hclt
avskurna från havet och från all förbindelse utifrån. Da kunde \-i
bara komma övcr vapen genom att erövra dem Tran fienden."

Nar världskriget var slut bestämde sig engelsmännen for en
kraftsamling för att äntligen göra slut på den galne mullahn och
hans anhängare. I oktober 1919 gick det brittiska kabinettet med
på ett samlat anfall till lands och i luften.
Ö\erraskningsmomentet var viktigt. Förberedelserna för luftanfallet måste ske i största hemlighet. Allvarliga man kom resande till
Somaliland för att som det hette förbereda prospektering efter olja.
I själva verket ställde de i ordning landningsbanor for flygplanen.
5000 transportkameler mobiliserades och vid årsskiftet 1919-20
anlände flygplanen och besättningarna med båt till hamnstaden
Berbera.
Sex maskiner gav sig iväg lastade med bomber. Men några
rekognoseringar hade inte gjorts för att inte röja hemligheten,
kartorna var dåliga och bara ett av planen hittade Saids läger. Said
har tydligen trott att planet kom med budskap till honom om
turkarnas seger i det stora kriget vars utgång han ingenting visste
om. Nar den första bomben föll dödades Saids farbror som stod
bredvid Said. Men Said själv klarade sig helskinnad från flyganfallet, det första i Afrika.
Aw Dahir Abdi Afkarshe, den yngste av de två dervisherna,
ögonvittnena, var med vid det första av bombanfallen. Han var då
7-8 år gammal. Han förlorade vid det tillfallet sin far, sin kusin och
sin farbror som var en av dervishernas ledare. Han minns mycket
val hur Said själv klarade sig.
"Kom verkligen anfallet som en överraskning. Visste ni ingenting om att engelsmannen hade flyg till sitt förfogande?''
Båda dervisherna skakar på huvudena: "Det var en fullständig
överraskning. Vi kände inte ens till att det fanns sådana vapen som
flygplan och bomber. Vi kunde aldrig föreställa oss att vi skulle bli
angripna av sådana vapen."
Said flydde till sitt fort Taleh i östra Brittiska Somaliland. Taleh
bombades och Said flydde vidare nu mot Ogaden. Alla dervishfort
erövrades och förstördes, Saids boskap, kameler och personliga
egendom beslagtogs. Kriget var slut. Men Said själv levde.
Britterna skickade en delegation till honom for att Förhandla om
fred. De erbjöd honom ett stort landområde och ett årligt apanage
om han l o ~ a d elagga ner vapnen. Men Said förödmjukade och
hånade delegationen och ställde villkor trots att han i grunden
besegrats. Han började samla rekryter for nya strider nar han
plötsligt dog den 23 november 1920 i en ålder av 56 år.
"Vad dog han egentligen av", fråqar jag dervisherna.
"Av malaria", säger den yngre Aw Dahir Abdi Afkarshe. hIen
Muhamed Hadji Hussein hävdar att han stod Said närmare och

Två gamla man med personliga
minnen av Said: A w Dahir Abdi
Afkarshe och Muhamed Hadji
Hussein.

vet bättre: " Han dog inte av malaria utan av besvikelse. Han
kände sig besegrad och övergiven. H a n hade misslyckats med att
nä sitt mäl och genomföra sina idéer. Nar han dog stod bara tvä
döttrar vid lians sida. H a n var ensam och övergiven."
E n diskussion utbryter mellan de gamla dervisherna. Till slut
när de en sorts enighet och förklarar att Said nog hade malaria
nien att han inte skulle ha dött av den om han inte varit sä
försvagad av besvikelse.
"Nå", frågar jag dervishcrna, "pä vilket område var Said störst
- som politisk ledare, som militär ledare, som religiös ledare eller
som poet?"
Aw Dahir Ahdi Afkarshe: "Störst var han utan tvekan som
religiös ledare - det ä r det första. Mcn stor var han ocksä pä grund
av sitt mod. han var cn mycket modig man."
Muhamed Hadji Hussein: "Jag sätter modet först - det var hans
största egenskap - mod."
Jag stallcr samma fräga till ett par akademiker. Muhamed Xbdillahi: "Jag menar att han var störst som religiös ledare. Ingen
kan ifrägasätta hans stora religiösa kunskap. Däremot finns det
mänga somalier som ifrågasätter haiis storhet som politisk ledare.

De säger att kampen var för dyrbar, att han spillde alltför många
människoliv, Som poet finns det ingen somalier som når honom
ens till midjan."
Ibrahim M. Abyan: ' y a g uppskattar honom mer som nationalist
ä n något annat. Mot tidsbakgrunden var hans nationella medvetande och förståelse unikt. Jag menar att det var verkligen ingenting som man kunde förutse med utgångspunkt från den sociala
situationen. Said förstod att se somalierna som en kulturell enhet,
som en religiös enhet. Den tanken speglas i hans poesi. H a n var
unik, det fanns ingen annan samtida som hade sådana visionära
idéer. H a n var unik därför att han förstod att dct inte fanns några
stamgranser."
" Hade han alltså verkligen en klar vision av en enad oberoende
somalisk nation?"
Ibrahim M. Abyan: ' y a , eftersom han kampade fran Jijiga i väst
till kusten i öster, ner till sydkusten och längst upp i norr. Nästan
alla delar av Somalia. H a n skrev brev till mariga stammar och
uppmanade dem att gå med i kampen. Nar befolkningen i Merca
gjorde uppror mot italienarna skickade han vapen till dem. I sin
poesi uppmanar han alla somalier att förenas fcir att kampa mot

främmande beroende. Hela tanken på ett Storsomalia fanns hos
honom."
"Men mänga somalier var emot honom och bekämpade honom", säger jag till dervisherna.
' y a , han stötte bort många somaliska stammar. Det berodde på
att han ju utgjorde "regeringen". En regering behöver resurser.
Mat, vapen och annat. Eftersom han tidvis var isolerad från omvärlden var han helt beroende av vad det egna landet kunde ge.
Därför plundrade han andra stammar pä deras boskap sä att hans
egna kunde överleva."
Muhamed Hadji Hussein tillägger: "Man kan saga att det var
en sorts skatteindrivning. Dessa stammar sökte då skydd hos britter, italienare, fransman och i någon mån abessinier. Men det
betyder inte att de var for den brittiska regeringen. Britterna varju
dessutom listiga. De spelade ut den ena stammen mot den andra
genom att ge en stam vapen for att bekämpa en annan."
Det ar lätt att havda att Saids kamp mot de otrogna, de kristna
inkräktarna, britter, abessinier och i nägon mån fransman och
italienare var misslyckad och missriktad. För italienarna var Said
visserligen ett ständigt hot men han hindrade dem inte frän att
utvidga och starka det italienska inflytandet langs kusten och i
inlandet. Fransmannen hade inte mycket med Said att göra - de
sålde vapen till honom och, far man val anta, säg med en viss
skadeglädje vilka bekymmer engelsmannen hade med dervisherna.
Abessinien som formellt tilldelats Ogaden hade inga möjligheter
att kontrollera omrädet, Said kunde fritt driva omkring dar. hlen
han kunde inte hindra att Ogaden förblev abessinskt/etiopiskt.
Och England. Saids hopp att kunna driva ut engelsmannen i
havet grusades med flygbombningarna. Paradoxalt nog blev resultatet av Saids kamp att engelsmannen tvingades ockupera stora
delar av det inre som de egentligen inte alls var intresserade av. De
ville kontrollera kusten for att säkra köttillforseln till Aden, inte
mer.
Nej, Saids betydelse ligger på ett lielt annat plan nar det galler
att bekämpa kolonialismen. Jardine skriver: "Ett stolt och frihetstänkande folk har bevittnat hur den enda representant for deras ras
som inte var beredd att böja sig for de fyra främmande kristna
nationerna mellan vilka den somaliska nationen styckats, hur denne ende nu tvingats till underkaste~se."~
Said skriver själv i en av sina dikter om frihetens vag som
somalierna valt:
h
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Mitt hjärta gläds åt det beslut ni fattat,
När i den tidiga morgonen, i gryningen,
ni sitter upp på era stridshästar.
Trots sanden och dammet som yr omkring er pelare av damm kan ingen gå vilse på den vag ni valt.7
Ett frö hade såtts i den somaliska folksjälen - tanken på att det
finns andra och vidsträcktare lojaliteter än till familjen, klanen,
stammen. Att alla somalitalande stammar måste hålla samman
och sluta bekriga varandra om de utländska kolonialisterna och
förtryckarna någonsin ska kunna jagas iväg. Det betydde inte att
stammotsättningarna upphörde men tanken på en somalisk nation, en politisk somalisk enhet, hade uppstått och slagit rot och den
tanken var inte lika lätt att slå ner som ett uppror.

Saids sista poem:
Detta a r ett budskap till Profetens trogna
Och inte till dem som stöder framlingsregeringen!
Se hur den otrogne snärjer er när ni inte längre är på er vakt!
Slantarna han rundhänt strör omkring sig kommer att avväpna er
som vore ni värnlösa kvinnor.
Sedan kommer han att lura er och ta ert land ifrån er
Och sedan lägger han på er tunga bördor som om ni vore åsnor.
Behöver ni flera varningar nu när jag har drivits i vag bortom
Harar och Imi?
Skulle fienden inte snart kunna ila anda hit, snabb som sin djävulstelegraf?'
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Mot sjalvstandighet och reuolution

Det blev inte så mycket med d e italienska förhoppningarna på
Somaliland. Visst kom en del fattiga italienare for att söka sin
lycka och visst levererade d e en del frukt och grönsaker och bomull
till moderlandet. Men inte alls i den utsträckning man raknat med.
För det första var det inte särskilt många italienare som lat
övertala sig att börja en osäker tillvaro i Afrika. En del av dem
började anlägga plantager. Men det hade sina svårigheter. Somalierna, den billiga arbetskraften, var inte särskilt entusiastiska.
Därför infördes tvångsarbete som bibehölls under hela den italienska kolonialtiden. Det fanns en solid traditionell grund att
bygga på.
I d e områden som italienarna koloniserade fanns sedan gammalt
en omfattande slavhandel. I kuststäderna köptes och såldes slavar
på samma satt som längre söderut i Mombasa, Tanga och Zanzibar. Under 1800-talet började européerna, framförallt engelsmannen bekämpa slavhandeln. Det fanns både humanitära och ekonomiska skal till det. Det visade sig mer lönande for kapitalisterna att
anställa lönearbetare an att hålla slavar. Slaveriet skulle alltså
avskaffas. Engelsmannen gjorde också stora insatser. Italienarna
var mindre intresserade. 1904 skrev den italienske kolonialministern i ett förslag till sin regering bl a: "Det skulle vara emot allt
fornuft att plötsligt avskaffa slaveriet i det inre; slavarna skulle
omedelbart ge sig iväg till kusten och d ä r skapa allvarliga ekonomiska problcm. Tusentals människor, ovana att försöija sig själva
och helt prisgivna åt sina lustar skulle Översvämma kuststaderna."'
Men italiciiarna behövde inte bara lantarbetare. Dc behövde
soldater till kolonialarmén och d c behövde administratörer på
lägre nivå. Förvaltningen var strängt hierarkisk och centralistisk i
enlighet med den fascistiska ideologin. Längst ner vid pyramidens
bas behövdes somalier. iilltså hehöx~desockså skolor. Den katolska
missionen inrattade en del elementarskolor i de större städerna.
Det var inte många men ändå betydligt fler an i Brittiska Somaliland. Dar gick praktiskt taget alla resurser åt till att hekriga
dervisherna.
E. Sylvia Pankhurst. Ex-lralian S«maliland. 'Jew York 1931. s 81

Italienska soldater under en övning.

U n d r r 1920-talet vaxte Italienska Somaliland. Italien hade ställt
upp på den vinnande sidan i första världskriget och fick som
belöning Jubaland och hamnstaden Kisimayo, alltså områdena i
söder mot gränsen till Kenya. Som vanligt fanns på den tiden
ingen tanke på att fråga eller ta någon hänsyn till befolkningen. En
av Somalias grannkonflikter idag har sin upprinnelse här. Somalier
bodde och hor på båda sidor om gränsen mellan Somalia och
Kenva.
Men det fascistiska Italien hade större ambitioner. hfussolinis
mål var det Italicnska Östafrikanska Imperiet. För att nå det målet
krävdes ett krig. Men nu anses det ju opassande att börja ett krig.
Det klassiska sättet a r d å att provocera motstandaren, tvinga
honom att rusta: att försvara sig, kanske till och med att angripa.
Den verklige angriparen kan d å framsta som försvarare.
h t a n börjar puffa lite på motståndaren. Utvidgar ett område,
töjer på en grans. Förlägger kanske t o m en grarispostering inne på
den andres territorium. Som italienarna gjorde i IVal Wal långt
inne i Abessinien. Det fanns gransuppgörelser mellan Italien och
Ahessinien, den första redan 1896, en annan 1908. hlen italienarna
hävdade att eftersom italienska trupper och ett italienskt fort fanns
i M'al Mia1 så var det italienskt. Så nar en engelsk-abessinsk gränskommission anlände till JVal Ival i november 1934 blel. det bråk.
Engelsmannen i kommissionen drog sig tillbaka men etiopierna

drabbade samman med italienarna som satte in flyg och stridsvagnar. Det var början till italiensk-abessinska kriget.
Mussolini dundrade och hotade, Abessinien förberedde sig på
ett italienskt anfall. Själva förberedelserna blev en officiell anledning for Italien att börja kriget - "den italienska regeringen såg sig
tvungen att bemyndiga överbefalet i Eritrea att vidtaga nödiga
försvarsåtgärder".
I oktober 1935 anföll de italienska trupperna från Eritrea och
Italienska Somaliland. Med hjälp av senapsgas och flygbombardemang kunde italienarna efter sju månaders krig tåga in i Addis
Abeba som kejsare Haile Selassie lämnat två dagar tidigare för att
bege sig till London.
Andra världskriget bröt ut och 1940 anföll och ockuperade italienarna Brittiska Somaliland. Det Italienska Östafrikanska Imperiet var ett faktum och for första gången var nästan alla somalier
samlade under en gemensam regering. Ingen konstgjord grans
skilde nu somalierna i Ogaden från somalierna i Italienska och
Brittiska Somaliland. Fascismen regerade i hela Afrikas horn.
Fascismen sedd ur somaliernas synpunkt betydde utsugning,
rasdiskriminering, tvångsrekrytering till plantager och armén, brutalitet och ohyggliga bestraffningar för ohörsamhet. Någon större
entusiasm för att öka och försvara den italienska äran fanns knappast bland somalierna - kanske med undantag för en del samarbetsvilliga som ju alltid brukar framträda vid sådana här tillfallen.
Soldaterna kände sig inte särskilt motiverade och deserterade i
stora skaror. När engelsmännen rullade igång sin motoffensiv 1941
mötte de inte något starkt motstånd.
Somalierna i Ogaden, alltså i Abessinien ställde upp på kejsarens sida. Sylvia Pankhurst' berättar hur somalierna förde ett
regelrätt gerillakrig mot italienarna, sprängde trupptransporter
och bilkaravaner, saboterade Djibouti-Addis Abeba-järnvägen ungefar på samma sätt som somalierna idag bekämpar etiopierna.
1941 kom så hela Hornet utom Djibouti under brittisk administration - Abessinien som nu fick heta Etiopien, f d Italienska
Somaliland, Brittiska Somaliland och Eritrea. Haile Selassie fick
omedelbart tillbaka sin tron, Brittiska Somaliland blev åter brittiskt. Men vad skulle man göra med Italienska Somaliland?
Haile Selassie krävde att kolonin skulle bli etiopisk. Det var inte
helt betydelselöst vad kejsaren krävde. Han var "fascismens första
offer" som det brukade heta och han var något av segermakternas
kelgris. Italienska Somaliland kunde det aldrig bli tal om men
Pankhursr

Ogaden och Haud som engelsmannen redan 1897 gav till Abessinien var det svårt att neka kejsaren.
Å andra sidan fanns det starka krafter i Storbritannien som ville
sammanföra alla somalier i ett land, Storsomalia. Utrikesminister
Bevin t ex hävdade "att Brittiska Somaliland, Italienska Somaliland och den angränsande delen av Etiopien, om Etiopien samtyckte, skulle slås samman till ett mandatområde, så att nomaderna skulle (kunna) leva sitt enkla liv med minsta möjliga hinder och
det skulle finnas en verklig möjlighet till ett hyggligt ekonomiskt liv
så som man uppfattade det i t e r r i t ~ r i e t " . ~
Så blev det inte - naturligtvis samtyckte inte Etiopien. Somalierna i Ogaden tycks ha varit splittrade. Inte for att någon frågade
dem men de skrev sina petitioner och försökte framföra sina synpunkter ändå. En del somaliska klaner vädjade till britterna att
inte återlämna området till Etiopien, de föredrog fortsatt brittisk
överhöghet. Andra protesterade: "Vi kämpade mot italienarna; vi
led under italienarna; vi kämpade for befrielse som det övriga
Etiopien; varför blir inte vi också befriade?"4 Med det menade de:
varför far vi inte ingå i Etiopien?
Ogaden och Haud blev etiopiska, det mesta redan 1948, resten
1954. Kejsaren for till Ogaden och höll tal till somalierna: "Det är
viktigt for er att ansluta er till kejsardömet Etiopiens stora familj
och att skaffa er nödig utbildning for att bli i stånd att axla
ansvarsfulla poster som väntar er i den centrala regeringsadministrationen. Brist på kunskaper när det gäller det nationella språket
kommer att vara ett hinder - så lär er att läsa och skriva
amhariska."
Den etiopiska närvaron i de somaliska områdena hade tidigare
inskränkt sig till mer eller mindre regelbundna skatteindrivningar
dvs godtyckliga plundringar. Nu tillkom också det kulturella förtrycket. Amhariska blev obligatoriskt språk i skolorna. En tjänsteman vid ett ministerium i Somalia berättar hur det gick till vid
hans skola: "Den som talade somaliska i skolan fick ett papper med
sitt namn på. Det gällde sen för honom att komma på någon annan
med att tala somaliska. Han kunde då lämna papperet vidare med
den nya syndarens namn. Papperet kunde passera flera elever
under dagen. hlen den som innehade papperet vid skoldagens slut
fick tio käpprapp, Det var inte lätt då att upprätthålla solidaritet
mellan oss mot förtryckaren. Men vad vi hatade etiopierna!"
Det dröjde flera år efter kriget innan Förenta Kationerna fattade
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beslut om Italienska Somaliland. Medan diskussionerna pågick
försökte somalierna organisera sitt motstånd mot såväl etiopier
som mot de europeiska kolonialmakterna. 1943 bildades Somali
Youth Club, en ungdomsklubb som 1947 bytte namn till Somali
Youth League (SYL). Organisationen utvecklades alltmer till ett
politiskt parti som växte i omfattning och betydelse. SYL arbetade
på att förena alla somalier, att utplåna stammotsättningar och
förbereda självständigheten. Dessutom ville man utbilda ungdomen och ge den nya moderna idéer dvs man tog avstånd från den
gamla muslimska misstänksamheten mot europeiskt tänkande och
utbildning. SYL grundade också en rad skolor, plantskolor för
kommande politiker och administratörer.
SYL spreds bland somalierna och möttes med olika reaktioner.
Britterna var positiva, i varje fall så länge de brittiska tankarna på
ett Storsomalia hölls levande. Och så länge det aldrig klart uttalades att det yttersta målet var självständighet. Men i norra Kenya
intog den brittiska administrationen en annan och kyligare attityd.
I Djibouti förbjöd fransmannen SYL och i Ogaden slog etioperna
ihjäl medlemmarna.
När Förenta Nationerna kände sig mogna att fatta beslut om f d
Italienska Somalilands framtid så hade redan SYL hunnit växa till
det starkaste politiska partiet. 1948 skickade de fyra segerstaterna
USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen en kommission
till Mogadishu for att ta reda på vad befolkningen själv önskade.
SYL mobiliserade sina styrkor till en väldig demonstration inför
kommissionen. Samtidigt trummade d e proitalienska grupperna
samman sina anhängare av italienare och sympatiserande somalier. SYL krävde att alla somalier skulle förenas i ett land och
förvaltas av d e fyra segermakterna tills landet var moget för sjalvständighet någon gång inom de närmaste tio åren. Den italienska
befolkningen i Somalia krävde att landet skulle återlämnas till
Italien.
Den l l januari 1948 drabbade de båda styrkorna samman. SYL
hade fått tillstånd att demonstrera. De proitalienska grupperna for
ut på landsbygden med lastbilar och samlade ihop hyrda hejdukar
med spjut, yxor och pilbågar. Ett femtital dog på den italienska
sidan, något farrc bland SYL:s styrkor. En av dem som dog på
SYL:s sida kom att spela en stor roll i den somaliska mytologin.
Hon hette Hawa Taaka. I gatustriderna fick hon en pil genom
bröstet avskjutcn av en somalier i det proitalienska lagret. Idag har
hon upphöjts till symbol for den somaliska kvinnans motstånd och
frigörelse. P5 ett torg i blogadishu står hon staty. M a n ser hur
pilen gått in i bröstet och kommit ut på ryggen. Trots det tar hon

ett steg framåt med stadig blick och utan att tveka eller vackla.
Fyrmaktskommissionen kunde inte enas om f d Italienska Sornalilands öde. Britterna hade övergivit Bevinplanen att bilda ett
Storsomalia och hävdade nu att kolonin skulle stallas under italienskt förvaltarskap. USA och Frankrike gick på samma linje
medan Sovjet föredrog förvaltarskap under d e fyra segermakterna.
Det verkar absurt att man på allvar kunde tanka sig att Italien,
en av förlorarna i kriget, skulle G återvända och fortsatta att
förvalta sin gamla koloni. Detta trots att det fanns otaliga bevis för
den italienska vanskötseln av området, trots att somalierna alldeles
uppenbart var emot det och trots att britterna själva föreslagit ett
stort enat Somalia - underförstått givetvis under brittiskt inflytande. Men naturligtvis fanns det skal.
Det fanns efter kriget bland västmakterna en stark fruktan att
Italien skulle dra sig ur den västliga/kapitalistiska kretsen och
ansluta sig till motståndarna, Sovjetblocket. Italien måstc i någon
mån strykas medhårs om man inte ville riskera att förlora landet
till motståndarsidan. Somalierna fick betala priset.
Philip C. Jessup, amerikansk delegat i FN förklarade att det var
viktigt att invånarnas intressen tillvaratogs. Men lite senare forklarade han att Italienska Somaliland a r ett område med outvecklade
politiska institutioner - "Vi kan knappast vänta oss att detta folk
a r i stånd att själv bestämma vilka åtgärder som bast leder till
självstyrelse och oberoende och uppfyllandet av dess nationella
arnbiti~ner."~
Den 21 november 1949 tog FN:s generalforsarnling hcslutct Italienska Somaliland skulle bli förvaltningsområde under FN administrerat av Italien. Efter 10 år, alltså 1960, skulle landet bli
självständigt. Den administrativa myndigheten dvs Italien avgav
en rad löften i förvaltningsa\~talct t ex att ". . . i avsikt att leda
territoriet mot full självständighet, få till stånd ett ökat deltagande
från befolkningens sida i offentliga, lagstiftande och administrativa
sammanhang genom att inrätta centrala och lokala representativa
organ."6
På våren 1950 strömmade italiensk militär och italienska administratörer in i Mogadishu och spreds över landet. Britterna som
nu lämnade f d Italienska Somaliland hade under sina år som
förvaltningsmakt i allt större utsträckning givit somalier en chans
'-]ta i förvaltningen och också att överta allt störrc ansvar inom
?ch armén. Med italienarnas ankomst ändrades allt

detta. Särskilt SYL-medlemmar som nått positioner i administrationen avlägsnades eller degraderades.
Men så småningom minskade motsättningarna. Italienarna
byggde ut utbildningsväsendet i enlighet med förvaltningsavtalet.
Elementarskolor, gymnasier och tekniska skolor grundades. Begåvade elever skickades utomlands främst till Italien för universitetsutbildning och i Somalia inrättades embryot till ett nationellt
universitet. Ett somaliskt borgerskap växte fram berett att ta över
landets ledning vid självständigheten. Berett också att aktivt medverka när landet nu kastade loss från kolonialt beroende och styrde
kurs mot nykolonialt beroende. För att genomföra den seglatsen
behövdes välutbildade, ambitiösa, lagom egoistiska somalier. Dem
väntade en lysande framtid.
Somalier fick i allt större utsträckning delta i politiken genom en
rådgivande församling som 1956 blev det första somaliska parlamentet. SYL var det största partiet. Det leddes av Abdullahi Issa
som blev landets första premiärminister nar Somalia fick intern
självstyrelse. H a n a r nu sedan några å r Somalias ambassadör i
Stockholm.
I protektoratet, Brittiska Somaliland, såg det lite annorlunda ut.
Britterna satt kvar som "beskyddare". Utbildningen för somalier
som tidigare varit skandalöst underutvecklad kom i någon mån
igång. Också har inrättades en rådgivande församling.
SYL öppnade en del lokalkontor i protektoratet och nådde i
varje fall i en del områden stora framgångar, stambaserade framgångar. SYL dominerades av Darod-klanerna, i varje fall hävdade
motståndarna det. Den största motståndaren var SNL, Somali
National League. Det var ett starkt nationalistiskt parti sttitt i
första hand av Isaq-stammarna. Liksom SYL hade SNL som
viktigaste punkter p å sitt program alla somaliers enande och självständighet. Skillnaden var att SNL drev sitt prograni med myckct
större frenesi. Partiet fick en ordentlig skjuts framåt den 26 februari
1954.
Det var den dagen d å britterna öarerlämnade Haud och det s k
reserverade området till Etiopien. Därmed försvann hoppet om att
ena alla somalier, också d e "etiopiska". Beslutet kom som en chock
for somalierna och väckte våldsam opposition. Naturligtvis gällde
det ideologiska patriotiska känslor men också ekonomiska realiteter. Arablanderna gick mot en ekonomisk blomstring tack vare sin
olja. Handeln med kött och hudar ökade, nya marknader öppnades. För somalierna såg framtiden ljus ut. hfen fijrutsättningen var
att d e boskapsskötande nomaderna fick fritt tillträde med sina dju?
till just de områden som engelsmannen nu gett bort. \'isserli,~

garanterades nomaderna rätt att korsa gränsen i den utsträckning
de behövde for att finna betesmarker. Men kejsarens fientliga
attityd gentemot somalierna bådade inte gott for framtiden.
Det politiska intresset hos befolkningen ökade och sä gjorde SNL
som snart blev det största partiet i protektoratet. SNL lyckades
mobilisera stora delar av befolkningen bäde i stader och på landet
och vägrade att samarbeta med engelsmannen på något område.
De somalier som samarbetade fick öknamnet "Loga Tore". en
forvrängning av "Local Authority" dvs detsamma som en engelsk
medlöpare.
Vid de första parlamentsvalen i februari 1960 vann SNL en
Överväldigande seger. Det nya parlamentet krävde omedelbar
självständighet och fick det också - den 26 juni 1960. Det var fyra
dagar före f d Italienska Somaliland. Den 1 juli slogs de bäda
delarna ihop till republiken Somalia. I det nya landets flagga
ingick en stjärna med fem uddar - varje udd representerade ett
somaliskt omräde. Två hade nu fatt självständighet, men tre återstod: de etiopiska områdena, det franska Djibouti och norra delen
av den brittiska kolonin Kenya. Kraven på de tre återstående
uddarna blev ett av de viktigaste inslagen i den nya republikens
konstitution.
Republikens förste premiärminister doktor 'Abd ar-Rashid formulerade landets problem så har: "Vår olycka ar att våra grannländer med vilka vi i likhet med det övriga Afrika söker åstadkomma konstruktiva och harmoniska relationer, inte a r våra grannar.
Våra grannar är vara somaliska fränder vars medborgarskap forfalskats genom omdömeslösa 'gransarrangemang'. De måste passera artificiella gränser for att nå sina betesmarker. De vistas på
samma områden och lever i samma herdeekonomi som vi. Vi talar
samma språk. Vi delar samma tro, samma kultur och samma
traditioner. Hur ska vi kunna betrakta våra fränder som främlingar? Det a r klart att vi alla har en stark och mycket naturlig önskan
att förenas. Första steget togs nar protektoratet Somaliland forenades med Somalia. Det var inte fråga om 'kolonialism' eller
'expansionism' eller 'annektering'. Det var ett positivt bidrag till
fred och enighet i Afrika."'
Den första regeringen i det självständiga Somalia ställdes inför
flera svära uppgifter. Den sväraste var nog integreringen mellan de
två delarna f d Brittiska och Italienska Somaliland. Det gällde att
samordna administrativa processer, polis, militär, lagar. Och drt
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gällde inte minst att klara administrationen med hjälp av två
oficiella europeiska språk och dessutom arabiska. Somaliska kunde inte komma ifråga eftersom det ännu inte fanns något somaliskt
skriftspråk. Men trots de enorma svårigheterna så tycks enighetssträvandena ha framskridit ganska tillfredsställande även om missnöjet i norr d å och d å blossade u p p över den sydliga dominansen.
Att det ändå gick så pass hyggligt berodde säkert till stor del på att
somalier i bägge områdena förenades i sina pansomaliska krav.
Och med de kraven följde starka motsättningar till framförallt
Etiopien.
Förhållandet mellan Etiopien och Somalia under 60-talet präglades av omväxlande kalla och varma krig. En befrielserörelse
startades, embryot till WSLF (Western Somali Liberation Front).
Det kom till öppet krig mellan d e båda länderna 1961 och 1964.
Vid båda tillfallena förlorade Somalia. Medan Etiopien redan
fick omfattande amerikansk militärhjälp hade Somalia ännu ingen
som funnit det lönande att satsa på landet.
Men 1963 tecknades ett avtal mellan Sovjetunionen och Somalia. Enligt detta åtog sig Sovjet att utbilda 10000 militärer och
förse dem med moderna vapen. Den etiopiske kejsaren morrade
förstås och anklagade Sovjet för att sätta igang en militär kapprustning i Afrikas horn. Och naturligtvis svarade somalierna att upprustningen inte innebar några angreppsplaner utan hade rent försvarsmässiga över~rägandentill grund.
I det sammanhanget kan det vara intressant att återge en del av
diskussionerna i ett amerikanskt senatsutskott. Det sammanträdde
i Washington den 1 juni 1970 under ordförandeskap av senator
Stuart Syrnington. Amnet för dagen var US,4s åtaganden i Etiopien. Huvudvittne: M r David Newsom, utrikesdepartementets expert på afrikanska frågor.
Mr Newsom: Mellan 1953 och 1960 började vi vidta anstalter
för att genomföra det militära biståndet i enlighet med det avtal jag
tidigare nämnde. E n rådgivande grupp för militärt bistand inrättades 1953. Under d e har åren atog vi oss att utrusta tre etiopiska
divisioner på 6 000 man vardera.
1960 bildades den somaliska republiken genom sammanslagning
av de tidigare Brittiska och Italienska Somaliland. Det fanns starka röster för ett enande av alla somalier, aven de många som a r
boskapsuppfödare i det etiopiska området Ogaden.
(Struket). Regeringen vande sig till oss for ytterligare hjalp.
(Struket). De begärde ökad utrustning så att varje di~risionskulle
omfatta 8 000 man och dessutom utrustning for en tjärde division.
Efter utförliga diskussioner gick vi mcd p2 att leverera utrustning

(struket) för en fjärde etiopisk division.
Under de år som g å t t . . .
Senator Syrnington: Vilken fara var det som hotade?
Mr Newsorn: Somaliska republiken, herr ordförande, blev sjalvständig och krävde en återförening av vad den ansåg vara somaliskt territorium, bl a Ogadenprovinsen i Etiopien.
(Struket).
Senator Symington: Somalia ar f d brittiskt och italienskt område.
Mr Newsorn: Det ar riktigt. Södra delen var en italiensk koloni
och norra delen en brittisk koloni.
Senator Syrnington: Hur många människor bor dar ungefar?
Mr Nemsom: Ungefar två och en halv miljon människor bor i
Somalia.
Senator Syrnington: Hur många bor i Etiopien?
Mr Newsom: Ungefar 24 miljoner.
Senator Syrnington: H u r stor var den somaliska armén ungefar?
Mr Newsorn: Nar landet blev självständigt var den ganska liten,
men jag tror, och jag skall kontrollera den siffran herr ordförande,
att den var ungefar 2 000 man.
(Struket)
Senator Syrningt0n:Anledningen till min fråga ar säkert uppenbar
för er. Ni ger dem en armé på 18 000 och så lägger vi till 6 000 och
sedan tydligen ytterligare en division dvs 14000 till, det skulle
sammanlagt bli 32 000. Som en följd av 1960 års överenskommelse
går vi så upp till 40 000 man för att det skall kunna försvara sig mot
ett annat land som har 10 O/' - mindre an 10O/' av det första
landets befolkning.
Mr A'ewsorn: Sedan dess, herr ordförande, har somalierna fått
sovjetiskt militärt bistånd. Deras armé har ökat till 12 000 man.
(. . .)
Senator Syrnington: Som ni vet råkar man alltid in i problemet
med hönan och agget nar det galler militärt bistånd. Tror ni
möjligen att anledningen till att Sovjet började ge bistånd till
Somalia var att de ville svara på vårt ökade bistånd till Etiopien?
Mr Newsorn: Nej, herr ordförande. Somalierna började se sig om
efter militärt bistånd från den dag de blev självständiga.
Senator ,Syrnington: Varför gav vi inte bistånd till Somalia också?
Vi brukar ju annars ge till vem som helst som ber om det.
(Struket).
Senator Syrnington: Var det inte så att kejsaren avrådde?
Mr iVewsom: Det ar ingen tvekan om att vi kände till hans
uppfattning när vi fattade beslutet."

