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Denna bok är resultatet av ett symposium om Afrikas Horn hållet i Lund 

i månadsskiftet maj-juni 1978 i samarrangemang mellan Avdelningen för 

freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet, Kursverksamheten 

vid Lunds universitet och Nordiska afrikainstitutet. Artiklarna av 

Bondestam, Haile, Lewis, Rubenson, Siegumfeldt, Tewolde och Tompuri är 

gjorda i samband med symposiet, i allmänhet även modifierade efter de 

diskussioner som där förekom, medan Murarka samt Slottved och @berg har 

vidtalats i efterhand. Materialet från etiopiska regeringen, EPLF och 

EPRP har utvalts av mig. Bondestams, Rubensons och Tompuris artiklar 

förelåg i svenskt original, medan jag har översatt Siegumfeldt och 

Slottved och @berg från danska och det övriga materialet från engelska. 

Det har varit ett mål för sammanställningen av boken att försöka få 

fram en i två avseenden så allsidig belysning som möjligt. För det 

första har vi försökt få med så många olika perspektiv som möjligt, 

från lokala till internationella, och från aktuella till historiska. 

För det andra skulle var och en av de viktigaste aktörerna i konflik- 

terna representeras av åtminstone något inlägg, eventuellt härstammande 

från aktören själv. Hur långt denna strävan till allsidighet lyckats må 

läsaren själv avgöra - och då gärna ha i minnet att det är oli1:a svårt 

att få fram material från olika aktörer. 

Ett särskilt redaktionellt problem har gallt transkriptionen av lokala 

namn, vilka ibland kan ha passerat ett par tre språk på vägen, med 

undantag för Rubenson som transkriberat direkt från amhariska till 

svenska. I valet mellan att låta varje författares stavning stå och att 

försöka få total konsekvens har en kompromiss valts. De vanligaste 

namnen stavas på samma satt i hela boken, t.ex. personer som Haile 

Selassie och Siad Barre, folk som amharer och ogaden, och geografiska 

namn som Addis Abeba, Djibouti, Massawa och Mogadishu. I övrigt har 

originalens stavning behållits, och vi får orter som Harar/Harer, per- 

soner som Menelik/Menilik/Minilik och stammar som majertayn/mijertein 

0.s.v. Läsaren må alltså vara beredd på viss variation. 

För framstallandet av denna bok skylles tack åt flera olika håll: ett 

kollektivt tack till författarna för visat tålamod och samarbetsvilja 

trots problem och förseningar med förberedelserna för publiceringen; 

ett annat kcllektivt tack till de arrangerande institutionerna och 

deras medarbetare för insatser för symposiet och bidrag til.1 trycknin- 

gen; och ett tredje kollektivt tack till den arbetsgrupp som medverkade 

vid planeringen av symposiet. En person och en institution skall här 



särskilt framhävas. Omar Bakhet tog initiativet till symposiet och har 

aktivt bistått med arbete och goda råd i samtliga faser av planering 

och redigering. Nordiska samarbetskommittén för internationell politik, 

inklusive freds- och konfliktforskning, har genom finansiellt stöd 

varit avgörande både för möjligheterna att genomföra symposiet och att 

trycka boken. 

Lund 1 maj 1979 

Håkan Wiberg 
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Håkan Wiberg 
Inledning 

Nar detta skrives, pågår som vanligt omkring ett dussin krig samtidigt 

i världen, och de som just nu uppmärksammas i pressen ar vad som ser ut 

att vara slutfaserna i Pol Pots fall i Kampuchea och Idi Amins i Uganda. 

Skulle man döma efter något så ytligt som rubriker i pressen, kunde kon- 

flikterna vid Afrikas Horn vara "avslutade". Det ar de inte: alla de 

konflikter som tidvis lett till större militära sammanstötningar dar 

kvarstår fortfarande olösta. 

Vad har hänt på senare tid? 

Det ar ett hopplöst företag att försöka få en bok dagsaktuell, och 

något allvarligt försök skall heller inte göras har, utan bara enstaka 

kompletteringar, med tanke på att manuskriptens slutversion fardig- 

ställts mellan juli 1978 och januari 1979. 

Redan vid symposiet hade Etiopien militärt besegrat de somaliska 

styrkorna, och sedan dess har bara enstaka notiser i världspressen för- 

malt att den etiopiska kontrollen över Ogaden/Vastsomalia måhända fort- 

farande inte ar fullständig. Den vastsomaliska befrielsefronten, WSLF, 

släpper ibland ut pressmeddelanden om framgångsrikt genomförda attacker 

mot etiopiska patruller. Ett sexsiffrigt antal somaliska flyktingar be- 

finner sig fortfarande i lager i Somalia (se Slottved-@berg) . 
Den stora etiopiska offensiv som hade igångsatts försommaren 1978, 

har sedan dess kulminerat och uppenbarligen nått betydande framgångar, 

aven om de olika parterna ger tämligen olika bilddr av hur stora. De 

etiopiska styrkorna har åtminstone lyckats hava belägringen av de 

största eritreanska staderna och erövra en del stader till, och dess- 

utom skaffa sig viss kontroll över de viktigaste huvudvägarna. Vad de 

åstadkommit därutöver är ovisst. Att de långt ifrån lyckats nå full- 

ständig kontroll över landsbygden antyds av ett par stora artiklar i 

Aftonbladet den 23-24 mars 1979, dar två journalister berättar om en 

sexton dagars resa i ELF-kontrollerat område och besök i träningslager, 

sjukhus och skolor. 

SudanspresidentNimeiri har gjort nya försök att medla mellan Dergen 

och de eritreanska rörelserna, dock synbarligen utan framgång. 

De sovjetisk-etiopiska relationerna har knutits ännu närmare genom 

det vänskaps- och samarbetsavtal som slöts vid :lengistus besök i Moskva 



den 2 0  november 1 9 7 8 .  Redan tidigare hade Etiopien gjort slut på sina 

försök att upprätthålla någon form av neutralitet i den sino-sovjetiska 

konflikten genom att i samband med Fidel Castros besök i Afrika den 1 2  

september låta Mengistu hålla ett tal dar Kina bittert fördömdes. Sam- 

tidigt verkar det som de sovjetisk-somaliska relationerna kan komma 

att förbättras, vilket t ex antyddes i ett tal av Siad Barre vid parti- 

kongressen den 2 1  januari 1979 ,  dar han också talade om att komma till 

en uppgörelse med Etiopien. 

Det slutliga fredsavtalet mellan Egypten och Israel undertecknades 

efter mycket manglande i april 1 9 7 9 .  Den palestinska frågan löses inte 

i avtalet, och detta har föranlett samtliga arabiska stater utom Sudan, 

Somalia, Djibouti och Oman (dar Egypten har övertagit Irans roll som 

stöd åt sultan Qaboos) att bryta de diplomatiska förbindelserna med 

Egypten. De ar dock inte eniga om övriga sanktioner. Aven om Kuwait 

dragit in sitt ekonomiska bistånd, har det viktigare Saudiarabien låtit 

förstå att man inte kommer att dra in sitt. De senaste maktförskjut- 

ningarna i Saudiarabien kan andra aven detta. 

På andra sidan Röda havet har också dramatiska förvecklingar skett. 

Längst bort har shahen störtats och en folkomröstning bekräftat Irans 

stallning som "islamisk republik" med ayatollah Khomeini som ledare. 

Den maktkamp som pågår kring honom ar långt ifrån avslutad, och det ar 

svårt att bedöma Irans vag på längre sikt. På kort sikt har i varje 

fall dess ställning som lokal polis åt USA synbarligen upphört. Närmare 

Hornet ligger den händelseutveckling som inleddes med mordet på Nord- 

jemens president och avsattandet och avrättningen av Sydjemens presi- 

dent Salem Robaia Ali, vilket har fört den mest sovjetvanliga falangen 

till makten. Ett resultat av detta ar att en stor majoritet av Arab- 

förbundets medlemmar, med undantag av vägrarstaterna, har fryst ned 

sina förbindelser med Sydjemen, ett annat är möjligen de krigiska sam- 

manstötningar mellan Sydjemen och Nordjemen, vilka, liksom tidigare år 

1 9 7 2 ,  plötsligt avbrutits med en gemensam deklaration om att slå sig 

samman till en gemensam stat. Detta förefaller inte heller nu ha lett 

till några praktiska konsekvenser, aven om förhandlingar fortfarande 

lär pågå. En mycket grov sammanfattning av händelsernas gång skulle 

kunna vara att USA har konsoliderat sina ställningar i ena andan av 

~ l e l l a n ö s t e r n o c h f ö r l o r a t  dem i den andra, samtidigt som Sovjet har kon- 

soliderat sina positioner omkring Afrikas Horn. 

Att analysera en konflikt 

Det skulle vara förmätet av en redaktör som just försökt stalla samman 

en antologi med bidrag från specialister på olika länder, regioner 

eller perspektiv att själv försöka ge svaren på de många frågor som 



omger konflikterna vid Afrikas Horn. Litet mindre förmätet ar det 

kanske att försöka "hyfsa ekvationerna", att försöka formulera och pre- 

cisera en uppsättning frågor som kan göra anspråk på att vara de cen- 

trala - men aven då i medvetande om att olika perspektiv och värderin- 
gar kommer att se olika frågor som centrala. 

En av de första frågor som inställer sig vid studiet av en konflikt 

ar: Vilka är parterna? Redan denna fråga ar komplicerad att besvara, 

både därför att man aven har får olika svar ifrån olika perspektiv och 

därför att de inblandade parterna i regel har intresse av att presen- 

tera olika bilder härvidlag. Man skiljer ofta på aktörsanalyser och 

strukturella analyser. I det förra fallet försöker man identifiera ak- 

törer och deras målsättningar och strategier, och försöker förstå 

händelseförloppen med hänvisning till hur olika regeringar, partier, 

organisationer etc. ser ut i dessa avseenden, genom att s a s försöka 

placera sig i deras kläder för att förstå deras agerande. I det senare 

fallet försöker man i stallet identifiera parter i konflikten, oavsett 

om dessa utkristalliserats till aktörer och i få fall vilka, och för- 

söker förstå konfliktutvecklingen som bestämd av partsintressen. Dessa 

två analystyper behöver inte utesluta, utan snarare komplettera, var- 

andra. Låt oss därför antyda vilka problem var och en av dem medför. 

Ur aktörsperspektivet blir de viktigaste aktörerna de tre interna- 

tionellt erkända stater som idag finns vid Afrikas Horn: Djibouti, 

Etiopien och Somalia, och en grundläggande dimension blir dessa staters 

målsättningar och hur de kolliderar med varandra och med andra stater 

- och hämtar stöd från ytterligare andra. Den femuddiga stjärnan i 
Somalias flagga definierar med detta synsätt konflikter mellan Somalia 

å ena sidan och Djibouti, Etiopien och Kenya å andra sidan, i och med 

att Somalias uttryckta målsättning att förena alla somalier i en stats- 

bildning är oförenlig med de andra staternas mål att bevara sin terri- 

toriella integritet. I detta perspektiv kan man då se krigen mellan 

Etiopien och Sornalia, kriget mellan Kenya och Sornalia, och fransmännens 

manövrerande för att spela ut de somaliska issa och de allmänt som 

icke-somaliska ansedda afar mot varandra i folkomröstningar, val, o s v, 

och massdeportationer av issa från vad man 1967 döpte om från Franska 

Somaliland till Afars och Issas Franska Territorium (nu Djibouti). Det 

räcker emellertid inte med regeringar som aktörer, man måste också rak- 

na in t ex partier, befrielserörelser och andra organiserade politiska 

aktörer. 

Partier ar kanske av mindre betydelse i området, eftersom både Soma- 

lia och Etiopien är enpartistater, med partierna uppbyggda kring de 

militära grupper som genomfört respektive statskupper. I Somalia skedde 

detta efter ett årtionde av kaotisk parlamentarism med stor och i regel 



stambaserad partisplittring. I Etiopien tolererades inga partier under 

Haile Selassie, och Dergen har lyckats driva ansatserna till partibild- 

ning under jorden eller i exil. Viktigare är de.nationellt baserade be- 

frielserörelserna, varav de tre viktigaste ar representerade i denna 

bok: ELF, EPLF och WSLF. 

WSLF, den västsomaliska befrielsefronten, baseras på somalierna i 

Etiopien, varav den viktigaste stammen, ogaden, också har givit namn åt 

området Ogaden/Vastsomalia. Olika bedömare har olika uppfattning om 

WSLF:s karaktär. I ena änden finner vi framställningen av WSLF som en 

självständig aktör, t o m med förmåga att lagga press på Somalias 

regering för att få denna att gå in i Etiopien till stöd åt WSLF. I 

andra anden får vi bilden av WSLF som ett rent instrument för Somalias 

regering och dennas planer på en expansion som skulle sträcka sig aven 

bortom den rent somaliska befolkningen. 

I Eritrea har ELF engagerat sig i väpnad kamp sedan 1 9 6 1 .  Omkring 

1 9 7 0  bröt sig PLF ut ur ELF, och under flera år fördes strider mellan 

dem. 1 9 7 6  splittrades PLF i EPLF och ELF-PLF. Den senare synes föra en 

exiltillvaro numera, och har våren 1 9 7 9  splittrats i ytterligare två 

fraktioner. EPLF och ELF är däremot båda aktiva i Eritrea och kan var- 

dera mönstra militära styrkor på kanske så mycket som ca 30 0 0 0  man, 

milis oräknad. Även dessa två har tidvis, och senast våren 1979 ,  varit 

i Skärmytslingar med varandra. 

Det är svårt att bilda sig en välgrundad uppfattning om skillnaderna 

och relationerna mellan de två. påståenden att ELF skulle vara mera 

islamiskt baserat och EPLF mera kristet motsägs i varje fall av att 

ledningarnas sammansättningar förefaller .blandade, och av att dessutom 

delar av EPLF:s ledning tidigare tillhört ELF:s. Båda rörelserna ger 

ungefär samma bild av Eritreas historia, båda kräver full självständig- 

het, och båda använder väsentligen ett marxist-leninistiskt vokabulär, 

vari de bl a kritiserar Sovjets och Kubas agerande, ELF mera per impli- 

kation och EPLF något mera öppet. EPLF anklagar ELF för att ha reak- 

tionära inslag, t ex genom att stödja sig på religion och stamväsen, 

och ELF motanklagar EPLF för splittringsaktioner med kontrarevolutio- 

nara konsekvenser. Det ligger nara till hands att anta, men är svårare 

att dokumentera, att motsättningarna till stor del beror på personmot- 

sättningar mellan ledningarna. Båda har emellertid uttalat sig för sam- 

arbete, och har bl a kommit överens om gemensamma kontor utomlands, 

men nar det galler inre samarbete skiljer de sig något: ELF önskar en 

snabb sammanslagning, EPLF ett organiserat samarbete mellan separata 

organisationer. 

Bland arabstaterna lär Sydjemen ha givit militär träning åt kadrer 

från båda organisationerna, Irak stöder ELF och möjligen EPLF, och 



Syrien ELF. Deras politiska vokabulär verkar i båda fallen frånstötande 

på Saudiarabien. EPLF har tidigare haft förbindelser med EPRP, distan- 

serade sig liksom ELF under en period från EPRP för att inte onödigt be- 

lasta relationerna till Sovjet, men lär nu åter ha tagit upp organi- 

serat samarbete med både EPRP och TPLF (se Bondestam). 

Relationerna mellan de eritreanska rörelserna och den etiopiska re- 

geringen har skiftat med tiden. Efter total konflikt med Haile Selassies 

regim väckte hans avsattande förhoppningar om en förhandlingslösning. 

Statsminister Aman Andom (själv eritrean) sökte hösten 1974  förhand- 

lingskontakter via Nimeiri, och lar ha erbjudit full inre autonomi för 

Eritrea minus hamnen Asab och en landremsa ned till den. Han blev 

emellertid avsatt och avrättad av andra konkurrenter om makten. Nya 

strider och strategisk pattsattning ledde så småningom fram till 

Dergens bud från maj 1976  - det s k niopunktsprogrammet - vilket ar 
publicerat i boken liksom ELF:s kommentarer till det. Efter Etiopiens 

militära offensiv 1978  lär detta bud för närvarande inte vara aktuellt, 

och Dergen tycks sträva mot total kontroll och krossande av befrielse- 

rörelserna, och avvisade som nämnts Nimeiris nya medlingsförsök våren 

1 9 7 9 .  En ny strategisk pattsattning kan emellertid komma att göra det 

aktuellt igen. 

Strukturanalys 

I stallet för att se till aktörer kan man alltså försöka leta efter 

parter, oavsett om dessa bildar aktörer eller ej. Två typer av parter 

ar då av särskilt intresse: folk och klasser, och två frågor reser sig 

då: Vad ar ett folk? Vad ar en klass? 

"Folk" kan avgränsas på många olika satt: ras, språk, religion, ge- 

m e n s a r ~ ~ i d e n t i f i k a t i o n e t c .  Hur dessa hänger samman med varandra skiftar, 

liksom hur de hänger samman med statsgränser. Även i det moderna Europa, 

dar nationalstaten ar ovanligt rikt representerad, ar totalt samman- 

fallande mellan språk och stat ovanligt, med exempel som Portugal och 

Island. 

Låter vi språk definiera "folk" ter sig Etiopien som en ytterligt 

multinationell stat, med ca åttio folkslag, varav åtta ar företrädda i 

Eritrea - som alltså själv ar multinationellt. Somalia ar i motsats dar- 
till kanske den mest homogena staten i Afrika - men en stor del av so- 
malierna, kanske en tredjedel, bor alltså utanför Somalia. Nu ar det 

ingen naturlag att identifikation som folk just s&ninanfaller med språk- 

gränser. A ena sidan kan man finna en sådan gemensam identifikation 

aven i multinationella stater (och amharernas försök att kulturellt 

assimilera andra språkgrupper kan ses som försök i den riktningen), och 

å andra sidan kan identifikationsgruppen ligga betydligt under språk- 



gruppen, t ex vid stammen eller ännu längre ned. De språkligt homogena 

Somalia och Sydjemen har uppenbart gjort sig mycket besvar med att 

starka en nationell identitet genom att undertrycka stamvasen på många 

olika satt (se Lewis). 

Vad som ar ett "folk" eller en "nationalitet" får givetvis särskild 

betydelse vid argumentationer kring principer om folkens sjalvbestamm- 

anderatt, och också kring staters gränser. Vilka villkor skall en folk- 

grupp uppfylla för att dessa principer skall vara tillämpbara? Histo- 

risk praxis ar har svår att åberopa, eftersom nationella minoriteter 

normalt bara får möjlighet att ta stallning till sin statstillhörighet 

i samband med att den större staten förlorat ett krig, om ens då. Man 

kan dock kanske föreslå några minimivillkor. Ett sådant ar att det 

finns tecken på att det "folk" det rör sig om verkligen identifierar 

sig som sådant, ett annat att det måste finnas någon aktör: organisa- 

tion, parti, etc., som gör anspråk på en eller annan form av sjalvbe- 

stammande, från lokal autonomi till full självständighet. Detta vacker 

naturligtvis frågan hur man avgör i vilken grad en aktör "verkligen" 

representerar ett folk. Har ar det svårt att ge några allmängiltiga 

regler. En något så nar hederlig folkomröstning kan självfallet ge 

besked - dar det finns möjligheter för en. I andra fall kan utdragen 
gerillaaktivitetet kanske vara en indikator, eftersom den normalt ar 

svår att genomföra utan ett tämligen brett folkligt stöd. Aven har får 

man ofta svårigheter vid bedömningen, eftersom regeringar normalt har 

intresse av att underdriva aktivitetens omfång och rebellerna av att 

överdriva det, 

En annan och i regel mera teoretiskt sofistikerad metod för att de- 

finiera parter oberoende av aktörer ar klassanalys. Vid strukturella 

klassanalyser, t ex marxistiska, utgår man från intressemotsättningar 

definierade t ex av kontroll över produktionsmedel och definierar 

klasserna med utgångspunkt från dessa intressemotsättningar. De frågor 

som lämnas öppna blir då i vad mån dessa konfliktparter, klasser, har 

kristalliserats till aktörer, och i vilken grad aktörernas sammansatt- 

ning svarar mot klassgränser - i annat fall talar man t ex om "falskt 

medvetande". I förenklade abstrakta teorier kan man då röra sig med 

två- eller treklassmodeller, men nar de marxistiska klassikerna gör 

konkreta analyser av samhällen rör de sig i regel med betydligt flera 

klasser eller klasskikt. 

Huvuddelen av den marxistiska traditionen agnar sig åt studiet av sam- 

hallen dar det kapitalistiska produktionssättet dominerar, och ibland åt 

övergången mellan feodalism och kapitalism. Det stöter därför på vasent- 

liga svårigheter att överföra marxistisk klassteori till samhällen av 

utpräglat förkapitalistisk typ som dem vid Afrika Horn. Det kan inte ske 



genom att mekaniskt överföra europeiska kategorier, utan man måste 

starta från de teoretiska rötterna och undersöka hur dessa kan till- 

lämpas. En antydning om svårigheterna vid bestämning av klasser och av 

staters klasskaraktar finner vi i Bondestams analys av det etiopiska 

samhället och i Siad Barres kommentarer om det somaliska. 

De marxistiska klassikerna är också svårtillämpliga i ett annat av- 

seende: de första analyserna gjordes på etniskt tämligen homogena sam- 

hällen i Västeuropa, dar det - med undantag för Marx' kommentarer om 
den irländska frågan - fanns föga anledning att undersöka skärningarna 
mellan klass och folk. När man började studera det multinationella Ost- 

europa, blev frågan mera aktuell och ledde till motsättningar mellan 

t ex Rosa Luxemburg, Lenin och Stalin. 

Hur hänger nu klass och nationalitet samman i situationer då grän- 

serna av de olika slagen korsar varandra? Vem har mest gemensama 

intressen med vem i situationer dar båda typerna av motsättningar ar 

klart artikulerade? I stort sett saknar vi analysmodeller som gör full 

rättvisa åt båda konflikttyperna på en gång. Aven om det finns undantag, 

försöker författare ofta att reducera allt till en dimension: att se 

etniska konflikter som utslag av vad som i grund och botten är klass- 

konflikter, eller att se etniska motsättningar som fundamentala och 

klasskonflikter som mera sekundära. Det senare synsättet stöder sig 

ofta på att det är vanligt att det är den etniska konflikten - ras, 
språk, religion, etc. - som avgörhurmänniskor identifierar sig, hur 
aktörer bildas och hur de agerar. Detta säger emellertid inte att klass- 

analys är förfelad, bara att den måste bedrivas med större känslighet 

för etniska dimensioner för att vara till stor nytta som analysredskap. 

Vi finner i hög grad dessa problem vid studiet av den eritreanska 

konflikten. Sovjets, Kubas och Dergens argumentation går ut på att 

störtandet av Haile Selassie och feodalismen (om denna term nu går att 

överföra) har medfört att motsättningarna mellan Etiopien och Eritrea 

har skiftat klasskaraktär, och att därför progressiva grupper i båda 

områdena borde sluta sig samman i gemensam kamp. De "nej tack" som 

eritreanerna formulerar använder både argumentet att ifrågasatta 

Dergens progressiva karaktär och anse den motbevisad av dess agerande 

i Eritrea, och argumentet frånLenln att folkens självbestämmanderätt har 

högsta prioritet. 

Till svårigheterna hör också tillämpligheten av begrepp som "koloni" 

och "imperialism". Är Eritrea en koloni, som de själva hävdar, eller 

rör det sig om en annan typ av dominans, som Bondestam hävdar? Kan man 

se Etiopiens expansion av imperiet under det sista seklet som "svart 

imperialism" som WSLF hävdar, eller ar termen missvisande? Svaren beror 

rimligen bl a på vilken betydelse man lägger i termerna, om man håller 



sig till ett vagt vardagsspråk eller för diskussionen inom en marxis- 

tisk eller annan preciserad terminologi. 

Lösningar 

I vilken mån kan analyserna som presenteras i denna bok vara till hjälp 

för att definiera möjliga lösningar på problemen i området? Det beror 

bl a på vad man väntar sig av en "lösning" och vilka måttstockar man 

använder: att de skall Överensstämma med abstrakta principer, eller att 

de skall vara praktiskt genomförbara och, om genomförda, någorlunda 

stabila. I det förra fallet finner vi att olika abstrakta principer i 

de konkreta fallen motsäger varandra, varför man tvingas till ett val. 

Som bland annat Siegumfeldt påpekar, har t ex OAU i praktiken kommit 

att prioritera principen om gränsernas okränkbarhet framför den om 

folkens självbestämmande. I det senare fallet finner vi olika uppfatt- 

ningar om vad som E praktiskt möjligt ur olika synpunkter: ekonomiska, 
geopolitiska, sociala, historiska, etc. 

Ser man till offentliga uttalanden, står parterna oförsonligt mot 

varandra. Från befrielserörelserna kräver man full självstandighet, 

vilket man från etiopisk sida av många skal ar ovillig till, både med 

tanke på tillgång till havet och fruktan för att det skulle utlösa 

samma krav från flera andra folkgrupper, som oromo/galla, tigrai, afar, 

o s v. Från etiopisk sida erbjuder man en vagt formulerad autonomi, 

vilket befrielserörelserna av förståeliga historiska skal är starkt 

skeptiska till. 

Detta placerar åtskilliga tänkbara medlare isvåra dilemman. Arabför- 

bundet kan inte agera, eftersom det inte finns någon enhetlig arabisk 

linje, vilket Tompuri påpekar. OAU är handlingsförlamat, av skal som 

Siegumfeldt utvecklar. FN ar också handlingsförlamat, även om det med 

tanke på sin tidigare roll i Eritrea borde ha ett särskilt ansvar - men 
FN av idag ar något ganska annorlunda an FN år 1 9 5 0 .  

En stabil lösning kan inte åstadkommas genom diktat utifrån - men 
andra makter kan kanske hjälpa till genom att genom någon kombination 

av kapp och morot få fram parterna till förhandlingbordet, dar de får 

finna sin egen lösning. Det säger en hel del om hur flytande situa- 

tionen ar i området att två olika författare - Farer år 1 9 7 6  och 

Murarka år 1 9 7 9  - föreslår att en supermakt med goda relationer både 
till Etiopien och till arabiska stater skall komma överens med arab- 

staterna om en gemensam aktion för att trycka på etiopier och eritre- 

aner att förhandla - men denna stormakt ar USA år 1 9 7 6  och Sovjet år 

1 9 7 9 .  



Om ett problem ser ut att sakna lösning, kan man ibland finna en genom 

att utvidga det. Det mest markanta exemplet i denna riktning är den kon- 

federation av stater - de tre på Afrikas Horn plus Sydjemen - som Fidel 
Castro föreslog i förhandlingar med parterna år 1977, men som stupade 

på motstånd från en part - somliga författare utpekar Somalia, andra 
Etiopien. Det ar inte svårt att se hur en sådan lösning skulle kunna 

bryta en del dödlägen. Men det ar svårt att se hur den skulle kunna 

komma till stånd: det ar ytterligt sällsynt att stater av fri vilja av- 

händer sig så mycket suveränitet som skulle behövas ens för en lös kon- 

federation. En ytterligare komplikation ligger i att stater som Egypten, 

Saudiarabien, Frankrike och USA troligen skulle anstränga sig för att 

förhindra den, eftersom den av olika skal dåligt passar deras intressen 

i området. Det ligger nara till hands att vänta sig nya fredsinitiativ 

från Sovjet, eftersom det ar den stormakt som har mest intresse av att 

en fredlig lösning kommer till stånd, för att på det viset komma undan 

besvärliga lojalitetskonflikter åt olika håll: Etiopien, Irak, Syrien, 

o s v. Hur detta initiativ kan se ut, eller vilken framgång det kan ha 

ar det emellertid för tidigt att sia om. 
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NAGRA GRUNDLAGGANDE FAKTA OM LANDERNA VID AFRIKAS HORN OCH DERAS NÄRMASTE GRANNAR 

Yta 
Befolk- BNP Militär- 

(tusen ning 1977 Väpnade utgifter 
1976 (miljar- BNP/inv styrkor 1978 (mil- Tre största import- Tre största export- 

Land km
2
) (milj) der kr) (kr) 1978 jarder kr) leverantörer 1975 kunder 1975 

D j  ibout i 

Egypten 

Etiopien 

Dem. folkrep 
Jemen (Syd) 

Arabrepubl. 
Jemen (Nord) 

Kenya 

Saudiarabien 

Somalia 

Sudan 

? 5 0 0 0  (F) 

1550 960 O00 

450 213  O00 

F, Etiopien, J 

USA, BRD, I 

Saudiarabien, J, USA 

UK, Kuwait, Iran 

J, Kina, Australien 

UK, Iran, J 

USA, J, Libanon 

I, Kina, Sovjet 

UK, J, BRD 

F 

Sovjet, I, Tjeckoslovakien 

USA, Djibouti (transit) 

Australien, UK, J 

Kina, I, Sydjemen 

BRD, UK, USA 

J, F, 1 

Saudiarabien, I, Nord jemen 

F, I, Kina 

Förkortningar: BRD=Västtyskland, F=Frankrike, l =  Italien, J=Japan, UK= Storbritannien 

Källor: För yta och befolkning United Nations Statistical Yearbook 1977,  för BNP och militära uppgifter 
Military Balance 1 9 7 8 - 7 p k h a n d e l s s t a t i s t i k  International Trade Statistics 1976.  
I "väpnade styrkor3' har inräknats aven paramilitära styrkor, milis och reserver. För enstaka 
länder och data har ett tidigare år använts, dock nästan bara för handelsdata, vilka brukar vara 
tdmligen stabila från år till år vad gäller rangordning. 

Kommentar: Alla uppgifter, utom möjligen yta, skall tas med stor försiktighet. Befolkning och BNP kan ha 
felmarginaler på många, rentav tiotals procent. Military Balance har fått skarp kritik som källa 
för u-länder. Militarutgifter definieras olika i olika länder och inkluderar inte alltid militärt 
bistånd. Tabeller] oven ger bara en ungefärlig bild av olika slags storleksordningar, och skall 
inte tas för mera an det. 
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I. PARTERNA: EN BAKGRUND 





Lars Bondestam 
Motsättningar i Etiopien 

Förståelsen av vad som händer på Afrikas H o r n o c h i E t i o p i e n i s y n n e r h e t ,  

liksom bakgrunden till dessa händelser, präglas av viss förvirring. 