Att somalierna blev alltmer nationellt medvetna innebar inte att
stammotsättningarna minskade. Tvärtom fanns det många politiker som avsiktligt spelade p å d e traditionella konflikterna särskilt
inför politiska val. Ett somaliskt poem:
Varför går två stammar i krig
och kämpar tills d e ä r svaga?
Därför att stolthet mötte stolthet
och d e två kan inte förenas.
Varför blir två man häftiga och vreda
och kampar tills dammet blir rött?
Därför att stolthet korsade stolthets stig
och ingen ville vika.
Stamlojalitet och klansolidaritet ä r dåliga grunder att bygga nationer på. Särskilt o m statsskicket ä r parlamentariskt med fri partibildning. I Somalia liksom i d e flesta andra afrikanska kolonier
som blev sjalvständiga var det till en början alldeles självklart att
landet skulle överta de koloniala herrarnas politiska system. Nästan alla nya länder i Afrika började med att kopiera de europeiska
parlamentariska systemen och i nästan alla länder gick det snett. I
Somalia också. Vid parlamentsvalen 1969 ställde närmare 70 partier upp, samtliga i huvudsak baserade på stamenheter. Valen
präglades i övrigt av korruption, fusk och hot från polisstyrkor.
Medan missnöjet i landet ökade smidde några beslutsamma
officerare planer för ett annat och bättre Somalia. Den 15 oktober
1969 mördades Somalias president av sin egen livvakt. Det hade
ingenting att göra med vad som senare hände men det ökade
förvirringen i landet. Presidenten begrovs fem dagar senare. Då
var alla planer fardigsmidda, alla ritningar dragna, alla sammansvurna på plats, alla vapen osäkrade.

Revolutionen

Hamnkaptenen i Kisimayo berättar:
"Klockan 0300 den 21 oktober 1969 slog vi till. Vi var väl
omkring 80 officerare som var invigda i planerna. Var och en hade
fått sitt ansvarsområde och hade intagit sin plats vid tidpunkten
för kuppen. Alla stod i ständig radioförbindelse med Siad Barre
som satt centralt och dirigerade operationerna. Samantar som nu
är vicepresident for runt till de olika nyckelplatserna och kontrollerade att allt fungerade. Vi började med att ockupera kommunikationerna, radio, telestationer, hamnar, flygfalt. Själv hade jag fått i
uppgift att ta hamnen i Mogadishu. Men jag hade en kapten över
mig som var reaktionär, Han fick order att bege sig till högkvarteret annars skulle han bli avrättad. Samtliga ministrar och andra
politiker arresterades i sina hem.
I 9 år hade vi förberett revolutionen. Alla militära staber rensades successivt från politiskt instabila officerare. Det gick ganska
bra att genomföra eftersom alla ledande militärer var med i förberedelserna för revolutionen."
Vicepresident Samantar kompletterar: "De flesta officerare
stödde tanken på en revolutionär förändring även om de inte aktivt
deltog i förberedelserna. Det var främst på grund av den utbredda
korruptionen under den gamla regimen. Officerarna hade ingen
del i den korruptionen. Det berodde framförallt på tre omständigheter. För det första har militären sin egen disciplin. Det finns
en ständig kontroll över alla - om en officer gör ett misstag så kan
han aldrig komma undan.
För det andra finns det hos militärerna en utbredd uppfattning
att de har en mission att fylla, att de är nationens räddare. Och for
det tredje var militärerna ganska isolerade från de civila aktiviteterna. De kunde stå på en viss distans och iaktta vad som pågick misskötsel, korruption osv. Dct hängde ihop med den vanliga
borgerliga-kapitalistiska uppfattningen att militären skall finnas
för att upprätthålla den rådande regimen. blilitaren skall överhuvudtaget inte lägga sig i politik. Det betydde också att politikerna
inte kunde lägga sig alltför mycket i militära angelägenheter, i
varje fall hade de inte mycket kontroll över oss. Man kan säga att
vi bildade en stat i staten. Det ar naturligtvis en filosofi som vi på

det bestämdaste tar avstånd ifrån nu. Vi menar att militären skall
vara integrerad i samhället, att alla måste vara politiskt medvetna
och verksamma. Men d å , i oktober 1969 var det ju bra att politiker
och militarer var så isolerade från varandra. På det sättet kunde vi
verkligen varna om nationens intressen - fast inte på det satt som
regeringen föreställde sig."
President Siad Barre förklarade i ett tal på revolutionens ettårsdag hur det kom sig att militären genomförde revolutionen:
"I många länder har de väpnade styrkornas maktutövning inte
krönts med den framgång man väntat. blen låt oss klargöra vissa
grundläggande fakta. Våra soldater kommer inte från en privilegierad klass. De ar söner av bönder, nomader, hantverkare och
vanliga arbetare och de uppbar de lägsta lönerna i republiken. Och
när de för ett å r sedan i folkets namn tog över det tunga ansvaret
att jaga bort en klick som utövade en hemgjord parlamentarisk
demokrati, nar de gjorde så, så var det för att de kände sig som ett
med folket, med en nation som utsatts för upprörande plundring."
Nar Siad Barre först framträdde som ledare for kuppen så fanns
det just ingenting som tydde på att den skulle skilja sig så särskilt
mycket från alla andra militärkupper i Afrika och på andra håll.
H a n talade om lag och ordning, om respekten för Islam och om
kampen mot hunger, sjukdom och okunnighet. I revolutionens
"Första Charta" talas ingenting om socialism. Händelserna den 21
oktober framstod som en ren nationell manifestation vilket det
säkert också var. De omedelbara och angelägna uppgifterna var att
satta igång en storstädning efter den gamla regimen. Att sopa bort
korruption, stamrivalitet och utländskt ekonomiskt beroende. Att
införa eller möjligen återinföra dygder som hederlighet, flit och
hängivenhet,
Kuppledarna med Siad Barre i spetsen bildade Supreme Revolutionary Council (SRC). Det gällde nu för SRC att snarast söka
stöd och liera sig. med grupper och klasser i det somaliska samhallet som kunde tankas förstå och uppskatta de nya tankarna. En
liten men myckct viktig grupp var given från början - de intellektuella som studerat vid universitet i Italien, England och So\Jet och
som tänkt på sitt lands framtid i ungefar samma banor som de
militära rcvolutionarerna. Och som framförallt upprörts på samm a satt som militären över missförhållandena i landet.
Det a r alltid lättare att se och kritisera missförhållanden a n att
föreslå och genomföra alternativ. En ganska stor grupp i framförallt städerna som sett och kant orättvisorna och korruptionen var
småborgarna, o m uttrycket är gångbart i ett land som Somalia.
Småhandlare, poliser., hantverkare, sm~skolelararc. De ställde
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mangrant upp for revolutionärerna - kanske utan att alltid riktigt
förstå vad saken gällde. Det kan också sägas om bönderna vid de
båda floderna Juba och Shebelle.
Och motståndarna? Affarsmännen, mellanhänderna forstäs.
Från första stund förklarade SRC kamp mot alla former av kolonialism och neokolonialism. Den sortens deklarationer är visserligen
legio vid kupper i Afrika. Men den har gangen var det allvar, det
skulle mycket snart visa sig.
klånga politiker och högre byråkrater var motständare till forändringen, Och mänga mullahs, religiösa ledare. blen Islam och
d e religiösa ledarna har aldrig angripits av de revolutionära ledarna. När protester och motsättningar dykt upp frän reiigiöst häll
har det alltid kallats enskilda vilseförda människor.
Det somaliska samhället var allts; uppdelat i tv2 läger - för och
emot revolution. Det somaliska samhället? Ja, om man med bet

menar de människor som bodde i stader och byar. Men majoriteten av landets befolkning var nomader och for dem var det fullstandigt likgiltigt vem som satt i huvudstaden och regerade.
Ett drygt halvår efter kuppen, i maj 1970 nationaliserades de
utländska bankerna, forsakringsbolagen, elektricitetsbolaget och
sockerfabriken i Johar. I det sammanhanget skrev tidskriften
"Oktoberstjärnan": "Den enda vägen för demokratiska krafter ar
givetvis socialism - att ta den vägen innebar att vara patriot och
demokrat.'"
Och p å revolutionens ettårsdag den 21 oktober 1970 höll presidenten tal och förklarade: "Och for att handla i det somaliska
folkets intresse, tillmötesgå dess krav på ett bättre liv, att helt
kunna utveckla sina möjligheter och genomföra sina ambitioner så
förklarar vi nu högtidligt Somalia for en socialistisk stat."' Och lite
senare: "Vad vi föreslår a r helt enkelt att vi tillägnar oss den mest
vetenskapliga metoden som ska göra det möjligt för oss att på ett
realistiskt satt möta den ekonomiska underutvecklingen i vårt samhälle. "
Det var den första antydan till vad som senare skulle bli till
presidentens favoritbegrepp - vetenskaplig socialism. Vad menar
han med det, frågade jag nar jag träffade honom några år senare.
Vi började att tala om religion och jag citerade vad han sagt vid
något tillfille att socialismen har sitt ursprung i Islam. Är inte
religionen opium for folket aven i islamska länder?
"Det d a r uttrycket", förklarar han, "uppstod ju i 1800-talets
Europa nar den kristna kyrkan samarbetade med kapitalismen
mot d e europeiska massorna som led av fattigdom, hunger och
sjukdom. Men nu a r vi i Afrika på 1970-talet i förhållanden som
Marx och Engels inte hade en aning om. Nu frågar jag - ska vi
anpassa oss till de förhållanden vi lever i eller till förhållandena i
1800-talets Europa? Svaret ar val givet. Det a r ju så att i Islam
finns det ingen hierarki. Det ar inte som i kristendomen med en
påve och ett prästerskap a\, olika grader som alla kan förlåta oss
\ å r a synder. I Islam måste var och en stå för sina gärningar inför
Gud. D a r finns alltså en grundläggande jämlikhet. Och vi ser inte
någon som helst motsättning mellan socialism och religion."
" Men finns det inte en opposition bland mullahs?"
"Bara om d e har blivit förvirrade av utländska agenter som
döljer sina stämplingar mot oss under religionens förklädnad. Men
de flesta a r med oss. Vad vi säger nu a r att låt oss glomma allt det
Pestalozza. Luigi. S h e Somalian Revolution. Edition hfrique. Xsie. .4rnérique
Latine. 1971, s 11.
Siad Barre, >[;ly Couritry and m y People. vol I I , s 4.

Sanddynsstabilisering vid Shalambot.

teoretiska pratet och handla. Låt oss kampa for att fa ut så mycket
som m-jligt från naturen. Vi har långa kuster, vattnet ar fullt av
fisk men folket äter inte fisk. De måste lära sig det. Våra kolonisatörer har alltid sagt till oss att vårt land a r fullständigt värdelöst.
Men vi har gott om mineraler av alla d e slag och vi kommer att
exploatera dem efter hand. Vi måste utbilda vart folk så att de
behärskar teknologin."
H a n gjorde en paus for att tanda en cigarett.
"Och nu a r vi tillbaka till den \.etenskapliga socialismen igen.
Det galler alltså att följa med i den tckniska utvecklingen. Det a r j u
den som dikterar och kräver nya lagar, nya principer. Skulle: vi
stanna kvar i Marx och Engcls tid skulle vi vara förlorade. Det \ w e
dogmatism. Det ar ju hela tiden fråga om att tillvarata massornas
intressen pä hasta satt. Vi försöker allts5 studera vad som ar vart
folks verkliga behov, p5 vilka områden sociaiismen kan tjäna värt
samhälle. . . Inte finns det har nägon motsättning mellan socialism
och religion. Och vi a r inte ett dugg intresserade al. att skapa
någon." H a n lägger u p p ett stort bullrande skratt och övel-gär till
att berätta o m mobiliseringen av det somaliska folket, om s,jalvhjälpsprojekten, om ekonomiskt oberoende. Det sista haii sagtr ar:
"Ak till Shalambot."
Vi åkte till Shalambot några mil söder om hlogadisliu. Ett
1.aldigt omräde med sanddyner p2 G000 Iicktar langs kusten. Re-

dan på avstånd hör man taktfasta talkörer. En flera hundra meter
lång langarkedja ringlar sig uppför dynerna. Baljor med lera transporteras blixtsnabbt från armpar till armpar och töms ut i sanden.
Det ar fredag, vilodag och hundratals, kanske tusentals människor
har kommit pä lastbilar for att kampa mot sanden. De statsanstalld a frän verk och ministerier tillsammans med andra frivilliga
ställer u p p pä sin lediga dag. Det ar alltid svårt att bedöma hur
frivilligt d e frivilliga kommit, det sociala trycket a r val om inte
annat starkt. Men nog förefaller det som om entusiasmen och
glädjen ar akta åtminstone vid den har tidpunkten, hösten 1974.
Nar monsunerna blåser, blåser sanden med och forstör allt i sin
vag. Flera byar h a r slukats av sanden; huvudvägen från Mogadi+shu söderut har måst laggas o m flera gånger på grund av sanden.
Konstbevattningsanläggningar har sandats över, telefonledningar
har lagts om flera gånger.
Experter från Förenta Nationerna tillkallades och förklarade att
ingenting kunde göras. Det skulle bli alldeles for dyrt for ett fattigt
land som Somalia. Det skulle kosta ca 70 miljoner kronor och ta
flera år i anspråk.
D a förklarade presidenten krig mot sanden. Vapnet hette sjalvhjälp. Somaliska experter experimenterade fram buskar som planterades i sanden som skydd for vinden och växter som binder
sanden och som kräver mycket litet vatten. Sanden hejdades, i
varje fall for tillfallet. Ilet sista jag hörde nar jag lämnade sanddynerna var en städerska i ett ministerium som skrek till en byråchef:
"Arbeta for ditt land din latmask." Detta är vad presidenten
kallade kampen mot naturen. Men det finns andra fiender an
naturen.
Den 11 september 1970 sattes Juba hotell i hlogadishu i brand
av en motståndare till revolutionen. Uppbyggnaden av hotell Juba
som skedde på rekordtid biev ett av de första och mest påtagliga
självhjalpspr~jekten.Alla kunde tydligt se resultatet av de frivilliga
mogadishuborrias många arbetstimmar på fritid. Det blev en perfekt avstamp for d e mänga projekt som sedan följt intc bara i
huvudstadcn utan i hela landet.
Hundratals projckt har genomförts. Nya vägar har anlagts.
gamla har perrnancntats, skolor, marknader, idrottsplatscr har
byggts, vidare teatrar, biografer och "orientcringscentra". I allmänhet bidrar staten till kostnader för material medan befolkningen satsar sin arbetskraft, Nu ar \-ä1 inte den ekonomiska vinningen
det viktigaste med självh.jälpsprojektrn. Själ\.hjälp leder till sjalvtillit och därmed till oberoende, sägs det. Det starker det nationella
medvetandet och stammotsättningarna rriiriskar i och med att
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människor från olika stammar och klaner arbetar tillsai-rin~anspa
ett projekt.
hten "folkets deltagande", som det ofta talas om, ar ingenting
som kommer av sig själv. r2tt forvandla mailniskor fran passiva
sympatisörer till aktiva deltagare ä r en lång och svår process. Att
fa de s k massorna a t t kanna att det de tanker, tycker och gör har
en betydelse. Ett sadaiit själ\.f»rtroende maste byggas upp fran
grunden. O c h grunden var orienteringscentra.
Orienteringscentra uppfördes under revolu~ionensforsta a r i alla
Vanlige11 ligger
städer och byar - det var förstas .jal~~hjalpspro~jekt.
sammanträdesrum och andra lokaler inrymda i 151igcir ofta p5 tre
sidor runt en gård. Den fjärde sidan iir öppen. Där ligger e11 stor
cementerad platta som tjänstgör som bollplan eller clarisgolv eller
auditorium när hela omradets invanare samlas. Vid planrns ?na
kortsida finns en scen med mikrofon och högtalare, vid andra
kortsidan reser sig en hög \-it v3gg som an\-änds som projcktiorisduk vid filmvisriingar.
De större städerna är uppdelade i flera distrikt vart och ctt nlcd
sitt orienteringscentrum. I\lodaclisl-iu har t ex i+. Dcssa centra blev
p a mycket kort tid mycket populära. 'Till en början tjiinstgjorde dc
närmast som cn sorts sociala klubbar dit vem som helst kiinde
komma fijr att spela fotboll eller basketboll, se p2 5111-ieller dansa.

lyssna på musik, poesi eller föredrag. Rlfen det politiska inslaget
blev med tiden allt påtagligare.
Kommittéer bildades for att lösa problem som uppstod i distriktet. Det kunde galla bråk mellan hyresvärd och hyresgäst, mellan
man och hustru, mellail foraldrar och barn. För allt finns kommittéer. Har finns också de stora organisationerna representerade kvinnoorganisationen, ungdomsorganisationen, arbetarorganisationen.
I orienteringscentra pågår standigt en omfattande kursverksamhet från politisk ekonomi till matlagning, från hygien till musik och
poesi. Information och propaganda från regeringen trängde genom
orienteringscentra ut till de enskilda individerna. Och minst lika
viktigt: genom orienteringscentra fick regeringen kunskap om individernas uppfattningar och idéer. Sjalvhjalpsprojekt exempelvis
diskuterades och planlades i orienteringscentra innan de gick vidare till högre instans for godkännande.
Vägar, byggnader och andra sjalvhjalpsprojekt ar påtagliga resultat, något att peka på och vara stolt över. Crash-programmen ar
mindre spektakulära, spridda som de a r på landsbygden. Men det
galler det viktigaste av allt - maten. Att öka sjalvforsörjningen och
minska importen.
Men dessutom galler det ett av de svåraste u-landsproblemen arbetslösheten. Tusentals människor har samlats i staderna påjakt
efter en möjlighet att försörja sig och familjen. Många har kommit
från en landsbygd som får allt svårare att matta alltfler människor.
Crash-programmen som så småningom utvecklades till jordbrukskooperativ skulle klara både landsbygdens och stadernas arbetslöshet.
Crash-programmen kom igång i februari 1970 bara några månader efter revolutionen. Första året odlades 1000 hektar upp av
2 500 arbetare. Tre år senare hade siffrorna ökat till 8 000 hektar
och 15 000 arbetare.
De som ansluter sig till de har jordbrukskooperativen ar ofta
analfabeter. De satts på skolbänken, far lara sig läsa och skriva och
rakna samtidigt som de förstås bibringas politiska grundkunskaper. Många vidareutbildar sig till bokhållare, mekaniker, rörmokare, snickare, elektriker eller till andra yrken som kooperativen kan
ha glädje av.
Många nomader har sökt sig till projekten. Det ar något som i
högsta grad uppmuntras av regeringen. Framförallt av ekonomiska
skal, det finns for mycket boskap och öxrerhetning ar ett ständigt
hot. Däremot finns det fortfarande stora områden som lämpar sig
for jordbruk, särskilt mellan floderna Juba och Shehelle. Vidare
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a r regeringen intresserad av att integrera nomaderna bäde ekonomiskt och politiskt i det somaliska samhället, Fast bosättning ä r en
förutsättning for det.
Genom att nomader fräri landets olika delar och arbetslösa frän
staderna söker sig till projekten så kommer kooperativen att bestå
av människor med de mest skilda bakgrunder. De tvingas att
arbeta tillsammans och respektera varandra och på det sättet
minskar ett av landets stora problem - stamrivaliteten.
Ett av de kooperativ jag besökte var sammansatt av en alldeles
speciell sorts människor - f d straffangar. Alltså kriminella som
avtjanat sina straff. Det var aldrig fräga om att ersatta fangelsestraffet med kollektivt jordbruksarbete. Nej, straffet mäste forst
vara helt avtjanat. Efter det kunde de som ville f% flytta till det har
kooperativet med sina familjer. De kan bygga sitt eget hus och
skicka sina barn till kooperativets skola. Deras hustrur kan ocksä få
arbete.
En nykommen medlem berättar. '%ag har suttit i fangelse flera
gänger för stöld. Sista g5ngen kom tv5 medlemmar i det här
projektet till mig i fangelset och berättade om kooperativet. Jag
trodde förstås att det var lögn och ville inte alls komma hit. 'Men
kom och se med egna ögon', sa dom. Det gjorde jag och dä trodde
jag pä det. Så sen dess a r jag här. Förr trodde jag aldrig att jag
skulle kunna leva p: det s o m j a g s.jalv producerade. Nu \,et jag att
jag kan arbeta bäde for mig sjal\- och for mitt land."

Om du inte kan, lär - om du kan, lär ut

På revolutionens treårsdag den 21 oktober 1972 talade presidenten
som vanligt i Mogadishus stadion. Kanske har in g enting av det
som revolutionen åstadkommit varit viktigare ä n d e tre beslut som
Siad Barre nu offentliggjorde:
"a. Från och med idag blir somaliskan landets enda officiella
språk. Efter noggranna studier har vi beslutat oss for att vårt språk
skall skrivas med hjälp av det latinska alfabetet. Särskilda bestämmelser kommer att utfardas for att praktiskt införa språket på varje
område inom våra nationella verksamheter.
h. Mcd början innevarande termin kommer alla privatskolor att
förstatligas. Byggnader och all utrustning nationaliseras.
c. Alla privata tryckerier, alla instrument och all utrustning som
har att göra med kultur och information nationaliseras. Detta har
beslutats for att alfabetiseringen av massorna ska g: fortare."
Den första punkten innehöll en kraftig dynamitladdning - att
det somaliska s p råket skulle skrivas med hjalp av det latinska
alfabetet, med europeiska bokstäver. Det fanns åtminstone två
andra alternativ, osmania och arabiska. Osmania identifierades
med frihetskampen mot kolonialismen och det arabiska alfabetet
med Islam. Och så kommer presidenten och inför de kristnas
skrift, kolonialisternas, imperialisternas bokstäver! Beslutet måste
ha kommit som en chock for några men for många var det något
oerhört att det överhuvudtaget blev ett beslut efter så lång tid och
så m b g a turer.
Somalia har ju en stor fördel framför de flesta andra afrikanska
stater - det talas bara ett språk i hela landet. Men somaliskan har
bara talats. inte skrivits. För militärregeringen stod det omedelbart
klart att utan ett skriftspråk skulle revolutionen aldrig kunna foras
ut till folket. ,411 officiell skriftväxling i landet hade forts på kolonialspråken italienska och engelska samt arabiska. Förmågan att
överhuvudtaget uttrycka sig i skrift hade alltså förbehållits en liten
bildad elit.
Naturligtvis var det har inte en fraga som ingen tänkt på tidigare. Redan för tusen å r sedan försökte en lärd man Sheik Aw
Barkhadle införa det arabiska alfabetet i Somalia. Grundtanken
var densamma som hos dagens revolutionärer - det gällde att nå ut

till folket. Fast den gången gällde det att sprida Islam.
Redan d å stod det klart att somaliskan inte kan skrivas med
arabiska bokstäver. Många har trots det försökt - på grund av
somaliernas närmast hundraprocentiga anslutning till Islam och
de nara förbindelserna med arabvärlden. Men alla har stött på
samma tekniska svårigheter.
Somaliskan har fler vokalljud a n arabiskan, alltså räcker inte de
arabiska volkaltecknen till. Men allvarligare ar de båda språkens
strukturella skillnader. I arabiskan kan vokalerna utelämnas och
meningen blir ändå klar. När vokalerna satts ut a r det av grammatikaliska skäl. I somaliskan måste vokalerna finnas med för att
orden skall förstås.
Först på 1900-talet hände något som skulle f3 stor betydelse
framförallt politiskt. Att införa ett skriftspråk a r inte bara - kanske
inte ens i första hand - en språkvetenskaplig fråga utan också en
politisk och religiös, det har visat sig mycket tydligt i Somalia. 1920
framträdde en man Osman Yusuf Kenadid med ett alfabete som
bestod av bokstäver med ett helt nytt utseende som han hittat på
själv. Osmania kallades skriften efter uppfinnaren.
En egen nationell skrift - det ar klart att det tilltalade sjalvständighetsivrarna i Somali Youth League. Osmania blev ett medel att
kommunicera utan att använda sig av kolonialisternas förhatliga
språk och bokstäver. Osmania uppfattades av de italienska myndigheterna som en nationell manifestation - vilket det också var och de motarbetade på allt satt den nya skriften. ,411tså fanns det
ytterligare anledning för motståndsrörelsen att sprida osmania.
1938 försökte britterna i norr införa ett skriftspråk baserat på
latinska bokstäver, Men d å uppfattades det av somalierna som ett
försök av d e kristna att försvaga Islam. Stora demonstrationer och
protestaktioner utbröt och projektet fick laggas ner.
Efter självständigheten 1960 diskuterades frågan d å och d å i
parlamentet och alltid under valkampanjerna. Men några beslut
fattades aldrig. Det ä r val heller inte så säkert att det fanns ett
verkligt intresse att lära folk läsa och skriva. Inte om de styrande
består av en elit som gärna vill förbli en elit.
Revolutionsregeringen hade förstås helt andra ambitioner. Redan i den första chartan fanns löftet om ett somaliskt skriftspråk
inskrivet. I januari 1971 tillsattes en språkkommission. Den fick till
uppgift att skriva ett antal läroböcker i skilda ämnen utan att ta
stallning till skriftfrågan. Det förekom en hel del diskussioner i
kommissionen o m sättet att angripa problemet. Först maste man
bestämma sig for vilket system som ska antas, sen kan man skriva
läroböcker, hävdade en del. Andra menade att regeringen måste fa

se pro\, på larobijcker for att kunna fatta ett beslut. Och så blev dct.
Kommissionen arbetade på ett å r fram 21 böcker i skilda ämnen
- matematik, hygien, språk, geografi, historia, a\,scdda dcls for
skolbarn dcls for vuxenunder\:isning. Dessuton1 gjordes ett utkast
till ett lexikon på 10 000 ord.
Ofiiciellt hävdades det att kommissioneri skulle arbeta fullständigt f»rutsattni~igslöstoch inte rekommendcra något a\, de system
som kunde komma i fråga. I\/lcn samtliga böcker skrevs med latinska bokstäver. Inga med osmanska cller arabiska. Kanske var det
redan fr5.n början bestämt att det latinska alfabetet skulle komma
att användas, Men ärendet var så känsligt att det väl kändes
nödvändigt att g5. via en "opartisk" kommission. Ellcr också var
kommissionen verkligen opartisk. H u r som helst, resultatet blev
detsamma - det latinska :*Ifabetet antogs.
Alla statligt anställda, civila och militära fick tre månader på sig
att lära sig skriva och läsa med hjälp alr det nya systemet. I och
med det blev somaliska det enda officiella språket. Italienska?
engelska och arabiska fick inte längre förekomma i officiella sammanhang.
Vilken lättnad det måste ha varit! Att slippa skriva och administrera på flera olika främmande språk. En student som legat vid ett
italienskt universitet kunde inte kommunicera med kollegan i nästa
kontorsrum eftersom denne kanske studerat i USA. Visst, de kunde tala somaliska med varandra men deras skrivelser måste översattas av tolkar. Och kanske hade chefen studerat vid ett arabiskt
universitet. H a n måste alltså fa de italienska och engelska skrivelserna översatta. Den sortens svårigheter gör ingen byråkrati lättroddare.
Men från och med den 21 januari - tre månader efter beslutet talades och skrevs bara somaliska av samtliga ämbetsmän, militärer och lärare. O c h samma dag utkom dct första numret av "XIDDIGTA O K T O O B A R " - "Oktoberst,jarnan" - en månatlig regeringstidskrift. Vid den här tidpunkten började också den somaliska
skriften att läras ut i skolorna.
I mars skallade en väldig utsjungning runt landet: " Om du inte
kan, lär - o m du kan, lär ut." Alfabetiseringskampanjen hade
börjat. Målet var att lära hela den somaliska befolkningen att
läsa och skriva p å två. år. Första året skulle agnas stadsbefolkningen.
I Mogadishu fick orienteringscentra i uppgift att organisera och
genomföra kampanjen, att skaffa fram kvalificerat folk och matcriel. Enligt S I D A h l (Somali Institute of Dcvelopmcnt Administration and hlanagemcnt) brast det i flera avscendcn:

"Kampanjen påbörjades utan tillräckliga organisatoriska forberedelser. Den organisatoriska avdelning som sysslade med den
dagliga verksamheten saknade mycket. Utbildningsministeriet
3 fram vare sig
som var ansvarigt for detta arbete kunde inte f
lampligt folk eller lampligt materiel for att genomföra kampanjen.
Den avdelning av ministeriet som sysslade med kampanjen hade
bara ett rum till sitt förfogande dar fem personer arbetade på
heltid. Det berodde på att kampanjen startade mitt under skolåret
då ministeriets hela kapacitet krävdes for det normala arbetet."'
Det saknades alltså framförallt lärare och undervisningsmateriel
vilket kanske inte är så markvärdigt med tanke på den korta tid
som stod till förfogande efter beslutet om alfabetisering till genomförandet. Trots svårigheterna hade ändå minst en halv miljon
människor lart sig läsa nar kampanjen avslutades i början av 1974.
Detta gällde alltså stads- och bybor, bofasta människor. Men
större delen av befolkningen bor på landet och är rörlig, nomadiserande. För att nå den befolkningen krävdes helt andra forberedelser, en helt annan planering än for stadsbefolkningen. Medan de
planerna smiddes och tog form fortsatte arbetet på läroböcker och
på det stora lexikonet.

Runt ett stort bord sitter ett trettital allvarliga man. De samtalar
lågmält, en i taget. Några a r mörka, rynkiga, väderbitna - utefolk,
andra ar ljusa med smala frökenhander - innefolk. Några ar unga
och boklärda, andra gamla och erfarna, ett par mycket gamla, en
sägs vara 114 år. Somalias språkkommission sammanträder. Ordförande är Mohamed Shirreh Mohamed. Han berättar:
"Kommissionen består av 32 medlemmar, 15 av dem är experter
på olika områden, medicin, historia, juridik osv. Sen har vi några
mycket gamla man som fungerar som en sorts uppslagsböcker. Nar
vi har några problem frågar vi dem. Vi har ju inga böcker som vi
kan rådfråga. En del av dem kan inte skriva och läsa men de vet
mer an vi andra om traditioner och seder i Somalia, om folkets
kultur."
"Finns det olika dialekter? Olika uttryck för samma sak, olika
uttal?"
' y a , men alla somalier förstår varandra utan svårighet. En del
ord uttalas lite olika, det galler särskilt lånord, men då menar vi att

'
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Somalias språkkommission sammaritrader.
de måste stavas på samma sätt i hela landet. T e x biograf heter
cinema uppe i norr, här i söder säger vi shinema. D å har vi bestämt
oss for att skriva cinema med shinema inom parentes. En skillnad
mellan somaliskan och exempelvis europeiska språk ar att man
omöjligt kan höra på språket vilken samhällsklass vederbörande
tillhör. Men det kommer nog att andras så småningom."
" Hur går man egentligen tillväga nar man gör ett lexikon för
första gången?"
"Det a r verkligcn svårt. Vi vet inte om det vi gör a r riktigt. hfen
vi samlar alla ord och skriver ner vart och ett på ett kort. Vi h a r j u
inga gamla lexikon att utgå ifrån. Och ingen av oss ä r lingvist. Vi
har inga experter ibland oss. Och vi har förstås därför ocksi stora
svårigheter att skriva en somalisk grammatik. Vi har nagra grammatikor skrivna av utlänningar men de a r inte pålitliga. Det ar
s l ~ å r att
t formulera regler och undantag."