Skälen härtill är flera: den komplicerade ekonomiska, sociala och 

politiska strukturen i Etiopien; svårigheten att inhämta och vidarebe- 

fordra relevant information om landet; tendensen att på grund härav 

förenkla vissa förhållanden och bedöma olika grupperingar med utgångs- 

punkt från deras allierade respektive deras fiender; och sist, men inte 

minst, missbruket av begrepp som "revolution", "socialism", "ratten 

till nationellt självbestämmande" och "kolonialism". Nedan skall jag ta 

upp några av dessa aspekter och försöka relatera dem till Etiopien den 

aktuella perioden 1974-78l. Den historiska bakgrunden behandlas på 

andra ställen i denna bok. 

Etiopiens heterogena struktur 

Etiopien är kanske det "mest heterogena" av Afrikas länder - topograf- 
iskt, ekonomiskt, kulturellt och befolkningsmässigt. De flesta för 

Afrika kända vegetationstyper återfinns i landet: från öken, stäpp, 

savann i de geografiskt perifera lågländerna till varierande höglands- 

vegetationer med tempererat klimat. Av de tidigare så omfattande 

skogarna återstår endast en bråkdel p g a.en omfattande skogsavverkning 

under många decennier för bränsle och byggnadsmaterial. Nederbörden 

varierar mellan under 100 mrn/år i de östra lågländerna och uppemot 

2000 rnm/år i väster. De centrala högländerna domineras av jordbruk, 

ofta kombinerat med boskap. I lågländerna återfinns boskapsskötsel 

(nomadism och transhumance) och i växande utsträckning konstbevattnade 

jordbruk för produktion av avsalugrödor. 

Majoriteten av landets befolkning lever av spannmålsproduktion för 

egen konsumtion - bl a korn, vete, majs, sorghum, ensete (falsk banan) 
och teff (ett lokalt sädesslag). Överskottet går på olika vägar till de 

cirka 15% av befolkningen som lever i staderna (drygt 10%) och på lands- 

bygden (jordlösa, ofta hantverkare och lönearbetare på plantagejordbruk). 

Före jordreformen 1975 dominerades jordbruket av olika former av feodalt 

produktionssätt - i de norra delarna vanligen i form av tributer till 
lokala överhögheter inklusive den ortodoxa'kyrkan och i de centrala och 

södra högländerna i form av jordränta till de privata jordägarna. 

Kontrasten mellan de av byn eller släktgrenen kontrollerade karga 



jordarna i norr och de privatägda bördiga jordarna i söder förklarar 

svårigheterna att genomföra jordreformen i norr och dess relativa fram- 

gångar i söder. Denna mycket långtgående reform, som gjorde jorden till 

allmän egendom (för att undvika jordspekulation) och satte ett bruk- 

ningstak på 10 hektar (den areal man uppskattade att en jordbrukar- 

familj maximalt kan bruka utan köpt arbetskraft, som förbjöds i jord- 

reformen), mottogs således mer valvilligt i söder an i norr. 

Det traditionella tributsystanet i norra Etiopien var direkt bundet 

till den speciella agande- och brukningsratten till jorden och till den 

sociala strukturen. Varje försök att utifrån minska exploateringen av 

fattigbönderna (eliminera tributerna) skulle samtidigt uppfattas som 

ett angrepp på denna struktur och skulle därför inte stödjas av dem. 

Fattigböndernas gemensamma klassintresse gentemot de traditionella 

exploatörerna underordnades - och underordnas fortfarande - sålunda 
deras värnande om den hävdvunna brukningsrätten till jorden. 

I södra och centrala Etiopien bröts det "förfeodala" produktionssättet 

ned genom kejsar Meneliks erövringar i slutet av 1800-talet. De nya 

jordägande klasserna (inkräktarna från norra Etiopien samt lokala ledare, 

"balabbat", som köptes av statsmakten för att kontrollera sina egna 

bönder) kunde har inte finna stöd i traditionen och hos bönderna. De 

tvingades bero av centralmaktens 2olisiara och juridiska organ för att 

expropriera ett överskott från jordbruket. Klassmotsattningarna domin- 

erade och var aven ett uttryck för böndernas antagonism gentemot de 

större staderna som härbärgerade de frånvarande jordägarna (absentee 

landlords) och som representerade den feodala hierarkins topp. 
2 

Dessa skillnader i produktionsrelationer förklarar motståndet mot 

jordreformen i norr och dess mer effektiva genomförande i söder. Jord- 

reformen och bildandet av militanta bondeföreningar blev den nya 

regimens viktigaste instrument för att knyta en allians med landsbygden 

i söder, men samtidigt bidrog de till nationella separatiststravanden 

i norr, dar fattigbönderna t o m samarbetade med den traditionella över- 

klassen. 

Etiopien ar en artificiell sammanslagning av ett åttiotal olika 

nationer med lika många språk. Bara i Eritrea återfinns en tiondel av 

dessa. Flertalet nationer är små, utgör ekonomiskt marginella grupper 

(de ar helt eller nästan helt självförsörjande utan ekonomiska 

relationer med områden utanför de nationella gränserna) och skulle inte 

kunna uppnå utveckling via ekonomisk tillväxt som oberoende stater. 

Emedan de inte producerar något nämnvärt överskott och inte utgör något 

territoriellt eller politiskt hot mot centralmakten har de alltid varit 

och ar fortfarande av begränsat ekonomiskt och politiskt intresse för de 



styrande i Addis Abeba. Det gäller främst de folk som bor i svårtill- 

gängliga områden i väst och sydväst. De politiskt viktigaste national- 

iteterna är den största folkgruppen Oromo i centrala och södra Etiopien, 

den tidigare mest inflytelserika gruppen Amhara i de norra högländerna, 

Tigrai-folket öster därom, de boskapsskötande Afar i nordöstra Etiopien 

(lever även i Eritrea och i Djibouti), Guragie som dominerar småhandeln 

i ett flertal större städer, inklusive i Addis Abeba, samt Somali i 

Ogaden (sydöstra lågländerna av Etiopien eller västra Somalia, beroende 

på från vilken utkikspunkt man ser det). Flertalet av dessa nationer 

har format befrielsefronter av olika slag i syfte att uppnå någon form 

av självständighet gentemot centralmakten. 

Utöver Amhara-bosättningen i centrala och södra Etiopien efter kejsar 

Meneliks erövringar i slutet av 1800-talet har, med ett par undantag, 

ingen storskalig permanent migration av bönder förekommit, dvs där 

bönder flyttat för att bryta ny jord. Däremot har de nya mekaniserade 

storfarmerna lett till avhysning av bönder samt åtföljande permanent 

och säsongmässig migration av främst jordlösa som övergått till löne- 

arbete. Detta frigörande av arbetskraft, som var en förutsättning för 

storjordbruk och plantager, ledde även till en accelererad urbanisering 

under 60-talet och början av 70-talet, varigenom ett arbetskraftsöver- 

skott möjliggjorde låga löne- och produktionskostnader inom den mer 

arbetsintensiva delen av städernas industri. Städernas snabbt växande 

informella sektor och förekomsten av ett stort trasproletariat - en inte 
okänd u-landsföreteelse men speciellt påtaglig i Etiopien - kom att 
spela en betydelsefull roll i Dergens inrikespolitik efter 1976. 

"Min fiendes fiende är min vän. .." 
Den korta redogörelsen ovan ger en antydan om komplexiteten i det 

etiopiska samhället. Heterogeniteten i geografi, topografi, bördighet, 

förutsättningar för produktion av olika sorters grödor, produktionssätt 

och befolkning innebär enorma problem för den regim som söker bevara 

Etiopiens konstlade enhet. Dessa förhållanden bidrar likaså till stora 

svårigheter för den som försöker förstå landets politiska, ekonomiska 

och sociala struktur och dynamik och därmed bakgrunden till dagens 

situation. Journalister på tillfälligt besök, vanligtvis på inbjudan av 

den etiopiska regimen, har inga möjligheter att finna erforderliga 

kontakter och informatörer och att få ett grepp om situationen, utan 

tenderar att anamma de enklaste förklaringar. Längre officiell vistelse 

i landet ställer inte sällan krav på "anpassad rapportering". Den 

information som inhämtas inifrån Etiopien och kablas vidare till utlandet 

färgas inte så sällan av den av staten påbjudna tolkningen av revolu- 

tionen. Den politiska omvälvningen och karaktären hos den etiopiska 



militärregimen bedöms därför of ta med utgångspunkt f rån officiella 

regeringsdeklarationer och från statens relationer med omvärlden. I 

det senare fallet har krigen i Ogaden och Eritrea samt det nya beroendet 

av Sovjetunionen spelat en viktig roll. 

Den internationella opinionen ifrågasatte eller fördömde Somalias 

reguljära invasion av Ogaden (ej att förväxla med gerrillaaktiviteterna 

dar, aven om de båda var Sammanlänkade). 0AU:s betoning av nödvändig- 

heten att bibehålla de koloniala gränserna, Arabförbundets mycket av- 

vaktande hållning till Somalias angreppskrig, och västmakternas vägran 

att direkt bistå Somalia med vapen bidrog till sympatiyttringar för 

Etiopien. Automatiskt innebar detta ett stöd inte bara åt Etiopiens 

försvar av Ogaden utan även åt dem som dirigerade detta försvar, dvs 

militärjuntan i Addis Abeba i samarbete med ryska och kubanska militära 

rådgivare. Trots att imperialistmakterna av taktiska skäl inte stod 

bakom Somali-invasionen (eventuellt med undantag av att USA påstås ha 

lovat sälja vapen till Somalia i början av 1977) föll många för Dergens 

propaganda om en imperialistisk invasion för att stoppa den etiopiska 

revolutionen och vrida klockan bakåt. Med denna syn blev för många 

fanatiska Derg-anhängare och -sympatisörer alla medel tillåtna för att 

försvara Ogaden, inklusive den enorma mobiliseringen av bönder för att 

ingå - som det senare visade sig, som kanonmat - i folkmilisen, jakten 
på civila somalier i området (aven från luften) och avrättning av krigs- 

fångar. Dergens aktier stärktes internationellt och därmed rättfardig- 

ades mekaniskt också dess inrikespolitik, dvs dess metoder att genomföra 

sin revolution. (Det skall påpekas att aven Kenya, vars regering rimligt- 

vis bör se ett hot i omvälvningarna i grannlandet i norr men som kan 

påräkna etiopiskt stöd i händelse av mer uttalade somaliska krav på 

nordöstra Kenya - den femte udden på Somalias stjärna - är synnerligen 
lågmäld i bedömningarna av Etiopiens inre politik.) 

Sedan Somalias reguljära trupper blev utdrivna ur Ogaden i mars 1978 

och Dergen kunde omdirigera större delen av sina styrkor mot norr har 

det internationella intresset för Afrikas Horn i stallet kommit att 

koncentreras på Eritrea. Den etiopiska militärens rigida syn på Eritrea- 

frågan och dess bombningar och massakrer av eritreanerna kan inte längre 

döljas, vilket torde (eller borde) ha svängt en del av den utometiopiska 

opinionen till Dergens nackdel. 

"Min fiendes fiende är min vän" tillämpas ibland aven "i andra rik- 

ningen". Med utgångspunkt från Dergens terrorpolitik har många automat- 

iskt givit sitt stöd - aven ideologiskt stöd - åt = opposition i 
Etiopien, oavsett dess karaktär. T o m den reguljära Somali-invasionen 

av Ogaden, den reaktionära oppositionsrörelsen EDU (förkortningar - se 
speciell ruta) och vissa nationella befrielserörelser har vunnit sympati 



på sina håll, inte för vad de står för utan för vad de kämpar G. 
Detta leder oss in på en nödvändig diskussion om definitioner av en 

del nyckelbegrepp. 

Den etiopiska statens karaktär och avsaknad av klassbas 

Jordreformen, nationaliseringarna av finansinstitutioner och större 

industrier, de stora massdemonstrationerna, beväpningen av kadrer 

bland bönder och arbetare, det radikala språkbruket samt stödet från 

östmakterna har föranlett en del utometiopiska massmedia att kalla 

Dergen "marxistisk", "revolutionär" och "socialistisk". 

Det är oklart vad dessa media avser med en "marxistisk regering" 

(Karl Marx skulle säkert betacka sig ett sådant språkbruk). Marxism är 

en teori om kapitalismen och en metod att analysera klassförhållanden 

och inre motsättningar i en kapitalistisk ekonomi. I den mån en sådan 

officiell analys förekommer i Etiopien är den ytterst torftig (de 

etiopiska marxister, som emanerade från studentrörelsen 1964 och senare, 

är döda, fängslade, bosatta utomlands eller för rädda för att våga 

yttra sig). Analysen undviker att ta upp produktionsförhållandena av 

idag, inklusive exploateringen inom statskapitalismen, men gör det till 

en sport att hänvisa till den tidigare feodala exploateringen av arren- 

datorerna och de självägande småbönderna för att rattfärdiga militärens 

aktiva styrning av revolutionen. Varje antagonistisk motsättning, den 

må gälla externa relationer, opposition från nationella befrielse- 

rörelser, motsättningar mellan intellektuella grupper, stadsbefolk- 

ningens protester mot sänkta reallöner, eller bondeföreningars avstånds- 

tagande från Dergens representanter på landsbygden, bedöms av Dergen 

som klasskonflikter. När motståndarna avrättas eller fängslas av 

militären kallas det klasskamp. T o m nar arbetarnas barn i tusental 

föll offer för Dergens s k röda terror motiverades det med att de var 

kontrarevolutionärer och fiender till arbetarklassen. Det är en praktik 

som inte bygger på marxistisk analys och följaktligen kan inte Dergen 

betecknas som marxistisk. Beskrivningen nedan av Dergens relationer med 

bönderna bekräftar detta påstående. 

Dergens nedkylning av de mest intima förbindelserna med västmakterna, 

i synnerhet USA (observera dock att USAS ambassad, USAID och nsgra 

andra amerikanska institutioner fortfarande opererar i Etiopien), och 

dess numera så starka (men ändå labila) band med Sovjetunionen, Ost- 

europa och Kuba kan inte tas som intäkt för att Dergen driver en anti- 

imperialistisk politik till massornas förmån. Det vore ett mekaniskt 

tänkande som har litet med verkligheten att göra. Lika litet som öst- 

makternas stöd åt Uganda har lett till internationell förståelse för 



I d i  Amins r eg im borde  d e r a s  s t ö d  å t  E t i o p i e n  a u t o m a t i s k t  i n n e b ä r a  e t t  

s t ö d  f r å n  v ä n s t e r n  i Europa å t  Dergen och d e s s  p o l i t i k .  D e t  faktum a t t  

v a r j e  l a n d s  s t r ä v a n  till obe roende  s k a l l  s t ö d j a s  kan i n t e  r i m l i g t v i s  

ö v e r s a t t a s  till e t t  a u t o m a t i s k t  s t ö d  å t  a l l a  d e  k r a f t e r  som k o n k u r r e r a r  

med v a s t i m p e r i a l i s m e n s  r e d a n  e t a b l e r a d e  u t s u g n i n g  av  p e r i f e r i n .  Det ä r  

y t t e r s t  t veksamt  om u t b y t e t  av USA mot S o v j e t u n i o n e n  på den e t i o p i s k a  

a r e n a n  d i r e k t  gynnar  d e t  e t i o p i s k a  f o l k e t .  