Den 1 augusti 1974 rivstartade landsh>-gdskampanjen.Den skulle
omfatta inte bara alfabetisering utan också undersökning och förbättring av halsotillstå~idethos landsbygdens människor och boskap. Dessutom skulle människor och boskap raknas. Och det
politiska medvetandet hojas.
Somalia ar glest befolkat. f; manniskor bor på en väldig yta,
avstanden ar langa. För att genomföra l~lanernakral-des manga
utbildade människor med entusiasm och tro på sin uppgift. Kegc-

överste Abdirarak, ledare for alfabeti seringskampanjen och senare for nomadernas ressettlement.
ringen vande sig till ungdomen. Skolorna stängdes och alla elever
över 14 å r skickades ut på landet. Undantag var elever i avgångsklasserna och i yrkes- och tekniska skolor. Det blev sammanlagt
drygt l 5 000. Ledaren för kampanjen överste hbdirazak förklarade:
"Nu kan vi minska gapet mellan land och stad. Snart ska Lri' inte
längre ha två sorts Somalia utan en, förenad i sina målsättningar
och politiska idéer. Nu försöker vi utsträcka regeringens tjänster
till landsbygden samtidigt som \ v i försöker 'somalisera' stadsbefolkningen - studenter, larare, arbetare - så att de E r kontakt med den
somaliska verkligheten."
N u a r ju större delen av landets befolkning boskapsskötande
nomader. De d r a r omkring på stäppen med sin boskap ständigt på
jakt efter vatten och betesmarker. Skulle kampanjen ha några
utsikter att lyckas kunde m a n alltså inte rakna med att inriitta fasta
skolor och hoppas att de skulle bli välbesökta. Eleverna kunde
aldrig tänkas komma till lärarna. alltså måste lärarna komma till
eleverna.
Utrustade med en filt, pennor och papper. en vattenbehållare,
en griffeltavla och en alfabetiseri~igsflaggaskickades ungdomarna
ut i den somaliska verkligheten. I fickpengar fick de 2 shiliing om
dagen, 1:50 i svenska kronor. För deras uppehälle svarade de
lokala myndigheterna. Naturligt\-is fanns det i alln~iinhetinga
lokaler lämpliga for skolor - undervisningen bedrexrs oftast i skuggan av ett träd.
'

Under en väldig akacia sitter ett tjugotal man och kvinnor i varierande åldrar. Deras stn\rande i korus skallar ö\.er stappen. Fadu-

Administratörer i de olika regionerna reste runt i byarna och förklarade
kampanjens syfte.

ma, en ung flicka på 15, står framför en s\.art tavla som hon hängt
upp i trädet. Hon har skrivit några bokstäver på tavlan. Med sin
pekpinne slår hon till en bokstav i taget och eleverna ropar ut
namnet på bokstaven. Med spänd uppmärksamhet följer de pekpinnens slag mot tavlan, inlärandet blir en rytmisk, lustfylld upplevelse. Eleverna, nomaderna, har aldrig tidigare träffat någon representant for den foraktadc stadsbefolkningen. Och Faduma har
egentligen inte varit utanfor Mogadishu och aldrig har hon haft
kontakt med nomader. Nu står hon dar en ung flicka, nästan ett
barn, och slår med sin pekpinne med en alldeles självklar auktoritet.
"Bor du i R/logadishu?"
"Ja."
"Vad tycker d u om att vara p5 landet:"'
"Jag tycker mycket om det."
"Vad ä r det for skillnad att bo i stan och på landet?"
"Åh, det är stor skillnad! På många sätt är det mycket bättre på
landet. Ibland funderarjag på att stanna här, att inte flytta tillhaka till stan igen."
"Du vill stanna har fast det finns lejon och hyenor överallt?"
'?Ja, vi stannar här tills vi ar fardiga, tills alla har kan läsa och
skriva. Lejon och elefanter och hyenor och sånt. det ar inte så
farligt."

"Du håller alltså på att lära folket här läsa och skriva. Har du
inte lärt dig något själv också?"
'yovisst mycket."
"Vad d å t ex?"
" T e x hur man sköter djur, jag kan redan mjölka getter. Så har
jag lärt mig dansa folkdanser och jag vet hur man gör rent redskap
och mycket mycket annat som jag inte visste något om nar jag
bodde i stan."
"Så du ä r lycklig?"
' y a , det är en fantastisk erfarenhet."
Alfabetisering ä r en sak. I Somalia har las- och skrivkunnighet
inte tillåtits vara sig själv nog. Det har betraktats politiskt, som ett
medel att fa befolkningen att förstå sitt eget sammanhang, sina
skyldigheter och rättigheter, möjligheter och brister. Dessutom
skulle de få lära sig att bygga upp ett försvar mot sjukdomar, både
människors och djurs. Alltså mobiliserades läkare och sjuksköterskor, sammanlagt närmare 500, och ca 400 veterinärer. Liksom
lärarna följde de nomaderna och satte upp tillfalliga kliniker dar de
vaccinerade och diagnostiserade, distribuerade mediciner och larde ut hygienens elementa. Enligt statistiken behandlades 1 614 241
människor for olika sjukdomar och 1418 798 vaccinerades. Motsvarande siffror för boskapen var 11 048 176 och 23 137 000.
Overste Abdirazak: "Huvudtanken var att integrera städernas
och landsbygdens befolkning. Och d å menar vi inte bara en social
kontakt mellan två befolkningsgrupper utan något mycket djupare.
T a t ex en student som kommer från hfogadishu ut på landsbygden. H a n bor hos en nomadfamilj, det blir som hans egen familj
under hela kampanjen. Sin riktiga familj har han ju kvar i stan. De
två familjerna kommer i kontakt med varandra. På det sättet kan
vi hoppas nå ett av våra stora mål - att avskaffa stammotsattningarna.
Landsbygdskampanjen har alltså flera syften. Men resultatet
kommer att bli ett förtroende hos befolkningen for regeringen och
nationen. Genom de tjänster vi erbjuder far nomaderna förtroende
också för de krav som regeringen kan komma att stalla på dem. Det
blir inte bara prat utan någonting som har direkt varde for dem
och for Somalias ekonomiska framtid."
Förtroendet för regeringen och studenterna hcxisadcs kanske
bast av att en folkräkning for första gången kunde genomföras. Det
var något som vare sig koloniala eller oberoende regeringar lyckats
med. Tidigare har nomaderna alltid, och val med ratta? vädrat
någon form av utsugning nar folkraknarna dykt upp, och de har
alltid värjt sig. Den har gångcn kunde studenterna utan svårighet

rakna både människor och djur och därmed lägga grunden for en
statistik som i sin tur förstås ar grunden for all planering.
När kampanjen började kunde kanske 5 % av landets befolkning
läsa och skriva. När den avslutades den 7 mars 1975 hade procenttalet höjts till närmare 60, en mycket hög siffra for ett av jordens
fattigaste länder.
Men medan landsbygdskampanjen ännu pågick blev det uppenbart att en stor katastrof var på vag - "hungern med den långa
svansen".

Hungern med den långa svansen

1974-75 drabbades stora delar av Afrika av torka. I Etiopien
försökte Haile Selassies regering i det längsta dölja katastrofen, och
hundratusentals människor svalt ihjäl. Det blev när det uppdagades en av anledningarna till kejsardömets fall. Somalia drabbades
också av torkan men dar var förloppet ett annat. Just på grund av
landsbygdskampanjen stod det snabbt klart for myndigheterna hur
allvarligt laget var. Tusentals studenter, läkare, veterinärer kunde
rapportera om situationen i sin landsdel.
Somalias regcring försökte aldrig dölja vad som skedde. Tvärtom gick man ut med vädjanden om hjalp i omvarldcn. Med
militärens hjalp inrättades lager där den drabbade befolkningen
togs om hand och integrerades i alfabetiseringskampanjen. Det var
alltså aldrig fråga om de vanliga hopplösa flyktinglägren som det
finns så gott om i Afrika. Redan i lägren fick människor en aning
om att det fanns andra livsformer och värden än de traditionella.
Torkan i Somalia fick aldrig den publicitet som torkan i Västafrika och Etiopien fick. Inte därför att den var av ringare omfattning i sig själv, men katastrofen var mindre och alltså inte lika
sensationell. Anledningen var bl a att katastrofhjälpen nådde de
mottagare den var avsedd för i en helt annan utsträckning an i
andra torkdrabbade länder. Dödssiffrorna blev lägre än på andra
håll. Alla tillgängliga resurser sattes in för att hjälpa de nödlidande, medicinsk personal, transporter, mat och vatten.
Torka hade tidigare drabbat särskilt norra delen av Somalia,
under 50- och 60-talen men aldrig så svårt som det här året 197475, torkan som ledde till "hungern med den långa svansen".
Torkan var enligt mångas uppfattning ett Guds straff. Kanske
var det så, kanske måste människor straffas for att de missbrukat
och förstört den jord de tilldelats. Men det kan inte ha varit så
lätt for alla att inse vad de gjorde.
Det fanns en tid d å nomaderna levde i harmoni med sin omgivning. Regnen kunde utebli då som nu kanske både ett och två år,
men det förde sällan till katastrofer. Nomaderna levde på sin
boskap, sålde en del till engelsmannen, men var i stort sett sig
själva nog. På 1950-talet förvandlades fattiga efterblivna arahlän-

Från ett au katastroflagren i norra Somalia.

der till rika oljestater. Somalia kunde exportera boskap i en helt
annan utsträckning a n tidigare framförallt till Saudiarabien. Boskapen köptes kontant, nomaderna kom i kontakt med penningekonomin, deras verksamhet kommersialiserades. Följden blev att
d e försökte öka sina hjordar, sin produktion långt utöver det som
krävdes för de egna behoven. Och regeringen hjäpte dem.
Först engelsmannen, sedan den självständiga regeringen byggde
mängder av vattenreservoarer runt om på betesmarkerna i norra
Somalia. Det blev möjligt att hålla mer boskap och följden blev den
vanliga i känsliga områden - överbetning, utsugning av jorden.
Samtidigt utvecklades veterinarverksamheten. Korna vaccinerades och klarade sig bättre än tidigare, fler överlevde sjukdomar.
Någon central planering fanns inte. Trots varningssignaler gjordes
ingenting for att förebygga katastrofen. Men i och med att katastrofen var ett faktum, ingrep regeringen snabbt och kraftfullt.
Naturligtvis var det ändå for sent. Alla ingripanden efter det att
en hungerkatastrof brutit ut kommer för sent - oftast kunde den ha
förebyggts och förutsetts. Över 20000 människor dog som en direkt följd av torkan, vidare 5 miljoner far och getter, 1 miljon

nötdjur och flera hundratusen kameler. I april 1975 nar antalet var
som störst bodde en kvarts miljon människor i lager.
Överste Abdirazak följde med som ledare när landsbygdskampanjen övergick till rehabiliteringskampanjen:
" Nar de värsta svårigheterna var över och vi kände att vi hade
situationen i vår hand så började vi tanka på lite längre sikt. Vi
tänkte att o m vi nu lat d e har människorna återvända till sina
hemtrakter fullständigt utblottade, utan kameler, kor, getter så
kunde vi i varje fall vara säkra på en sak - stamrivaliteten skulle
komma att blomma upp igen. Utblottade nomader skulle be sina
battre lottade släktingar om hjälp och det skulle starka stamtankandet. Dessutom skulle vi fa en våg av brott - plundringar och
överfall. Vi kom fram till att vi måste finna möjligheter för dessa
människor att leva på ett nytt sätt.
Vi försökte s å nya idéer hos dem. Vi berättade om ett annat
och battre liv a n det att följa sina djur på andlösa vandringar. Vi
talade o m hur mycket battre människor levde i stader och byar dar
d e kunde arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Vi gav dem mat
tre gånger o m dagen för att visa att det faktiskt a r möjligt. Många
började fundera allvarligt på dessa nya idéer. Det gällde särskilt
kvinnor och ungdomar. Ungdomarna därför att ungdomar alltid
a r rörligare i huvudet ä n äldre. Kvinnorna därför att de arbetar
mycket hårt, man kan gott saga exploateras, i nomadsamhallet. ?\Tu
fick d e för första gången delta i diskussioner och undervisning på
samma satt som man. De fick kanna att de hade ett varde och det
a r klart att d e gärna ville ha det så också i fortsättningen.
Enda möjligheten att organisera dessa massor av individualistiska nomader var att försöka få dem att förstå hur nödvändigt det
var att samarbeta, att producera kollektivt. De lagade mat tillsammans med andra familjer, undervisades och satt i kommittéer
tillsammans."
Naturligtvis var det inte fråga om några plötsligt pakomna
hugskott. Tanken att försöka E nomaderna bofasta fanns redan
före revolutionen. Ingen regering kan tycka att det a r särskilt
lyckat att två tredjedelar av befolkningen drar omkring på landet
nästan helt utanfbr både politiken och ekonomin. Landsbygdskampanjen var ju ett led i ambitionen att integrera nomaderna, Nu
kom torkan som
beställning, om man vill vara cynisk. Jag
frågade presidenten h u r han såg på det och han sa så har:
"Det a r detsamma som att saga att ett krig har en negativ och en
positiv sida. Vi menar att torkan var ett krig mot Somalia och aven
om vi förlorade många bröder så har vi haft tillfalle att utbilda och
omfl y tta ett stort antal människor som tidigare levde sorn noma-

der. Vi tror att d e i framtiden kan leva ett bättre liv men också att
de kan bidra till att bygga upp landets ekonomi."
De nomader som förlorat sina djur, fick två möjligheter att börja
ett nytt liv, två yrken att välja på. Det första var jordbrukarens.
Mellan de stora floderna Juba och Shebelle fanns stora områden
ännu ouppodlade. Jorden var bördig och möjlig att konstbevattna
med vatten från floderna. D ä r kunde nomader, nyodlare få slå sig
ner. Men inget yrke var så föraktat av nomaderna som jordbrukarens. Det skulle val i så fall vara fiskarens.
Att bli fiskare var den andra möjligheten. Några år tidigare hade
regeringen satt igång en stor fiskpropaganda. Bakgrunden var att
somalierna inte äter fisk trots att havet vimlar av läckra fisksorter
som bara vantar på att bli uppdragna och uppätna. Fisk raknas
inte som människoföda. De flesta nomader hade mycket oklara
föreställningar om havet, om fisk, dc visste bara att det var något
farligt, något föraktligt.
C a 120 000 valde att flytta till södra Somalia, 107 000 ville bli
jordbrukare och 12 000 fiskare. Detta trots d e hemska rykten som
cirkulerade i lagren. En nomad berättar: ?En kväll kom en man till
mig och frågade om jag visste hur det var på de nya platserna nere
i söder. Jag svarade att jag inte visste. Då sa han: 'Då ska jag
berätta. Det finns många moskiter d a r och de a r mycket farliga. Ni
kommer att d ö allihop. Regeringen tanker döda er alla.'"
Det var långa avständ det gällde, u p p till 1 500 kilometer. Tanken var till en början att alla skulle förflyttas på lastbilar. Alla
tillgängliga fordon skulle mobiliseras. Dessutom vädjade mail till
utlandet, i första hand förstås ryssarna. Ryssarna ställde också till
slut upp med 16 transportplan. Men det var stora plan som bara
kunde landa i d e tre största staderna, inte alls i närheten av dc nya
bosättningsplatserna. Överste Xbdirazak:
"Så vi kunde å ena sidan inte använda planen, å andra sidan var
det nödvändigt att omedelbart flytta folket. D å vädjade presidenten till alla somalier att hjälpa till så att vi kunde G användning för
plancn. Folk strömmade till fran alla hall och började bygga landningsbanor \*id alla bosättningsomrädcn. Det tog mellan 7 och 14
dagar att fardigstalla en landningsbana."
Jag frågade nägra nomader hur dct kändes att flyga nar de
tidigare bara fardats p i kamel. Jag tror att de firestallde sig att dc
flugit högst ett par mil. En sa: "Resan gick sä fort att vi på ett par
timmar fardades lika lsngt som det tar en hcl dag för en kamel att
gä." En atinan sa: " Innan jag ens hade slutat den historia jag
börjat berätta så var vi framme." I cn av dc nya byarna sjöng cn
kör följande n)-kompotierade säng:

H a r ni hört vad som hände när torkan slog till?
H a r ni hört hur Sovjetunionen kom till vår hjälp?
H a r ni hört. har ni hört?
De var vänner till alla somalier,
dessa sovjetiska faglar son1 steg mot skyn.
Flygplan som framställts i tekniskt utvecklat land.
Planen fylldes med barn och gamla och med våra hyddor,
Piloten dröjde inte, han flög högre och högre över molnen,
H a n förde oss till vårt nya land,
Vi kom hit utan att känna d a m m och trötthet.
H a r ni hört, har ni hört?

En viktig detalj i transporten var att hyddorna lastades in i planen.
" Nomaderna skiljer sig inte gärna från sin ägodelar", hette det.
Tanken var att de inte skulle komma att sakna sina tillhörigheter
och känna sig hemma i den nya omgivningen. Visserligen började
de mycket snart efter ankomsten att bygga nya större hus till att
börja med av grenar och halm. De ersattes efter något å r gradvis av
tegelhus. "Men hade vi bränt hyddorna i stället for att ta med dem
så skulle vi fatt höra anklagelser mot regeringen for att den bränner
människors bostäder, Nu kunde alla se att vi bryr oss om", säger
överste Abdirazak.
De första yttre intrycken av d e nya platserna tycks ha varit
positiva. I södra Somalia finns både svart och röd jord. De ansvariga har varit mycket noga med att välja platser med röd jord. Svart
jord a r enligt nomadernas erfarenhet vattensjuk. Drn ä r osund och
det vimlar av moskiter och flugor. Nu kom de till röd jord som
påminde om jorden hemmavid. Det fanns gott om vatten och allt
var grönt och frodigt. För många blev de nya platserna som en
förgård till paradiset, i varje fall till cn början: "0.d u gräs. i ggr
dog mina djur för din skull - idag finns du har." Eller: ''Vi trodde
att vi just vaknat upp från en mardröm. Vi hade gått in i ett nytt lix.
som vi aldrig sett."
Men på de nya platserna mötte inte bara moskiter och grönska
utan också människor om vilka alla visste att de besatt magisk
kraft. De kunde samtala med djuren och t ex befalla krokodiler att
anfalla nykomlingarna och äta upp dem. De kunde också saga till
träden att sträcka ut sina grenar och fänga den soni kom for nära.
Och den bofasta befolkningens uppfattning om nomaderna var
inte mindre skakande. Till en början flydde hcla byar, for vem ville

ha att göra med galna människor som mördade och plundrade allt
levande.
Nu ä r ju Somalia ett av d e G lyckligt lottade länder i Afrika där
hela befolkningen talar samma språk. Så när bägge parter började
inse fördomarnas absurditet inleddes ett fruktbart samarbete. I
jordbruksområdena deltog bönderna som instruktörer och vid kusten fiskarna. Det var inte svårt for alla berörda att inse att de måste
samarbeta. Så framställdes det i varje fall officiellt, kanske en aning
idylliserande.
Men samarbetet gällde inte bara nomader-bofasta, utan också i
hög grad mellan nomaderna själva. Till de sex rehabiliteringscentra i söder hade nomader förflyttats från åtta olika regioner. O m flyttningen gav regeringen ett tillfalle att angripa problemet med
stammotsättningar som den inte var sen att utnyttja.
Överste Abdirazak: "Även om stammotsättningarna i Somalia
inte ä r så svåra som i andra länder så fanns d e ändå där. I det
avseendet hade torkan sina fördelar. Alla dessa människor som
kom från olika områden, med olika seder, olika dialekter och
vanor, de sammanfördes och larde sig leva med varandra. Vi
försökte från början hålla dern sysselsatta hela tiden. Vi la ner
stora ansträngningar på att folk inte skulle börja längta tillbaka till
sitt gamla liv. Det var en kamp mot tiden. Vi måste nå dem med de
nya idéerna tills d e var helt bofasta. Därför organiserar vi ständigt
olika program, vi utbildar dem, ger dem ansvar. Vi ger dem inte en
chans att längta tillbaka."
"Vi hade orienteringsprogram, vi larde dem hur de skulle röja
mark, hur d e skulle leva tillsammans, bygga bostäder och andra
hus gemensamt. Dessa människor ä r mycket individualistiska varje fami1.j lever for sig var de behagar, de flyttar vart d e vill nar
d e vill. Nu larde vi dem leva kollektivt."
Den minsta enheten i d e nya områdena består av en "storfamilj" om tio vanliga familjer från olika regioner och stammar. 100
familjer, alltså tio mindre enheter bildar nästa enhet och en ännu
högre enhet bildas av 1000 familjer. De minsta enhetcrna på tio
familjer, delar på allt, d e äter ur samma gryta, de bygger och
arbetar tillsammans som ett team. De artificiella stamgränserna
glöms, medlemmarna får en ny gruppidentitet.
Det är inte bara fråga om att lära sig leva tillsammans utan
också att lära sig bestämma, att ta ansvar. Som presidenten uttryckte det:
"Vi försöker G dem att acceptera ett gemensamt ansvar när det
gäller landets styre. Det kan ske i kommittéer, i grupper från
botten till toppen och från toppen till botten så att alla och cnvar

deltar i stor eller liten skala. Men rösterna måste n: upp till landets
högsta auktoritet, och högsta auktoritetens röst måste också nå
ner."
Så nomaderna får lära sig att delta i kommittéarbetet. Och det
finns gott om möjligheter. Ilet finns sociala kommittéer, halsokommittéer, utbildnings- och ekonomiska kommittéer. Nästan alla kan
delta på något sätt i någon kommitté. De som visar särskild fallenhet för ledarskap skickas till speciella skolor för att lära sig administrera, organisera arbetet och föra räkenskaper,
För att stärka den nya gruppidentiteten anordnas en rad tavlingar. Det tävlas i att bygga hus, i jordbruk, i snickeri och mycket
annat. "Det höjer moralen", sägs det.
Det tavlas också i att gå på toaletten. Nomader som hela tiden
flyttar behölrer ingen toalett. Men ilar de bosätter sig tätt tillsammans i tusental måste de andra vanor. De måste gå till särskilda
toaletter. Till en början vägrade de blankt. De menade att det
luktade illa och att man kunde riskera att en orm skulle komma
upp ur hålet och bita dem på ett känsligt ställe. D å ordnades dels
hygienorientering, dels tävlingar i att hålla rent. Den grupp som
gick flitigast på toaletten fick en flagga att plantera bland husen.
Mycket snart hade alla enheter en flagga eftersom ingen ville vara
smutsigast. De märkte också själva att det kom farre flugor ju
renare d e höll.
,411a barn går i skola. Lärarbristen a r katastrofal men undervisningen kom omedelbart igång i samtliga nya områden. Det gick i
början en lärare på 100 barn. Läraren stod framför dem med
griffeltavlan upphängd i ett trad. H a n skrek ut vad han skrivit så
att alla skulle höra och barnen skrek tillbaka i korus riar de
upprepade hans ord. Det egendomliga var att dessa barn som
undervisades på det mest primitiva vis, som saknade pennor och
papper och böcker ändå var "duktigare" och fick bättre bctyg an
barnen i huvudstaden dar klasserna inte ar större an 30 barn och
där det finns skolmateriel. Läraren som berättar det har försöker
förklara varför:
"De har barnen som a r uppvuxna som nomader talar bättre
somaliska an barnen i staderna. Deras liv överensstämmer mer
med vår tradition och vårt språk. helt enkelt därför att de lever i
enlighet med traditionen och det gör inte stadsbar~ieri.Kanske blir
nomadbarnen också mer receptiva därför att det inte finns så
mycket som distraherar dem. Stadsbarnen känner inte hcller till
namnen på träd, växter, djur och fåglar darfor att de aldrig har sett
dem. De ser ju bara stadsgatorna."
De nomader som valt att bli jordbrukare fick bosatta sig i tre

Boskapsskötande nomader hanterar for första gången i sitt liv en hacka - de
har blivit jordbrukare.

områden mellan d e båda floderna. Det var aldrig fråga om att med
bara händerna röja jungfrulig mark. Jorden var mer eller mindre
serverad. Före nomaderna hade bulldozers, stubbrytare och nivellörer gått fram. Så kom traktorer med plogar och harvar. Så
grävskopor som skovlade u p p kanaler och diken. Cementblandare
for vattenreservoarerna.
Många nomader hade aldrig överhuvudtaget kommit i kontakt
med jordbruk. M a n kan föreställa sig vilka svårigheter det måste
ha varit att förklara for dem att resultatet av deras arbete forst
skulle visa sig efter flera månader. Utbildningen fick börja på ett
mycket elementärt stadium. Instruktörerna togs ofta från den lokala
befolkningen. Så fick de flesta sin första jordbruksutbildning. Några
togs ut till Farmer's Training Centre där de gick på 30-dagarskurser. Kurserna var ganska mångsidiga och omfattade dels rent
lantbrukstekniska ämnen - sådd, skörd, gödning, konstbevattning
osv men dels också föreläsningar i vetenskaplig socialism och läsoch skrivövningar.
Varje familj tilldelades tre hektar mark. Rcgcringen i o r d e sig
tydligen inga illusioner om att dessa traditionella individualister
skulle lära sig kollektivt ägande från en dag till en annan. Men alla
inköp organiserades gemensamt, varor, verktyg, redskap. Meningen var att jordbrukarna inom en femårsperiod skulle slå samman
sina egendomar och driva jordbruket kollektivt. Då skulle också
verksamheten löna sig eller i varje fall gå ihop, befolkningen skulle
bli sj älvforsörjande.

Nomader som vill bli Jzskare lär
sig umgås med havet.
Det ä r märkligt nog att se nomader fumligt och valhänt hacka i
jorden och agna sitt liv åt ett så föraktligt yrke som bondens. Men
närmast sensationellt a r det att se dessa boskapsskötare i kust- och
fiskestaden Brava. En nomad berättar:
' g a g hade 85 kameler och 600 far och getter. Alla dog och
dessutom två barn. Vi var 12 i familjen och vi skulle alla ha dött
om inte regeringen hämtat oss och räddat oss.

Nomader .rom b l i u i t j s k a r e , ettyl-ke (le tidigare djupt foraktat.

Fiskfabriken i Brava.

" Har du varit vid havet tidigare?"
'CJag har hört talas om havet men aldrig sett det."
" Har du ätit fisk förut?"
"ag har aldrig ens sett en fisk."
"Tycker du om fisk nu?"
"Först tyckte jag det luktade och smakade vidrigt. Men nu har
jag vant mig och äter det varje dag."
Den ömsesidiga misstänksamheten mellan de ursprungliga Bravaborna och de nyinflyttade nomaderna var från början lika stark
som i jordbruksområdena.
Den politiske officeren i Brava:
"För att fa d e två grupperna att förstå varandra och forhoppningslris bli goda grannar och vänner i framtiden gjorde vi följande
arrangemang. Nomaderna anordnade en utställning dar de visade
intc bara alla de ting som hör ihop med nomadli~retutan ocksä sina
sånger och danser. Samtidigt anordnade befolkningen i Brava en
liknande utställning dar d e arisade sin traditionella kultur. Därefter
arrangerades en marsch for att fira revolutionsdagen den 21 oktober. Alla dcltog och bidrog pä det sättet till att avliva rykten och
misstänksamhet, Stadsborna kom och halsade p2 nomaderna i
deras nya by och nomaderna utforskade staden."
Det var i september 1975 som nomaderna började sin utbildning
som fiskare. Fyra månadcr senare hade mer a n 1000 lart sig
tillrackligt för att p2 egen hand ge sig ut i srnähatar och fiska. Dc

D ef d nomaderna i Braua uppfor sina egna hzis.

fick lära sig bada och simma och överhuvudtaget umgås med
havet. Och det kanske svåraste av allt: de lärde sig äta fisk.
Politiska officeren: "Vi lyckades få havet och nomaderna att bli
vänner.''
Men naturligtvis har inte allt varit problemfritt och idylliskt.
Vem kan se in i människors hjärtan? Kanske ger den unga kvinnan
som förlorat två barn i torkkatastrofen en syn på omflyttningar
som inte bara a r hennes egen:
"I vårt förra liv hade vi så många kameler och getter. Vi har
förlorat allt. Det ar sant att vi nu lever ett nytt liv som somliga
säger också ar ett högre och bättre liv. Och ändå a r det så att alla
de som talar så mycket och så högt om ett nytt liv de talar inte
sanning. De flesta kan inte glömma. De håller kvar i sitt minne allt
det de hade förut, allt det de förlorat, barnen och djuren. De tanker
jämt på det och gråter över det."
Överste Abdirazak sammanfattar: "Vi hade två a ~ ~ s i k tmed
e r de
här väldiga bosättningsprojekten. Den första var att ge ett exempel
för alla nomader i landet. O m de här första nomaderna lyckades
med sitt nya liv så tror vi att vi så småningom också ska f2 alla
andra nomader bofasta.
Den andra avsikten var ekonomisk. Vi tror att om vi lyckas
med de har projekten så blir det möjligt att på ett helt annat satt
utnyttja landets resurser. Vi tror att inom fem år så kommer landet
att ha tjänat mer på det här an vad nomaderna kostat landet. Nar
det galler jordbrukarna så tror vi att de har nomaderna kommer
att ha gjort större framsteg an den bofasta bondebefolkningen som
är individualistisk och håller hårt var och en på sin lilla platt land.
De var inte organiserade och fick aldrig den hjälp de behövde. I\/len
de här nomaderna har redan börjat arbeta kollektivt. De kommer
att utgöra en av det socialistiska Somalias främsta tillgångar och
samtidigt framstå som ett exempel för de traditionella bönderna."
Det har hände hösten 1975. Såren efter hungerfasorna var ännu
farska och värkande. Det fanns hos nomaderna en glädje och
tacksamhet över räddningen meil också e11 osäkerhet, kanske fruktan inför framtiden. Den framtiden har vi nått nu. Det ar nu
nomaderna skulle börja bära sig. Gör dc det? Hur blev deras
fi-amtid? Dci ska jag återkomma till i slutkapitlci. För innan den
framtiden nåddes kom allt i~ltresseoch all kraft i landet att koncentreras på något helt annat. Det blev krig.

Den tredje udden

I oktober 1977 forjag till Somalia for tredje gången. Jag reste så att
jag skulle komma lagom till nationaldagen den 21 oktober. Jag
ville se paraderna på stadion, höra presidenten tala, pejla stamningarna. Somalia var i krig.
Men i Köpenhamn var det stopp. En upphetsad flygtjänsteman
meddelade att flygplatsen i Mogadishu var stängd på obestämd
tid. Jag hade val anat det. Ett kapat Lufthansaplan som irrat runt i
Europa och Asien hade till slut landat i Afrika, i Mogadishu av alla
platser. Ett västtyskt specialkommando hade stormat planet och
räddat passagerarna. Den tyska stormgruppen var tidningarnas
kelgrisar for dagen tillsammans med Somalias president som givit
sitt medgivande till stormningen.
Nar jag landade några dagar senare i Mogadishu stod Lufthansaplanet fortfarande kvar i utkanten av flygfaltet. Vad hade Somalia fått i utbyte for sitt tillmötesgående mot Vasttyskland? Jag
frågade presidenten några dagar senare. H a n blev närmast fornärmad och avvisade alla sådana tankar. "Det var vår moraliska
mänskliga plikt", förklarade han. "Det a r en förolämpning mot
Somalia att påstå att vi skulle ha handlat av ekonomiska skal."
På plattan patrullerade beväpnade soldater. De ställde upp sig
på båda sidor om trappan när vi debarkerade. Över stationsbyggnaden slokade Somalias flagga, blå med en vit femuddig stjärna,
symbolen for Storsomalias fem delar. Det krig som just pågick
gällde udd nummer tre - Västsomalia.
Vad a r det som ä r så attraktivt med Vastsomalia, främst Ogaden, att etiopier och somalier så länge fort omväxlande varma och
kalla krig om området? En öken om vilken det sägs att t o m
schakalen skriver sitt testamente innan han vågar sig ut i den.
Strategiskt är Ogaden inte särskilt intressant och några naturtillgångar att tala o m tycks heller inte finnas. Ett amerikanskt oljebolag borrade under några å r och fann en del jordgas men inte
tillräckligt for att det skulle löna sig att exploatera. Nej värdet
ligger på andra områden.
De flesta människor i Somalia och i Ogaden a r nomader. De har
under generationer lart att anpassa sig till en karg natur. hled
kameler, kor och getter drar de omkring på jakt efter betesmarker.

Vanligen flyttar d e säsongsvis. S a r de stora regnen kommer i mars
eller april - om de kommer - drar nomaderna från norra Somalia
österut till Haud som ligger i Etiopien. Under deil har tiden blir
den torra öknen till grönskande betesmarker. Håligheter och sankor fylls med vatten. Människor och djur äter och dricker, det a r en
tid av glädje, musik, dans, poesi.
Skulle nomaderna tvingas respektera en politisk grans som råkar
ligga i deras vag, j a d å skulle det innebära en katastrof både for
dem och for den ekologiska jämvikten, Eller som kulturgeografen
Christer Krokfors uttrycker det: "Vill man undvika jordförstöring
så har somalierna med hembrunnar i gränsområdet mellan Haud
och Gollis inget annat alternativ an att beta sina hjordar i det
etiopiska Haud under regntiden. I moderna termer innebar det att
hela det område som traditionellt utgjort nordsomaliernas betesområde utgör ett enda planeringsområde. Endast en målinriktad
planering baserad på nomadism som markanvändningsform möjliggör maximalt utnyttjande av områdets rcsurser med bevarande
av resursbasen."'
Men ännu viktigare an den geografisk-ekonomiska bakgrunden
a r enligt många den somaliska nationalismen, drömmen om Storsomalia, att förena alla somalier i en stat. Nar det gällde Ogaden
var det ingen svårighet att hålla liv i den drömmen.
Den etiopiska centralmakten har alltsedan Meneliks omfattande
erövringar haft svårigheter att hålla ihop det väldiga heterogena
kejsardömet. De underkuvade folken har förtryckts, man har gjort
allt for att utplåna deras språk, deras kulturella särdrag. Nar
kejsaren störtades 1974 och militärjuntan, dergen, tog makten, steg
hoppet hos alla dessa folk - eritreaner, tigrajer, afarer, oromo,
somalier. Dergen mumlade något om regional autonomi som skulle
tillfredsställa alla nationaliteter.
klen mycket snart kom kejsartiden att framstå nästan idyllisk i
jämförelse med dergens brutalitet och blodsutgjutelse runtom i
landet. Befrielserörelser och motståndsgrupper trappade upp sin
verksamhet. Hela landet stod i brand.
För somalierna i Ogaden var förhållandena lite annorlunda an
for de andra nationaliteterna. De hade ett "hemland", republiken
Somalia. D a r fanns släktingar och vänner, dar fanns kulturell
samhörighet. I sina transistorapparater kunde de höra radiosandningar pä sitt eget språk. Nar torkkatastrofen drabbade dem kom
inte hjälpen från Etiopien, den kom från Somalia. Utblottade
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flyktingar strömmade in i Somalia och fick hjälp. Många av dem
blev bönder och fiskare inom ramen for det stora rehabiliteringsprogrammet. Jag träffade många av dem vid mitt andra besök i
Somalia.
Då, i januari 1976, hörde jag också for första gången talas om
den västsomaliska befrielsefronten, WSLF. Redan i början av
1960-talet bildades en motståndsorganisation, NASRULAH, som
betyder Guds nåd. Det var en religiös-politisk rörelse, inte särskilt
aktiv men det var ändå en början. Den ersattes 1966 av "Ogadenia
Liberation Movement". Men namnet Ogaden täckte inte rörelsens
ambitioner och 1972 ersattes den i sin tur av United Front for
Western Somalia (UFWS). Vid en kongress i januari 1975 med
300 delegater fick rörelsen sitt nuvarande namn Western Somali
Liberation Front (WSLF). En centralkommitté på 25 medlemmar
valdes och ett verkställande utskott bestående av generalsekreteraren Abdullahi Hassan Mohamoud och sex medlemmar.
En viktig kongress hölls i närheten av Harar i januari 1976. Då
bestämdes att den väpnade kampen skulle börja på allvar. De
somaliska områdena fick nu en betydligt vidare definition än tidigare. Kongressen hävdade att invånarna i de tre etiopiska provinserna Sidamo, Bale och Arussi inte var oromo som etiopierna
menade utan somalier. De talade ett språk besläktat med somaliskan - abbo och skulle alltså också befrias. Den uppgiften anförtroddes en systerorganisation till WSLF - Somali Abbo Liberation
Front (SALF). Till det kan man tillägga att eftersom det finns
många fler oromo än somalier så är det snarare somalierna som
talar orominja än oromo som talar somaliska. Vem ska befria vem?
Först ett drygt år senare under våren 1977 kom kriget igång på
allvar. Men då höll de militära och politiska förhållandena i hornet
på att i grunden förändras,
USA hade fatt en moralisk president som sa sig ogilla våld bl a
det som förekom i Etiopien. Dergen hade fått en ny ledare Mengistu Haile Mariam som i en blodig uppgörelse gjort sig av med sina
rivaler om makten. Mengistu förklarade att den vetenskapliga
socialismen nu skulle införas i Etiopien. De amerikanska militära
rådgivarna drog sig ut ur eller kastades ut ur Etiopien och det
militära biståndet upphörde.
För somalierna gällde nu eller aldrig. Svagare än så här blir
aldrig Etiopien. Nu var tidpunkten kommen att rycka till sig de
somaliska områdena i Etiopien. För ryssarna kan det inte ha varit
särskilt attraktivt att delta i ett afrikanskt lands expansionistiska
äventyr i ett annat afrikanskt land. klen Etiopien med sin nya
regim bjöd på intressanta niGjliglieter. Inte bara for att sprida

Fallskärmstrupper paraderar pci nationaldagen den 21 oktober.

världsrevolutionen som det hette i högtidstalen. Etiopien ä r ocksä
ett nyckelland för den stormakt som vill öka sitt inflytande vid
Röda havet.
Ryska militära experter och vapen började strömma in i Etiopien. Tydligen hade ryssarna föreställt sig att d e trots det skulle
3
kunna bibehålla det goda förhållandet till Somalia. Dc försökte f
till stånd en socialistisk federation mellan Somalia, Sydjemen och
Etiopien d ä r också Eritrea skulle ingå. I mars 1977 träffades
Mengistu, Siad Barre och Fidel Castro i Aden. Det var vackert
tänkt men motsättningarna var alltför stora. Ryssarna satsade alltmer pä Etiopien och förhållandet till Somalia försämrades. "Ryssarna försökte äta med bägge händer", sa somalierna och det ä r
ett allvarligt etikettsbrott i Afrika.
Samtidigt hördes förföriska locktoner frän Saudiarabien: "Kasta
ut ryssarna sä ska vi nog se till att kompensera er." Saudcrna
lovade förse Somalia med franska och brittiska vapen. Ocksa
Egypten och Iran ställde militär hjälp i utsikt. Men avgörande var
USAS löften.
Enligt Newsweek2 gick det till sä har när USA lovade hjälpa
Somalia militärt: President Siad Barres privatläkare amerikanen
Kevin Cahill for till Mogadishu i mitten av juni med ett budskap
frän amerikanska utrikesdepartementct till prcsidcnt Barre. Budskapet gick ut p5 att Förenta staternas regering intc längre \.ar
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emot ytterligare gerillaframstötar i Ogaden och att man nu var
beredd att i positiv anda se på Somalias forsvarsbehov. I utbyte
skulle Somalia utfasta sig att helt avstå från kraven på Djibouti och
norra Kenya. Med Saudiarabien, USA och ytterligare några länder bakom sig kände sig somalierna starka nog att börja kriga på
allvar utan rysk hjälp.
Redan i maj hade WSLF börjat inta en del mindre städer och
byar i Ogaden. Det sammanföll i tiden med de eritreanska befrielserörelsernas offensiv i Eritrea. I början av juni sprängdes flera
broar på järnvägslinjen Addis Abeba-Djibouti. Den järnvägen är
Etiopiens viktigaste tillfartsväg från havet. Dergen anklagade genast Somalia for dådet. Och i samma veva kom också anklagelsen
att Somalia deltog i kriget i Ogaden med reguljära styrkor. Somalia förklarade att WSLF understöddes materiellt men några reguljära somaliska trupper deltog inte i befrielsekriget.
I slutet av juli hävdade WSLF att över 60 % av Ogaden befriats.
Striderna fortsatte med allt större intensitet och koncentrerades
kring de tre stora staderna Harar, Dire Dawa och Jijiga. I Harar
låg den etiopiska tredje divisionen förlagd, i Dire Dawa den viktigaste etiopiska flygbasen i Ogaden och i Jijiga en stridsvagnsbas.
Utan dessa tre städer var segrarna i Ogaden strategiskt oviktiga.
Den 14 september föll Jijiga. Det var ett stort bakslag for Etiopien inte minst psykologiskt. Strategiskt närmast katastrofalt var
det som hände några dagar senare. Gara-Marda-passet några
kilometer väster om Jijiga föll i WSLFs händer. Gara-Marda ar
den starkaste försvarspositionen, själva porten mot Harar 100
kilometer längre västerut. Det passet tog somalierna praktiskt
taget utan motstånd. Etiopierna flydde genom passet och lämnade
väldiga förråd av vapen och ammunition efter sig. Men sen var det
stopp. Offensiven frös till ett ställningskrig.
Men det som dittills skett var tillräckligt for att amerikanerna
skulle ta tillbaka alla sina löften. Det ar en sak att sälja och leverera
vapen till en köpare som inte använder dem eller inte förstår att
använda dem. Men när det visar sig att köparen gör bruk av
vapnen på ett professionellt sätt som i Ogaden d2 måste man tanka
om. Det gjorde USA. I juli förklarade en tjänsteman vid utrikesdepartementet: "Vi menar att det ar Önskvärt att Somalia vet att det
inte behöver vara beroende av Sovjetunionen." Men i augusti hette
det: ". . . att leverera vapen vid den här tidpunkten skulle vara att
lägga bränsle på en eld som vi är mer intresserade av att slacka.'13
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Tydligt ä r att amerikanerna också började komma underfund
med att praktiskt taget alla afrikanska stater mer eller mindre klart
tog avstånd från den somaliska offensiven. Det ansågs att Somalia
brutit mot OAU-stadgan om de afrikanska gränsernas okränkbarhet. Inte heller fick Somalia stöd av Arabförbundet trots sitt medlemskap. Och det utlovade stödet från Saudiarabien blev ganska
marginellt. Somalia lämnades ute i kylan.
När jag kom till Somalia i slutet av oktober hade alltså kriget
kört fast fullständigt. Alla visste att Somalia deltog aktivt i kriget
men officiellt förnekades det fortfarande. Ett litet medgivande gjordes dock - somaliska soldater som ursprungligen kommit från
Ogaden kunde få lov att delta i kriget som frivilliga under sina
permissioner. Annars hette det att kriget fördes av Vastsomaliska
befrielsefronten.
Några större spår av kriget såg man inte i Mogadishu med
undantag förstås av de militanta handmålade affischerna överallt i
stan som hyllade WSLF och hånade etiopierna. Utländska journalister fyllde hotellen. De hade kommit mindre på grund av kriget
än for att försöka skriva något om flygkapningen. Det fanns inte
mycket att skriva om den så många började intressera sig för kriget
eftersom de ändå var på plats.
Presidenten samlade ihop oss och sa: "Vi har sagt till våra
vänner ryssarna att de ska tanka över sin aktivitet i Etiopien därför
att den äventyrar Somalias existens."
De ryska biståndsarbetarna och rådgivarna fanns ännu på plats.
Jag skulle inte gärna varit i deras kläder. Hyllningssångerna till
dem hade för länge sen tystnat och när den ena ryska familjen efter
den andra återvände hem stod somalier på flygplatsen och applåderade. Presidenten förklarade att den ryska hjälpen till Etiopien
utgjorde ett hot. Han kunde inte acceptera ryssarnas förklaring till
sina insatser att Etiopien nu var socialistiskt - "vi tror inte att
blodsutgjutelse, tortyr och dödande ar socialism" förklarade han.

Presskonferens

Från hotell Juba h a r man en fin utsikt ner över Vastsomaliska
befrielsefrontens högkvarter, en lummig hörntomt vid en av Mogadishus huvudgator. Höga träd med väldiga kronor dominerar bilden så har från ovan. En flaggstång skjuter upp över träden med
1,VSLF:s gröna och röda flagga som slokar i eftermiddagsstiltjen.
D å och d å kan man skymta genom grenverket hur människor rör
sig över gårdsplanen.
Två man kommer ut från den låga huvudbyggnaden med ett
bord emellan sig. De placerar det under det största trädet? pallar
under ett ben och prövar att bordet står stadigt. De återvänder till
huvudbyggnaden och kommer strax ut igen med två stolar var som
d e placerar framför bordet. Nar jag tittar ut nästa gång har de
ställt två stolar vid bordets ena långsida och på andra sidan bordet
i halvcirklar ett femtontal stolar. En av dem är avsedd for mig.
ordföranden i WSLF, Abdullahi Hassan, ska hålla presskonfcrens.
Klockan tre sitter vi d a r en sju, åtta journalister och representerar vad tolken kallar "varldspressen". Tolken ar ensam på andra
sidan bordet. Stolen vid hans sida a r tom. Ledaren a r försenad.
Efter en halvtimme har trästolarna blivit sa hårda att vi har svårt
att sitta stilla. Den tyske producenten från ZDF, lite lönnfet och
med begynnande valk i nacken, lutar sig mot sin fotograf och viskar så vi alla hör det: "Ein Schweinerei." Det ar alltid lite genant
nar representanter for olika nationaliteter stämmer med mina fordomsfulla föreställningar om dem. Fotografen reser sig inte och
slår ihop klackarna, men han spänner sin blå blick i producentens
mer vattniga och svarar klart och tydligt: "Jawohl, herr Doktor."
Fransmannen fran A F P sluter ögonen till hälften, drar ner sina
långa tunna läppar, höjer axlarna och slår u t med händerna i
sesten: "Tja vad kan man göra:'"
Tolken ar plågad: "Det finns säkert &got viktigt skal, kanske
talar han med presidenten."
Amerikanen fran UP1 tolkar \.arldsopinioneri: "\.i gcr Iiononi
fem minuter till. Sen gar vi.''
Tio minuter senare kommer Ahdullahi Hassan. 'Ialar uppriirt
somaliska med tolken. \'änder sig till oss. S u ler han med vackra

Abdulla,hi Hassa~z, ledare f o r
västsomtalias befrielsefront.

\rita tänder men glömmer att ögonen måste vara med i ett leende.
Blicken ä r osäker, skrämd, tycker jag: ' 7 a g har sprungit runt hela
stan och letat efter tolken, visste inte att han var har. Ursäkta mig,
gentlemen of the press."
H a n sätter sig ner lite trevande nästan blygt på den tomma
stolen: "ag tänkte inte hålla något anförande utan ber er börja
fråga genast."
UP1 börjar: " Hur ä r situationen vid H a r a r och Dire Dawa?"
Abdullahi Hassan: "Det har varit häftiga strider, särskilt runt
Harar sen någon tid."
UPI: " Inne i stan eller utanför?"
Abdullahi Hassan: "Runtomkring men också inne i en del av
stan."
U P I : " Hur länge har striderna pågått?"
Abdullahi Hassan: "Länge."
UP1 rynkar irriterat pannan: " Hur länge är länge?"
Abdullahi Hassan: "En månad."
Nu griper Reuter in, en stor och väldig engelsman rödflammig i
ansiktet och med en mage som väller fram över bältet: "Det har
sagts att er rörelse skulle ta H a r a r och Dire Dawa före den 21
oktober - Somalias nationaldag.
- Det är nu en vecka sen dess och ni
har ännu inte tagit städerna. H a r motståndet varit större än ni
tänkte?"
Abdullahi Hassan: "Något sådant uttalande har vår rörelse
aldrig i o r t . Det finns ingen som helst förbindelse mellan det
datum ni nämnde och befrielsen av de hada staderna. Jag känner

till att det cirkulerar vissa rykten bland vissa kretsar i Mogadishu
att befrielsen av de både staderna kanske skulle komma att sammanfalla med den 21 oktober. Kanske ar det dessa kretsar som har
informerat er?"
Reuter: "Uppenbart var det fel. Men vad finns det för samband
mellan WSLF och den somaliska regeringen?"
Abdullahi Hassan: "Det råder ett djupt broderligt förhållande
mellan fronten och Somalias regering."
Reuter: "Men om det a r allt, var kommer då alla vapen ifrån,
ammunition och utrustning, stridsvagnar och flygplan?"
Abdullahi Hassan: "Några flygplan visste jag inte att vi hade."
Reuters röda ansiktsfarg djupnar en nyans: "Alright jag tanker
inte argumentera om detaljer. Men var kommer allt det andra
ifrån?"
Abdullahi Hassan: "Det ar val inget konstigt med att en befrielserörelse har avancerade vapen. På en punkt har ni förstått
sammanhanget helt riktigt - vi tillverkar dem inte själva. Några
vanligt sinnade kal. . ."
En stor lastbil skramlar förbi på gatan utanför och dränker
orden.
Reuter: "Några vanligt sinnade vad?"
Abdullahi Hassan: "Några vanligt sinnade kallor har försett oss
med en del vapen. Men den allra största delen av våra vapen
kommer från den etiopiska armén som vi har besegrat i flera slag."
Nu sprider sig en viss iver över sällskapet. Flera börjar tala på en
gång. AFP vinner trots att hans starka franska accent gör det svårt
för tolken att förstå: "Har ni tillräckligt med vapen och ammunition eller behöver ni förstärkning? I så fall hur ska det gå till?"
Abdullahi Hassan: "Hittills har vi inte märkt att vi saknar
vapen. Men skulle så bli fallet så ska vi nog komma över alla de
vapen vi behöver."
Reuter rycker ut igen: "Somalias regering säger att de ger cr
materiellt stöd. Jag antar att med det menar de vapen?"
Abdullahi Hassan: "WSLF får inte vapen enbart från Somalia.
Jag hoppas att ni inte ar helt bundna av den tanken. Vi Gr stöd
från många andra kallor."
Reuter: "Kan ni namna några av de andra källorna?"
Abdullahi Hassan: "Ja, ska jag namna några så blir det hela
arabvärlden utom Libyen och Sydjemen men ocksa andra. h4en
det viktigaste ar att sä länge vi utkämpar och vinner slag över
e r inte sakna vapen."
etiopierna sä länge b e h ö ~ ~ vi
UP1 tar på sig en min som alldeles tydligt säger att nu måste
nägon reda ut begreppen och det ar klart att det blir han: "Det har

a r verkligen mycket förvirrat. Etiopierna har länge haft amerikanska vapen och har nu stora svårigheter att växla över till sovjetvapen. Men ni som a r utbildade på sovjetvapen tycks inte ha några
som helst svårigheter att växla till amerikanska?"
Abdullahi Hassan: "Min amerikanska van gör ett misstag. Ni
blandar ihop den nationella somaliska armén och WSLF. Dom har
utbildats på sovjetvapen men inte vi."
UP1:s utstående ögon vaxer och irritationsrynkan i pannan
djupnar: "Men låt oss d å försöka Pa klarhet i det har. Vad använder ni egentligen för sorts vapen? Och vilka vapen a r ni utbildade
på?"
Abdullahi Hassan: " Om ni visste nånting om befrielserörelser så
skulle ni förstå att vi inte ä r bundna till en sorts vapen -,vi måste
kanna till alla de vapen som a r tillgängliga. Vi kan använda ryska,
amerikanska, kinesiska, brittiska, franska, alla, ja t o m kore-'
anska."
UPI: 'Jag var i Kambodja nar armén använde en massa olika
vapen med en massa olika kalibrer från en massa olika länder och
jag kan försäkra er, sir, att det också blev en massa olika kaos i
Kambodja."
Abdullahi Hassan: "Vi kan ju inte tala för kambodjanerna men
for vår del har vi lagt beslag på olika slags vapen och vi har också
kunnat använda dem på ett effektivt satt."
UPI: "Menar ni alltså att era man kan manövrera de amerikanska stridsvagnar som ni tagit i Jijiga?"
Abdullahi Hassan: "Ja absolut."
UP1:s kroppsspråk a r mycket tydligt: "Det dar tror jag så mycket jag vill på."
Tyska T V n har länge suttit och darrat otåligt med ena benet.
Ku höjer han en harig arm och askar tystnad samtidigt som den
andra armen ger tecken till fotograf och ljud att rulla igång. Han
går fram till Abdullahi Hassan med en mikrofon och placerar sig
själv i en fördelaktig vinkel i förhallande till sin kamera. Abdullahi
Hassan skruvar p i sig, han sitter inte bekvämt, han trivs inte.
ZDF: "Sir, just nu drar ryssarna i stor skala in i Etiopien med
experter och krigsmaterial. Oroar det er inte?"
Abdullahi Hassan: "ag vill erinra er om att vår offensiv planerades långt innan ryssarna började stödja Etiopien. Alen vill ni
veta vad vi tanker och känner inför ryssarnas stöd så vill jag saga
att vi a r djupt chockerade. H u r kan en regering som så länge
skrutit med att den alltid stött koloniserade folk sluta upp vid sidan
av den störste förtryckaren och kolonialisten i .4frikaT Men vi
kommer att fortsatta kampen tills vi befriat varenda tum av värt

rättmätiga område. Samtidigt vill jag tillägga att vi inte har någon
som helst önskan att erövra någon annans område."
ZDF: "Har den etiopiska armén börjat använda de ryska vapnen an? Har ni tagit några?"
Abdullahi Hassan: "Så sent som i förra veckan tog vi ryska C 55
stridsvagnar. Och vi vet att de använder ryska flygplan och stalinorglar och liknande. Men vi vet också att enbart vapen vinner inga
krig."
"Men det underlättar"! kommer det torrt från UPI.
Vi tycker inpasset är roligt och alla skrattar. Alla utom Abdullahi Hassan. H a n ä r allvarlig: ler inte längre. Avståndet mellan oss
och mannen på andra sidan bordet blir med en gång så tydligt. En
gerillaledare med nomadbakgrund från Ogadenöknen mot erfarna,
kanske cyniska krigskorrespondenter som raknar krig i striking
capacity, ton, mach, kalibrar, räckvidder. Mannen mitt emot oss
raknar på fullt allvar med människor. Emotionell retorik for oss ar
djupt känd övertygelse for honom.
'yavisst underlättar det", säger han stillsamt. "Men vapen kan
aldrig uppväga det somaliska folkets vilja att kampa. O m bara
vapen skulle vinna krig d å skulle de amerikanska vapen som gavs
till Sydvietnam ha räddat den regimen."
ZDF:s kamera rullar vidare och tysken frågar: "President Siad
Barre nämnde i sitt tal häromdagen att kubaner kampar i Vastsomalia. Vad kan ni ge oss for information om det?"
Abdullahi Hassan: "Det ar riktigt att kubaner kampar i Vastsomalia, också sydjemeniter och folk från en del andra länder som jag
inte vill namna just nu."
ZDF: "Hur många kubaner och hur många sydjemeniter?"
Abdullahi Hassan: "Många många kubaner, tusentals och vi
raknar med att det finns minst 2000 sydjemeniter. blen det finns
fler kubaner an sydjemeniter. Exaktare siffror an så kan jag inte ge
er."
ZDF: "Har ni tagit några kubanska fangar?"
Abdullahi Hassan: "Ni kommer att E se och höra något i en
nara framtid. Men for ögonblicket har vi ingen önskan att slappa
ut katten ur säcken. Det ar ju fullt normalt att nar två fientliga
styrkor krigar så dödar de inte bara varandra, det brukar också
förekomma fangar."
ZDF: "Betyder det att ni inte har några kubanska fangar?"
Abdullahi Hassan: "Det h a r j a g inte sagt."
ZDF: "Danke schön."
Han bryter kameran och går tillbaka till sin stol. D5 framträder
Helsingin Sanomat for första g&igeii: "Sir, får jag lov att återvan-

da ett ögonblick till slagen vid Harar och Dire Dawa. Kan ni
uppskatta hur många som strider på er sida och hur många på den
andra sidan?"
Abdullahi Hassan: "Vi raknar med 20 000 etiopiska soldater i
Harar och Dire Dawa."
Helsingin Sanomat: "Och hur många i befrielsefronten?"
Abdullahi Hassan: "Ungefar 20 000 också. Men det kan handa
att det finns fler i befrielsefronten."
Nu hoppar van av ordning upp.
UPI: "Vänta ett tag nu. Ni vet hur många som strider på den
andra sidan men a r inte saker på hur många som strider på er egen
sida?"
Abdullahi Hassan: "Ni tycker om exakta siffror?"
UPI: ' y a det gör jag."
Abdullahi Hassan: "Då säger vi val 22 000 då."
Helsingin Sanomat: "Kan ni uppskatta förlusterna på er sida
och på den andra?"
Abdullahi Hassan: "Lyckligtvis ar det så att av tio som dödats i
kriget ar nio etiopier eller rättare abessinier och en befrielsekampe."
UP1 studsar upp igen: ' y a ja ja men hur många?"
Abdullahi Hassan: "Jag skulle tro att minst 30000 etiopier
dödats i det har kriget. Under de tre senaste månaderna."
Nu räcker AP upp ett smalt spetsigt pekfinger och får ordet. Han
ar själv smal och spetsig med tunn hög nasa och stripigt svart hår.
Han talar en utsökt public school-engelska och ar så artig att hans
inledande "sir" låter närmast ironiskt. Vilket det möjligen också
ar: "Sir, hur många invånare bor i det område som ni har for avsikt
att befria?"
Abdullahi Hassan: "Varifrån kommer ni?"
AP: "Varifrån jag kommer?"
Abdullahi Hassan: "Ja."
AP: "Jag representerar Associated Press i Nairobi."
Abdullahi Hassan: "Är ni britt?"
AP: ''Ja men jag arbetar för amerikaner - vi har alla våra
problem."
Alla utom Abdullahi Hassan skrattar igen.
Abdullahi Hassan: "Som ni vet lydde vårt land under brittiskt
styre en tid efter andra världskriget. Britterna brydde sig aldrig om
att rakna befolkningen. Den etiopiska regeringen förnekar att det
alls existerar ett somaliskt folk i vårt område. Det ar alltså så att
befolkningen i de somaliska områdena överhuvudtaget aldrig har
raknats. Men om jag ska ge er en grov uppskattning skulle jag saga

tio miijoner."
Nu blir det fart på UP1 igen. H a n blir så uppskärrad att hans
röst far upp i falsett: "Tio miljoner!!!"
Ahdullahi Hassan: 'ya."
UPI: "I Ogadenöknen???"
Abdullahi Hassan: "Ni a r ju helt hunden av den etiopiska
beskrivningen av Vastsomalia som Ogaden. Det ar inte alls samma
sak."
U P I : " O K var d å snäll och definiera Vastsomalia."
Abdullahi Hassan: "Vastsomalia omfattar Sidamo, Bali, Arussi
och Harar. Ogaden ar bara en del av Harar."
AP: "Innefattar det har också en bit av Kenya?"
Abdullahi Hassan: "Nej, nej, det a r ju en helt annan fråga."
AP: "Djibouti?"
Abdullahi Hassan: "Nej, nej. Jag måste be er att inte blanda
ihop Vastsomalia med Djibouti som a r ett helt självständigt land.
Och Northern Frontier District i Kenya a r idag en del av Kenya.
Det a r två fullkomligt skilda problemområden som inte har ett
dugg med Vastsomalia att göra.
U P I : "Nej nu måste jag f; klarhet i det har. hlenar ni att
Vastsomalia har tre gånger så många somalier som Somalis?"
Abdullahi Hassan: ' y a . Vastsomalia a r ett mycket stort område.
Det finns många länder i Europa som a r mycket mindre. 650 000
km' "
U P I : "Ar alla dessa 650000 km' för närvarande en del av
Etiopien?"
Abdullahi Hassan: "Nej, det a r inte en del av Etiopien. Det har
koloniserats av Etiopien."
Det a r nästan for mycket for U P I . Hans ögon tränger ut ur
huvudet och handen med pennan skakar. H a n tycks marka det
s.jalv och lugnar ner sig. Talar nu överdrivet långsamt och tydligt
som till ett envist barn: "Det a r inte meningen att k1y1.a hår. Men
a r det område \vi talar om för närvarande en del av den politiska
skapelse på kartan som man annars brukar kalla Etiopien?"
Ahdullahi Hassan: "Det var tidigare en del alr det etiopiska
imperiet. Nu a r det delvis befriat område."
AP: " Hur många av dessa tio miljoner bar vapen i hefrielserörelsen?"
Abdullahi Hassan: "Det vore oklokt att nu medan striderna
ännu pågår ange exakta siffror. hleri iii kan lita på mig nar jag
säger att det a r många - tiotusentals. Och ni kan peka ut ~rilken
somalier som helst i det har området - han ar en potentiell rrkryt.
Eller också hjälper han befrielserörelsen p5 ett eller annat satt."

Sveriges Radio är mindre intresserad av militära synpunkter,
mer ab politiska. Så jag frågar om framtiden: "När ni har befriat
det här väldiga området vad har ni då tänkt er att göra med det?
Tydligen \il1 ni inte grunda en egen stat?"
Abdullahi Hassan: "Vem säger att vi inte vill ha \Gr egen stat?"
Sveriges Radio: "Det var det intryck jag hade."
Abdullahi Hassan: "Det har vi aldrig sagt."
Sveriges Radio: "Men namnet Västsomalia . . .?"
Abdullahi Hassan: "När vi en gång har befriat vårt område från
den etiopiska koloniala regimen så kommer områdets öde att helt
ligga i händerna på befolkningen i Vastsomalia. De kommer i
demokratisk ordning att tillfrågas om de vill att deras område skall
anslutas till Somalia eller bli en suverän självständig stat."
Sveriges Radio: "Och vad har ni egentligen for ideologiska
föreställningar? Jag menar hur ska det samhälle se ut som ni vill
bygga?"
Abdullahi Hassan: "Vi är inte kommunister och inte heller
kapitalister for vi har inga pengar, vi är nationalister som försöker
ta till vara våra rättigheter.''
Sveriges Radio: "Är det allt ni kan säga om framtiden?''
Abdullahi Hassan: "För närvarande varken kan eller vill jag
säga mer."
Han ser på klockan och säger något till tolken. En kort överläggning.
Abdullahi Hassan: "Gentlemen of the press. Jag måste tyvärr
iväg till ett annat viktigt möte. Jag tackar er for era intelligenta
frågor och hoppas ni vidarebefordrar era djupgående förstahandskunskaper till en okunnig världsopinion. Tack och adjö."