En a n t i - i m p e r i a l i s t i s k  p o l i t i k  ä r  s å l e d e s  i s i g  i n t e  n ö d v ä n d i g t v i s  e n  

r e v o l u t i o n ä r  p o l i t i k ,  om v i  med r e v o l u t i o n  menar e n  grundläggande 

f ö r ä n d r i n g  a v  p r o d u k t i o n s s ä t t e t ,  i s y n n e r h e t  den  d e l  som g ä l l e r  

r e l a t i o n e r n a  m e l l a n  d e  d i r e k t a  p r o d u c e n t e r n a  och dem som ä g e r / k o n t r o l -  

l e r a r  p roduk t ionsmed len  ( d e  s å  v a n l i g a  m i l i t ä r k u p p e r n a  i t r e d j e  v ä r l d e n  

a r  i n t e  r e v o l u t i o n e r  i s i g  s j ä l v a  u t a n  e n d a s t  r e v o l t e r  som l e d e r  till 

mak tby te ,  v a n l i g t v i s  u t a n  p å t a g l i g a  e l l e r  e n s  märkbara  f ö r ä n d r i n g a r  i 

p r o d u k t i o n s s ä t t e t )  3.  Den r e v o l u t i o n ä r a  omvandling i E t i o p i e n ,  som 

i n l e d d e s  med jo rd re fo rmen  i mars 1975,  s y f t a r  till a t t  b r y t a  ned den 

f e o d a l a  u t s u g n i n g e n  och våldsamma o j ä m l i k h e t e n  på landsbygden f ö r  a t t  

uppmuntra till ökad p r o d u k t i v i t e t  på l ä n g r e  s i k t .  Denna h ä n d e l s e  ä r  

den  v i k t i g a s t e  i E t i o p i e n s  h i s t o r i a  s edan  k e j s a r  Menel lks  e r ö v r i n g a r  i 

s l u t e t  a v  1 8 0 0 - t a l e t  ( o b s e r v e r a  a t t  e n  v i k t i g  h i s t o r i s k  h ä n d e l s e  i n t e  

n ö d v ä n d i g t v i s  ä r  e n  p o s i t i v  f ö r e t e e l s e  - Mene l iks  e r ö v r i n g a r  b i d r o g  

till a t t  cemen te ra  E t i o p i e n s  o u t v e c k l i n g  f ö r  många d e c e n n i e r  f r a m å t ) .  

Men m i l i t ä r e n s  s k  r e v o l u t i o n  ä r  i n t e  i d e n t i s k  med den r e v o l u t i o n ä r a  

r ö r e l s e  i f r a m s t  c e n t r a l a  och s ö d r a  E t i o p i e n  som l e t t  till böndernas  

egen b e f r i e l s e  f r å n  e x p l o a t e r i n g .  V ida re  ä r  d e t  e t t  m i s s t a g  a t t  t r o  a t t  

m i l i t ä r e n  i n i t i e r a d e  jo rd re fo rmen  i någon s l a g s  r e v o l u t i o n ä r  i v e r .  Det 

f e o d a l a  s y s t e m e t s  grymhet ( j ä m f ö r  de  många s v ä l t k a t a s t r o f e r n a ,  s e n a s t  

1973) och i n e f f e k t i v i t e t  ( b l o c k e r i n g  av  p r o d u k t i v k r a f t e r n a s  u t v e c k l i n g  

och o u t v e c k l a d  k a p i t a l i s t i s k  ekonomi) t v i n g a d e  f ram en  f ö r ä n d r i n g  på 

landsbygden och f ö r k l a r a r  mycket av  d e n  f o l k l i g a  r ö r e l s e n s  genomslags-  

k r a f t  under  1974.  På f l e r a  h å l l  hade bönderna  s l u t a t  b e t a l a  a r r e n d e n  

och r e s t  s i g  mot de  s t o r a  jo rdäga rna  innan  jo rd re fo rmen  o f f e n t l i g -  

g j o r d e s .  När v ä l  den  k e j s e r l i g a  r e g e r i n g e n  hade  f a l l i t  v a r  d e t  b a r a  en  

t i d s f r å g a  n ä r  en  j o r d r e f o r m  s k u l l e  p rok lameras  - h e l t  oberoende av vem 

som s l u t l i g e n  t o g  ö v e r  s t a t s a p p a r a t e n .  I d a g  h a r  i n t e  j o rd re fo rmen  till 

a l l a  d e l a r  genomför t s  någons tans  i l a n d e t  ( d e t  g ä l l e r  i s y n n e r h e t  

omförde ln ingen  av jo rd  medan däremot  b r u k n i n g s t a k e t  på 10 h e k t a r  och 

s l o p a n d e t  av a r r e n d e n  r e s p e k t e r a s  n ä s t a n  ö v e r a l l t  i c e n t r a l a  och s ö d r a  

d e l a r n a  av  l a n d e t ) .  

På f l e r a  h å l l  s ö k t e  s t u d e n t e r  och l ä r a r e  i Zemetchan ( s tuden tkampan jen  

f ö r  a t t  b i s t å  och u n d e r v i s a  bönderna)  under  1975-76 m o b i l i s e r a  bönde r ,  

men d e  m o t a r b e t a d e s  a v  p o l i s  och m i l i t ä r .  Zemetchan h a r  l ämna t  en  d e l  



positiva spår på landsbygden, men den ledde också till att mängder av 

studenter avrättades och fängslades, medan andra flydde utomlands. 

Kampanjdeltagare med erfarenheter från dessa konfrontationer med den 

odefinierade lagens och ordningens uniformerade vaktare utgjorde en 

betydelsefull del av EPRP, den kraftigaste vansteroppositionen mot 

Dergen. De vägrade att acceptera ett militärt monopol över jordreformen 

Den revolutionära omvandlingen på landsbygden fördröjdes av Dergen - en 
kritik som galler i an högre grad om vi ser till militärens oförmåga att 

bidra till en utveckling av produktivkrafterna (diskuteras nedan). Av 

detta följer att det är tveksamt om Dergen kan betecknas som revolu- 

tionär. Den kan inte heller kallas socialistisk om vi med socialism 

avser en demokratisk politisk struktur och ett produktionssätt dar 

produktionsmedlen är samhällsagda, dar produktionen i alla led ar under 

arbetarnas och böndernas kontroll och dar mervärdets användning styrs av 

de direkta producenterna. Utvalda kadrers inflytande över den politiska 

aktiviteten inom den etiopiska industrin (inklusive fängslanden av 

arbetare på fabrikernas egna fängelser) får inte förväxlas med arbetar- 

kontroll över produktionen. Staten har övertagit de privata kapital- 

ägarnas roll inom plantagejordbruk och större industri (en betydande del 

av industrin ar fortfarande privatägd, i synnerhet småindustrin; enligt 

en jurist vid den etiopiska arbetsdomstolen arbetade i november 1977 

väsentligt över hälften av Addis Abebas arbetare inom privata företag). 

Mervärdet används inte till att förstärka produktionsapparaten utan 

merparten av det går till att bekosta de mycket blodiga krigen mot yttre 

och inre s k fiender. Då dessa "fiender" utgörs av det etiopiska folket 

(med undantag av somaliska armén) står det klart att det statskontrol- 

lerade mervärdet utnyttjas destruktivt snarare an konstruktivt. 

Krigen och mobiliseringen av civila har alltså tärt enormt på landets 

resurser (kapital, arbetskraft, transportmedel, m m), vilket i staderna 

har drabbat proletariatet förhållandevis mer an andra grupper (förutom 

prishöjningarna har de också fått slappa till frivilliga krigsbidrag och 

frivilligt övertidsarbete utan ersättning). Trots vissa reformer förlorar 

Dergen alltmer stödet från arbetarklassen. En ny arbetslagstiftning från 

december 1975 innebar ökade förmåner för arbetarna, bl a minimilön på 

50 birr per månad (ca 110 kronor). Den s k jordreformen i staderna året 

därpå ledde dessutom till sankta hyror för de sämst ställda. Men de 

kraftiga prisstegringarna på livsmedel och andra basvaror under de 

senaste åren har ätit upp mycket av lönehöjningarna (mellan januari 1975 

och januari 1977 steg konsumentprisindex i Addis Abeba med 54% och på 

enbart livsmedel med 76%). Militärens toppstyrning av fackföreningarna 

har ytterligare bidragit till att dämpa entusiasmen hos arbetarna. 

Förtroendet mellan dem och Dergen har minskat så kraftigt att den senare 



i viss utsträckning måste förlita sig på valda delar av trasproletariatet 

som lagen och ordningens väpnade beskyddare'i städerna. 

Utan att hemfalla åt mekaniska tolkningar av övergången mellan olika 

sociala formationer står det klart att de objektiva sociala och 

infrastrukturella förutsättningarna saknades för en övergång till 

vetenskaplig socialism i Etiopien. Det ar ännu för tidigt att säga 

vilken riktning jordbruket kommer att ta, men det är svårt att tänka sig 

ett framtida socialistiskt produktionssätt på landsbygden vid sidan av 

den statskapitalistiska moderna sektorn. Den större industrin, som 

nationaliserades 1975, behövde kapital, men de nya reglerna förbjöd 

privatinvesteringar på över en miljon kronor och utestängde därmed det 

utländska och en stor del av det inhemska privata kapitalet. Det 

stod också på ett tidigt stadium klart att den politiska situationen 

inte på många år skulle utgöra en gynnsam grogrund för vinstgivande 

investeringar. Industriproduktionen sjönk tre år i följd efter 1973, och 

1975/76 sjönk den med 2 , 4 % .  1977 lyckades man ta igen en del av förlus- 

terna genom bättre utnyttjande av den befintliga maskinparken, men det 

är ingen bestående lösning. I mars samma år skrev National Bank of 

Ethiopia i sin kvartalsanalys att "de ekonomiska utsikterna för 1977 

förblir väsentligen dystra" . 
Situationen på landsbygden ar annorlunda. Skattepålagorna på bönderna 

är obetydliga - 3 birr (ca 7 kronor) per hushåll och år i markanvänd- 
ningsavgift och 3 birr per år i inkomstskatt för småbönderna. De har 

genom sina bondeföreningar helt eller delvis kontroll över produktionen 

och på flera håll i landet har kollektiva jordbruk startats, som för 

tanken till Kina. I detta tidiga skede vore det emellertid alltför 

mycket begärt att förvanta sig en kontrollerad decentralisering av 
4 kinesisk modell . Detta skall inte ses som ett försvar för Dergens 

försök till centralisering i namn av socialismen. Dergens tidigare stöd 

på landsbygden har börjat tyna. Skälen härtill är flera: 

- Den av Dergen framtvingade krigsekonomin verkar hämmande på en ut- 
veckling av produktivkrafterna inom det traditionella jordbruket. Ett 

ökat användande av den civila transportapparaten under 1977, främst 

lastbilar, för rent militära ändamål har försvårat distribution av 

utsäde, konstgödsel och bekämpningsmedel till bönderna och försvårat 

uppköp av överskottspannmål. Rekryteringen av bönder till milisen har 

kostat förluster i arbetskraft inom jordbruket, för att inte talaomalla 

som dött och lemlästats i krigen. Det ar svårt att övertyga bönder om 

att deras stupade kamrater i främst Ogaden och Eritrea var nödvändiga 

offer för revolutionen, när de inte kan se något rimligt samband 

mellan dessa, för dem avlägsna, regioners speciella karaktär och deras 

egna förutsättningar för produktion, överlevnad och utveckling. 



- Bönderna i framför allt södra och centrala delarna av landet äter i 
allmänhet mer och bättre an förr, men dessa förbättringar, som är 

resultat av destruktion av det tidigare syste~et, har inte följts upp 

av konstruktiva åtgärder för att öka tillgången på andra basvaror som 

salt, socker, kläder och mer effektiva jordbruksredskap. En av 

förklaringarna härtill ar följande: Bondebefolkningens låga köpkraft 

och den outvecklade lokala marknaden hämmade tillväxten av den lokala 

industriproduktionen av konsumtions- och kapitalvaror före 1975. Därav 

kom sig den höga arbetslösheten i staderna. Fram till början av 

70-talet kompenserades fattigdomen i staderna i någon mån av låga 

livsmedelspriser, vilket var möjligt genom exploateringen av bönderna. 

Men i utbyte mot denna billiga mat producerade staderna nastan ingen- 

ting åt bönderna. Staderna fungerade som parasiter på landsbygden. 

Idag saknas planekonomi och priserna styrs av marknadsmekanismerna. 

Den minskade tillgången på spannmål, i kombination med det faktum att 

de bönder som producerar överskott nu får full eller nastan full 

ersättning för sitt arbete, har drivit spannmålspriserna i höjden, 

som visades ovan. Den obalans som det feodala systemet hade uppratt- 

hållit till förmån för staderna har nu skiftat till stadernas nackdel. 

Eftersom industriproduktionen stagnerat förmår staderna inte tillgodose 

böndernas dramatiskt ökade köpkraft och de senare har inte något 

intresse av att producera ett stort överskott ("man kan inte klä sig i 

pengar", som en bonde sade, bladdrande i sina sedlar). Den nya 

obalansen innebar således att hunger överförs från landsbygd till stad 

och att pengar går från stad till landsbygd. I vissa områden i Etio- 

pien, framför allt i norr, dar överskottsproduktionen alltid varit 

obetydlig och där jordreformen inte slagit Igenom, råder fortfarande 

hunger på landsbygden (t o m svalt 1978). Böndernas "fackförening", 

All-Ethiopia Farmers' Association (AEFA), som bildades uppifrån av 

Dergen i september 1977, kommer för en lång tid att förbli en pappers- 

organisation och kan inte tjäna ens som ett konstlat instrument för 

att övertala bönderna att höja produktionen. 

- Avsaknaden av ett kommunistiskt parti har inneburit att den revolu- 
tionära processen på landsbygden avstannat och letts in på felaktiga 

vägar, vilket yttrat sig i en flora av avarter (jämför vansterismen 

och framväxten av nya maktgrupperingar på lokal nivå i Kina under åren 
5 före 1949 ) .  Det förekommer att bönder, som ifrågasätter de nya 

ledarna inom bondeföreningarna, terroriseras på olika satt. Av de 

25 000 föreningar, som officiellt fanns i slutet av 1977, har många 

upphört att fungera. 

En socialistisk politik förutsätter förtroende mellan staten och 

folket. Nar detta förtroende sviktar, aven om orsakerna ligger utanför 



regimens kontroll (t ex naturkatastrofer och vapnade angrepp från 

angränsande stater) minskar möjligheterna till samarbete. Utöver den 

röda terrorn i staderna har inkommit uppgifter om repressalier mot s k 

kontrarevolutionara bondeledare och mot bönder som "förletts av revolu- 

tionens fiender". Med tanke på de djupt rotade nationella motsattnin- 

garna, böndernas misstänksamhet mot centralmakten, deras dåliga erfar- 

enhet av denna makt sedan många decennier samt deras tradition av 

vapnade lösningar på konflikter, ar det helt logiskt att militärens 

repressalier bemöts aggresivt (på denna punkt torde Etiopien skilja sig 

från de flesta andra afrikanska stater). T o m i det relativt lugna 

Oromo-befolkade Wollega i västra Etiopien uppmanade bönderna i början av 

1978 samstämmigt Dergens representanter att lämna området. I stallet för 

att förhandla sig fram till en fredlig lösning på motsättningarna lat 

Dergen fängsla de ansvariga bondeledarna. "Samarbete" sker på militärens 

villkor. 

Det ar helt säkert i ljuset av dessa omständigheter man skall förstå 

utnämningen av ett flertal Derg-medlemmar som administratörer (den 

tidigare titeln var guvernörer) på provins- och delprovins- (awraja-) 

nivå. Dessa militärer har i uppdrag att starka Ethiopian Marxist 

Leninist Organisation (EMLO) på landsorten. Det ar inte troligt att 

Dergens försök att militärt styra framväxten av ett kommunistiskt parti 

bland bönderna kommer att gynna ett harmoniskt politiskt och ekonomiskt 

samarbete mellan bönderna och staten. 

Av vad somsagtsovan vore det en urholkning av begreppet socialism 

att kalla Dergen socialistisk. A andra sidan ar det alltför förenklat 

att klassificera den som fascistisk, vilket flera av dess organiserade 

motståndare gör, främst EPRP. Det ar också oklart vad Dergens kritiker 

syftar på i de fall de talar om fascism i Etiopien. Begreppet fascism 

ar överhuvudtaget knappast tillämpbart i ekonomiskt svaga och beroende 

länder med en outvecklad borgarklass. Den redan tidigare svaga borgar- 

klassen ar i det närmaste oskad1iggjord:Dergen har heller aldrig sökt 

samarbete med den. Likaså är småbourgeoisien som klass numera utom rack- 

håll för Dergens inviter till samarbete (se nedan). Trots Dergens försök 

att vinna stöd hos arbetarklassen och bönderna - något annat val fanns 
knappast i slutet av 1974 nar "etiopisk socialism" basunerades ut - finns 
det dock vissa fascistiska element i Dergens politik. Det gäller främst 

dess styrning av fackföreningen. Men styrningen har lett till motsatt- 

ningar: sprickan mellan fackföreningen, All-~thiopia Trade Unions 

(AETU), och Dergen går idag i realiteten inom AETU - mellan de Derg-valda 
fackföreningsledarna på toppen B ena sidan och arbetarna och deras 

förtroendevalda inom fabrikerna å den andra. 



6 Från en del håll har hävdats att militärens klassbas är småborgerlig . 
På landsbygden är det idag inte meningsfullt att tala om en utkristal- 

liserad småbourgeoisie. Bönder, som tidigare ägde mer än 10 hektar jord 

eller hade arrendatorer, har ingen laglig rösträtt i bondeföreningarna 

och kan inte utöva makt genom dessa (givetvis förekommer undantag i 

praktiken). På de flesta håll kontrolleras bondeföreningarna, och där- 

med den eventuella dialogen mellan bönder och staten, av f d fattiga 

självägande bönder och arrendatorer. Med hänsyn till landets historiskt 

betingade heterogena struktur, som återspeglas i dagens situation, kan 

eventuell småborgerlig dominans i ett fåtal enstaka jordbruksområden 

omöjligt generaliseras att gälla större delen av Etiopiens landsbygd. 

Lika litet som städernas välbeställda småbourgeoisie (inklusive den 

inom byråkratin) utgjorde en bas för kejsarmakten gör den det idag. 

Trots oförändrat höga löner och stora förmåner har deras materiella 

standard sjunkit, absolut sett (däremot inte relativt stadsproletariat- 

et). Småbargerligheten som klass ger inte sitt stöd åt Dergen och den 

senare kan därför inte sägas ha en småborgerlig klassbas. Däremot finns 

givetvis en mängd enstaka individer ur småbourgeoisien, liksom ur andra 

klasser, som arbetar för Dergen. Detta stöd är dock labilt då det inte 

är ideologiskt betingat utan vanligen karakteriseras av opportunism. 

Sålunda upphörde t ex samarbetet mellan det småborgerliga MEISON och 

Dergen i augusti 1977, efter konflikter mellan de två. 

Våldet och terrorn växte fram i motsättningarna mellan nationalistiska 

frigörelsestravanden och "den etiopiska enheten" samt mellan Dergens av- 

saknad av klassbas och dess strävan att tilltvinga sig en sådan för att 

motivera och stärka fortsatt maktutövning. Dessa motsättningar har aven 

trängt in i den militära apparaten. Anda sedan kejsarmaktens definitiva 

fall i september 1974 har meningarna inom Dergen varit delade i frågor 

som rör demokratiska rättigheter, militär kontra civil regering, veten- 

skaplig kontra "etiopisk" socialism, primära och sekundära motsättningar 

i samhället, behandlingen av de vänsteroppositionella, nationers rätt 

till självbestämmande och graden av politisk decentralisering i all- 

mänhet samt Eritrea-konflikten i synnerhet. I samtliga dessa frågor har 

den falang, som förespråkat en hårdare linje, gått segrande ur striderna. 

Det kan också uttryckas på ett annat satt: de militärer som ifrågasatt 

överste Mengistu Haile Mariams omedgörliga politik eller utmanat hans 

maktposition, har fått satta livet till. Två statschefer, Aman Andom och 

Teferi Bente, sökte båda politiska lösningar i Eritrea. De, liksom andre- 

mannen, tillika böndernas man i juntan, Atnafu Abate, ingår i den grupppå 

uppemot trettio till fyrtio Derg-medlemmar som under de senaste fyra åren 



avrättats för. sin opposition mot Mengistufalangens politik. I slutet av 

1977 avrättades cirka åttio officerare vid fronterna av Ilengistus folk, 

förmodligen p g a motsättningar som uppstått i synen på vilken taktik 

som skulle tillämpas gentemot fienden. Ett stort antal officerare och 

underofficerare har gått över till fiendelägret i de stridszoner dar de 

opererat, framför allt i Eritrea. Många f d Derg-sympatisörer, som 

skickats ut som ambassadörer, för att ge "den ratta bilden av den 

etiopiska revolutionen", har hoppat av. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Dergen saknar klassbas, om vi undan- 

tar samarbete med individer ur alla klasser samt trasproletariatets 

naturliga men opålitliga lojalitet. Statskapitalism dominerar ekonomin. 

Terror och angiveri ar de viktigaste polisiära medlen. 

Något om Eritrea och den nationella frågan i allmänhet 

I studiet av oppositionen måste vi göra en gränsdragning mellan de många 

nationella befrielserörelserna (fronter), som alla har som mål att uppnå 

någon form av frigörelse från den etiopiska staten, och de politiska 

partierna eller grupperingarna (främst EPRP och EDU, men numera också 

en falang av MEISON), vilkas mål ar att störta eller påverka central- 

makten. Jag skall har begränsa mig till de förra, först med betoning av 

några allmänna aspekter. 

Den nationella frågan galler generellt nationers ratt till själv- 

bestämmande, dvs att bestämma sina framtida relationer till central- 

makten (allt från fortsatt underdåninghet till totalt självstyre). Enligt 

den har principen står det också varje nationell grupp fritt att under- 

kasta sig en annan centralmakt, givetvis under förutsättning att denna 

accepterar en utökning av sitt territorium och sin folkmängd. Av detta 

följer också att olika nationella grupper kan gå samman och gemensamt 

utnyttja sin ratt till självbestämmande. Vad som sagts har innebar 

givetvis inget stöd för andra staters inblandning i en multinationell 

stats inre nationella konflikter (jämför den somaliska reguljara 

invasionen av Etiopien). Ej heller innebar det ett stöd för en nations 

intrång på andra nationers territorier av det slag som WSLF agnade sig 

åt nar de trängde långt in i de etiopiska högländerna. WSLF's taktik, 

inklusive angrepp på andra nationella grupper utanför det traditonellt 

somali-befolkade territoriet, samt dess nara samarbete med den somaliska 

reguljara armén, måste leda till ett ifrågasättande av hela den vast- 

somaliska befrielsekampen, så som den bedrivits, främst under 1977. Men 

detta får givetvis inte leda till ett ifrågasätande av somalifolkets 

ratt till sjalvbestärrunande. (Den i massmedia ofta förekommande samman- 

blandningen av nationers ratt till självbestämmande å ena sidan och 



befrielsekampens ideologi och strategi å andra sidan har varit förödande 

för förståelsen av den politiska utvecklingen i Afrika i allmänhet.) 

Även om nationella befrielser leder till upprättandet av politiska 

institutioner och vanligtvis stöds av stora delar av befolkningen får 

de inte jämställas med sociala revolutioner. A andra sidan menade 

t ex Karl Marx att nationella befrielserörelser indirekt kan leda till 

även proletariatets befrielse: den förtryckta nationens frigörelse 

försvagar bourgeoisiens ekonomiska, politiska, militära och ideologiska 

bas i den förtryckande nationen, vilket underlättar arbetarklassens 

revolutionära kamp. I och med att nationella motsättningar på så vis 

elimineras, kan proletariatet i de båda nationerna gå samman mot 

bourgeoisien. Den här bilden stämner emellertid inte helt med den 

historiska utvecklingen i t ex Afrika - det är tveksamt om vi här kan 
finna exempel på hur sociala krafter frigjorts genom den nationella 

befrielse som avskaffandet av kolonialismen innebar. Dessutom, under den 

nationella befrielsekampen, som kan dra långt ut på tiden, tenderar de 

sociala klasserna i den förtryckta (även i den förtryckande) nationen 

att gå samman för den gemensamma saken. Nationella konflikter, som 

sällan elimineras automatiskt i och med uppnådd nationell självständig- 

het, tenderar att fördunkla sociala motsättningar inom respektive nation 

eller nationalstat. 

Historiskt har nationella frigörelsesträvanden genomgående utlösts av 

olika former av förtryck som centralmakten utövat på enskilda nationer. 

Dessa centralmakter har vanligtvis dominerats av de härskande klasserna 

ur andra nationer, t ex Ashanti i Ghana, Kereyu i Kenya och Amhara i 

Etiopien. Det behöver givetvis inte innebära att de dominerande 

nationerna privilegieras; så lever t ex Amhara-folket i Etiopiens norra 

högländer under nycket fattiga omständigheter utan makt att påverka sin 

egen situation. Vad som i realiteten är klassmotsättningar framstår inte 

sällan som nationella motsättningar. Härav följer att grupper som söker 

underblåsa artificiella nationella motsättningar, t ex genom att 

propagera för nationellt självstyre, i ogynnsamma fall kan gynna reak- 

tionära intressen. Detta förtar emellertid inte ratten till nationellt 

självbestämmande, men däremot har det betydelse för hur denna rätt 

utnyttjas. 

Några ord skall sagas om motsättningen mellan Rosa Luxemburg och Lenin 

i frågan om nationernas sjalvbestämmanderätt, då denna inte är oviktig 

för förståelsen av Eritrea-konflikten. Rosa Luxemburg visade i sin av- 

handling om "Polens industriella utveckling" att Polen var ekonomiskt 

integrerat med Ryssland och intehaderåd med självständighet, då det 

skulle innebära en förlust av varumarknaden (jfr. Eritreas integration 



med Etiopien efter omkring 1950). Det låg i den polska feodala bourgeoi- 

siens och småbourgeoisiens intresse att uppnå självständighet, då det 

skulle stärka deras rörelsefrihet och då de inte var beroende av den 

ryska marknaden. De stod har i uppenbar motsättning till den nya 

industriella bourgeoisien i Polen, men aven till det vaxande pro- 

letariatet, som sökte allians med det ryska proletariatet. Yed utgångs- 

punkt från dessa omständigheter menade Luxemburg att sjalvstandighets- 

strävanden stöder en borgerlig nationalism, eftersom varje nation ar 

heterogen m a p klasser. Emedan självbestämmande hämmar den industriella 

utvecklingen genom förlusten av en del av marknaden, isolerar prole- 

tariatet samt förstärker den feodala bourgeoisien och småbourgeoisien, 

ar små staters oberoende utopiskt i ett revolutionärt perspektiv. 

Luxemburg såg således främst de reaktionära aspekterna i nationella 

befrielserörelser och inte deras roll som en revolutionär faktor mot 

t ex tsarismen i Ryssland. Hon erkände inte heller den proletära inter- 

nationalismens dialektiska förhållande till den nationella sjalvbestäm- 

manderatten. I polemik mot Luxemburg hävdade Lenin att en nations ratt 
till självständighet ar en förutsättning för samarbete mellan nationer 

och för deras slutliga sammanslagning till den multinationella staten 

på proletariatets villkor. Proletariatet i förtryckarnationen måste 

stödja proletariatets i den förtrycma nationen ratt till sjalvbe- 

stämmande för att öka sin trovärdighet och därmed kunna samarbeta för 

att bekämpa bourgeoisien i de båda nationerna. Lenins angreppssätt var 

alltså i grunden politiskt: självbestämmanderätten är en politisk 

demokratisk rättighet, dvs en förutsättning för demokrati och inter- 

nationell enhet. Det förtar emellertid inte hållbarheten i Luxemburgs 

rent ekonomiska argument, och det visade sig också att deras stånd- 

punkter var inte så totalt oförenliga som kan tyckas nar man laser 

Lenins fräna kritik av Luxemburg. Debatten mellan de två ar aktuell än 

idag i tolkningen av den nationella sjalvstandighetskampen i Eritrea och 

av militärregimens metoder att söka lösa de nationella konflikterna i 

Etiopien i allmänhet. I det senare fallet'finns intressanta paralleller 

med hur Stalin löste den nationella frågan i Sovjetunionen - det 
sovjetiska militarbiståndet till Etiopien kan ses som en länk mellan 

dessa två historiska händelser. 

I de fall staten tillämpar en socialistisk politik, vilket som vi sett 

inte ar fallet i Etiopien, ar nationella frigörelsestravanden sällan till 

fördel för de berörda arbetarna och bönderna. Nar en sådan politik inte 

tillämpas måste kampens strategi styras av klassförhållandena inom den 

förtryckta nationen och av dess relationer med den förtryckande staten. 

I vad mån tillämpas denna princip i Eritrea? Om Etiopien koloniserar 

Eritrea, vilket bl a ELF hävdar, så ligger en brytning av alla ekonomiska 



band med Etiopien helt i de arbetande eritreanernas intresse, ty det 

skulle förhindra en fortsatt exploatering av Eritreas resurser. Här 

måste vi emellertid fråga oss om det är meningsfullt att tala om Eritrea 
7 som en etiopiska koloni . 

Den etiopiska multinationella staten, vars ekonomi var uppbyggd på en 

feodal hierarki och dominerad av en jordägande traditionell borgarklass, 

kunde inte utöva kolonialt inflytande över en ekonomiskt starkare region, 

som uppnått ett högre stadium av kapitalistisk utveckling. Eritreas 

råvaror exploateras inte av Etiopien, som saknar resurser att vidare- 

förädla dem, även om lama försök gjorts att invitera tredje part - USA, 
Västeuropa och Japan - att investera i Eritrea. Etiopien har däremot 
utgjort den största marknaden för Eritreas förädlade industriprodukt- 

er - i synnerhet lätta konsumtionsvaror. Med undantag av statlig skatt 
på produktionen gick inget mervärde från Eritreas industri till Etiopien. 