Jag ar hemma

Höstrusk skulle man nästan kunna saga om det inte varit for
värmen och grönskan. De "små regnen" som ofta inte kommer alls
blev den har vintern, 1977, till stora regn. Vägar blev ofarbara,
flygfalt sjöar.
Men en dag försenade kommer vi ä n d i iväg frän Mogadishu 28 "västliga" journalister. Den ordinarie flygtrafiken mellan Mogadishu i söder och landets andra stad, Hargeisa, i norr a r inställd
sedan i somras d ä kriget mellan Etiopien och WSLF blossade upp
pä allvar. Vi stuvas in i ett militärplan - en rysk Antonov med
härda plastbankar längs sidorna och en wire över huvudena att
kroka fast fallskärmen i. En äldre gråhårig somalier sjunker tung
och väldig ner på banken bredvid mig. Han strälar över hela
ansiktet och börjar omedelbart prata:
' y a g heter O m a r Amin och nu ska jag hem."
"Till Hargeisa?"
"Nej, till Jijiga i det befriade omrädet."
"Dit ska vi ocksä."
"Du ar journalist?"
' y a , och du?"
' y a g ar avdelningschef vid läskedrycksfabriken - Coca Cola,
Fanta, Sprite."
Motorerna ökar varvet. Planet saknar isolering. Dänet gör all
konversation omöjlig. När vi når flight level och motorerna lugnar
ner sig något fortsätter han:
"ag har inte varit i Jijiga sen 1958 d ä jag flydde därifrån. Tank
dig det, jag har inte varit hemma på 19 är! Först var jag i Aden
men sä började dom bomba dar 1967 och d å flydde jag till Saudiarabien. Men d e senaste åren har jag bott i blogadishu."
" Har du familj i Jijiga?"
'Javisst det är ju därför jag vill tillbaka. En bror har dödats i
kriget, en annan a r i armbn men den tredje är hemma. Jag har
förresten bekostat utbildning for hans son, han studerar nu vid
t . sa h a r j a g två systrar, en med sex barn.
universitetet i K u ~ ~ e iOch
Dom var små nar jag for hemifrån.
" Har du inte hört riågot fi.åri din familj p2 hela tiden?

Bybor i Ogaden hälsar journalisttruppen.

"Jovisst genom vänner som kunnat åka dit. Senast for ett år
sen."
"Så d u har inte hört något f r i n dom efter befrielsen?"

"Nej."
"Och dom vet inte att du kommer?''
"Yej, du kan tänka dig vilken överraskning! Hans skratt överröstar motorerna. E n manad har jag fatt ledigt från laskedrycksfabriken for att vara med min familj."
Planet tar tre timmar på sig till Hargeisa. Gör en stor omväg
kring vad somalierila kallar "deri provisoriska grarisen" och etiopierna "den permanenta gränsen".
I Hargcisa regn. En stor östtysk truck och fem landrovers vantar
oss. En liten pickup med beväpnade somalier kör före. O m a r Amin
kommer och sätter sig bredvid mig igen. i\;u sjunger lian. Vi kör
fast flera gånger. O m a r Amin ar varje gång den förste som ger sig
ut i regnet och skjuter på. I mockaskor och nypressade byxor
klafsar han till knäna i gyttjan. Efter ilagra timmar kör vi igenom
en flod. Karava:~en gör halt. Guide11 pekar p2 en röd och grön
flagga med vit stjaraa.
"Ni befinner er nu på befriöt omrade". sager lian litc iiiigtidligt.
"Du befinner dig i mitt land". lagger O m a r Amin till.
Ö~flaskordclas u t . Pickupen gci. sig. ivat: ita an att \.anta på oss.

Under vintern 1977-78 var staden
Jijiga i befrielserörelsens händer.
Varför förstår vi ett par timmar senare när vi kör in i en liten by.
Hela befolkningen har mobiliserats. Skakande trädgrenar, knivar,
saxar och påkar halsar de oss välkomna: "Leve WSLF, död åt
Mengistu."
Omar Amin sliter åt sig en kniv från en kvinna och viftar med
den framför ögonen på mig: "Ner med den etiopiska kolonialismen, 1ex.e WSLF!"
Det ar mörkt nar vi kör in i Jijiga. "Välkommen till Jijiga" står
det på en skylt på amharinja och engelska.

R e k v t e r i Jijiga på vag tillfrontetz.

Relcvter utbildas, också kvinnor och barn.

Rvska sLrid.rz'a,gnar, krzgsbte f r i n slaget &id Harar.
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Omar Amin a r tyst nu, andäktig tänker jag mig. Vid teet i
hotellet a r han fortfarande tyst. Får bara fram ett lågt: "Jag ar
hemma."
Innan vi går och lägger oss frågar jag om han fått kontakt med
sin familj. "Nej, inte an, men dom får snart veta att jag ar har och
då kommer dom. Kanske i morgon bitti."
Klockan fem på morgonen kör vi iväg mot Harar till GaraMarda, "det omöjliga passet", som nu hålls av WSLF. På det
högsta berget ligger radarstationen Bor-Wfir som togs en mörk
regnig natt några veckor tidigare. Vi förevisas luftvärnskanoner,
stridsvagnar och berg av ammunition. Ett par etiopiska militarlager - på skrivborden fladdrar fortfarande papper i vinden, utanför
på marken skrapar gröna hjälmar, i ett rum en radiosändare, en
ABC-bok. På avstånd hör vi artillerield.
Irritationen bland journalisterna vaxer. Nyhetsfolket vill till
fronten, dar vantar smaskiga sensationer. Men våra guider tar inga
risker. Andra vill åtminstone se soldater men de ar vid fronten.
Själv vill jag gärna träffa och tala med några "vanliga" människor.
Men inte går det att tala med någon nar samtidigt 28 kameror
knäpper och surrar. Sensationalisterna, sensajournalisterna vill
tillbaka så fort som möjligt nar de inte far komma till fronten. I
Mogadishu finns en enda telexapparat som alla måste slåss eller
samsas om.
Våra guider förlorar tålamodet med oss och bestämmer att vi far
tillbaka omedelbart. Det ar mörkt nar vi stannar till vid hotellet för
en sista kopp te. Vi ska köra hela natten tillbaka till Hargeisa. Nar
jag ska gå ombord på landrovern far jag syn på Omar Amin. Han
sitter i skuggan på stenbalustraden, hopsjunken. Jag går fram till
honom men vet inte om jag ska våga fråga något.
"I morgon bitti eller kanske redan i kväll kommer dom, det ar
lite förvirrat här efter kriget."
"Sno dig på om du ska med", skriker en snaggad fransman från
Antenne 2.
Omar Amins ansikte a r vått. Regn eller svett. Men det regnar
inte längre och inte a r det särskilt varmt heller.
Han grinar upp sig och vinkar nar karavanen långsamt ger sig ut
i gyttjan.

Ordkrig
(Utdrag ur propagandaskrifter, offentliga tal och privata samtal.)

"I många hundra å r har det funnits en oberoende blomstrande
somalisk nation med flera stora stader som kulturella och kommersiella centra - Harar, Mogadishu, Berbera, Merka och Brava."
"Före d e vitas ankomst fanns det inga verkliga gränser i Afrikas
horn. Men det fanns en stat som erkändes av d e omgivande folken
och så småningom också av de europeiska länderna. Det var
Etiopien. En motsvarande statsbildning hade somalierna aldrig."
"Alla somalier talar ett gemensamt språk, vi har ett gemensamt
kulturarv, en rik skatt av poesi, vi har alla en gemensam religion Islam. Vi känner oss som ett folk oavsett var vi bor."
"De somaliska ledarna resonerar som Hitler - alla områden med
somalier ska tillhöra riket."
"Den somaliska nationen delades mellan tre europeiska kolonialmakter och en afrikansk. Den afrikanska - Abessinien - koloniserade Vastsomalia genom en kombination av egen aggression och
svekfulla avtal med de europeiska kolonialmakterna."
"Det har aldrig funnit något sådant som en suverän stat kallad
Somalia före européernas ankomst. Alltså kan man inte saga att
kolonialmakterna delade u p p ett enat land. Det har aldrig funnits
en somalisk nation."
"Nar Menelik på 1880-talet ockuperade H a r a r så hade han forsakrat sig o m stöd från d e europeiska kolonialmakterna. Harar var en
somalisk stad, ett religiöst islamskt centrum."
" Harar har aldrig varit en somalisk stad. Det har bott en minoritet
av somalier d a r men majoriteten har alltid varit oromo och andra
folk. Att Somalia gör anspråk på Harar visar klarare a n något att
somalierna inte i första hand a r ute for att "befria" somalier utan
for att expandera."

"Kolonialmakterna svek oss. Våra hövdingar slöt fördrag om beskydd, men avträdde aldrig något land, de avstod aldrig från sin
frihet och sitt oberoende."
"Somalia anklagar Etiopien for att vara en kolonialmakt darfor att
Menelik träffade avtal med de europeiska makterna om gränser.
Detta istället for att göra som somalierna - sälja sitt land till
européerna. Menelik mobiliserade folket och slogs for sitt lands
oberoende."
"Britterna avstod somaliska områden till Abessinien genom ett
fördrag 1897. Det slöts utan att somalierna hördes. Sedan dess har
vi fort en ständig kamp mot imperialism och kolonialism."
"Somalierna talar ofta om sin kamp for oberoende. Men det ar en
myt. För vad a r det for en kamp? Frågan ar om något annat land i
Afrika fått sin självständighet så lätt och smärtfritt som Somalia."
"Somalierna har haft flera stora ledare som kampat for oberoende
och frigörelse från kolonialmakterna. Den störste var Said Mohamed Abdullah Hassan. Dar samarbetade de båda kolonialmakterna Abessinien och Storbritannien mot somalierna."
"Nar den södra somalikusten såldes av sultanen av Zanzibar till
Italien for den futtiga summan av 144000 pund så skedde det utan
någon som helst protest från invånarna, alltså från den s k "somaliska nationen". Och nar de norra delarna blev brittiska så skedde
det genom att hövdingarna frivilligt underkastade sig. Hur kan
man påstå att kolonialmakterna delade Somalia nar det inte fanns
något Somalia och nar underkastelsen skedde frivilligt utan protester? Snarare var det val så att kolonialisterna förde samman de
stridande stammarna, enade dem."
"Det enda vi somalier begär ä r att människorna i det omstridda
området ska få möjlighet att själva bestämma över sitt eget öde.
Det gjorde Djibouti, de valde självständighet och vi accepterade
det. I norra Kenya fick människorna möjligheter att saga ifrån
men ingen lyssnade - det beslut som fattades efter folkomröstningen dar gick stick i stav mot folkviljan."
"Men vad med OAUs principer om de koloniala gränsernas
okränkbarhet?"

"Men vad med OAUs principer om folkens ratt till sjalvbestammande?"
"Begreppet sjalvbestammande har bara den funktionen att ge
koloniserade folk sin frihet. Nar de en gång fatt den ar gränserna
okränkbara. I det har fallet har FN och OAU samma principer."
"Kolonialism ar inte knutet till en bestämd hudfarg. O m svarta
koloniserar svarta så ar det likväl kolonialism. Det finns ingen
anledning att afrikanerna bara ska kasta ut de vita kolonialisterna
- de svarta måste också kastas ut. Den etiopiska kolonialismen ar
dessutom brutalare och hänsynslösare an vad den europeiska var."
"FNs och OAUs principer om folkens ratt till sjalvbestammande
galler folk som inte var självstyrande såsom exempelvis kolonier.
Det galler inte ratten att krympa medlemsstaterna genom att
stycka dem."
"Vastsomalierna har en egen befrielserörelse, WSLF som kampar
for sitt lands frihet. Kampen galler att befolkningen ska fa möjlighet att saga ifrån om man vill bilda en egen självständig stat eller
ansluta sig till Somalia eller kanske kvarstå som en del av Etiopien.
Vi stöder den rörelsen darfor att vi hyllar principen om alla folks
ratt till sjalvbestammande."
"Ni stöder inte bara rörelsen, ni ingrep aktivt i kriget 1977, inte
bara med krigsmaterial utan också med trupper."
"Det ar ändå fråga om våra bröder, vårt eget folk, det ar val
naturligt att vi stöder dem mer aktivt an andra folk. Men vi tycker
också att Eritrea och Vastsahara t ex ska ha ratt till sjalvbestammande."
"De somaliska ledarna börjar bli oroliga nar de ser att befolkningen i Ogaden inte alls ar så försummad som de hävdar. I själva
verket föredrar befolkningen att leva i Etiopien, det gör de långt
hellre an förenar sig med Somalia. De har större trygghet inom
Etiopiens gränser."
"Om det ar så att befolkningen i Vastsomalia föredrar att tillhöra
Etiopien så accepterar vi det. hten bevisa det forst genom att fråga
folket."

"Om Somalia upphörde med sina expansionistiska ambitioner
skulle Etiopien och Somalia kunna gå samman i en union på
socialistisk grund, det skulle bli ett fruktbärande samarbete för
båda parter. Men Somalia förgör sig själv genom sin aggressivitet
lika "självförintande som en människa som ligger på rygg och
spottar."
"Hur kan ett land som kallar sig socialistiskt skicka ut sina bondemassor i ett imperialistiskt krig? Hur kan ett socialistiskt land
fortsätta och t o m öka kejsartidens förtryck bland de underkuvade
folken?"
"Somalia följer den klassiska vägen att lugna ner en missnöjd
befolkning, en befolkning med svikna förväntningar, med svåra
stammotsättningar, tilltagande fattigdom - de riktar missnöjet
utanför gränserna, skyller på en inbillad fiende som de kan börja
krig med och utvidga sina gränser. På det sättet avleds och kanaliseras det inhemska missnöjet och hotet från de egna massorna."
"Varför skulle Somalia expandera
fred?"

-

Somalia vill inget annat an

"Somalia ar chauvinistiskt."
"De förtryckta folken i det s k Etiopien kommer att resa sig med
allt större vrede och kraft och då hjälper inte ett aldrig så massivt
militärt bistånd från Sovjet och Cuba. Folken kommer att segra."
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"Dock ar mannens ratt något större '

Maryan ä r liten och bräcklig, klädd i lång, vid brokig klänning,
konstfullt uppsatt hår under en schal av samma material som
klänningen. Hon talar med mjuk låg röst. Hennes engelska a r dålig
och lite osäkert ser hon u p p mot två ideologer från Politiska byrån
som ska tolka.
Maryan berättar o m vad revolutionen betytt for d e somaliska
kvinnorna - frihet, självständighet, möjligheter. Lite abstrakt, lite
yvigt, lite propagandistiskt. Jag vet inte om det ä r Maryan som
talar så eller d e båda Översättande ideologerna.
" Men nog har ni val lite kvar? Inte har ni val nått anda fram
än??'
"Nej, naturligtvis inte."
" Vad betraktar ni som det största problemet, som den viktigaste
uppgiften?"
"Utbildning, utan tvekan utbildning. K a n vi inte utbilda kvinnorna, så kan vi aldrig komma någon vart, aldrig havda oss, aldrig
få samma möjligheter som mannen."
" Men finns det inte annat som a r minst lika hämmande omskärelse t ex?"
Nu blir det lite oroligt bland ideologerna. De kastar en snabb
blick på varandra, bryr sig inte om att översätta frågan.
"Det a r ett sekundärt problem som försvinner mer och mer."
" Kan ni inte översatta frågan?"
De Översätter. Maryan börjar tala ganska länge. Nar översattningen kommer a r den mycket kortfattad:
"Det a r tradition hos oss."
" Men a r det inte en tradition som ni måste göra er av med o m
kvinnorna nånsin ska få sin frigörelse?"
Ingen Översättning nu heller.
"Det förstår vi inte. Flickorna vill det ju själva. Du skulle se hur
ivriga de små flickorna a r att bli omskurna."
" Men a r det inte ett satt att trycka ner och kontrollera kvinnorna? Please, fråga henne."
Motvilligt översätter de frågan. Maryan nickar och säger något.
''Hon säger att det ä r ett problem."
''En kvinna kan ju aldrig f
3 ut något a\. att ligga mcd en man."

'70,det kan hon visst det."
"Men ni skar ju bort hela klitoris."
"Hon kan i alla fall njuta av det."
" Hur vet ni det?"
"Det kan man ju se i hennes ansikte."
"Fråga Maryan."
h4aryan ler nar hon förstår vad vi talar om.
"Hon säger att det a r ett problem."
Det har samtalet utspelades i mitten av 70-talet. Sedan dess har
det hänt mycket. Nu diskuteras kvinnlig omskärelse tämligen öppet. I kvinnoorganisationen ser man idag på omskärelse som ett av
de allra viktigaste problemen att ta itu med. Särskilt den faraoniska varianten. Det ar den brutalaste, den riskfylldaste och den
vanligaste.
Den faraoniska omskärelsen, infibulationen: forst skar man bort
klitoris, så de inre blygdläpparna, De yttre blygdläpparnas insidor
skars bort och trycks samman, sys ihop med en liten öppning for
urin och mensblod.
Sen finns det mildare former dar mer eller mindre av klitoris och
de inre blygdläpparna skars bort. Den mildaste formen kallas
sunna och kan bestå bara av att man tar bort hinnan över klitoris.
Operationerna utfors med kniv, rakblad eller en glasbit.
Så oskyldig den a r vår europeiska jungfrutro!
Nar kvinnan gift sig och hennes man ska ta sin jungfru i besittning så kan han antingen göra det genom att tränga in med våld så
att han fläker upp de hopvuxna yttre blygdläpparna eller han kan
skara upp dem med en kniv. Vilken metod han an använder så
åstadkommer han en öppning stor nog for sig själv. Men den
öppningen ar alldeles otillräcklig nar kvinnan ska föda barn. Alltså
ytterligare operation. Operationerna sker nästan alltid utan hygieniska och antiseptiska åtgärder. Det händer att omskärelsen
utfors av sjukvårdare med lokalbedövning. Det anses emellertid
inte så lyckat eftersom offret d å inte stretar emot så mycket och
stympningen blir annu värre.
Edna Adan Ismail heter en modig kvinna som tidigare arbetade
vid Ministry of Health och dessförinnan som barnmorska. I mars
1977 höll hon ett föredrag för 500 kvinnor som just bildat Demokratiska kvinnors förening. De representerade landets 16 regioner.
Edna talade om kvinnlig omskärelse, det var första gången någon
gjorde det offentligt. Helt överraskande for henne själv mottogs
föredraget med entusiasm. Samtliga stödde hennes förslag att med
all kraft bekämpa i första hand den barbariska faraoniska omskarelsen.

Året därpå kom nästa sensation. T r e medicinstuderande (manliga!) vid universitetet i Mogadishu gjorde en undersökning o m
omskärelse som förberedelse for en avhandling. De intervjuade 290
kvinnor i Benadirregionen, dels om de intervjuade själva, dels om
1132 av deras kvinnliga släktingar.'
Undersökningen var val inte rättvisande genom att de intervjuade inte var särskilt representativa for den somaliska kvinnan i
allmänhet. Men en rättvisande undersökning skulle säkert givit
ännu mer chockerande resultat. 35 '/O av d e intervjuade var hemmafruar, 50 % studenter och 15 % tjänsteman och affarskvinnor.
Inga nomadkvinnor som dock utgör den stora majoriteten i Somalia. De flesta av d e intervjuade kunde läsa och skriva, däremot var
deras föräldrar i allmänhet analfabeter.
85,2 '/O av d e direkt tillfrågade hade omskurits faraoniskt. 69 '/O
av operationerna hade utforts i hemmet, 31 % på sjukhus eller
kliniker.
Över hälften av operationerna utfördes av kloka gummor utan
modern medicinsk utbildning, resten av barnmorskor eller sjukvårdare.
De flesta ingreppen utfördes nar flickorna var 5-8 år.
Av de 290 som intervjuades var 119 inte längre jungfrur - alltså
gifta far m a n väl anta. Av d e 119 deflorerades 92 p å ett "naturligt"
satt, resten, 27 med hjälp av kniv, rakblad eller sax.
Av d e 290 hamnade 108 på sjukhus som följd av komplikationer
efter operationen - infektioner, urinfortrangning, blödningar.
De fysiska skadorna ä r lätta att konstatera men vad med d e
psykiska? Edna Adan Ismail berättar: "De psykiska skadorna
börjar påverka flickorna redan i tidig ålder och kvarstår sedan
resten av livet. Långt innan barnet själv omskars ser hon andra
som just omskurits och hör skräckhistorier om infibulationsakten.
Det a r heller inte ovanligt att skrämma och hota små flickor med
att deras 'kintir', klitoris, ska skaras av om de inte lyder modern
eller andra släktingar.
Samtidigt hånar omskurna flickor de oomskurna, förolämpar
dem och kallar dem orena.
Det a r i det sinnestillståndet, en blandning av fruktan och känsla
av underlägsenhet som barnen omskars.
Många av de fysiska såren kan läkas, smärtan och obehaget
avta. De psykiska skadorna däremot kommer bara att öka ju äldre
hon blir. Urinens långsamma strilande nar hon sytts ihop istället
för den tidigare starka strålen - menstruationen med dess starka

'

Edna Adan Ismail, Female Circunicision
Khartoum 1979.
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Physical and Mental Complications.

obehag och stank - äktenskap d å infibulationen öppnas och ångesten inför varje samlag - det första barnets födelse och vetskapen att
de följande födslarna inte kommer att bli lättare.
Och trots sin motvilja mot infibulation måste hon utsatta sina
döttrar och dotterdöttrar for samma stympning."
Motiven för omskärelse ar enligt de tre studenternas undersökning:
69,5 O/'
Religiösa skal
Bevarande av jungfrudom 20,0 %
Tradition
9,5 O/O
Hygieniska skal
1,0 %
Religionen far alltså den största skulden. Men i själva verket ar
religionen i det har fallet oskyldig. Det finns ingenting i Koranen
som föreskriver faraonisk omskärelse, däremot sunna som ar en
religiös föreskrift liksom omskärelse för pojkar. Infibulation ar inte
en religiös utan en traditionell föreskrift, en urgammal sådan.
Som namnet antyder praktiserades faraonisk omskärelse redan i
gammalegyptisk tid. Det finns mumier som är omskurna. Jungfrudom var tydligen en lika värdefull skatt då som nu.
I en skrift utgiven av Somalias informationsministerium står det:
"Det a r ett bruk som kritiseras mycket av Somalias intellektuella
men inte många av dem omsätter teorierna i praktik, detta for att
de inte vågar ta risken att deras döttrar inte skulle bli gifta. Men
det ar ingen tvekan om att det ä r en sedvänja som så småningom
kommer att försvinna särskilt i staderna. Nomadbefolkningen diskuterar inte ens frågan. De flesta intellektuella har djupa rötter på
landet, det a r kanske orsaken till att de fortfarande praktiserar
omskärelse fast de mycket val känner till de fysiska skador det för
till. Men hur de an förhåller sig så vaktar alltid mödrarna noga
över döttrarnas o ~ k u l d . " ~
Somaliska skalder besjunger ofta kvinnors skönhet och behag.
Skulle man döma efter poesin vore kvinnan aktad och ärad. Också
i officiella deklarationer talas det mycket om kvinnor och deras
varde för landet, för socialismen. Och det ar klart att det ska sagas.
Alla vet att orden måste komma före handlingarna. Men verkligheten ligger långt långt efter.
Det börjar vid barnets födsel. Besvikelsen över en flicka, glädjen
över en pojke. Festligheterna nar en pojke föds, tystnaden vid en
T h e hlinistr>- of Information and National Guidance, The Role of our Socialist
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flickas födsel. Äresbetygelser för den moder som föder en pojke,
medkänsla med den som bara far en flicka.
Så uppväxten, uppfostran. Pojkarnas vilda fria lekar, flickornas
disciplinering, pojkarna leker, flickorna hjälper mamma i köket,
pojkarna springer omkring mer eller mindre nakna, flickorna ar
sedesamt kladda i långa kjolar. Vad det hela tiden galler ar ju att
nar tiden kommer fa ut ett så högt brudpris som möjligt for flickan.
Hon ska säljas så dyrt som möjligt.
Moderns värderingar ar förmodligen lite kluvna. Föder hon
gossar ökar hennes betydelse och uppskattning, föder hon flickor
kan hon rakna med hjälp i det tunga hushållsarbetet.
Vid 15 brukar flickorna giftas bort. Ofta galler det att vidmakthålla eller förbättra förhållandet mellan två slakter - i varje fall ar
det så på landet bland nomadbefolkningen. I staderna börjar nya
tankegångar vaxa fram. Ungdomarna gifter sig allt oftare av böjelse. Det hindrar inte att de tar stor hänsyn till föräldrarnas vilja och
sällan gifter sig utan deras medgivande.
Islams lagar (shariat) tillåter plygami, en man har ratt att ta sig
fyra hustrur. Men Somalias lagar tillåter - med vissa undantag bara en hustru. Den lagen har kanske inte trängt igenom särskilt
djupt men å andra sidan a r den på vag att bli överflödig. Polygamin ar på tillbakagång också bland nomaderna. Det ar dyrt att ta
sig en hustru, ännu dyrare att ta sig flera. Det anses heller inte
särskilt progressivt, "modernt", att gifta sig med mer an en kvinna.
Och det ar som sagt förbjudet. Kvinnoorganisationen kampade
hårt för den lagen. Dvs delar av organisationen. Många kvinnor
var radda for alltför omvälvande tankar. Det gällde inte minst
skilsmässa.
Enligt den traditionella shariatlagen har en man ratt att skilja
sig från sin hustru i stort sett nar han vill. Hustrun har inte
motsvarande ratt. Hon har just ingen ratt alls. Den revolutionära
regeringen införde en ny familjelag som gav kvinnor i det närmaste
samma ratt till skilsmässa som mannen. Den väckte en våldsam
opposition. Bland de religiösa, bland muslimska grannländer
främst Saudiarabien och bland kvinnorna själva. Lagen gick igenom men a r förstås svår att tillämpa.
Nu ar skilsmässor ganska sällsynta i Somalia särskilt bland
nomader som betalar ett högt brudpris vilket måste återbetalas vid
skilsmässa. Dessutom ar skilsmässa inte helt accepterat ens bland
stadsbor aven om nya idéer smyger sig in med utländska filmer och
böcker.
Den nya familjelagen var en av revolutionens landvinningar nar
det gällde kvinnans frigörelse. Men lagcn ar svårsmält för många.
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Detta trots att den p å många punkter inte a r särskilt omvälvande.
~
D a r deklareras att " mannen a r familjens ö v e r h ~ v u d " .Många
element av den traditionella lagen finns kvar, föreskrifter om samlag och avhållsamhet, amning och brudpris. Antagligen ar den nya
lagen chockerande i förhållande till traditionen men val inte i lika
hög grad i förhållande till Koranen. I Koranen står det visserligen:
" Mannen skall ansvara för kvinnorna, emedan Allah ju begåvat
könen med olika företräden och emedan mannen underhåller kvinnorna. E n rättskaffens kvinna skall vara lydig, trogen och tystlåtet
förtegen, på det att Allah måtte beskydda henne."4
Men i Koranen står också på tal o m döttrar: " Om någon far
veta att han fött en dotter, d å mulnar hans ansikte och han uppfylls
med vrede. För den onda nyhets skull som han erhållit döljer han
sig för människors blickar och a r i tvivel huruvida han till sin skam
och nesa skall behålla flickan eller grava ner henne i jorden. De
syndar i sanning d å de dömer så."5
I Koranen står vidare: " Hustrun har samma rättigheter som
dem mannen rimligt äger mot henne. Dock a r mannens ratt något
större. Allah a r mäktig och vis."6
Ungefar i den andan tror jag familjelagen ar skriven. Lagen a r
motsägelsefull i sitt försök att kombinera moderna jamlikhetstankar med traditionellt religiöst präglat kvinnoförakt. Men Koranen
a r också motsagelsefull. Alltså måste man läsa Koranen som fan
laser bibeln. Presidenten a r duktig på det:
"Genomgående i hela Koranen talas det om folkets intresse, om
rättvisa, o m broderskap, hederlighet, respekt och likställighet. Det
finns också stallen i Koranen som direkt hävdar likhet mellan man
och kvinna. Men man måste ha förmåga att tolka. Den som
verkligen har noga last och förstått Koranen marker att det finns
två viktiga element - för det första att alla människor a r lika inför
Gud och darfor måste det finnas rättvisa. Det andra a r att jamlikheten och rättvisan på något satt måste bevaras och upprätthållas.
Därför måste exempelvis alla lagar godkännas av folket. Med hjälp
av dessa två punkter kan vi slå vakt om kvinnans rättigheter,"
Presidenten tänder ännu en cigarett.
" Våra kvinnor har alltid varit exploaterade, alltid utnyttjats av
mannen. Det hindrar inte att de traditionellt varit mycket starka.
Under vår sjalvstandighetskamp deltog de aktivt hl a genom att
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Deqa Jama Jibril tidigare chefför
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sälja sina smycken till förmån for kampen. Mannen har förstås
alltid haft sin överlägsna attityd gentemot kvinnorna. Kvinnornas
aktivitet och mannens mentalitet korresponderade ju inte. Det
fanns väldiga möjligheter dolda hos kvinnorna som borde exploateras inte till förmån for mannen utan for hela nationen.
M a n a r annorlunda a n kvinnor. De flesta brottslingar a r man,
man har lite känsla for sina medmänniskor, det har däremot
kvinnorna, d e a r generösa, varma. Så varför inte använda dem for
att förverkliga en hög och adel idé?
Dessutom a r Somalia ett litet land med fa människor. Vi kan
inte splittra folket, vi måste stå eniga och d å menar jag också
kvinnorna. Kvinnorna a r halva folket och de måste delta i uppbyggnaden av vårt land."
Det gör kvinnorna också. Frågan a r om de inte gör det i ännu
högre grad a n männen. I varje fall när det galler aktiviteter på den
s k basnivån. I sjalvhjalpsprojekten såg man ofta fler kvinnor a n
man. Det kunde galla skolbyggen eller trädplanteringar,
jordbruksarbete eller sanddynsstabilisering. klen det gällde också
det politiska arbetet.
I orienteringscentra a r kvinnorna ofta i majoritet vid politiska
möten och kvinnoorganisationen verkar genomgående vara mer
aktiv a n de andra organisationerna. AfIan ser också ofta kvinnor i
de olika kommittéer som finns vid orienteringscentra, kommittéer
for familjerådgivning, hyresnämnder och sjals~hjalpskommittéer.
Det mest tydliga a r kanske kvinnornas dominans vid olika kurser
och vuxenundervisning. Mannen klagar: "Våra kvinnor a r aldrig

Zaynab, rekryt vid Somalias krigsmakt.

hemma nar vi behöver dem", och "ska man kanske börja laga mat
själv nu också," och "både vi man och barncn far illa av att
kvinnorna a r borta så mycket?'. osv os\,.
Under alfabetiseringskampanjen var 65 O/' av dem som avlade
laskunnighetsprov kvinnor. I dagens Somalia, i de vanliga skolorna a r siffrorna inte lika imponerande. Och d e blir mindre imponerande ju högre utbildningsnivåer man ser på.
Men ändå. Det finns ganska gott om cxempel på kvinnor som
nått långt i exempelvis den statliga administrationen. Dar finns
Faduma O m a r Hashi, parlamentsledamot och medlem i centralkommittén. Det ar en framgång ur kvinnosynpunkt men den grumlas väl lite av att Faduma ar den enda kvinnan bland centralkommitténs 73 medlemmar.
Så finns d a r Deqa JamaJibril, en tid chef eller president som det
heter for Somalias akademi for vetenskaper och konst.
De allra högsta platserna i samhället a r förstås fortfarande forbehållna man. Det finns ingcn kvinnlig medlem i politbyrån, ingcn
minister däremot viceministrar. Det finns kvinnliga författare, skådespelare och journalister. Och det finns kvinnliga militärer.
Vicepresident hluhamed Ali Samantar som också a r forsvarsminister och general säger:
"Vi menar att k\-innor ska ha samma rättigheter som man
därför att de har samma förmåga, samma förutsättningar som man

att exempelvis agna sig å t det militära yrket. Just möjligheten for
kvinnor att låta rekrytera sig till krigsmakten har utgjort en öppning för dem att havda sig i samhället. Kar det galler kvinnor i det
militära så a r det verkligen inte fråga o m att ge dem underordnade
servicearbeten. De deltar på samma villkor som mannen på alla
områden och på olika nivåer. De skjuter med artilleri, de a r fallskärmshoppare, vi har många kvinnliga officerare osv."
Jag träffar Zaynab. Hon a r rekryt, har nyligen ryckt in. Varför?
"Nar jag var yngre brukade jag beundra uniformer, de var så
vackra. Så nar det blev tillåtet for kvinnor att fa militär utbildning
så sökte jag mig genast hit. Sen har ju mina skäl blivit mindre
ytliga, nu galler det forst och främst att försvara mitt fadernesland.
Och jag har kommit att tycka om arbetet mer och mer. Jag har
funnit en plats i samhället som passar mig. Vi har ett fint kamratskap och armén tar hand om mig mer och mer. Nu tänker jag
försöka bli officer."
" Hur reagerade dina föräldrar nar du sa att d u ville bli officer?"
"Det var lite svårt i början men sen sa min far att om det
verkligen var det jag ville så var han tvungen att acceptera och
respektera det. Fast flera av mina kamrater hade stora svårigheter
med sina föräldrar."