Profiterna hamnade i första hand hos de italienska moderbolagen 

(italienska investeringar i Eritrea är av gammalt datum, långt före 

Etiopiens annektering av regionen) och hos den förhållandevis starka 

eritreanska bourgeoisien. Exploateringen av den eritreanska arbetar- 

klassen styrdes således inte från Addis Abeba utan var en affär för 

italienare och eritreaner. 

Däremot hade den eritreanska industri- och handelsbourgeoisien stort 

inflytande i det etiopiska affärslivet. T o m så sent som i början av 

1978 (kanske även idag?) ägdes ett par stora import- exportföretag i 

Etiopien av eritreaner, liksom ett antal mindre industrier och verk- 

städer. Under hela 60-talet och början av 70-talet gick nettoflödet av 

pengar från Etiopien till Eritrea, och en del gick vidare till utlandet. 

Att under dessa omständigheter tala om Eritrea som en etiopisk koloni är 

att urholka begreppet kolonialism. 

Det som sagts ovan om de ekonomiska relationerna mellan Etiopien och 

Eritrea har av vissa tolkats som ett stöd åt den etiopiska annekteringen 

av Eritrea (såväl den tidigare kejserliga som den nuvarande militära). 

En sådan tolkning är givetvis helt absurd. Denna annektering, som full- 

bordades 1962, genomfördes utan att rådfråga de nationella grupperna i 

Eritrea och stred mot FN-beslutet av år 1950 (som genomfördes med USAS 

aktiva medverkan men - på den tiden - motarbetades av Sovjetunionen!). 
Framför allt stred annekteringen mot principen om nationers rätt till 

självbestämmande. Med hänsyn till det feodala förtrycket i Etiopien, den 

låga utvecklingsgraden och därmed Etiopiens mycket begränsade resurser 

att bidra till en vidareutveckling i Eritrea (annat än som avsalumarknad) 

skulle troligtvis en majoritet av Eritreas folk ha röstat emot ett 

totalt införlivande med Etiopien för tjugo år sedan. 



Idag torde knappast någon i Eritrea boende eritrean stödja fortsatt 

etiopisk överhöghet i regionen. Skalen ar uppenbara: det militära för- 

trycket repellerar och befrielserörelsens växande kontroll över Eritrea 

attraherar. En återgång för Eritrea till provinsstatus ar i detta skede 

av befrielsekampen otänkbar. Den eritreanska kampen, liksom varje annan 

nationell befrielsekamp i Etiopien idag, ar uttryck för rätten till 

självbestämmande. Kampens intensitet svarar mot den centralstyrda sta- 

tens karaktär, som vi redan sökt definiera, och dess grad av repression 

för att varna om den konstlade multinationella enheten. Den ökade s- 
tara (ej ekonomiska) repressionen efter 1975, inklusive det massiva och 

aktiva stödet från Sovjet-blocket, förklarar alltså såväl den eritreans- 

ka kampens växande kraft (låt vara att den nu har drabbats av'allvar- 

liga, men förmodligen tillfälliga, bakslag) som tillkomsten av nya 

nationella fronter i Etiopien. 

Är nationellt självstyre berättigat om andra nationer drabbas nega- 

tivt? En självständig eritreansk stat med de nuvarande administrativa 

gränserna skulle skara av Etiopien från Röda Havet, vilket - här måste 
man vara realistisk och inte hänge sig åt Önsketänkande - inte ens en 
sant socialistisk regim i Addis Abeba skulle acceptera. Etiopiens ar- 

betare och bönder ar beroende av landets fria tillträde till havet för 

internationell handel (och inte minst för de återkommande behoven av 

katastrofhjälp) och till landets enda raffinaderi i hamnstaden Assab. 

Fördelarna av ett fritt tillträde till havet för dessa etiopiska grup- 

per (observera: inom en socialistisk demokrati) ar mycket större an det 

eritreanska folkets fördelar av att bibehålla den karga, glesbefolkade, 

sydöstra kustremsan av Eritrea. Den dag förhandlingar mellan de båda 

kontrahenterna kommer till stånd, kommer Etiopiens tillträde till havet 

att ges högsta prioritet på dagordningen, oavsett vilken regim som då 

representerar Etiopien. Men så länge kriget pågår och så länge Dergen 

utgör ett hot mot Eritreas folk ar laget annorlunda. Hamnstaden Assab 

används för import av vapen och raffinaderiet dar för framställning av 

drivmedel, som båda används i kriget mot Eritrea. Under dessa omstan- 

digheter ar det svårt att ifrågasatta gerillans försök att stänga av 

Etiopien frånAssaboch tillträdet till Röda Havet, aven om detta drab- 

bar tredje part i Etiopien. 

Det ar emellertid inte självklart att den etiopiska krigsmakten skulle 

utgöra ett hot mot ett fritt Eritrea i framtiden. Dergens överlevnad ar 

i hög grad beroende av dess framgångar i bekampandet av sina inre och 

yttre fiender. Den etiopiska militärens många offer och deserteringar 

försvagar tron på Dergen och deras allmänna frustration över att kon- 

stant befinna sig på krigsfot kan endast hjälpligt dampas av Dergens 

propaganda om "Etiopiens enhet" och "revolutionens nödvändiga offer". 



Endast genom en återupptrappning av terrorn mot nya imaginära "fiender 

till revolutionen1' skulle Mengistu-falangen kunna bibehålla sin makt- 

position. Den militära grupp som sedan tar över kommer med största 

sannolikhet inte att upprepa de tidigare misstagen i Eritrea. 

En annan viktig faktor i det här sammanhanget är det ömsesidiga be- 

roendet mellan Dergen och Sovjetunionen, som upprätthålls genom krigen 

i Ogaden och Eritrea. Militärstödet till den impopulära militärjuntan, 

de för Etiopien så ogynnsamma samarbetsavtalen med främst Sovjetunionen 

och ~ s t t ~ s k l a n d , ~  de "nya utlänningarnas" totala isolering i Etiopien 

(t o m jämfört med de s k vastexperterna), ett antal olyckliga inter- 

mezzon mellan individuella medlemmar av Sovjet-blocket och.etiopier 

(i några fall med inslag av rasism) - dessa är några av de faktorer som 
har ökat motsättningarna mellan främst den sovjetiska närvaron och den 

etiopiska småbourgeoisien (inklusive den byråkratiska) och arbetarklas- 

sen. De sociala konflikterna antar en tydlig politisk karaktär och 

sprider sig aven in i den etiopiska militären. 

Om Mengistu Haile Mariam skulle få rätt nar han sade att "kriget i 

Eritrea kan fortsätta i generationer" och om Sovjetunionen ställer upp 

på dessa villkor, kommer det etiopiska folket att få leva under sovje- 

tiskt inflytande under lång tid framöver. Men ju tidigare Eritreas ratt 

till självbestämmande drivs igenom, desto kortare blir också Sovjet- 

unionens sejour i Etiopien. Med hänsyn till att den sovjetiska civila 

verksamheten där inte har något stöd hos någon social klass är utsikter- 

na för ett upprepande av Sovjetunionens erfarenheter i Sudan, Egypten 

och Somalia mycket stora. Den onda cirkel, som det ömsesidiga beroendet 

mellan Dergen och Sovjetunionen utgör, kan brytas genom den förras fall. 

En enad och vidgad eritreansk kamp, som innefattar aven en social revo- 

lution, ar en logisk del på vägen mot detta mål. 

NOTER 

1 .  Några avsnitt i texten har efter omredigeringar hämtats ur L. Bonde- 
stam, "Maktens grund rämnar - sprickorna tätas med terror", Rapport 
från SIDA, nr 2, 1978, sid 4 och 7, samt L. Bondestam, P. Carlson, 
J. Valdelin och S. de Vylder, "Vems revolution i Etiopien?", Socia- 
listisk debatt, nr 3, 1978. 

2. En klar och tackande analys av det etiopiska produktionssättets poli- 
tiska innehåll ges i J. Markakis och Nega Ayele, Class and Revolution 
in Ethiopia, Spokesman, 1978. 

3. Denna definition av "revolution" är snävare an den som förespråkas 
av t ex W.F. Wertheirn i Evolution and Revolution, Penguin 1974: "I 
would suggest that the basic criterion is that a revolution always 
aims at an overthrow of the existing sbcial order and of the preva- 
lent power structure; whereas all other types of disorder, however 
they may be called, lack this aspiration to fundamental change and 
simply aim to deal a blow at those in authority, or even to despose 



or physically eliminate them" (sid 125). Det viktigaste har ar dock 
den kvalitativa skillnaden mellan revolution och andra typer av makt- 
övertagande. 

4. Se med fördel E. Jacoby, Bönder och jord i Kina, Forum, 1975. 

5. En fascinerande redogörelse återfinns i W. Hinton, Fanshen, Penguin, 
1972 (MR 1966). 

6. Se bl a J. Valdelin, "Klassförhållandena i Etiopien", Kommentar, 
nr 7, 1978, där författarens klassanalys leder honom till denna slut- 
sats. Det faktum att det råder skilda synpunkter i denna fråga är av 
sekundärt intresse och utgör ingen grund för divergerande tolkningar 
av Dergens politik och utveckling i Etiopien i stort. 

7. Detta har jag diskuterat mer ingående i Feodalismen skall krossas, 
Forum 1975. 

8. Denna fråga har jag behandlat i Externa1 Interventions in Ethiopia 
and Eritrea, Symposium on Eritrea, London 12-13 January, 1979. 

NATIONELLA FRONTER OCH PARTIER I ETIOPIEN 

Nationella fronter 

ELF Eritrean Liberation Front. Bildades 1961. Kontrollerar Eri- 
treas västra lågländer. Stöd från arabstater. 

EPLF Eritrean People's Liberation Front. Bildades genom utbrytning 
ur ELF i slutet av 60-talet. Kontrollerar norra Eritrea samt 
större delen av höglandet. Saknar utländskt stöd. 

ELF-PLF ELF-People's Liberation Forces. Bildades av Osman Saleh Sabbe 
1976. Saknar militär betydelse. 

ALF Afar Liberation Front. Bildades av Sultan Ali Mirah 1974. 
F n ganska svag men kan komma att utgöra ett större hot mot 
vägen till hamnstadenAssab. Stöd från Saudiarabien. 

OLF Oromo Liberation Front. Bildades i slutet av 60-talet som en 
reaktion mot Amhara-Tigrai-dominansen i etiopisk politik. 
Opererar främst i delar av provinserna Hararge, Arssi, Bale 
och Sidamo. Stöd eventuellt från Syrien. 

TLF Tigrai Liberation Front. Numera utan betydelse. 

TPLF Tigrai Popular Liberation Front. Kontrollerar nordvästra 
Tigrai. Samarbetar med EPLF. 

WSLF Western Somalia Liberation Front. Bildades 1960 i Mogadishu. 
Stöd från Somalia. 

Partier utan nationell förankring 

EDU Ethiopian Democratic Union. Bildades au den gamla bourgeoi- 
sien i landsflykt 1975/75. Säte i London. Stöd från Sudan, 
England, Tyskland, USA m fl. 

Ethiopian People's Revolutionary Party. Uppstod i augusti 
1975 ur World-Wide Federation of Ethiopian Students (WWFES), 
en grupp som bröt sig ur Ethiopian Students Union (ESU) 1971. 

EPRP 



Idag det mest betydelsefulla oppositionspartiet. EPRA, som 
bildades 1 9 7 5 ,  är EPRPs armé och opererar i norra Begemdir 
och Tigrai. 

EPRYL Ethiopian People's Revolutionary Youth League. Bildades 
1977  som EPRPs ungdomsavdelning. 

MEISONE el All Ethiopia Socialist Movement. Uppstod ur ESU. Samarbetade 
AESM med Dergen fram till augusti 1977 .  

SEDED Revolutionary Flame. Militärt parti under Mengistu Haile 
Mar iam . 

ABIOT SEIF Revolutionary Sword. Militärt parti under den nu avrättade 
andremannen i Dergen, Atnafu Abate. 



Ioan Lewis 
Somalia: socialism eller stamsamhalle 

Den somaliska revolutionen och dess ideologi: den vetenskapliga 

socialismen 

självständigheten år 1960 hade följts av nio års uppslitande strider 

mellan partier baserade på stammar, och det fanns otvivelaktigt folk- 

ligt stöd för den "oblodiga" statskupp varigenom armén grep makten i 

Somalia vid gynnsamt tillfälle den 21 oktober 1969. (Den föregående 

civila presidenten hade blivit mördad den 15 oktober, vilket dock var 

oväntat och inte hade något samband med kuppen). De militära ledarna 

försökte naturligt nog att markera en så skarp skillnad som möjligt 

från sina korrupta civila företrädare, av vilka många arresterades raskt. 

Medan man liksom de tidigare somaliska regeringarna upprätthöll en all- 

mänt neutral position, hade dessa tenderat mot väst, medan den nya re- 

geringen svängde åt det andra hållet, mot Sovjet, som redan var huvud- 

leverantör av militärt bistånd), Kinaoch Korea. Sedan den ursprungliga 

vågen av folklig entusiasm hade sjunkit tillbaka, hade det tysta stödet 

för de nya härskarnas rätt att regera förlorat mycket i styrka. Det 

fanns därför ett ökat tryck på dem att framställa en sammanhängande och 

uttrycklig politisk ideologi som både skulle legitimera och konsolidera 

"Revolutionen", som kan i efterhand döpte statskuppen till, i det den 

lovade att bota alla de sjukdomar landet led av. Det naturliga valet var 

någon form av socialism och, vilket blev klart på den första årsdagen av 

statskuppen, den form som ar känd som den vetenskapliga socialismen, 

baserad på en pragmatisk lokal tillämpning av marxismen-leninismen. 

Detta ses som helt förenligt med den somaliska nationens ursprungliga 

hängivenhet för den islamiska religionen. Som statschefen, General 

Muha~nmed. Siad Barre, förklarade i ett tal på en viktig muslimsk helgdag 

några månader efter kuppen: "Vår islamiska tro lär oss att dess inne- 

boende värden ar eviga och hela tiden utvecklas i takt med folkets fram- 

steg. Dessa grundläggande trossatser i vår religion kan inte tolkas på 

ett statiskt satt, utan snarare som en dynamisk inspirationskälla till 

fortlöpande steg framåt . . .  För att hjälpa våra bröder och medmänniskor 
måste vi överskrida begreppet välgörenhet och nå fram till ett högre 

och mera altruistiskt begrepp för samarbete på nationell nivå. Vi måste 

entusiastiskt och patriotiskt sträva att uppnå den högsta möjliga nivån 

av allmän välfärd." 



I varje fall galler det, som presidenten i ett tal i mitten av 1972 

framhöll som svar på kritik från andra håll att "den vetenskapliga socia- 

lismens grundare var inte emot religionen i allmänhet, men de avslöjade 

och motbevisade de reaktionära drag i religionen som lägger en hämsko på 

mänsklighetens förnuftiga tankande och därmed lägger hinder i vägen för 

samhällets framsteg." 

Om socialism inte utesluter, och i själva verket ar en del av, islam, 

så råder det emellertid inga tvivel om dennas unika transcendentala 

stallning. Som presidenten förklarade vid ett annat tillfälle i januari 

1972: "Nar det galler socialismen, ar denna inte ett himmelskt budskap 

som islam, utan blott ett system för att reglera förhållandena mellan 

människor och deras satt att utnyttja produktionsmedlen i denna världen. 

Om vi beslutar att omordna vårt nationella välstånd, så ar detta inte 

emot islams vasen. Gud har skapat människan och givit henne förmågan att 

välja mellan gott och ont, mellan dygd och synd. Vi har valt social rätt- 

visa i stallet för utsugning, och detta ar det satt på vilket vi i prak- 

tiken kan hjälpa den individuelle muslimen och leda honom mot ett dyg- 

digt liv. Reaktionärerna försöker emellertid att skapa en klyfta mellan 

socialismen och islam, eftersom spcialismen inte ligger i deras in- 

tresse . . . " 
Har ar inget tal om att Gud ar död eller om någon vulgär sekulariser- 

ing av islam. Med detta uttryckliga religiösa fundament, kommer den 

vetenskapliga socialismen, som bokstavligen kallas för den "delande av 

välstånd baserat på visdom" (hanti-wadaagga cilmi ku dhisan), att ha 

ett nara samband med sådana nyckelbegrepp som "enhet" eller "sammanhåll- 

ning" (waddajir), "sjalvtillit" (is ku kalsoonaan) och "sjalvhjalp" 

(iskaa wax u qabso). Den sista termen var -i allmänt bruk i mitten av 

50-talet i dåvarande Brittiska Somaliland, då somaliska politiker i 

exil uppmuntrade planer för skolbyggande, jordbruk och andra utvecklings 

projekt baserade på sjalvhjalp. I en pamflett om ämnet framställd av 

somaliska informationsministeriet för OAU-mötet i Mogadishu i juni 1974 

påpekas att detta också tillämpas i Sovjetunionen, Kina och Nordkorea. 

Som dessa med varandra förbundna principer antyder, ar den vetenskap- 

liga socialismen först och främst en utvecklingsideologi som tar sikte 

på att utrota vad general Siad gång på gång understryker som det soma- 

liska folkets tre huvudfiender: fattigdom, sjukdom och okunnighet. Dessa 

gissel kan bara avskaffas genom en uthållig nationell viljeansträngning, 

dar alla befolkningsgrupper lägger sina själviska intressen åt sidan, 

skakar av sig förgiftande former av neokolonialt inflytande och tar del 

i den gemensamma kampen för nationellt vaistånd. Kvinnor har lika mycket 

att bidra med som män; och ungdomen, "morgondagens ledare", har en sar- 

skilt viktig roll att spela. 



I detta sammanhang framstår stamtänkande (tribalism) och "partiöverflöd" 

(det fanns tiotals stambaserade partier i parlamentet före 1969) som 

föråldrade framstegshinder och måste överges till fördel för en ny och 

mognare känsla av nationellt sammanhang. Som general Siad skarpt påpeka- 

de i ett hotfullt tal till domarna från olika regioner: "Stamtänkande 

och nationalism kan inte gå hand i hand. Det ar olyckligt att vårt folk 

är alldeles för indelat i klaner: om alla somalier går åt helvete, så 

kommer stamtänkandet att föra oss dit. Hos oss bör det vägledande slag- 

ordet vara: 'Stamtänkande splittrar, socialismen förenar.'" Stamnepotism 

och korruption blir därför lika avskyvärda förbrytelser, vilka leder 

till stränga straff, och termen jaalle (kamrat eller vän), som var föga 

brukad men inte har någon biton av släktskap, har satts i omlopp för att 

ersatta det traditionella artiga tilltalsordet "kusin" (ina'adeer), som 

starkt motarbetas på grund av dess slaktskapsassociationer. Tidigare 

nationalister, såväl religiösa som världsliga, hade appellerat till alla 

somaliers översinnliga broderskap, oberoende av klan eller släkt. Den 

nya betoningen av vänskap påkallar samarbete och enhet där blodsband ar 

betydelselösa. Den skapande energi som på så sätt frigöres skall komma 

till bruk i en noggrant planerad serie nationella kampanjer avsedda att 

nå framgång på alla fält där den "ärorika" revolutionen oundvikligen 

kommer att segra. 

Dessa stora nationella kampanjer (singular s, "slagordning") för- 

stärkes av särskilda lokala "stötprogram" (sing. parnamaaj) över hela 

landet. Frälsningen ligger i hederligt arbete: varje arbetare belönas 

efter sitt arbete (hawl iyo hanti-waadaq), sporrad av det träffande 

slagordet: "Mindre prat och mera arbete" (haddalyar iyo hawlweyn). Denna 

nya sammanbitna dynamiska hållning uttrycks val i det ord man har valt 

för att beteckna själva revolutionen: Kacaan betyder ordagrannt "att 

komma på benen" eller "att stå upp", och hänför sig ursprungligen till 

nomadfarder. Detta ord ersätter det arabiska tawri, som ursprungligen 

användes men sedan övergivits, bl a därför att det kan innebära revolu- 

tion i betydelsen att gå runt, och också antyder en resning som kan kom- 

ma att bryta samman. Kacaan har ingen av dessa negativa bibetydelser. 

Det antyder en oböjlig kraft vars framåtskridande varken kan hejdas 

eller böjas av. 

Den kraftutveckling som omvandlandet av de ålderdomliga slaktskaps- 

lojaliteterna skall föra till ledes fram till en avslutande topp av 

entusiasm av den personkult som ihärdigt utvecklas.kring statschefen. 

"Den segerrike ledaren" (Guulwadde) general Siad framställes i den offi- 

ciella hagiografin som oförfärat ledande sitt folk i ett skoningslöst 

krig mot alla dess fiender. Otaliga plakat, poem, lovsånger och tal 

framhäver hans upphöjda roll som "fader" till det folk vars "moder" 



ar Revolutionen. Denna magiska förening, som ar inspirerad av den veten- 

skapliga socialismen och upplöser alla världsliga slaktskapslojaliteter, 

ar källan till allt välstånd och den osvikliga garantin för att natio- 

nens kamp kommer att krönas med framgång. Till dess mest dyrbara avkom- 

lingar hör "revolutionens blommor", dessa utblottade och ofta föraldra- 

lösa barn som har samlats ihop i "revolutionära ungdomscentra" över hela 

Somalia dar de får mat och kläder och läres att tjäna sitt land. Deras 

tacksamhet till nationen och dess välvilliga ledare (il buono condottore) 

ar tveklös och framställer, obefläckad av släktskapsband som den ar, ett 

lysande exempel. Det är denna översinnliga hängivenhet till moder Somalla 

och hennes virile make som måste ersatta de gamla släkttavlor som delar 

upp folket i så många fientliga lager. 

Regeringstidningen October Star som sedan 1973 trycks med det nya 

somaliska (dvs latinska) alfabetet, förser sina läsare med en uppbygg- 

lig tanke för dagen, ofta i form av en märgfull uppmaning framplockad 

ur de långa talen från den man som före sin upphöjelse år 1969 var mera 

kand för sina grovkorniga militära tillnamn an för någon polerad val- 

talighet. Ett urval av dessa tankar och formuleringar publicerades 1973 

i en liten pockethandbok i ett omslag i den nationella färgerna blått 

och vitt, vilken har blivit vitt spridd. Var han an går blir presidenten 

halsad med applåder och dyrkan, och blir firad och saluterad av sina 

lojala undersåtar som bokstavligen talat dansar inför honom - till 
koreansk koreografi. Varje offentlig tillställning avslutas, hur liten 

och obetydlig den an må vara, med att deltagarna an en gång upprepar sin 

trohetsed till Revolutionen och dess gode byggmästare. 

Denna upphöjda bild av okuvlig makt står i skarp kontrast till den av- 

väpnande ödmjukhet och 'rättframhet som statschefen sparar till sina per- 

sonliga möten med sina kamrater, hans vittomtalade iver att lyssna till 

och dela deras problem, och hans blygsamma livsföring och uppbyggliga 

medkänsla för de fattiga och underprivilegierade, vars lott ar ett åter- 

kommande tema i så många av hans tal. Den uppfriskande avsaknaden av 

prålande lyx och pompa eller ceremonier nar presidenten tar emot besö- 

kare för enkla samtal man och man emellan understryker uppriktigheten 

och rättframheten hos en ledare som lyckats ge intryck av att han i 

verkligheten ar en smula förbryllad över den folkliga kult som omger 

hans offentliga person. Och som den ypperlige dirigent han ar brukar han 

i sina tal som prisar Revolutionens stolta resultat Självförnekande på- 

minna sin publik om att deras framsteg minst lika mycket avspeglar deras 

ansträngningar som hans och uppmanar dem att gratulera sig själva till 

sin exemplariska hängivenhet för saken. 



Den maoistiska fasetten 

Många av dessa drag, särskilt den utarbetade personkult som ar så fram- 

mande för den traditionella värdeorienteringen mot jämlikhet bland de 

somaliska nomaderna, som utgör tre fjärdedelar av befolkningen, och den 

därmed sammanhängande tonvikten vid offentlig pompa, massmöten, sport 

och gymnastik, ger ett förbryllande orientaliskt intryck. Man kan natur- 

ligtvis finna lokala parallellfall hos sådana tämligen närliggande in- 

spirationskällor som Nassers Egypten och - i mindre grad - Tanzania. 
Förutom det uppenbara ryska inflytandet finns det ett starkt drag av 

maoism i den kult som har skapats kring "Ordförande" Siad, och den nord- 

koreanska modellen är av lika stor betydelse. Fastän Kim I1 Sung ännu 

inte har satt sin fot i Somalia har general Siad två gånger'besökt Nord- 

korea, där han blev hjärtligt mottagen, och många högre ämbetsmän har 

varit på utbildningskurser i Nordkorea, liksom andra i Sovjet och Kina. 

På bokhyllorna hos ministrar i Mogadishu finns det mycket flera arbeten 

av Kim I1 Sung än av någon annan kommunistisk författare. De två regi- 

merna har dessutom en militär framtoning gemensam. (Till skillnad från 

den tidigare majoren i Röda Armen Kim I1 Sung har general Siad dock inte 

någon officiell kommunistisk bakgrund. Han var poliskommissarie under 

den engelska militärförvaltningen 1940-50, och har fått det mesta av sin 

senare militära utbildning, inklusive kurser i politik och förvaltning, 

under italienarna.) Till de andra betydelsefulla parallellerna hör 

Koreas återföreningsproblem, som påminner om Somalias egen kamp för att 

utsträcka sina gränser till att innefatta de somalier som lever under 

främmande styre på andra sidan gränserna till Etiopien, Kenya och 

Franska Territoriet Afar och Issa, aven kallat Franska Somaliland tidi- 

gare, nu Republiken Djibouti: dessa tre folkgrupper symboliseras i den 

femuddiga stjärna som är Somalias nationalemblem, och där de två åter- 

stående uddarna står för de tidigare Brittiska och Italienska Somali- 

land som nu förenats i Somalia. Ytterligare en viktig parallell finner 

man i Nordkoreas anmärkningsvärda framgång i att bevara sitt oberoende 

samtidigt som det åtnjuter både ryskt och kinesiskt stöd. 

Kim I1 Sungs omtalade juche-princip, att "vara trogen sin inneboende 

karaktär", som i så hög grad liknar de sammankopplade somaliska begrep- 

pen om självtillit och självhjälp, ger också en särskild ideologisk inne- 

börd åt dessa motsvarigheter och understryker ytterligare den nord- 

koreanska modellens tillämplighet. Det kommer att visa sig bättre hur 

pass belysande denna föreställning om kulturell och annan spridning är, 

när vi har sett närmare på hur somalisk socialism sätts i verket. 



Statlig kontroll: den officiella strukturen 

Sedan statskuppen har Somalia styrts av ett helt militärt Högsta Xevo- 

lutionära Råd (SRC), som också innefattar några polisofficerare, och 

som till sin hjälp har ett i stort sett civilt statssekreterarråd, 

vilket utövar liknande funktioner som ministrar men inte har motsvaran- 

de makt. Centrala departement, som försvars-, informations- och inrikes- 

departementen har emellertid förblivit i händerna på medlemmar av SRC, 

aven om inrikesdepartementet i december 1974 övertogs av en polis- 

kommendant utanför SRC. Till skillnad från Dergen, den senare etiopiska 

motsvarigheten som innehåller vanliga soldater, har SRC ända sedan 

början bestått av officerare med majors rang eller högre. Sedan en av 

de ursprungliga vicepresidenterna, den dåvarande poliskommendanten 

Korshell arresterades i april 1970 (han sags ha slappts vid en allmän 

amnesti vid sexårsjubileet av revolutionen oktober 1975) och en annan 

vicepresident, general Ainanshe, avrättades offentligt i juli 1972 till- 

sammans med andra "kontrarevolutionära konspiratörer", har SRCs samman- 

sättning förblivit anmärkningsvärt stabil. Som man kunde vänta sig, har 

det förekommit tätare ombyten och förflyttningar i det underordnade 

statssekreterarrådet. Detta otvetydiga mönster av militär dominans i 

centrum upprepas på alla nivåer inom förvaltningen i hela staten. Kort 

efter det att armén hade gripit makten ersattes alla civila styresman 

på regional och distriktsnivå av militära officerare, och detta till- 

stånd galler fortfarande. 

Befälsstrukturen inom den somaliska armén utgör alltså ryggraden i 

en stat som bokstavligen ar en militärstat snarare an en polisstat, och 

det har stor symbolisk innebörd att termen för de vapnade styrkorna, 

Xoogga, ordagrannt betyder styrka, kraft och makt. Statschefen är natur- 

ligtvis högsta befälhavare för de vapnade styrkorna, men det omedelbara 

ansvaret för dem ligger hos statssekreteraren, general Muhammed Ali 

Samantar, som sags vara ohöljd ateist. Det är anmärkningsvärt att det 

finna några äldre generaler med hög rang som inte ar medlemmar av SRC, 

liksom att general Siad inte har följt den vana militardiktatorer 

brukar ha att uppfinna en massa militära titlar och hedersbetygelser för 

sig själv. 

Den militära strukturen har sedan fyllts på med en omfattande upp- 

sättning av särskilda organ, som var och en har sin maktstruktur som 

till syvende och sist går tillbaks till presidenten, ibland direkt, och 

ibland via någon medlem av SRC. Tre av dessa är av avgörande betydelse: 

Presidentens Politiska Byrå, tidigare hans PR-organisation och samtidigt 

provisorisk kärna för en planerad partiorganisation, Nationella Säker- 

hetstjänsten, och de Nationella Säkerhetsdomstolarna med praktiskt taget 

obegränsad makt att avdöma ett brett spektrum av "politiska brott", från 



"stamtankande" till förräderi. Ledarna för alla dessa organisationer ar 

medlemmar av SRV. Nationella säkerhetstjänsten har därvidlag, som vi 

kommer att se. en särskilt betydelsefull stallning. Den Politiska Byrån 

delar den viktiga uppgiften att handha nationell tankekontroll med 

Departementet för Information och Nationell Ledning, som ledes av en 

energisk vicepresident. Dessa organ har så att säga först och främst att 

göra med preventiv politisk medicin för nationen. Dar de misslyckas, 

trader säkerhetstjanstenoch-domstolarna in. De unga apparatjiki i 

Presidentens Politiska Byrå, vilka delvis utbildats i Moskva, har sar- 

skilt ansvaret för att utbreda marxism-leninismen i dess lokala soma- 

liska version. Ytterligare intellektuellt stöd får man härvidlag av det 

Somaliska Institutet för Utvecklingsförvaltning, som utgörakärnpunkten 

för politiska studier vid det nationella universitetet. 