Ej blott till Zwt

Poesi kan vara svårt nog på det egna språket, svårare på ett språk
som inte ar det egna men som man förstår, svårast på ett språk som
man överhuvudtaget inte förstår. Jag förstår inte somaliska, ar helt
hänvisad till Översättningar av den somaliska poesin. Men ett har
jag ändå förstått - poesi i Somalia a r inte en exklusiv finkulturell
angelägenhet för ett fatal högutbildade. Poesin i Somalia ar, vågar
jag påstå något som alla uppskattar och lever med och som ett
oproportionerligt stort antal människor skapar. "Vi a r ett folk av
poeter", brukar somalierna saga och kanske finns det inget annat
afrikanskt folk som kan göra ett sånt påstående med samma berattigande.
Den somaliska poesin hade och har än idag ofta en speciell
funktion. Den hånar fiender, oftast en rivaliserande stam, senare
under Said bluhamed Abdullah Hassan också kolonialmakten
England. Den manar till stordåd, till sammanhållning och idag till
uppslutning kring regeringens socialistiska program.
Men poeten a r också historieskrivare av särskild betydelse för ett
folk som anda tills helt nyligen saknade ett eget skriftspråk. Det
ligger väldiga fonder av historiska fakta och myter i poem som
ännu lever och memoreras runt om i republiken och förresten
också bland somalier utanför gränserna.
Det hindrar inte att många poem, idag kanske majoriteten,
berättar om poetens privata bekymmer. Kärlek ar ett mycket
vanligt och mycket populärt tema.
Poesins form a r sträng, formaliserad och exakt. Det mest framträdande draget a r allitteration. Varje versrad måste innehålla tvi
allitterationer. Det kan antingen vara en vokal och då går
- det bra
med vilken som helst. Har poeten däremot valt en konsonant är
han skyldig att hålla sig till den genom hela dikten. Ar det en
halvbra poet så kan det bli lite krystat ibland, säger dc som vet.
Nar man hör somaliska poeter och recitatörer läsa upp timslånga poem så frestas man förstås genast tro att det ar fråga om
improvisationer på ett givet tema. Att de gör små avvikelser,
förkortningar, förlängningar allteftersom andan rinner till. Alltså
ungefar så som Illiaden och Odysseen en gång lär ha kommit till.
hlen så ar det inte. Den somaliska poesin skapas och framförs

sällan samtidigt. Recitatören och diktaren behöver inte ens vara
samma person. Det har hänger samman med de oerhört stränga
reglerna for poesin - skanderingen, allitterationen, rytmen. Det
går helt enkelt inte att improvisera.
Det ställdes valdiga krav på memoreringsformågan eftersom
ingenting kunde skrivas ner. Först hos diktaren som ju måste hålla
i huvudet allt han diktat medan han diktar, som hela tiden måste
veta att han iakttagit de många reglerna och som sen måste kunna
läsa upp alltsammans antingen direkt for en publik eller for en
recitatör som i sin tur måste komma ihåg dikten ordagrant när han
ska framföra den. Det går otroliga historier om recitatörer som
kommer ihåg långa dikter efter att ha hört dem reciterade en gång.
Otroliga for oss darfor att vi aldrig tränat upp memoreringsformågan.
En amerikansk forskare1 berättade vid ett internationellt symposium i Mogadishu 1979 om hur det här fungerar. På samma sätt
som barn lär sig ett språk med alla dess grammatikaliska regler lär
sig diktarna och deras publik poesins regler. Barnet lär sig grammatiken uppmuntrad och rattad av familj och grannar. Det ar lätt
att förstå, så har vi alla lärt oss tala.
Men på samma satt lär sig det somaliska barnet poesins grammatik. Det uppmuntras och korrigeras vid sina försök samtidigt
som det lär sig tala. Det ä r därför, säger den amerikanske forskaren, som det har varit så svårt for somaliska skalder att exakt
förklara vad poesins regler egentligen går ut på. Det är lika svårt
som att förklara språkets grammatik. Det går inte om man inte har
ett skriftspråk och utan skriftspråk går det inte heller att förklara
poesins regler.
Men nu finns det ett skriftspråk och därmed kan poesin analyseras och beskrivas vilket också sker av bl a forskare vid Somaliaakademin. Men i och med att Somalia fick ett skriftspråk så försvann
också gradvis behovet att memorcra och recitera. De gamla skalderna och recitatörerna dör den ene efter den andre. Och ungdomen är inte särskilt intresserad av att fortsatta. Varför skulle de
också göra det? Så nu ar det bråttom om intc valdiga poetiska
tillgångar ska dö med sina memoratörer. Somaliaakademin skickar
ut folk med bandspelare i alla riktningar och registrerar så mycket
tid och pengar tillåter. Naturligtvis också musik och sånger och
berättelser, myter, traditioner, folktro, ordspråk.
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Somaliaakademin bildades i anslutning till skriftspråkets införande. Dess första uppgifter var rent språkliga - att utarbeta ett
lexikon, en grammatik osv. Sedan dess har verksamheten vidgats.
Författare av skönlitteratur, poesi, dramer, uppmuntras och stöds,
likaså konstnärer, skådespelare t o m filmare.
Poesin och musiken, också dansen, a r teaterns grundstenar.
Men teatern i Somalia har ingen lång tradition. Det har visserligen
länge funnits danser med en enkel handling. Men teater i mer
modern västerländsk mening a r ganska ny. Det började egentligen
på 1940-talet under kolonialtiden. E n del lärare och elever sysslade
med teater for att fa folk att förstå kolonialismen och dess mekanismer. Det var alltså en del av motståndsrörelsen. Språket var till en
början engelska eller arabiska, senare översattes dramerna till somaliska.
Men det dröjde innan teatern slog igenom i Somalia. Först 1964
fick landet sin första teater, Nationalteatern i Mogadishu, byggd
med kinesisk hjälp. På 60-talet spelades mest underhållande pjaser, farser, komedier om kärlek och dess komplikationer.
Nar revolutionen kom fick teatern en funktion. Teatern behövdes, den ställdes i revolutionens tjänst, uppmuntrades och stöddes.
Representanter från alla regioner strömmade till Mogadishu med
sin folklore, sina danser, sin musik. Författare uppmuntrades.
Dramer skrevs o m motsättningarna i samhället mellan reaktionärer och revolutionärer, mellan flitiga och lata, mellan sabotörer och
deras avslöjare. Det var d e stora frågorna under den första tiden i
början av 70-talet. Sen kom andra frågor i centrum - alfabetisering, nomadförflyttning, krig, flyktingar. Dramatiken har alltid
direkt och nästan omedelbart speglat samhället och dess problem.
Ett vanligt tema a r och har alltid varit generationskonflikten.
Det kan galla en konservativ familj som vill gifta bort dottern med
en rik gammal gubbe. Men flickan a r förälskad i en annan och vill
gifta sig med honom. Eller hon vill hellre ha högre utbildning an
gifta sig överhuvudtaget. Efter en del förvecklingar G r hon som
hon vill. Det kommer till nagon sorts kompromiss mellan far och
dotter, mellan generationerna. Och till skillnad från i Moliéres
dramer t ex så hånas aldrig de gamla. Pjäserna brukar sluta med
nagon sorts förståelse mellan parterna. Men även om en pjäs
handlar om karleksbekymmer så brukar den rymma också ett
aktuellt tema. Tanken a r att försöka astadkomma en lättsmalt
blandning av underhållning och undervisning.
Pjäserna a r ofta på vers, den gamla poesitraditionen går igen
med allitteration och skandering. Men idag har det tillkommit
mycket annat - rytm, musik, melodi. Mellan scenerna och i pau-

Artistprov vid Mogadishus teater.

serna uppträder ofta danslag och orkestrar som egentligen inte alls
har med pjäsen att göra.
Teatern i Mogadishu rymmer 1 200 åskådare, teatern i Hargeisa
2 500. Den byggdes i mitten av 70-talet genom självhjälp. Det ar
väldiga lokaler men de är alltid välfyllda. Överfyllda ibland.
En gång i veckan anordnar teatern i Mogadishu artistprov, eller
tävlingar som vem som helst får delta i. Det är en sorts uttagniilgsprov ungefar som vi har till vara dramatiska elevskolor. Skillnaden
är att de här proven ar offentliga och omåttligt populära, De sands
ut i radio och de fvller teatern på ett satt som jag inte trodde var
möjligt. När sittplatserna är s l u t s ~ l d avilket sker på ett kick så
meddelas det till kön. Men folk ar så ivriga att komma in att de
gärna betalar for att stå i trängsel och omåttlig hetta i gångar och
andra utrymmen.
Mellan elevproven framträder en eller annan driven och erkänd
artist, någon av teaterns populära stjärnor. Ingen ska behöva
sväva i tvivelsmål om vem som är amatör och vem som ar professionell. Men alla som framträder drabbas av samma förödande
dåliga belysningsteknik. Teatern saknar spotlights. I stallet takoch golvramper. Inget ljus ute i salongen riktat mot scenen. Alla

ansikten ligger i halvmörker särskilt om artisterna närmar sig
rampen för mycket.
Jag frågar teaterchefen Abdullahi Sheikh Hussein var alla författare och kompositörer kommer ifrån. Svaret blir det vanliga: "Vi
är ett land av poeter."
"Men dramatik a r inte detsamma som poesi?"
"Nej, men det a r slakt i varje fall har i Somalia. Våra skådespel
ar närmast vad ni i Europa skulle kalla musicaler."
"Men hur utbildar ni dem?"
"Både nar det galler kompositörer och forfattare så gillar folk
mycket mer oskolade amatörer a n professionella. Publiken känner
att de kommer direkt från folket. De som själva varit nomader
skriver och tanker på ett satt som folk tycker om - de har gemensamma erfarenheter. Glöm inte att aven befolkningen i de större
staderna som Mogadishu och Hargeisa står mycket nara nomadlivet och dess traditioner. De flesta har antingen själva varit nomader eller kommer från nomadfamiljer."
"Hur många gånger brukar ett skådespel uppföras?"
"3-4 gånger upp till 7 gånger. Så brukar vi lagga ner det ett par
månader och spela annat. Sen kan ciet tas upp igen ibland i flera
omgångar beroende på populariteten."
"Vad kostar det att gå på teatern?"
"Det varierar men i genomsnitt 10 shilling (7 kronor)."
"Kan folk betala det?"
"Har a r nastan alltid fullt."
"Räcker det for att driva teatern?"
"Nej, staten subventionerar."
"Lämnar ni nånsin huvudstaden och spelar nån annanstans?"
"Både teatern i Hargeisa och vi har nastan alltid delar av
truppen på turné. Vi far ut i småbyar och spelar utomhus. Det ar
oerhört populärt bland publiken och våra artister älskar det."
Teatern i Somalia söker sina artister, sina författare och inte
minst sina former. Det är det som ar så spännande for en besökare.
Ingenting ar fastlagt, institutionaliserat, stagnerat. Det ar likadant
på en rad andra områden. Naturvetenskapen t ex.
Kunskaperna är så små, forskningen så ny, ingen vet riktigt vad
det ar man söker. Mohamoud Abdillahi vid Somaliaakademin
säger:
"Vår första och viktigaste uppgift ar att göra oss förtrogna med
förhållanden som råder har. Vi måste lära oss från början, vi vet
just ingenting om växtlighet, jordarter. \'i försöker frilägga de
problem som ar specifikt somaliska, som inte finns i andra länder."
"Till exempel vad då?"

"Till exempel kamelen. Den finns ju på ganska begränsade
områden i världen på randen av ökenområden. Ni i i-världen ser
inte på kamelen som en ekonomisk faktor. Men vi vet att hela det
somaliska livet hänger på kameler. Så for oss ä r det ett mycket
viktigt undersökningsområde. Vi måste lära oss mycket mer om
kamelen. Avel, kan vi öka mjölk- och köttproduktionen? Kamelens
way of life."
"Och växter?"
"Problemet är ju att miljön förändras, många växter försvinner
helt enkelt. Öknen växer, torkperioderna ökar liksom överbetningen. Vi måste skynda oss att registrera vad som finns. Vi måste
snabbt rädda de växter som håller på att försvinna. Gräs, buskar,
träd. Vi planerar att hygga ett herbarium för att kunna bevara
våra växter.
Så har vi ett stort projekt på gång om medicinalväxter, Olika
växter har ju alltid spelat en stor roll for att bota sjukdomar. Vi
försöker nu samla kunskap om dem genom att intervjua kloka
gubbar och gummor. Någon gång i framtiden hoppas vi kunna
bedriva sådana undersökningar att vi far klart for oss vad det är i
växterna som är verksamt.
Vi har andra projekt om speciella somaliska sjukdomar, både
for människor och djur. H u r är sjukdomarna relaterade till våra
omständigheter, livsmönster, matvanor, stress? All vår forskning
är alltså inriktad på att kartlägga våra somaliska förhållanden for
att få klart for oss hur vi kan dra största möjliga nytta av våra
tillgångar. Det är hela tiden fråga om målforskning, aldrig grundforskning."
Förändringarna i naturen ä r snabba, förändringarna i samhället
ännu snabbare. Nya institutioner, nya idéer, nya strömningar, nya
problem. Och en ny konst som försöker spegla allt detta. Därtill
kommer alla inflytanden utifrån, film, västlig musik, dans, forsöken att anpassa sig till allt detta.
Konst for nyttoändamål har alltid funnits men den har utvecklats, sökt sig nya vägar. Målning, poesi, drama har börjat utnyttjas
for politisk propaganda och skolning. Det gäller att mobilisera
folket, övertyga folket. Också att uppfostra socialt, anpassa exempelvis till nya samlevnadsformer i städer och större samhällen. Det
kan gälla gott grannskap, goda seder, goda matvanor, bra kläder,
hur man uppträder i parker och på gator, t o m gott bordskick.
Nyttokonsten är också ekonomisk. Hantverkstekniken har forbättrats och utvecklats - träsniderier, elfenbenssniderier, smycken,
textilier. Nya yrken och fardigheter som tillkommit for att försörja
sina utövare.

Jag frågar forfattaren, journalisten, kulturpersonligheten Ibrahim M Abyan p å vilket område man tydligast kan se d e stora
förändringarna. Abyan svarar lugnt och eftertänksamt forst, sa
grips han alltmer av sitt favoritämne. H a n börjar tala med händer,
med armar i allt större gester, huvudet, hela kroppen spelar med.
"Det viktigaste a r nog att rent estetiska kategorier börjat utvecklas. Konst a r inte bara till nytta. Begreppet god smak används mer
och mer. T a våra bostäder t ex. I staderna bor vi ju inte längre i
hyddor. Vi far nya utrymmen. Idén om att ha ett särskilt sovrum.
Idén att man ska ha en sang i stallet for att sova på golvet eller
marken. .Att h a ett särskilt utrymme for kök. Och for toalett. Det a r
alltsammans fortfarande funktionella överviganden. Men så kommer det nya, d e rent estetiska sidorna.
H u r ska d e nya utrymmena se ut? M a n börjar kräva en sorts
skönhet. Odlar rabatter, blommor och sånt på gården. Det behövs
inte alls, men det a r vackert. sängöverkast, gardiner, helt onyttigt.
Eller ta det elektriska ljuset. Mycket fa människor laser hemma på
kvällarna. O m de laser så gör d e det på dagarna utomhus. Därför
ser man ofta ljus i husen som a r fargat, nästan psvkodeliskt, sånt
som hippies och andra marginalsamhallen brukade uppskatta.
Ljuset a r alltså avsett att skapa vissa känslor, kanske lugn, avkoppling. Allt detta a r nytt."
"Finns det en längtan till eller en uppskattning av naturens
skönhet?"
' y a , det börjar komma. Tidigare har förstås naturen enbart
uppskattats ur funktionell synpunkt. Vi a r nomader, praktiker,
pragmatiker. Vi stannar aldrig länge pä en plats. Därför a r naturens skönhet for oss detsamma som mycket bete och ratt sorts bete
for att djuren ska ge så mycket avkastning som möjligt. Men nu
börjar folk uppskatta gräs och trad och blommor i sig, dvs folk i
staderna. De har kanske blommor av plast i sina vardagsrum och
delvis ar det förstås en påverkan av de västliga konsumtionsvanorna. %len en sorts estetisk inriktning ä r det ändå."
" Och dansen. musiken?"
"Idag ser man danser som bara vill uttrycka skönhet. Som
varken har magisk eller didaktisk funktion. De traditionella danserna framfördes fGrstäs utomhus, idag ska de in p; teatrarnas
scener. Det päverkar dansens form. Och musiken. Den traditionella somaliska musiken var mycket primitiv, ett par toner, handklappningar, just inga instrument. Nu har man börjat använda
olika musikinstrument. Traditionella arabiska men ocksä europeiska - violiner, klarinetter, guitarrer, t o m pianon. Egendomliga nya
klanger uppstar, somalisk musik på europeiska instrument.

Museet i Hargeisa

M a n har börjat välja ut speciella sångröster för att uttrycka
olika känslor, kanske av glädje, av sorg, uppskattning, ambitioner,
hopp. En del musik får oss att kontemplera. Kraven på musiken
har förändrats med människorna. Och med påverkan utifrån.
h12nga har fatt utbildning utomlands, vi har ett italienskt förflutet,
vi har västliga danshak, en syntes av allt detta håller på att växa
fram, något som vi kanske kan kalla specifikt somaliskt.
E n helt ny konstart ä r målning. Måleri fanns inte hos nomaderna annat än som dekoration av l-iusgeråd. Idag har vi en visuell
presentation av vår verklighet. Du kan sc det överallt p5 gatorna i
form av stora plakat. De berättar att en kamp pågår, om lidande
och hopp?om det delade Somalia, om imperialism och koionialism.
17isstfinns det svagheter. Våra artister vet inte mycket om 1,jus och
skugga, inte heller o m perspektiv och fargsammanstallnin~.Alla
dessa målare är självlärda precis som de flesta konsthantverkare.
skådespelare och författare. Men uttrycksfullt ä r det. Och publiken
a r j u heller inte särskilt sofistikerad. Så d e möts, d e forstar varandra.
Redan på 50-talet började det bli ett yrke att vara artist, en kast
om man s5 viil. Numera a r det till och med respekterat, tillatet for
k\-innor. Det är en fantastisk förändring. Målare, sångare, poeter.
skådespelare betraktas inte som drönare och parasiter p5 det arbctande folket. De respekteras, har hög status dvs om de ar duktiga,

uppskattade. Nu är en ny generation särskilt av författare på väg
fram. En välutbildad generation, beläst också på internationell
litteratur. Nya symboler och bilder tas i bruk. En av våra poeter
skriver t ex i en dikt om sin kvinnas skönhet. Solen väljer att gå ner
därför att den är ängslig att jämföras med kvinnans skönhet. Och
vi har ändå särskilt vackra solnedgångar i Somalia. Han förser
alltså naturen med mänskliga känslor, personifierar naturen och
låter den samspela med människor. Det ar nytt.
Poesin försöker också idag fånga och beskriva moderna abstrakta idéer. Hittills har ju somalierna alltid hämtat sina symboler
från nyttigheter i omgivningen. En kvinna ar vacker som ett får
t ex. Nu kan man läsa om myror och bin som symboler för samarbete på högsta nivå som en ideal förebild för anpassning. Eller små
myror som bygger väldiga termitstackar av sitt spott dvs de gör
något vackert och värdefullt av något värdelöst, sitt spott. Det ar
nya bilder, man relaterar inte längre enbart till kameler och getter
och liknande."
"Man kan alltså sammanfattningsvis säga att den somaliska
konsten förändras för att kunna tolka de ekonomiska och sociala
förändringarna?"
''Ja, naturligtvis. Det ar nog svårt för er européer att förstå vad
det innebär att få nya begrepp och institutioner under en så kort
tidrymd. Begrepp som stat, ett nationellt politiskt system, en nationell känsla av ansvar. Också nya uppfattningar om lag och ratt,
om brott och straff. O m rättvisa. Vad betyder det att få en valfardsservice - skolor, sjukvård? Och hur reagerar den urbaniserade
befolkningen när den konfronteras med den västliga kulturen?
Faller vi fullständigt? Anpassar vi oss, andrar vi våra värderingar
som en del västafrikanska länder? Nej, jag tror inte det. Vår
påverkan har inte varit så stark och inte så långvarig. Ingen har
talat om för oss vad som ar god konst och vad som ar dålig. Vi
lyckades behålla vår egenart under hela kolonialtiden. Nu nar vi är
självständiga så kommer allt detta som gömts undan på våra
bakgårdar fram. Vi försöker nu göra den nödvändiga trimningen,
anpassningen för att det ska passa vår nuvarande situation, våra
nuvarande värderingar, vår smak."

Denjarde udden - och den femte

Djibouti
Januari 1976. Ett 60-tal kamouflagekladda franska fallskarmsjagare har slagit en ring runt kvarteret dar oppositionspartiet LPAI
håller möte. 1500 människor sitter tysta langs husväggarna och
stirrar på de franska soldaterna - främlingslegionärer, legoknektar,
lejda mördare, små johnwaynar med styva lappar och radda ögon.
Vi tar oss igenom kedjan och går fram till partilokalen. Ingen
hejdar oss. Luften a r tjock av spänning och hat. Ett tiotal manniskor sitter på en lastbil fangna och bevakade av gendarmerna. De
slapps nar vi kommer. En susning genom folkmassan - 'Journalister". Soldaterna byter fot, undviker att se oss, tänder cigaretter.
Partisekreteraren kommer ut med två stolar åt oss, placerar dem
en meter från soldaterna. Vi försöker vara roliga i ett desperat
försök att bryta igenom spänningen: "Men det har ar ju ingen
teater!" Den närmaste soldaten delar lapparna och grimaserar - en
gorillas leende.
En partimedlem ställer sig bredvid oss och börjar högt och
fullständigt ogenerat tala om de franska soldaterna som en förevisare i en zoologisk trädgård: "Titta på dom. Är dom inte som
primitiva djur? Dom dödar for pengar. Varje kväll kommer dom
och bryter upp våra möten. Dom tror att dom kan skrämma oss,
men dom ar mycket räddare själva."
Soldaterna börjar pyssla med sina vapen, försöker hitta på något
att saga till varandra men de undgår inte forevisarens ljudliga
demonstration: "Dom vet att hela folket ar emot dom och deras
marionett Ali Aref, den s k premiärministern. Dom ar så dumma
att dom tror att folket kan skrämmas att överge LPAI och stödja
Ali Aref."
En bil anländer fylld av rundmagade övergendarmer med skara
knän. En diskussion utbryter med de lokala partiledarna.
"Ni vet att det ä r förbjudet att samlas mer an fem personer och
har ar ni minst hundra."
Partimannen småler och ser ut över de 1 500 människorna.
"Vårt parti ar lagligt och vi håller ett lagligt politiskt möte."
Gendarmerna verkar olyckliga. Motsättningarna ar for komplicerade att reda ut - Iiberala franska frihetstraditioner, utländska

journalister, prestige inför ett upproriskt folk och vad ska chefen
saga.
' y a , jag kan inte hjälpa det här. Jag kan bara lyda order från
mina överordnade."
Gendarmchefen går bort till en bil? talar i en radiotelefon, kommer tillbaka och ger några diskreta gencrade order. Gorillorna
verkar lättade och sitter snabbt u p p i sina fordon och kör iväg.
Utan Gngar.
Morgonen därpå hamnar jag mitt i en razzia. Ett stort område i
slummen har omringats av några hundra legionärer och gendarmer. Systematiskt går d e igenom hus efter hus, letar efter vapen
och kollar identitetskort. Utan identitetskort inget arbete, ingen
skolgång for barnen, ingen rösträtt. Utan identitetskort f i r ingen
vistas i Djibouti. Staden är omgiven av minfalt och elektrifierad
taggtråd med tillräckligt hög spänning for att döda en människa
som kommer åt den - sägs det. Dessutom torn med kulsprutebeväpnade vakter. Det finns en enda ingång eller rättare utgång. Det
a r svårt att komma in men ut kommer alla som saknar identitetskort. Soldaterna samlar upp vagnslaster med människor och lampar av dem utanför barriären. E n del fors till Somalias grans, en
del till Etiopiens. De flesta a r somalier. Fransmännen och deras
man Ali Aref, premiärministern, vet att den somaliska befolkningen ar i opposition. Alltså ges bara ett begränsat antal identitetskort
till somalier och alltså kan somalierna jagas iväg från Djibouti. På
det sättet förbereds den självständighet som den franska regeringen lovat.
Djibouti var den sista franska kolonin i Afrika. Ett litet land,
egentligen bara staden Djibouti med omgivningar. Befolkningen
består av två stammar afar och issa. Afarfolket finns också i Etiopien främst i Dankalia och Awashdalen. De har sedan några å r en
befrielsefront i Etiopien, ,4LF, Afar Liberation Front som kämpar
mot det etiopiska förtrycket h l a genom att d å och d å förstöra
landsvägen mellan Addis Abeba och den eritreanska hamnstaden
Assab.
Issa ä r en somalisk stam, den dominerande främst i huvudstaden Djibouti. Många somalier har också kommit från republiken
Somalia till Djibouti för att söka arbete.
Djiboutis viktigaste inkomstkälla är hamnen och järnvägen till
Addis Abeba. Fransmannen som koloniserat Djibouti sedan 1860talet har annars inte gjort någonting för att utveckla landet. Dar
finns ingen industri och praktiskt taget ingen konstbevattning, som
skulle möjliggöra jordbruk, tillräckligt for att försörja de 250 000
invånarna.
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Franska fallskärmsjägare gör en raid i Djibouti.

Kraven på självständighet växte fram i Djibouti eller Franska
Somalikusten som det hette på den tiden, ungefar samtidigt som i
andra kolonier i Afrika. 1957 fick landet ett visst självstyre med bl a
en "territorialforsamling" med folkvalda medlemmar. Territorialförsamlingen utsåg en regering d a r den franske guvernören var
ordförande,
1967 anordnade Frankrike en folkomröstning i territoriet. O m röstningen gällde om territoriet skulle kvarstå under Frankrike
eller fä sin självständighet,
Folkomröstningen blev en stor framgång for Frankrike. Majoriteten av befolkningen röstade ja. Det blev samtidigt ett upprörande
exempel på skamlöst valfusk. Afar stödde den franska närvaron
medan issa ville ha självständighet och eventuellt förena sig med
Somalia. Alltså gällde det att köra iväg så många issa som möjligt
något som stora franska truppstyrkor ombesörjde.
I omröstningen fick också de franska medborgare som var bosatta i Djibouti delta och - något som upprörde befolkningen mer än
något annat - de tusentals franska soldater som var stationerade i
territoriet.
På liknande sätt gick det till \,id valen 1973, som också gynnade
Frankrike. Spänningen steg mellan premiärminister Ali Arefs regering dominerad av afarer och oppositionspartiet LPAI (League

Populaire Africaine de 1'Independance) lett av Hassan Gouled och
dominerat av issa.
Mitt första möte med Hassan Gouled var i december 1976. Han
bodde d å i ett litet blygsamt hus i utkanten av Djibouti. Nar jag
kommer till huset verkar allt upp och nervänt. Papper och böcker
ligger kringströdda på golvet, lådor ä r utdragna, möbler välta.
Och mitt i röran Hassan Gouled, en äldre gråhårsman, i vanliga
fall värdig, sansad, lugn - nu urförbannad. Han faktar med armarna och skriker: "Halv sex i morse stormade dom in, gendarmer och
främlingslegionarer. Sökte igenom alla lådor och hyllor och tog
med sig en bunt papper. Dom trodde att dom skulle hitta något
"subversivt" fast dom mycket val visste att det inte finns något det var rena provokationen. Men här ska snart bli ändring!"
Han lugnar sig så småningom, börjar tala om fransmännen och
deras närvaro.
"Att utnyttja stammotsattningar a r j u ett klassiskt sätt att söndra och härska. Det finns inga motsättningar mellan afar och issa
men för fransmannen är det viktigt att motivera sin närvaro genom
att peka på risken for inbördeskrig om de franska trupperna skulle
försvinna. Det är nonsens och vi går aldrig med på att 10000
militärer stannar i vårt land och ger oss en flagga i utbyte."
"Men behöver inte Djibouti skydd mot aggressiva grannlander?" frågar jag.
Jag syftade dels på Somalia som ju ville införliva landet med
republiken eftersom det till stor del bebos av somalier. Den fjärde
udden i den somaliska stjärnan. Dels syftade jag på att Djibouti ar
livsviktigt for Etiopien på grund av hamnen och järnvägen till
Addis Abeba. Men Hassan Gouled har nu hunnit samla ihop hela
sitt diplomatiska jag: "Vi kommer att utveckla en djup och varaktig vänskap med både Etiopien och Somalia."
På eftermiddagen samma dag händer följande:
En liten flicka på 9-10 år tassar barfota omkring bland trottoarens kafébord. På magen en låda med cigaretter och tuggummi
som hon bjuder ut till de franska främlingslegionärerna och gendarmerna vid borden. Ingen köper något av henne, ingen verkar
ens se henne. Hon kommer gående mot mitt bord. När hon Gr syn
på mig lyser hon upp och sträcker fram ett tuggummi. Jag vill inte
ha det.
"Men du far det", säger hon, "du behöver inte betala det."
"ag förstår inte. . ."
"Jo, för jag såg dig i morse tillsammans med Hassan Gouled och
jag såg att ni var vänner. Och hans vänner är också mina vänner.
T a nu tuggummit. Hassan Goiiled ska hjälpa oss att bli av med

Djiboutis president Hassan Gouled.

dom dar", tillägger hon och gör en föraktfull gest mot de franska
soldaterna.
Men så lätt blir man inte av med kolonialtrupper om de anser
sig ha strategiska intressen att försvara i ett område. Det blev
folkomröstning i Djibouti och så småningom sjalvstandighet sommaren1977. Men fransmannen blev kvar. Nar jag åter besöker
Djibouti några månader efter självständigheten finns det 7000
franska soldater i Djibouti. I hamnen ligger ett hangarfartyg och
några andra krigsskepp.
Jag träffar Hassan Gouled igen. Nu ar han president i den
sjalvständiga republiken Djibouti och residerar i det väldiga f d
guvernörspalatset. Jag frågar honom om de franska trupperna.
"Skillnaden a r att nu ar de har genom ett avtal mellan vår
regering och den franska. Nu ar fransmannen våra vänner.''
Runt gränserna pågår kriget mellan Etiopien och Somalia. Tusentals flyktingar har strömmat in över gränserna. Vastsomaliska
befrielsefronten har sprängt jarnvagen och hamnen ligger död. Det
finns inga industrier och inget jordbruk i Djibouti. Landet har
ingen annan inkomstkälla an jarnvagen. Det ser hopplöst ut hösten
1977.
Sommaren 1981 har antalet flyktingar stigit till 50000. Det ar
nästan lika många som i Somalia - proportionellt. Men ändå inte
lika förödande verkar det. Hassan Gouled har balanserat skickligt.
Hans lilla republik har klarat sig från alltfor svåra stammotsattningar. Visserligen hoppade hans gamle n-iedkampe och premiar-

minister Ahmed Dini av. H a n ä r afar och anklagar nu presidenten
for att gynna sin egen stam, issa. Men gamle arvfienden Ali Aref,
den förre afarledaren, hyllar Hassan Gouled for hans oväld. Stammotsättningarna finns kvar men har inte resulterat i blodiga konflikter. Så d a r fick olycksprofeterna fel.
Fel fick d e också beträffande förhållandet till Etiopien och Somalia. Vid självständigheten hette det ömsom att Etiopien kommer
att uppsluka Djibouti och att Somalia kommer att göra det. I
stallet far Hassan Gouled på besök till d e båda stora grannarna
och predikar fred och avspänning. För så länge konflikten i Hornet
fortsätter håller d e utländska investerarna sig avvaktande. Det a r
ännu långt till Hassan Gouleds dröm att förvandla Djibouti till
Röda havets Hongkong.
Djibouti har valt kapitalism, klart och entydigt. Det finns inte
ens en lapparnas bekännelse till socialism eller "afrikansk socialism" som det hycklas så mycket om i Afrika. Ekonomin a r
knuten till Frankrike men också till Saudiarabien och andra konservativa arabstater. Djibouti a r medlem i Arahforbundet.
Djihouti har en stark härd konvertibel valuta och därigenom
tillgång till många attraktiva varor som smugglas vidare till grannländernas svartabörsmarknader. Det finns nog en stark önskan hos
Djiboutis grannar att ha tillgäng till ett litet, ekonomiskt starkt
kapitalistiskt område. Så presidentens hongkongdröm är kanske
inte helt orealistisk.

Kenya, Northern Frontier District
Våren 1960 nar Storbritannien gått med på Brittiska Somalilands
krav på självständighet talade premiärminister Macmillan i parlamentet: "Hennes majestäts regering har inte uppmuntrat eller
stött något krav som kunde påverka Franska Somalilands, Kenyas
eller Etiopiens integritet och vi kommer inte heller att göra det.
Detta är något som bara kan komma ifråga om det vore de berörda
regeringarnas och folkens önskan."'
H u r ska man nu tolka ett sädant uttalande? För befolkningen i
Kenyas Northern Frontier District (NFD) fanns ingen t ~ ~ e k a n .
Macmillan hade lovat lyssna på dem, ta hänsyn till dem. Befolkningen i NFD var till stor del somalier och de ville tillhöra den nya
republiken Somalia - utbrytning alltså fran den brittiska kolonin
Kenya. Naturligtvis tolkade somalierna i den blivande republiken
uttalandet på samma satt. För vad fanns det for andra regeringar
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att ta hänsyn till an den brittiska och den somaliska? Och vad
fanns det for andra folk an somalierna i NFD att lyssna till?
Jo, det fanns andra. Etiopien kunde ju inte sagas vara direkt
inblandat men naturligtvis fanns dar ingen önskan att se ett
fientligt Somalia ännu större och starkare. Och i Kenya hade
självständighet börjat diskuteras på allvar. Där fanns förstås ingen
önskan att avträda en del av territoriet.
Frågan kom upp vid den konferens som hölls 1962 i London för
att diskutera Kenyas självständighet och konstitution. De kenyanska delegaterna motsatte sig alla tankar på att somalierna i NFD
skulle bli sjalvständiga för att kunna ansluta sig till Somalia. De
hävdade att de somalier som så önskade i stallet borde utvandra
till Somalia. De var ju ändå nomader så det spelade inte så stor roll
var de bodde.
I det laget bestämde sig den brittiska regeringen for att tillsatta
en kommission for att ta ratt på vad befolkningen i området
egentligen ville. Inte därför att det rådde något som helst tvivel om
detta men det var ett satt att 1rOrhala beslutet. Det tog åtta månader
att tillsatta kommissionen. Under dessa åtta månader arbetade sig
en ny tanke fram hos brittiska regeringen - att Somalia skulle
förhandla direkt med Kenya. Det gällde ju for britterna att inte
stöta sig med Kenya som var ett betydligt större och rikare land an
Somalia. Och de visste mycket val att sådana förhandlingar inte
skulle leda till några förändringar, Det gjorde de inte heller.
I december 1962 var kommissionen fardig med sitt arbete. Resultatet blev det väntade. Somalierna i NFD som utgjorde 62 '/O av
befolkningen ville bryta sig ut ur Kenya och tillhöra Somalia. Till
den uppfattningen anslöt sig också andra mindre, muslimska folkgrupper. En klar majoritet alltså för utbrytning.
Det blev ingen utbrytning. I mars 1963 kom beslutet. Britterna
rekommenderade att NFD skulle f% en viss autonomi i federation
med Kenya. Nar Kenya året därpå blel, självständigt följdes inte
den rekommendationen. NFD integrerades helt i Kenya.
Somalia bröt de diplomatiska förbindelserna med Storbritarinien och började stödja somalierna i NFD både moraliskt och
militärt. Radion i hlogadishu hetsade till handling, gerillakrig
utbröt i området. Kenya och Etiopien slöt sig samman i en försvarspakt riktad mot Somalia. Stormakterna trappade upp sina
vapenleveranser - USA till Etiopien och Kenya, Sovjetunionen till
Somalia.
Gerillakriget i NFD pågick i flera år. Först i slutet av 60-talet
ebbade striderna ut men motsättningen k\,arstod och kvarstår an
idag.

I november 1980 besökte Etiopiens ledare Mengistu Haile Mariam Kenya. Han höll tal och förklarade att Somalias politik var en
fara for afrikanerna och världsfreden. "Vi måste därför sätta in all
vår kraft på att möta dessa lömska anslag eftersom de utgör ett
direkt hot mot vår existens och vårt oberoende."'
Och Kenyas president Daniel arap Moi svarade:
"I två decennier och längre har våra båda länder utsatts for
republiken Somalias expansionistiska politik och militära äventyrligheter. Under hela denna tid har vi utsatts for barbariska aggressioner och fortfarande offras liv."3
Vid ett massmöte i Mogadishu några dagar senare förklarade
president Siad Barre att forsvarspakten mellan Abessinien (i den
somaliska propagandan kallas Etiopien alltid Abessinien) och Kenya är dödsdömd från början beroende på det somaliska folkets
enhet, mod och patriotism. "Den abessinska regimens avskyvärda
och aggressiva politik i Hornet har nu gått så långt att den forklarat sig vilja utrota den somaliska nationen. . . Detta påminnrr om
Hitlers hot att utrota alla judar."
Tonen mot Kenya var en annan och betydligt försonligare.
Presidenten uppmanade Kenyas president att allvarligt tänka över
vad den abessinska aggressionen i Hornet egentligen innebar. Han
fortsatte: "Även om massmedia och vissa kenyanska talesmän
varit inbegripna i fientlig propaganda mot Somalia så avstod Somalias regering att svara eftersom detta skulle tolkas som en framgång for Abessinien. Somalia har redan så stora områden och
hyser inga som helst territoriella anspråk gentemot Kenya."
Kanske håller den somaliska stjärnans femte udd på att nötas
bort. Den fjärde är redan förlorad.

'
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Somalia 1981

I mitten ett väldigt konferensbord av mahogny omgivet av stela
stolar inskjutna under bordsskivan. Rummet har tak men saknar
väggar. Det ä r fritt fram for en svalkande kvällsbris. Runt väggarna som alltså inte finns, står kanske hundra djupa fåtöljer uppstallda. I en av dem sitter tung och väldig republikens president
Mohamed Siad Barre. H a n har åldrats sen sist, blivit gråare,
Erigare, tyngre, tröttare. Talar inte längre med samma entusiasm
och lätthet. H a n söker ofta ord, det verkar vara brist på koncentration snarare ä n att han talar dålig engelska for det gör han inte.
H a n tänder en cigarett och tömmer en liten kopp svart kaffe. Det
ä r en av myterna o m honom - att han nästan uteslutande livnär sig
på cigaretter och kaffe. Sist jag såg honom var triumfens ögonblick,
hösten 1977. Nu ä r det årsskiftet 1980181. Ingen triumferar längre i
Somalia.
" Kamrat president, när vi sist träffades for drygt tre å r sedan
höll ryssarna på att lämna Somalia. Jag frågade er d å om det skulle
komma att andra revolutionens inriktning. Ni svarade att det inte
var ryssarna som uppfunnit Somalias revolution och att ingenting
skulle ändras. Vad säger ni idag?"
"Mycket har ändrats under de här tre åren men inte enbart for
att ryssarna gav sig iväg. Vi förlorade mycket tekniskt kunnande,
det skadade oss. Däremot kan man knappast säga att den politiska
inriktningen ändrats."
Presidenten talar inte o m den vetenskapliga socialismen, han
nämner inte marxism-leninismen. Det ä r inte svårt att förstå varfor, han ger själv indirckt förklaringen.
" När ryssarna gav sig ivag uppstod det ett vakuum. Det blev ett
närmande mellan oss och USAISaudiarabien."
" Har det ändrat revolutionens inriktning?"
"Nej."
H a n ö ~ e r g å rtill att tala om landets stora, allt överskuggande
problem - flyktingarna. Nämner siffran 2 miljoner, säger att 56000 dagligen kommer in över gränserna.
"Och alla behöver vad människor behöver - mat, kläder, bostäder, vatten. Det som vi har och det som vi importerar kunde
kanske vara tillräckligt for oss själva. Men n u . . .

Siad Barre vid årsskiftet 1980-81.

Det ar ju en katastrof också for alla våra planer. Vi måste skicka
lärare till dem, vi mäste skicka medicin och läkare, vi måste skicka
tjänstemän for att administrera. Vi hade ju ett dåligt ekonomiskt
läge förut, nu a r det katastrofalt.
Jag var tvungen att resa runt själv till alla distrikt, till alla
landets regioner for att be folk skänka vad de hade - kokkärl,
kläder, filtar. Regeringen klarade det inte så jag måste själv försöka
samla in så mycket som möjligt. Vi kan ju inte sitta i lugn och ro
och låta människor dö. Vi måste ge av det lilla vi har. Sä det är inte
så svårt att förstå att den ekonomiska utvecklingen stannat."
"Kan man tanka sig att f2 igång settlements på samma satt som
ni gjorde med nomaderna efter torkan 74-75?"
"Vi har ingen som helst möjlighet att ta hand om flyktingarna
pä det sättet. Det ar alldeles for dyrt, kräver alldeles for stora
resurser och de är alldeles för många. Dessutom aril1 de inte bo i
Somalia, de vill naturligtvis tillbaka till sina hemtrakter. Vi betraktar dem som 'tillfalliga besökare'."
Vid gränsen mellan Etiopien och Somalia ligger genomgångslager dar flyktingarna bara stannar nägon dag innan de transporteras vidare till mer permanenta lager inne i landet.
I ett av genomgångslägren, Al Abadey, frägar jag lagerchefen
varifrån flyktingarna kommer.
"Tidigare kom de mest från omrädena kring Harar och Jijiga
men nu kommer det fler och fler från längre bort belägna platser
upp mot det etiopiska höglandet. De kommer från Sidamo och
Baleprovinserna, också från \$70110 och Tigrai."
"Ar de alla somalier?"
"Javisst."
"Men talar de somaliska?"
"Nej, inte alltid."

FLpktingarna transporteras från genomgångslägren vid gränsen till de stora
permanenta lagren inne i landet.
Enligt ministern for flyktingfrågor Jama hluhamed Ghalib ar en
tredjedel av flyktingarna numera icke-somalier. De flesta av dem
a r oromo.
Det finns ingen exakt statistik, ingen undersökning över varifrån
flyktingarna kommer eller varför d e kommer. Tyvärr - för en
sådan undersökning, en sådan kunskap, skulle kanske kunna saga
iiågot o m den fortsatta utvecklingen och möjligheten att suga upp
flyktingarna.
Att kvinnor och barn och gamla dominerar ar lätt att se - de
utgör enligt officicll statistik 90 O/' av hela antalet. Dels beror det
på att en del av mannen deltar i motståndskampen och många har
dödats. hlen inte bara det. Komaderna har ju alltid gatt fram och
tillbaka över gränserna. Många av dem ser nu, särskilt med tanke
på torkan, en möjlighet att fa hustru och barn forsörjda. De lamilar
dem i lagren och går själva tillbaka med sin boskap.
Varför kommer flyktingarna? Av flera skal tycks det. För det
första naturligtvis på grund av kriget, gerillakriget som fortfarande
pågår. Med det foljer otaliga etiopiska övergrepp som varje flykting kan berätta om - mord, brända hus, våldtäkter, tvangsrekryteringar till armén och så vidare. Detta är det skal som somalierna
i första hand framhåller och det a r väl också det viktigaste. Mcn
det finns andra.

l o r k a n . Jag hörde en uppgift att 200000 djur dött av torkan i
Ogaden under 1980. C n d e r våren 1981 avlöstes torkan av översvämningar, lika katastrofala de.
Det tredje skalet ar ekonomiskt. Etiopierna försöker kollektivisera jordbruket och möter naturligtvis motstånd, så ar det ju alltid.
Bönderna vill inte och tvingas tydligen inte heller - inte direkt.
Men de E r inget statligt stöd till sitt jordbruk och d å klarar de sig
inte. Går de dareniot med i ett kollekti\. trader staten in med stöd
och hjälp. Jag vet inte hur viktigt det har skalet ar. Väljer man
verkligen att dra i\.ag till ett flyktingläger framför att lata sig
kollektiviseras? Det a r s\.årt att tro.
I ett av genomg5ngslagren. T u g M'ajale k r a t t a r en tysk läkare
att de Ryktingar som kommer 2s fattiga och oftast utan tillgangar
men de Sr inte alltid utsvultna. Ofia a r de i biittre kondition när de
kommer ä n efter en tid i ctt lager. blailga sjukdomar härjar. De
som kornmer a r inte vana att leva sa rnånga s5 tätt tillsamn~ans.De
lever j u annars mest i mindre grupper. Sjukdomar sprids nu lätt
och kanske a r d e sarskilt mottagliga. Praktiskt taget alla har t e s
diarré.
" Hur a r det med vattnet?"
"Dct finns vatten så det räcker, mer1 det a r mycket daliyt. Det ar
otankbart att koka vattnet, cftersorn dct inte iirins l~ranslc.det

Iiflyktinglägret Las Dure bor närmare 80 000Jlyktingal

finns inga träd, ingen ved. Det a r alltså meningslöst att behandla
människor for exempelvis inälvsmask - d e far omedelbart nya."
"Lönar det sig överhuvudtaget att behandla människor for nånting?"
Doktor Jörgen Schwend tvekar och ser sig omkring i sjukhustaltet som o m han sökte svaret på den svåra frågan.
"Det svåraste for mig har har varit att komma över vår curopeiska syn på sjukdomar och deras botande. Jag har tvingat mig att
komma ifrån den läkaretik jag a r uppvuxen med och tänka om.
h l a n måste tvinga sig till att se det på längre sikt. Det går inte att
inrikta sig på att bota sjuka individer. Vi har inga möjligheter till
det. Varken folk eller mediciner eller resurser."
På en tältsäng i ett hörn ligger en mycket sjuk ung flicka. Hon
verkar nästan genomskinlig. Hon lider av TBC och anemi. Jag ser
på flickan och så på doktorn.
' y a , jag vet att jag inte alltid kan leva som jag lär. fiaturligtvis
borde jag inte bry mig om henne utan låta henne dö. Vi borde inte
slösa bort vår kraft p å att bota individer. Istället måste vi starta
stora preventiva kampanjer. bfassvaccinationer t ex. Stora och
billiga och drivna av den lokala befolkningen. Alltså inte hota de
sjuka utan hindra d e friska från att bli sjuka. Jag ser ingen annan
möjlighet."

Läkarmottagningen i Las Dure.

Las Dure heter ett av de stora lägren. Det ligger i en stenöken.
Det finns inga trad, inget gräs, inga blommor. Inte heller några
tuppar som gal i gryningen eller ens hundar som gnäller och gnyr
om natten. Men människor finns det - 76000. I tiotusentals hyddor av grenar och skinn.
Det vilar en kompakt skitlukt över lagret. Det vanliga problemet
- det finns inga latriner och om det finns så används de inte. Är
man van att förrätta sitt tarv var som helst darfor att det finns gott
om plats och man lever i små grupper som ständigt flyttar sig, så ar
det svårt att stalla om och disciplinera sig så att man kan leva
tillsammans i stort antal. Det a r inte så lätt att inse nödvandigheten av att inte bara grava latriner utan också begagna dem.
Lakarna i Las Dure bekräftar att flyktingarna ofta a r friskare när
de kommer a n efter en tid i lagret. Det a r ont om talt och filtar,
tillgången på mat a r mycket ojämn - ibland finns det, ibland inte.
Det har bl a att göra med transportsvårigheter. Det saknas bränsle.
Importen av olja från Irak har stoppats på grund av kriget med
Iran. Somalias raffinaderi a r konstruerat for olja från Irak och
någon annan slags olja går ännu inte att raffinera dar.
En skola har inrättats i lagret, enligt uppgift for 12 000 barn. Det
finns en läkarmottagning d a r köerna ar långa. Vi såg flera mycket
undernärda barn, apatiska och skrynkliga i knät på apatiska och

skrynkliga mödrar. Men vid läkarmottagningen finns det mat - det
var inte det som var problemet. Svårigheten, berättar läkaren, var
att få mödrarna att ge barnen mat. Det finns en traditionell uppfattning att man kan svälta ut sjukdom. Man ger alltså inte den
sjuke någon mat.
En ung tysk sjukvårdare i det har lagret blev fullständigt desperat nar han fick klart for sig att mammorna inte gav sina barn mat.
Han skrek åt mammorna nar de kom med sina ohyggligt eländiga
barn: "Ge barnen mat for helvete annars dör dom ju."
Ett annat satt att traditionellt bota sjukdomar ar med eld. Eld
och sjukdomar kan inte leva tillsammans. En av dem måste ge sig.
Många människor har brännsår från sån har behandling.
Det dröjde länge innan varlden började intressera sig for flyktingproblemen i Afrikas horn. Båtflyktingarna i Sydostasien tog
allt intresse, alla resurser. Förenta Nationernas flyktingkommissariat började sin verksamhet i Somalia 1978 i liten skala. Men
flyktingströmmen blev allt stridare, världsopinionen vaknade, hjalpen ökade gradvis. Idag verkar också ett stort antal frivilligorganisationer i Somalia. Internationella Röda Korset förstås med veteranen Sven Lampell som chef, Radda Barnen, Oxfam och många
andra.
Men hjälpen ar otillräcklig, det ar svårt att samordna den och
svårt att få fram den till dem som behöver den. Naturligtvis hör
man ofta rykten om livsmedel som försvinner på vägen, hamnar i
fel händer, om snabba formögenheter osv. Det hör till en sån har
situation, det ar omöjligt att kontrollera ryktena. Det finns inga
bevis, bara en allmän känsla av att svinnet ar större än det borde.
Somalias egna insatser for att hjälpa flyktingarna har varit enorma. Men trots det ar det ändå tack vare de internationella hjalporganisationerna som den värsta katastrofen hittills kunnat undvikas. Frågan a r hur länge.
Ingenting tycks vara så tillfalligt som internationell hjalpverksamhet. Alla hjälporganisationer ä r beroende av ekonomisk hjalp
från enskilda eller regeringar som i sin tur påverkas av massmedia.
Och massmedia klarar inte mer an en sak i taget, en katastrof i
taget. För inte så länge sedan var det båtflyktingarna och ingenting
annat an båtflyktingarna. Båtflyktingarna finns fortfarande kvar
och lever nu i lager i alldeles obeskrivlig nöd. Nu finns det ingen
som intresserar sig for dem. Det går inte att få ett öre for håtflyktingarna idag, berättade en rödakorsman. Nu gäller det Hornet
och ingenting annat. Men hur länge?
Nar blir det en ny katastrof i världen dit plötsligt alla resurser
och allt intresse kommer att kanaliseras? I en rapport från Oxfam

Vattenpumpen i Las Dure drivs med energiJri-an en solfångare.

raknar man kallt med att varldens intresse kommer att hälla sig
kanske ytterligare ett å r men knappast mer. Vad händer sen nar
ingen tror på en politisk uppgörelse mellan Etiopien och Somalia?
Men samtidigt började en liten ström av människor att rinna i
andra riktningen. En del flyktingar återvände till sina hem i Ogaden. Inte så många att det nämnvärt minskade katastrofens omfang och päfrestningarna på Somalia. Men regnen som föll i början
av 1981 har gett nytt li\. åt det uttorkade landet. Repressionen i
Ogaden har möjligen minskat. Säkert ar också mänga flyktingar
besvikna pä de somaliska lagren.
Presidenten ser flyktingfrågan frän sin speciella synpunkt:
"Problemet ar att inget land och ingen organisation frågar om
roten till allt detta. Världen mäste förstå bakgrunden och finna en
lösning. Inte bara ge bort sin mat utan se lite längre. Kolonialism
accepteras inte idag men den etiopiska kolonialismen accepteras.
Jag brukar saga: Vad ar det för fel på varldens journalister? De
ska ju informera världen. Har de order av sina regeringar att inte
saga sanningen? Pitt inte ge problemens bakgrund? Accepterar de
den etiopiska kolonialismen bara for att Sovjetunionen ar dar och
ar sä mäktig? Jag förstår det inte. Men iilgenting ar beständigt - en
dag honung, en dag bitterhet."

Ali Kalif, industriminister.

Idag flyter Somalia mer av bitterhet an av honung. Var man
kommer möter bekymrat rynkade pannor och resignerade gester.
Jag träffar en gammal bekant, Ali Kalif, industriminister, tidigare
cheffor sockerfabriken i Jowhar. Ett ungt begavat lejon utan alltför
mycket ideologisk belastning.
"Var a r det värst?" börjar jag.
"Flyktingarna förstås. Det var svårt nog tidigare att tillgodose
de behov folk hade nar det gällde mat, undervisning, halsa, vägar,
vad du vill. Men vad gör man nar var fjärde invånare i landet a r
flykting? Folket har förväntningar p5 högre standard, bättre bostader, bättre sarnhallsservice och så blir det tvärtom."
"Men industrin? Hjulen snurrar val fortfarande?"
"Javars. Vi har naturligtvis alla de svårigheter som andra uländer har som vill bygga u p p en industri. Infrastrukturen, och
med det menar jag inte bara den fysiska, vägar och hamnar och
sånt. Det galler ocksa kunskap o m de möjliga val man har. Information, teknologi. Vem gör det och det, vem kan man anförtro
det och det? O m man ska inrätta en fabrik hur gör man d å när man
ska välja och fatta beslut? Ar det verkligen just det här man vill
göra, ä r det i linje med vad man vill iistadkomma? Ar det vad som
bast uppfyller människors behov? Vad har det for forbindelse med
den utveckling man vill ha exempelvis inom jordbruk, fiske, boskapsskötsel? Det saknas kapital, utbildat folk, det finns inte ens en
sammanhängande målinriktning for industrialisering och jordbruksutveckling.
Men sen har vi j u andra svarigheter, sådana som vi inte hittat på
sjalva? betalningsbalans, inflation, olja. Vi exporterar 5rligen for

ungefar 100 miljoner dollar, bara oljeräkningen a r pä 160 miljoner.
Vi importerar inflationen vare sig vi vill det eller inte. Jag menar
att om vi vill f5hit ingenjörer och konsulter och experter for att
arbeta med oss sä har ju deras löner gatt upp nägot alldeles
otroligt. Ska man importera reservdelar så har priserna rakat i
skyn osv.
Problemet a r nu - hur ska vi kunna driva de fabriker som vi
inrättat under senare är? Samtidigt som vi ju vill ha nya for att till
fullo kunna utnyttja vad vi har av rävaror. Sä kommer problemet
med dem som flyttar iväg till Saudiarabien dar de far bättre
möjligheter, högre löner. Och vad gör man med folk som säger att
de vill etablera sin egen lilla verkstad nänstans i stallet for att
arbeta for oss?"
"Vad betydde det att ni kastade ut ryssarna?"
"Mycket. Särskilt när det gällde tre fabriker. Fiskeindustrin i
norr, mejeriet har i Mogadishu och köttkonservfabriken i Kisimayo. Sä nu mäste vi se oss om efter andra vägar. Vi försöker växla
frän de ryska maskinerna till i vissa fall italienska. klen det gär
längsamt och det ser inte särskilt ljust ut. Man kan tycka att det ar
ett under att vi överhuvudtaget överlever."
"utländska investeringar?"
'ya, kanske pä tre fyra omräden. Först utvinningsindustri. O m
vi har olja, vilket vi möjligen har, sä behöver man inte inbjuda
nägon - de kommer ändå. Amerikaner och norrman översvämmar
for närvarande landet. Det finns också möjligheter att vi har uran.
Det vet vi ingenting om ännu men undersökningar pågär.
Det andra omrädet ar sädant som importlexport, bankväsen,
forsakringsrörelser - det a r val knappast fråga om investeringar i
vanlig bemärkelse.
Det tredje omrädet är antagligen sådant som fiske och jordbruk,
plantageodlingar. Jag tror att vi skulle x7ara intresserade att se
utländska investeringar när det galler matproduktion for export
eller for inhemsk konsumtion. klen vi har inte frän var sida gjort de
nödvändiga förstudierna och förhercdelserna for det. Och inga
utlänningar kommer liit och gör det för oss. Vi mäste själva göra
det. Och gör vi inte det kommer inga investerare. En ond cirkel.
Nar det galler fiske tror jag det finns kissa mbjligheter. Mest for
export. Investeringarna skulle galla trälare. Ingenting fast på land
som kan nationaliseras utan något "utanför" som investerarna kan
ta med sig om det blir kris - som ryssarna gjorde. Nu försöker i G
till ständ avtal med japanska och europeiska firmor att komma
och fiska har med värt tillstånd i stallet for att tjuvfiska."
"Arabländerna?"

"Vid det senaste arabiska toppmötet bestämdes det att stora
summor skulle avsättas till investeringar for boskapsskötsel, detta
for att säkra tillgången på mat till arabländerna. Vi kommer
antagligen att kunna dra nytta av det. Så småningom kommer
säkert arabpengar att investeras också i jordbruk."
"Finns det inga ideologiska tveksamheter inför främmande investeringar?"
Svaret kommer blixtsnabbt utan minsta antydan till ideologisk
tveksamhet: "Nej, inte alls."
"Framtiden?"
"I femårsplanen 1982-86 så vill vi forst konsolidera det vi redan
har. Det gäller textilfabriken och sockerfabriken som måste ses
över. I andra hand kommer något som vi verkligen tror på - en
laderindustri. I stallet for att bara exportera råhudar så som vi gör
nu så vill vi bearbeta skinnen och så småningom tillverka en del
laderprodukter. Jag har hört att SIDA har ett mycket bra program
i Tanzania och något liknande hoppas vi att den svenska regeringen ska hjälpa oss med. Alltså inte bara att bearbeta hudarna utan
också att tillverka laderprodukter. Det vore en bra industri for oss,
det a r ju inte fråga om högteknologi och råvarorna har vi ju. Vi
skulle kunna exportera skor, balten, väskor."
"Så lite hopp ser d u for framtiden?"
' y a , om jag anstränger mig mycket."
Så var det med industrin. Nu a r ju industrin inte precis det
område där Somalia utmärkt sig särskilt. Men det finns andra
områden dar Somalia verkligen gjort enastående insatser. Den
stora landsbygdskampanjen 1974-73 t ex, alfabetiseringskan~panjen. Är somalierna nu ett läsande, studerande, medvetet folk? Jag
söker upp Suleyman M Adan, viceminister vid departementet för
lägre utbildning.
"Vi har inte nått så långt, inte alls som vi en gång hoppades.
Visst, en mycket hög procent av nomaderna lärde sig en gang läsa
och skriva. Men d e har ju inte haft någon användning för det de
lart, de har inte haft någon möjlighet att läsa eftersom det inte
funnits något lasmaterial. De faller tillbaka i analfabetism. Vi vet
inte i vilken utsträckning, men det a r många.
När det galler skolundervisning så har vi alldeles för sent insett
att den undervisning vi ärvt från kolonialmakterna inte varit sarskilt relevant. Jo, kanske for samhällets parasiter som tekniker och
politiker. hlen inte for majoriteten av befolkningen. På láng sikt
vill vi infora flera olika undervisningsplaner så att nomadbarn lär
sig det de har nytta av i livet, lantbrukarbarnen lär sig något
annat, stadsbarnen något tredje. Givetvis ska dock alla ha en

gemensam baskunskap.
Vi måste i mycket högre grad utnyttja det lokala kunnandet. Vi
borde mycket mer kunna utnyttja lokala snickare, murare och
andra hantverkare fijr att undervisa i skolorna vid sidan om de
ordinarie lärarna. Men vi befinner oss fortfarande på experimentstadiet. Och det ser ut att dröja innan vi kommer vidare."
"Flyktingarna?"
"Javisst. De har verkligen tänjt alla våra resurser till bristningsgränsen. Alla våra planer har stoppat upp. Bara under 1980 har vi
gett 900 lärare till flyktingarna for att undervisa 40-45 000 barn i
flyktinglägren, Vår ambition a r att ge dem 1 200 lärare per år."
"Hur undervisar man nomader? Internatskolor?"
"Ja, i någon mån, men det ar alldeles for dyrt. Vi har försökt
med ett system dar föräldrarna lämnar ett par djur med barnen
som de kan fä mjölk ifrån. Så bor de hos någon släkting som tar
hand om dem. Sanningen ar att vi fortfarande trevar i mörkret nar
det galler att finna metoder att undervisa nomaderna. Vi kan inte
ha mobil undervisning med transporter som följer nomaderna på
deras vandringar. Vi försöker finna ett system som passar just våra
nomader.
Nu försöker vi med ett pilotprojekt dar vi har inrättat 9 undervisningscentralcr for nomader vid deras viktigaste vattenhål. Det
första sätter igång i dagarna, de övriga ar under uppbyggnad. Vi
har ju ingen erfarenhet av nomadundervisning annat an koranskolorna som följer nomaderna.
\'i öppnar nu forst en central, lär av misstagen, så ytterligare en
osv. Nar vi har öppnat den nionde så hoppas vi att vi åtminstone
ska kunna saga om det ar ett hållbart system för undervisning av
nomader."
"Finns det inga erfarenheter från andra länder med stor nomadbefolkning?"
"Vi hade for en tid sedan ett internationellt seminarium for
nomadundervisning med representanter från länder med stor nomadbefolkning. Men det visade sig att inget annat land heller
kommit på ett bra system. I samtliga fall galler det ju fattiga
länder, vi kan inte kosta på hur myckct som helst."
För en del år sedan, i mitten på 70-talet, skulle kanske en annan
möjlighet framhållits eller i varje fall skymtat i diskussionen nomadbefolkningens bosättning. Idag talas det inte så mycket om
den möjligheten. Detta trots de insatser som gjordes i samband
med torkkatastrofen 1974-75 då 120 000 nomader omflyttades och
omskolades till bönder och fiskare.
Visst kan man havda att försöken inte var särskilt lyckade.

Många gör det och pekar på vad som hänt på de olika bosattningsplatserna. Dujuma måste överges darfor att jorden blev for salthaltig. 50 000 människor måste flytta till en ny plats längre ner vid
floden Juba. 10 000 tröttnade och återvände till nomadlivet. Liknande har också hänt i de andra jordbrukskollektiven Kurtin
MTaary och Sablale. Fiskekollektivet i Brava har inte ut ecklats
som man hoppats. Ingen av de nya platserna har ännu blivit självförsörjande. Nomadsettlementen har kostat och kostar regeringen
oproportionerligt mycket pengar.
Allt detta ar sant. Det a r lätt att kritisera, somalierna själva gör
det, aven officiellt.
Jag besöker ett av jordbrukskollektiven, Sablale. Det ar i december 1980. Jag var också dar nar det var nyanlagt 1975 och igen
efter ett par års verksamhet 1977. En alldeles påtaglig förändring
ar alla de nya byggnaderna. En elementarskola har byggtsvmed 24
klasser. En sekundarskola håller på att byggas. Den ska specialisera sig på jordbruk. Ett stort orienteringscentrum med alla tankbara aktiviteter från bollspel till social rådgivning. En kindergarten
for 1200 barn. En teknisk skola dar olika hantverkare utbildas:
Snickare, elektriker, traktorskötare, svetsare. Vidare ett sjukhus
med en läkare och ett mejeri. Alla byggnader ar sjalvhjälpsprojekt.
Bostäderna ar fortfarande till stor del nomadhyddor av traditionell typ. Det känns genast på lukten - eller brist på lukt, att alla
lärt sig använda toaletter. Nar settlementet grundades 1975 bodde
har 30 000 människor - nu 16 000. Nästan hälften har tröttnat och
återvänt till nomadlivet, eller efter fardig utbildning fatt arbete i
Saudiarabien.
6000 hektar jord ar uppodlad, hälften ar konstbevattnad. Man
odlar ris, majs, sesam, tomater och lök. Det finns 49 traktorer från
Italien och Vasttyskland och l 5 bulldozers. Alla maskiner sköts av
f d nomader.
Skolan ar obligatorisk - 4 års elementarskola och 4 års mellanskola. Samtliga i Sablale kan läsa och skriva, aven de gamla.
Jordbrukskollektivet i Sablale skulle blivit sjalvforsörjande 1980.
Nu sägs det att det kommer att bli "nästan sjalvforsörjande" under
1981.
Fiskekollektivet i Brava ar inget fiskekollektiv fast det nog var
tänkt så från början. Jo, kollektiv i den bemärkelsen att 6-7 man
delar på en båt, fångsten delas lika. Men de olika hatarna kan ha
olika stor fiskelycka och de får betalt efter fångsten. Den sammanlagda fångsten ar dålig, långt under det uppsatta målet.
En anledning till det ligger och skrapar på sandstranden. Oanvändbara fiskebåtar. Dels ryska med motorer som inte g&r därför

Soenska plastbåtar i Brava.
att det saknas reservdelar. Dels svenska som tillverkats vid VolvoPentas fabrik i Mogadishu. De ä r för små och går inte att använda
vissa årstider när sjön går hög.
Hur kan sådant handa? Inte kan det väl vara så att någon från
Volvo prövat en 6,4 meters båt i Göteborgs skärgård och så dragit
slutsatsen att den bör gå bra också i Indiska oceanen? Det markliga ar att innan fabriken byggdes skickades 100 6,4 meters plastbåtar till Somalia som en del av ett svenskt katastrofbistånd. Prövades de inte? Varför kom ingen underfund med att det var fel båttyp
innan fabriken började tillverka 6,4 meters båtar?
Fabriken kom till på ett ganska originellt sätt. Det började med
att Volvo och den somaliska regeringen kom överens om att bygga
en båtfabrik. Först därefter kom Sida in med sina katastrofpengar
- 15 miljoner om året.
I oktober 1977 invigdes fabriken högtidligt av presidenten. Jag
var med, glad över ett projekt som föreföll så riktigt och viktigt. Då
visste jag ingenting om att båttypen var olämplig. inte heller
förstås att Volvo-Penta skulle komma att sköta projektet så klantigt, så kortsynt. Dålig ledning, överpriser, felaktig utrustning,
ojämna råvaruleveranser for att ta några av de vanligaste anklagelserna.
Det var lite pinsamt for Sida som så att saga halkat in bakvägen i
projektet. Kanske hade man föreställt sig att Volvo skulle kanna
ett visst ansvar for projektet. Så småningom grep Sida in mer
aktivt, började stalla krav både på Somalia och Volvo, hotade med
att dra in biståndet.

Nu ska nya båttyper produceras. Dels en typ inspirerad av Sri
Lanka 8,8 meter lång som tycks vara mest lämpad för de somaliska
vattnen. Dels en slags kanoter drivna med segel. En plastvariant av
den traditionella urholkade trastammen.
Målet ar att fabriken ska blir självbärande före den 1 juli 1982
då det svenska biståndet upphör. Hösten 1981 råder en försiktig
optimism.
I Brava bor 1200 f d nomadfamiljer. Det ar ungefar lika många
som 1975 nar settlementet grundades. Varför har folk inte flyttat
från Brava? ordföranden Abdulkader Mohamed försöker sig på en
förklaring:
"Men titta på Sablale och Kurtin Waary hur de ligger utslängda
mitt i ödemarken. De uppstod ju ur intet. Tråkigt, ödsligt, inget att
göra. Folk står inte ut, de far därifrån. Brava däremot ar en stad,
en gammal fin stad med biografer och barer och annat lockande.
Har trivs folk och de stannar. Visst har det funnits motsättningar
mellan stadsbefolkningen och nybyggarna, stor misstänksamhet,
många missförstånd och vanföreställningar. Men nu går det bra."
"Hur går det med självförsörjningen?''
"Nja, 1982 kanske. Men den viktigaste vinsten ar inte pengar
utan det faktum att vi har utbildat 2 500 nomader har i Brava. D r
har gått i primarskola, i mellanskola och många i sekundarskola
och de har integrerats i samhället. Dar ligger den verkliga vinsten
och vem värderar den?"
Ja, så kan man säkert se det. Dessutom tillkommer andra omatbara varden som ökad nationalkänsla, ökad självtillit, kanske ökat
förtroende för regeringen. Minskad nöd, minskad stamrivalitet.
Jag träffar en ung flicka på kanske 20 vårar och frågar om hon inte
längtar tillbaka ibland till det fria nomadlivet. Hon förstår först
inte vad jag menar: "Men det ar ju har jag hör hemma. Jag
studerar och aldrig kan jag tanka mig att leva nomadliv igen."
Nomadernas settlements ar helt skilda från den statliga kooperativa rörelsen. Den leds av Warsame Abdullahi. Han ar jurist och
var den drivande kraften bakom den nya familjelagen som gav den
somaliska kvinnan i det närmaste samma rättigheter som mannen.
Nar jag halsar på honom känner han genast igen mig fast det ar
flera år sedan vi träffades. Det förvånar mig lite. Han ar nämligen
blind.
Han ar blind men tycks ha fullkomlig kontroll över den stora
organisationen. Hans medarbetare uppträder med en sorts kamratlig vördnad och med en hänsynsfullhet som gör att man nästan
glömmer hans handikapp. Han far med ut till någrajordbrukskollektiv, glad att for en dag smita ifrån byrakratiska plikter.

Vi kommer fram till en stor villa i italiensk stil. Den ägdes av en
italienare. Nar italienaren hörde ordet revolution vidtog han följande åtgärder: han stängde av konstbevattningen på sin stora
plantage så att alla grapefruktträd förstördes, likaså banan- och
majsskörden. Så tog han ett stort lån i den somaliska banken,
packade sina tillhörigheter och for hem till Italien utan att bekymra sig om lånet, plantagen eller sina många anställda. Men efter
sex månader dog han.
Staten övertog plantagen och gav den till de anställda som döpte
den till "Solidaritet" och nu driver den som ett kooperativ.
Den vanligaste formen av jordbrukskooperativ ar "multipurpose" kooperativ. Det betyder att ett antal bönder slår sig samman
men behåller sin jord. De köper traktorer, maskiner, gödningsamnen och annat tillsammans. Gemensamt är också försäljning,
banklån, undervisning.
"Multipurpose" kooperativ är det första stadiet i den kooperativa utvecklingen som avslutas med det högsta stadiet då all jord och
alla maskiner ags gemensamt. Men dit ar ännu långt.
Kooperationen betraktas i Somalia som en viktig etapp på vag
mot fullständig socialism. Genom kooperationen starks de demokratiska krafterna, den är en introduktion till socialistiska produktionsförhållanden.
Jag frågar Warsame: "Kommer initiativen till kooperationen
alltid uppifrån, från staten? Eller förekommer det också initiativ
nerifrån?"
"Det dröjde några år efter revolutionen innan kooperativen kom
igång. Presidenten ville inte starta omedelbart, han ville just undvika att starta uppifrån - i varje fall så att det märktes. Han
menade att det var bättre att forst skapa ett behov, ett medvetande
hos folk så att de förstod vad det gällde.
I september 1973 samlades 1500 män till ett seminarium i tre
månader. De fick lära sig de första grunderna i jordbrukskunskap,
landsbygdsutveckling, hälsovård och mycket annat. Och de fick
också lära sig kooperationens idé och betydelsen av att enas.
Sen återvände de till sina byar och började sprida sina nyforvarvade idéer och kunskaper. De skickade brev till presidenten och
ville ha hjälp med att starta kooperativ. Men regeringen sa nej. De
protesterade och ställde krav. Presidenten skrattade när han läste
breven och sa att hade vi startat uppifrån skulle folk ha protesterat. Så gav regeringen 'motvilligt' med sig.
Så småningom krävde de olika kooperativen en samlad organisation och 1978 bildades Kooperativa Unionen genom partiets
centralkommitté."

"Det låter väldigt lätt och nästan idylliskt."
"Det ar det inte. Vi har väldiga problem. Vi har t ex ont om
kompetent folk som kan leda kooperativen och vi har låg produktivitet. Fisket går ganska bra men också dar saknar vi experter. Det
skulle vi gärna vilja ha från Sverige. I Sverige har ni experter men
ingen fisk, i Somalia har vi fisk men inga experter."
"Finns det ett inslag av tvång? Kan en enskild bonde eller
fiskare vägra att gå med i ett kooperativ?"
"Vi har verkligen försökt genomföra kooperativen utan tvång.
Men i början var det svårt att övertyga m5nga bönder. Vi tillbringade all vår tid har. Bodde med dem, sov och åt har. Nu svarar
jordbrukskooperativen for ungefar 10 O/' av landets hela jordbruksproduktion. Vi tar det lugnt, vill att småbönderna själva ska
komma underfund med fördelarna."
>>
Fortfarande äger ju många italienare stora plantager. Vad
tanker ni göra åt det?"
"Ingenting, absolut ingenting. Den somaliska socialismen ar
annorlunda. Vi har så mycket land så i stallet for att lagga beslag
på de gamla plantagerna skapar vi nya. På det sättet ökar vi hela
tiden produktionen i landet. Plantageagarna betalar skatt, de sysselsätter folk och de drar hårdvaluta till landet. De far banklån och
uppmuntras på olika satt."
"Ar de kompetenta, italienarna?"
"Nej, egentligen inte. Det går inte att jämföra dem med t ex de
vita i Zimbabwe. De har var ofta fattiga outbildade människor från
Calabrien, Neapel, Sicilien, det var det italienska befolkningsöverskottet som exporterades hit. Men många har ju lart en del,
särskilt galler det andra och tredje generationen."
Kooperationen i Somalia som ännu befinner sig på ett mycket
primitivt stadium har ändå inneburit en befrielse for tusentals
människor. Lantarbetare, fiskare, hantverkare som levt i närmast
trältillstånd eftersom de inte ägt produktionsmedlen. De har tvingats arbeta for andra som ägt maskiner, verktyg, båtar, nät. För alla
dem har kooperationen verkligen betytt en revolution.
Det hindrar inte att det varit svårt att övertyga många och att
det fortfarande ar det. Det gäller inte bara småbönder utan kanske
särskilt de boskapsskötande nomaderna som har en stark individualistisk tradition. Regeringen försöker med kampanjer, övertalning, locktoner, undervisning. Som Warsame uttrycker det: "Men
man kan inte göra någon lycklig mot hans vilja."
Kanske kunde han ha tillagt att man inte kan öka oppositionen
mer i landet. Den ar antagligen stor och vaxande.
En av revolutionens viktigaste mal var att avskaffa de traditio-

nella stam- och klanmotsättningarna som exploaterats så skamlöst
under 60-talets parlamentariska system. För en besökare under
70-talet framstod kampen mot stamtänkandet egendomligt ambivalent. Dels förklarades att revolutionen gjort rent hus med stamtänkandet, dels deklarerade presidenten och andra ständigt att
kampen mot stamtankandet måste fortsatta med oförminskad
kraft. Stamdiskriminering, ja t o m blotta namnandet av någons
stam eller klan blev straffbart.
Men så lätt avskaffar man inte månghundraåriga traditioner.
Det stod klart för alla under och framförallt efter det förlorade
kriget 1978. O m inte förr så efter kuppförsöket den 9 april 1978.
Kuppen planerades redan under kriget av en grupp officerare.
De vände sig till överste Abdullahi Yussuf och bad honom ta
ledningen. Han vägrade först: "Vänta till efter kriget." Och efter
kriget tog han ledningen, blev ledare för motståndsrörelsen Somali
Salvation Front. Kuppen planerades till den 12 april 1978.
Någon läckte, Därför slog de sammansvurna officerarna i Mogadishu till redan den 9 april, tre dagar fcr tidigt. Striderna pågick i
huvudstaden mellan kuppmakarna och lojala trupper från 3 på
morgonen till sent på kvällen. Upproret slogs ner.
Kuppförsöket var ett klart utslag av de gamla somaliska stammotsattningarna. Presidenten - så hävdar i varje fall oppositionen
- skickade under kriget officerare till fronten som han menade var
politiska motståndare. Inte en enda officer av presidentens egen
klan, Marehan, deltog aktivt i kriget - fortfarande enligt oppositionen. Sammansvärjningen dominerades helt av presidentens viktigaste motståndarklan - blajerten. Av de 17 officerare som greps
och avrättades hörde 16 till Majertenklanen.
Under 1978 växte oppositionen och de inre motsattningarna i
landet. I januari 1979 sammankallades en extra partikongress for
att ändra konstitutionen och bl a tillsatta ett parlament. Dessutom
gjordes en kritisk utvärdering av revolutionens framgångar och
motgångar under de tio år som gått. Över 800 delegater från hela
landet inhystes i Militarakademins lokaler. Kongressen pågick i
fem dagar inför stängda dörrar. Oppositionen hävdar förstås att
alla beslut var fattade på förhand och att kongressdeltagarnas enda
uppgift var att applådera. Säkert fanns det sådana inslag men det
kan inte ha varit hela sanningen. Efter vad jag hört från olika håll
är jag övertygad om att det också förekom livliga, kritiska diskussioner och utvärderingar.
Men att ett av resultaten av kongressen skulle bli ett parlament
var bestämt på förhand. Denna folkförsamling skulle tillsattas
efter hemliga val och dar skulle hela den lagstiftande makten ligga.

Konstitutionen ändrades pä flera punkter. Marxism-leninismen
nämns inte Iangre vid namn dels val för att glädja den inhemska
religiösa opinionen, dels för att glädja Saudiarabien.
En annan intressant ändring var att begreppet "Storsomalia"
inte längre namns. "Vad innebar det?" frägar jag presidenten.
"Det innebar att vi vill lagga tonvikten pä en av de grundlaggand e mänskliga rättigheterna. Det galler ratten att vara fri, att välja
sitt eget öde. Alla somalier oavsett var de a r bosatta ska ha ratt att
själva bestämma över sig själva. Vi somalier a r de enda som
kampar for somalierna utanför republiken och deras rättigheter.
Afrika var emot, araberna var emot, öst var emot, väst var emot alla var emot. blen se nu på Djibouti! De valde att skapa en
självständig republik. Inga problem - vi var de första efter Frankrike att skicka en ambassad. Allt vi ville var att de skulle få en
möjlighet att bestämma själva. Vad de bestämde var deras sak om de ville bli en monarki eller socialister eller kapitalister, om d e
ville förena sig med Frankrike eller förena sig med oss - det ar hela
tiden fråga om folkets vilja. Och pä samma satt a r det med Vastsomalia. Vi understöder deras kamp för att de sjal\la ska få möjlighet
att bestämma.''
Parlamentet valdes och började arbeta och därmed hade Somalia i varje fall formellt fatt en civil laglig regering.
"Men det ar ju en fars", sa oppositionen, "ingenting har ju
förändrats, Presidenten och alla andra makthavare sitter ju kvar.
Presidenten har precis lika mycket makt som tidigare, han ä r
ordförande i det enda tillåtna partiet, han a r överbefalhavare,
regeringschef m m."
Nu finns det en inskränkning av presidentens makt i konstitutionen. H a n kan avsättas av parlamentet. Men i gengäld har presidenten makt att avsatta parlamentet. Han kan införa undantagstillständ om landet a r allvarligt hotat. Det var precis det han
gjorde pä revolutionens l l:e årsdag den 21 oktober 1980. Parlamentet upplöstes och högsta revolutionsrädet kom åter till makten.
Jag frågade presidenten: "Nu har jag hört sa många olika forklaringar till att ni införde undantagstillstånd - nu vill jag gärna höra
er förklaring."
H a n skrattade stort och bullrande: "Kanske är jag den enda i
det har landet som kan förklara det. Så har ligger det till. Folk som
arbetade i administrationen började bli försumliga och slarviga.
Administrationen blev samre och samre, det var inte som förr.
Arbetet utfördes inte ordentligt. Det blev allt fler orättvisor. Vi
måste göra något. Vi fann ohederlighet och korruption, gamla
stammotsattningar kom i dagen - allt det vi en gang gjorde revolu-

tion för att avskaffa. Revolutionens mål var ju just likställighet och
rättvisa. Så vi måste försöka återgå till den riktiga inriktningen:
Ordning, disciplin, sanning, hederlighet."
Oppositionen, framförallt Somali Salvation Front tolkar undantagstillståndet annorlunda. blan håller förstås med om att det gått
snett, att korruption och klanfejder tilltagit. Men det viktigaste var
för presidenten att stärka sin personliga makt. Medlemmar av
oppositionen - och d e finns både i Somalia och i exil - brukar
triumferande framhålla följande:
Av d e 73 medlemmarna i partiets centralkommitté tillhör 26
samma stam som presidenten. Over hälften av medlemmarna a r
militärer. Alla generaler vid armén och polisen tillhör automatiskt
centralkommittén. Alla ministrar tillhör också automatiskt centralkommittén.
Vidare: Presidenten har fem svärsöner som alla sitter på nyckelposter. En a r t ex chef för sakcrhetstjansten, en ar chef för pansartrupperna, en leder fackföreningarna, en annan ar chef for Gulwadayal - revolutionens övervakare. utrikesministern ar bror till
presidenten och dessutom bekläder två farbröder höga ämbeten.
Jag frågar inte presidenten om hur det står till med nepotismen.
I stallet frågar jag o m Somali Salvation Front.
"Det a r bara en västlig dröm. Några individer som hoppade av
efter det de försökt sig på en kupp. De försvann till Kenya och
Etiopien. De pratar för mycket. De har radioutsändningar genom
Gospel Radio i Addis Abeba - det ar alltså praktiskt taget Etiopiens röst. De a r kriminella som smiter iväg från landet efter det att
d e försökt och misslyckats med att beg2 ett stort brott. De har nu
gått över till fienden. De utgör inte det minsta hot."
Det ligger i sakens natur att presidenten måste förri~lgaoppositionens betydelse. Men åtskilliga bombattentat runt om i landet,
aven i själva huvudstaden, har företagits av SOSAF, Somali Salvation Front. Också regelrätta strider och raider in på somaliskt
område. Flera somaliska regioner har infört stränga militära sakerhetsbestammelser därför att man fruktar infiltration från medlemmar av SOSAF.
Gerillakrigare från Somali Salvation Front utbildas i Etiopien.
Något klart politiskt program finns inte så vitt jag vet. Det stora
allt överskuggande målet ä r att störta Siad Barre. Fronten domineras helt av medlemmar från Majertenklanen. Från presidentens
klan, Marehan, lär inte finnas någon enda medlem.
O m nu missnojet med Siad Barres regim a r så omfattande som
oppositionen Iiavdar och om det så småningom resulterar i en
kupp? en lyckad kupp, vad händer då? Finns det nagot land

exempelvis i Afrika som skulle stalla upp för Barre? Knappast. Det
finns en sak som Somalias vänner och fiender ar eniga om Somalias utrikespolitik har varit, inte dålig utan usel. Det beror
bl a på utrikesministern, säger oppositionen. Abdirahman Jama
Barre - presidentens bror har visat sig så inkompetent att Somalia
hamnat i kylan, ensamt och frysande.
Det ar val inte bara utrikesministerns fel men Somalia har inte
lyckats övertyga just någon om sina nulrarande idéer och avsikter.
För de flesta afrikaner framstår Somalia som en aggressiv makthungrig nation med ambitionen att begå ett av de allvarligaste
brotten på den afrikanska kontinenten - att ifrågasatta och andra
gränserna.
Det hjälper inte att presidenten i tal och intervjuer - numera ständigt betonar att allt Somalia vill a r att de somaliska bröderna i
grannländerna ska få möjlighet att bestämma sitt eget öde. Motståndarna i Ogadenkriget var den etiopiska centralregeringen och
den vastsomaliska befrielsefronten. Det var inte Etiopien och Somalis, det var inte ett granskrig mellan två länder. Hävdar alltså
Somalia. Men hur många tror på det?
Den somaliska uppfattningen ar att eftersom den etiopiska centralregeringen förtryckt folken i Ogaden och nekat dem sjalvbestammande, har de ratt att gripa till vapen mot övermakten. De
har också ratt att vädja till vanskapliga länder om hjälp. Det ar
fråga om en internationell konflikt eftersom det ar ett nationellt
befrielsekrig, det a r inte en inre etiopisk angelägenhet, Men hur
många håller med om det?
Somalia är medlem i Arabförbundet men inte heller dar har man
skurit några politiska lagrar. Särskilt efter Camp David-överenskommelsen som ju fördömdes av praktiskt taget alla arabstater.
Men inte av Somalia som har goda förbindelser med Egypten. Dct
var inte populärt i Arabförbundet.
Det betyder inte på något satt att förbindelserna ar brutna.
Somalia får bistånd bl a i form av lån från flera arablander. Saudiarabien t ex har lånat närmare en halv miljard kronor till Somalia
bl a för att bygga nya universitetsbyggnader och för att genomföra
ett stort sockerprojekt vid Jubafloden.
Kuwait har lånat ut över 100 miljoner kronor for en elektrisk
kraftstation och Irak kommer att införa TV i Somalia. Dessutom
hjalper Irak till att utvinna uran i centrala Somalia. Flera arablander skickar pengar och förnödenheter till flyktingar. Men inte
personal. En somalier klagade:
"Hur kommer det sig att jag bara ser europeiska hjälpare i
flyktinglägren? Bara vita läkare och sjuksköterskor? Aldrig någon

från något arabland. Varför kommer kristna människor hit och
hjälper oss, aldrig islamska? Är inte alla islamiter bröder?"
Nu är det inte bara de små fiskarna - afrikanska länder, arabländer - som ä r intresserade av Somalia, av Hornet, av oljevägen
genom Röda havet. I bakgrunden ligger de stora fiskarna och
lurar. Griper in om de känner det nödvändigt, annars får andra
framträda och agera. Men deras närvaro märks och känns i de
mest överraskande sammanhang. Siad Barre berättar:
"Jag hade en vän, en statschef i ett afrikanskt land som fick sin
självständighet för inte så länge sedan. Jag hade hjälpt honom
mycket i hans kamp för självständighet, Så vid ett OAU-möte ville
jag träffa honom men han vägrade att ta emot mig. Men mitt
under pågående sammanträde råkade jag stöta ihop med honom
utanför i vestibulen. Jag drog med honom in i ett hörn och frågade:
'Varför vill du inte träffa mig?'
Han såg sig ängsligt omkring och svarade: 'Du vet väl att jag ar
beroende av bistånd och jag har blivit förbjuden att ha något med
dig att göra. Jag kan inte riskera mitt bistånd.' Precis så sa han. Så
inbilla er inte att de afrikanska staterna ar fria. Inget land är fritt
så länge det inte kan stå på egna ben. Det är inte alls så att inga
afrikanska stater stöder Somalia. Det skulle de göra om de bara
finge för stormakterna. Nu tvingas de ta avstånd ifrån oss eftersom
stormakterna bestämt det."
När Sovjetunionen bytte häst och började satsa på Etiopien så
väntade sig många, inklusive somalierna att USA omedelbart skulle agera och fylla det s k tomrum som nu uppstod i Somalia. Men
så fyrkantigt går det inte alltid till. Visst kunde USA behöva en bas
i Hornet, särskilt efter den sovjetiska invasionen i Afganistan och
omvälvningarna i Iran. Sovjetunionen har ju dessutom sina stödjepunkter i Etiopien och i Sydjemen. USA har utom ön Diego Garcia
i Indiska oceanen avtal med Kenya och Oman om tillträde till
hamnar. Berbera i Somalia skulle bli den sista länken i kedjan.
Sommaren 1980 kom ett avtal till stånd mellan USA och Somalia. Förhandlingarna hade pågått länge. Somalierna försökte naturligtvis få ut så mycket som möjligt av avtalet både ekonomiskt
och politiskt. Sett ur somalisk synpunkt måste avtalet ha varit en
besvikelse.
Amerikanerna krävde att somalierna skulle avstå från alla krav
på territorium i grannländerna, att inte skicka trupper till Ogaden,
att endast utnyttja de amerikanska vapnen till försvar, inte till
anfall.
USA har rätt att använda den gamla ryska flottbasen i Berbera.
Somalia får i gengäld 60 miljoner dollar i ekoriomiskt bistånd och

40 miljoner i militärt bistånd. Det militära biståndet består av
defensi~ravapen - amerikanerna vill inte vara inblandade i en ny
somalisk offensiv. De amerikanska vapnen är till för att a\.varja en
eventuell etiopisk invasion. Somalierna fick förbinda sig att inte
skicka trupper till Ogaden.
I Hargeisa håller folk andan och tummarna. De målar och
rustar u p p sina hus, väntar. Det måste vara fint när amerikanerna
kommer. När de lägger till med sina krigsfartyg i Berbera så
kommer de inte att klara den helvetiska värmen. D C söker sig upp i
bergen, till svalkan, till Hargeisa. De strör omkring sig pengar,
man vet ju hur amerikaner är. Vi måste vara beredda.
Men ännu har inga amerikanska flygplan landat i Somalia, inga
krigsfartyg sökt sig till någon hamn. inga militära experter slagit
sig ner någonstans. Det kan handa att fargen i Hargeisa hinner
flagna innan några amerikaner söker sig dit. För USA gör sig ingen
brådska. Vill inte gärna dras in alltför mycket i konflikterna i
Hornet. Vill inte riskera att kompromettera sig. Att sluta upp på
Somalias sida ä r att \:alja "fel" sida sett ur OAGs synpunkt.
Etiopien har trots hlengistus blodiga bakgrund stor prestige i
Afrika. Och framförallt, Etiopien står för OAUs grundprincip - att
bevara gränserna. Dessutom ä r Etiopien ett mycket större och
strategiskt viktigare land än Somalia.
Så USA ligger lågt, väntar. Mengistu har många fiender, i
arabvärlden, i Somalia och framförallt i själva Etiopien. Många
väntar säkert på tillfalle att mörda honom och störta hans regim.
Kanske efterträdaren är lättare att komma till tals med3 Eller
kanske Mengistu bestämmer sig for att kasta ut ryssarna som
sudaneserna, egypterna och somalierna tidigare gjort. Ryssar tycks
ha en närmast oöverträffad förmåga att göra sig impopulära utomlands. Genom sin brist på takt, sin klumpighet, sin arrogans. Sa
när de tjänat sitt syfte finns det kanske ingen anledning att behålla
och dess allierade har heller inte samdem längre. So~.jetunio~icn
ma ekonomiska möjligheter att i längden stöd-ja Etiopien som USA
och andra kapitalistiska länder har.
Till saken hör också att Etiopien sedan kejsartiden har en traditionell bindning till d c västliga länderna. Overklassen, dc utbildade, administratörerna känner sig antagligen mer befryndadc med
USA och \'ästeuropa än med Sovjeturiionen och Osteuropa. Etiopien exporterar och importerar mer fråt1 kapitalistiska länder an
från socialistiska. Opinionsmassigt skulle det inte \,ara svart att
återigen byta sida.
Men tillsvidare behövs Sovjetunionen. Dergen tycks ha ännu
mindre förmåga än kejsaren att halla ihop dc1 brokiga bångstyriga

imperiet. Det brinner i alla hörn, inte bara i Ogaden. Befrielsekrig i
Eritrea, i Tigrai, bland oromo. Ryssarna och kubanerna behövs.
Alltså kan man havda att ryssarna har intresse av att de små
krigen fortsätter med lagom intensitet och man kunde då också
havda att amerikanerna har intresse av att krigen upphör, att det
kommer till någon sorts överenskommelse i första hand mellan
Etiopien och Somalia. Det vore alltså fel ur amerikansk synpunkt
att stödja befrielserörelserna for att därigenom försvaga Etiopien.
På lång sikt ar det antagligen fördelaktigt for amerikanerna att
Etiopien inte faller sönder och kaos i Hornet ytterligare ökar.
Men befrielserörelser låter sig inte utan vidare slås ner, inte
verkliga befrielserörelser som vilar på ett kompakt folkligt stöd.
Och det gör befrielserörelserna i Etiopien. Med växlande framgång
men med obruten envishet och kampvilja for de sina gerillakrig
mot centralregeringen. Förvisso stöds dc alla direkt eller indirekt
av Somalia. En del har öppnat kontor i hlogadishu - Eritrean
People's Liberation Front (EPLF) och Eritrean Liberation Front
(ELF), Oromo Liberation Front och naturligtvis Western Somali
Liberation Front (WSLF). Tigray People's Liberation Forces
(TPLF) finns ofta på plats men har ännu inte öppnat kontor i
hlogadishu.
De krig och konflikter som skakar Afrikas horn har sitt ursprung
i gamla stam- och religionsrivaliteter. Lange gick det bra att begränsa krigen till det här området. Det går inte längre. Stamkrigen
har internationaliserats och fatt väldiga återverkningar genom att
stormakterna och deras ombud lagt sig i och försökt hjälpa eller
stjälpa. Mönstret har varit svåröverskådligt och svårtolkat inte
minst genom sidbyten och lojalitetsöverflyttningar.
Idag ar det naturligtvis inte bara fråga om stam- och religionsmotsättningar, inte ens bara om befrielse från förtryck, klasskamp
och historiska orättvisor. Men allt detta a r gångbara forevandningar for stormakterna, medel att engagera människor for eller emot,
hävstänger att utlösa massaker och krig i den enes eller andres
intresse. Rörelser och individer som med oegennytta och glödande
tro arbetat for och kampat for rättvisa, frihet, utveckling har
plötsligt och utan egen förskyllan funnit sig reducerade till verktyg
i någons tjänst.
Det finns politiska analytiker som hävdar att det som sker nu i
Afrikas horn ar en av förberedelserna for det tredje världskriget,
som huvudsakligen kommer att utkämpas i Europa. Den som
kontrollerar Röda havet och Suezkanalen kan också lamslå Europa
genom att hindra oljetransporterna från Iran och Arabiska halvön.
I det har spelet tvingas länderna i Hornet dcita \,al-c sig de vill

eller inte. Krigen har varit katastrofala för civilbefolkningen. Dc
summor som utlandet bidrar med for flyktinghjälp kan antagligen
räknas i promille i förhållande till summorna som anslas till vapen.
Men så har det alltid varit. När de fattiga länderna gått runt med
tiggarskålen for att samla pengar till lindring av nöd eller till
fredliga projekt d å har d e mötts med kalla händer och armbågar.
Men så fort d e börjat bekriga varandra så har d e blivit kreditvardiga och den rika världen, stormakterna, har villigt ställt upp med
obegränsade vapenleveranser.
Det var en vacker men dessvärre naiv tanke Fidel Castro hade
nar han försökte medla mellan Etiopien och Somalia och samtidigt
föreslog en federation mellan länderna i Hornet och dessutom
Sydjemen för att bilda ett starkt antiimperialistiskt block. I stället
har Hornet blivit y tterligare ctt experimentområde för stormakternas krigsmaskiner med följder som ingen idag kan överblicka.

'?Den stlmaliska reaaluiionen k~or.rtirallt kolonialt,jÖrt~ck."
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"En dag honung, en dag bitterhet. Allt förändras"?
säger Somalias president Siad Barre. Och presidenten
vet vad han talar om.
Somalia framstod i mitten av sjuttiotalet närmast
som ett föredöme bland fattiga progressiva u-länder
genom alfabetiseringskampanjen, landsbygdsutvecklingen, omskolningen av nomader. Det var dagar av
honung.
Sedan dess har Somalia förlorat ett krig och givit
plats åt den största flyktingströmmen i Afrika. Landet
är isolerat, utfruset. Dagar av bitterhet.
Bo Bjelfvenstam ar TV-producent och har gjort flera
dokumentärfilmer vid olika tidpunkter i Somalia. Han
har tidigare publicerat "Eritrea - tre resor" (1978) och
"Hur ska det gå for Botswana?" (1981) på Nordiska
afrikainstitutets förlag.
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