Det viktigaste centret för undervisning om Revolutionens mål och 

genomförande ar den tidigare militärhögskolan i huvudstaden Mogadishu, 

omdöpt till Halane efter en ung somalisk löjtnant som offrade sitt liv 

i ett försök att radda sitt lands flagga i konflikten mellan Somalia och 

Etiopien 1964. Har organiserar man utbildning under arbetet för alla 

kategorier av tjänsteman och ämbetsmän, aven de högsta inom statsförvalt- 

ningen. De många ambassadörer man övertagit efter den tidigare civila 

regeringen kallades t ex hem strax efter kuppen och sändes på intensiv 

utbildning vid Halane. Har fick de, förutom en spartansk paramilitar 

disciplin, som en del av dem fann uppfriskande, lära sig Revolutionens 

innebörd och hur dess mål skulle genomföras i deras ambetsutövande utom- 

lands. Halane har stor symbolisk och praktisk betydelse: för att citera 

den nitiske statssekreteraren för information, vicepresidenten och över- 

sten Jaalle Ismail Ali Abokor, "ar den nästan synonym med Oktoberrevo- 

lutionen". Alla som går ut från gymnasiet tillbringar numera sex måna- 

ders obligatorisk militär utbildning och "socialistisk orientering" vid 

Halane Innan de ger sig iväg för att fullgöra sin nationella tjänstgöring 

som lärare i avlägsna delar av landet. (Yrkesutbildningen återspeglar 

allmänt idealet om självtillit och ar realistiskt anknuten till landets 

behov. Läkar- och veterinarutbildning specialiseras t ex på områden av 

lokal betydelse snarare an att försöka leva upp till internationell 

standard.) 

Praktisk orientering för folket i allmänhet står folkmilisen för, de 

s k Segerpionjärerna eller "revolutionär ungdom" (guulwadayaal) med 

deras klargröna unisexdrakter och förfärliga Orwel1,-öga, symbolen för 

vaksamhet. Denna organisation, som bildades 1972 och som i stort sett 

rekryteras bland arbetslösa i städerna, står för revolutionär utbild- 

ning och möjligheter till arbete. Det senare ar av vikt, eftersom rege- 

ringen, särskilt i de centrala staderna, försöker kontrollera arbets- 



marknaden och eftersom arbetslöshet och inflation innebar allvarliga 

problem. Dessa officiella volontärer förvantas spela en ledande roll i 

lokala utvecklingsprojekt och "stötprogramMi liksom att hjiilpa till med 

att organisera mera rutinartade medborgerliga uppgifter och samhalls- 

service. Deras kvinnoorganisationer ar framträdande inom vårdsektorn. 

Eftersom folk tror att en del medlemmar har nära förbindelse med Natio- 

nella säkerhetstjänsten, anses det allmänt vara farligt att slå dövörat 

till inför deras appeller om "frivilligt" samarbete in natura eller med 

pengar för att bidra till den senaste kampanjen. 

Dess organ för tankekontroll förstärks av den noggrant uträknade pro- 

paganda som oupphörligt strömmar från den nationella radion och i pressen 

- dagstidningen October Star och månadstidningen New Era. ~adion ar fort- 
farande det viktigaste instrumentet för utbredning av propaganda bland 

stora delar av befolkningen, särskilt nomaderna, även om pressens betyd- 

else har blivit större sedan man införde skriven somaliska. De som 

kontrollerar radion har framgångsrikt anpassat sändningsmönstret till 

att omfatta det nya revolutionära budskapet på ett sådant satt att detta 

verkar vara en naturlig och oundviklig förlängning av traditionella 

somaliska värden och av islam. Inom den typiska ramen i något av de dag- 

liga programmen följs uppläsning av Koranen av en somalisk kommentar och 

sedan av manande ordspråk och av passager från statschefens och hans 

kollegors tal, och det görs på ett sådant satt att det framstår som ett 

sammanhängade helt. Sålunda stalls början och slutet hela tiden vid 

sidan av varandra, och den vetenskapliga socialismen framstår som en av 

den traditionella somaliska kulturens hörnstenar, en omvandling som inte 

är så otrolig som det kan förefalla. 

Så mycket om styrets centrala organisation. Somalias åtta provinser 

utanför huvudstaden stöptes - och ibland, för att undvika stamnamn, 
döptes - om 1974 till femton nya regioner innefattande sextiofyra distrikt 
(förutom de fjorton i Mogadishu). Varje provins har sitt regionala revo- 

lutionära råd, dar militarguvernören verkar som "ordförande" (guudoon- 

shiye). Dessa bistås av de lokala befälhavarna för polisen och milita- 

ren, av den regionala chefen för Nationella säkerhetstjänsten och av 

representanten för Presidentens Politiska Byrå, vars huvuduppgift ar att 

se till att det lokala Orienteringscentret (hanuunin) ar ordentligt 

organiserat och välbesökt. Jag såg själv sommaren 1974 att de rutinmas- 

siga kvällsmötena vid de lokala orienteringscentra i de centrala stads- 

områdena ar klent bevistade. Ute i provinserna har jag emellertid sett 

imponerande uppslutning vid veckomötena om fredagarna i provinsens 

orienteringscentrum. 



Med hjälp av lokalt rekryterade aktivister, arbetarkommittéer, lokala 

dignitärer och representanter för kvinnoorganisationerna håller den 

centrala regeringsapparaten kontakt med det dagliga livet i samhällena. 

En del regioner har välutbildade och högst effektiva tjansteman i den 

lokala förvaltningen, aven om effektiviteten hos sådana institutioner 

tycks variera kraftigt. En viktig fråga galler har den roll som spelas 

av traditionella klanhövdingar, capo-qabila, för att använda en arabisk- 

italiensk term som tidigare var i bruk i södra Somalia. Dessa stamledare 

har officiellt avskaffats, eller i varje fall döpts om till "fredssökan- 

de" (nabad-doon), och ar nu i teorin byråkrater som skulle kunna tjänst- 

göra var som helst i landet. Detta regionala mönster återfinner man 

också i blygsammare skala på distriktsnivån, med samma kombination av 

militära och andra tjansteman och lokala dignitärer. 

som synes ges propaganda och tankekontroll stor vikt. T o m de 

minsta permanenta bosättningarna på landet förvantas ha sitt oriente- 

ringscentrum, helst med ett passande förråd och med porträtt av den 

härskande treenigheten: Jaalle Siad, Jaalle Markis (Marx) och Jaalle 

Lenin. Orienteringscentra med deras personal och samhällsanda skall 

skapa en ny grund för samhällelig och politisk verksamhet, och ar av- 

sedda att ersätta den gamla struktur baserad på släktskap som regeringen 

försöker förstöra. De representerar den nya nationalism som är baserad 

på vänskap och patriotism snarare an på släktskap och skall bilda nerv- 

centra för den vibrerande nya revolutionära tillvaron. I en del stads- 

områden verkar de att ha blivit samlingspunkter för samhallslivet i 

grannskapet i konkurrens med dem som definieras av den lokala moskén 

eller av (officiellt förbjudna) släktorganisationer. 

Folk uppmuntras att hålla sina bröllop vid dessa centra och därmed 

åtminstone i teorin, gifta sig i revolutionär stil snarare an i den stam- 

mässiga - och att göra det utan att utväxla det brudpris som traditio- 
nellt insamlas och överräckes av slakten. Det finns flera andra mått och 

steg som ar avsedda att undergräva släktlojaliteter och öka individens 

beroende av staten: regeringen står för begravningskostnader, kollektiva 

blodsböter vid konflikter mellan släkter har förbjudits, mord bestraf- 

fas med en exekutionspluton och andra hårda straff har införts för att 

få bukt med brottsligheten. Alla dessa åtgärder har uppenbarligen större 

möjlighet att verka i staderna an bland de svårgripbara nomader som ut- 

gör huvuddelen av folket. 

Hela denna omfattande apparat som sträcker sig från presidentens 

kontor till gräsrötterna över hela landet verkar mera att vara uppbyggd 

för att se till att regeringspolitiken troget följes an för att etablera 

en skapande dialog med vanliga medborgare. Det senare är eme'llertid 

någonting som presidenten lägger stor vikt vid och regelbundet betonar 



i sina tal till förvaltningstjanstemän. Följande utdrag ur ett tal som 

general Siad höll inför ett seminarium för regionala och distriktstjäns- 

teman den 3 april 1973 framställer budskapet p2 generalens egna och o- 

förlikneliga satt: "Det påvilar mig att förklara för er vilket syfte 

den nya Lagen om lokal styrelsereform har och hur allvarligt man betrak- 

tar dess genomförande. Lagen ar baserad på socialismens rattfärdiga 

politik, vilken föreskriver att folk skall ta del i hur deras egna ange- 

lägenheter sköts. Dett satt på vilket detta skulle kunna göras innebar 

inte att all makt skall koncentreras i Mogadishu, eller hos en enda per- 

son, utan att folket skall ha något att saga till om. För det andra har 

vi traditionellt varit en stat centrerad kring en enda stad. Vi önskar 

bekämpa denna tendens och vill skapa ett land med många och levande 

regioner och stader. Detta ar avsett att ge upphov till självförsörjande 

distrikt som kan bygga upp sina egna fabriker, för att skapa lokal sys- 

selsättning och bekosta utbildningen dar. Hur kan dessa och andra revo- 

lutionära beslut genomföras? Folket kan uppnå detta och handha sina egna 

angelägenheter och undvika att administratörer i kolonial stil dikterar 

vad de skall göra . . .  Folket i provinserna bör helt och fullt delta i 
denna uppgift till dess man har uppnått lokal självförsörjning ... 
skötandet av folkets affärer bör vila i deras egna händer. Ordföranden 

ar bara till för att öva uppsyn och inte för att lagga sig i." 

De periodiska arresteringarna, och de domar som statuerar exempel vid 

antydningar om lokalt motstånd eller ifrågasättande, tyder på ett tam- 

ligen ensidigt utbyte. Och nar man finner slående exempel på lokal ut- 

veckling - vilket man ofta gör - kan dessa ofta hänföras till energin 
och ambitionen hos någon särskild guvernör eller annan ämbetsman i 

nyckelposition. 

Utveckling och ekonomi 

I teorin ar ekonomin underkastad lika omfattande och detaljerad kontroll 

som befolkningen. I stort sett galler har att import och export gene- 

rellt kontrolleras av regeringsorgan, varvid dock den viktigaste handels- 

varan, levande boskap, utgör ett markant undantag. Den främsta export- 

grödan, bananer, marknadsförs och exporteras uteslutande av regerings- 

organ, liksom huda; och skinn från herdesektorn. All spannmål som odlas 

privat köpes av ett regeringsorgan, Jordbrukets Utvecklingsbolag, och 

säljes till fastsatta priser genom detaljhandlare eller fördelas direkt 

genom orienteringscentra. Varje lantbrukare får behålla en viss andel av 

skörden för egen förbrukning. Detta system, som också tillhandahåller 

regionala lagringsbyggnader, ar avsett at$ utrota den parasitiska verk- 

samhet som olika mellanhänder har stått för. Det ar emellertid oklart 

om den spannmålsmängd producenten får behålla under nuvarande marknads- 



förhållanden räcker till för att stimulera till maximal procuktion. 

Fri företagsamhet ar inte begränsad till jordbruk i liten skala. Det 

finns också många privatägda bananplantager, och trots en del halvhjar- 

tade försök att framställa nomaderna som boskapsskötare i ursprunglig 

gemenskap, behåller praktiskt taget hela nomadekonomin sin traditionella 

karaktär med privatägd boskap. Man har därför i praktiken en blandekono- 

mi. Nationaliserade industrier som den skandalomsusade sockerfabriken i 

Jowhar eller köttkonservfabriken i Kismayu existerar sida vid sida med 

privata företag och intressen. Den officiella tonvikten på kooperativer 

får sina synligaste uttryck i små företag i staderna, som t ex apotek, 

vilka ofta håller sig med namn i passande revolutionär stil. Den största 

och mest framgångsrika av de spontant bildade jordbrukskommunerna ar 

ironiskt nog en bosättning i norr på traditionell religiös grund, El 

Birdale. Enligt en sympatiskt inställd och så vitt jag vet korrekt sov- 

jetisk rapport omfattar denna ungefär 600 familjer med 4 500 människor, 

vilka både producerar sina egna livsmedel och boskap och odlar sådana 

exportgrödor som spannmål, citrusfrukter, kaffe och den narkotiska växten 

qat (catha edulis), vilken tuggas som stimulantium i Somalia och Etio- 
pien. Detta kooperativ har sina egna traktorer, lastbilar och annan ut- 

rustning och åtminstone en kvalificerad jordbruksexpert. Det får omfat- 

tande stöd från Somaliska Utvecklingsbanken. 

Man lägger stor vikt vid utvecklingen av jordbruket, särskilt i den 

tämligen bördiga floddalen kring Juba och Shebelle i södra Somalia, med 

syftet att åtminstone bli självförsörjande med spannmål. Denna vikt åter- 

speglas i den nu löpande femårsplanen för 1974-78, i vilken nastan 30% 

av budgeten (200 mill. pund) hade avsatts för utveckling av jordbruket 

innan den katastrofala torkan slog till 1974-75. Detta kan jämföras med 

att 5% avsattes till utbildning. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att 

åter få igång de tidigare tamligen misslyckade statsfarmerna, och åt att 

skapa nya kooperativ och stötprogram för nya jordbruksbosättningar av- 

sedda att suga upp arbetslös befolkning från staderna och från nomadområ- 

den, vilket blev särskilt viktigt efter torkan 1974-75. Aven om det av 

nationens många framgångsrika sjalvhjälpsprogram som oftast brukar iöre- 

visas är det imponerande projektet för att stabilisera sanddynerna vid 

Merca söder om Mogadishu, ar det största och mest ambitiösa stötprogram- 

met utan tvekan den nyligen (februari 1975) avslutade Kampanjen för ut- 

veckling av landsbygden. Denna var en logisk vidareutveckling av den 

"kulturrevolution" som uppnåddes 1973 i stadsområdena genom en mycket 

framgångsrik alfabetiseringskampanj med hjälp av det nya somaliska alfa- 

betet från 1972. Efter lång och noggrann förberedelse sattes denna ambi- 

tiösa landsbygdskampanj igång i juli 1974 med vederbörlig pompa och cere- 

monier, varvid nastan alla gymnasier och mellanskolor i staderna stäng- 



des för att få fram en stab på över 30 000 elever och lärare som till 

en uppskattad kostnad av 10 miljoner pund triumferande drog ut i det 

inre av landet i lastbilar. I grupper om åtta, med en lärare som ledare 

och med bistånd från besökande sjukvårdspersonal och veterinärer, drog 

dessa unga pionjärer ut för att lära nomaderna att skriva sitt eget 

språk med det nya alfabetet, hygien, modern teknik för boskapsskötsel, 

grundläggande samhällskunskap och socialismens målsättningar. Utrustade 

med filtar, en hopfällbar svart tavla, en vattenflaska och litet annan 

nödvändig uthstning, och med dagliga fickpengar på två somaliska 

shillings (drygt en krona) skulle dessa privilegierade elever från 

stadsområdena dela med sig av revolutionens frukter till sina försummade 

kamrater bland nomaderna, bo som gäster hos deras familjer och återgälda 

gästfriheten genom att lära sina värdar att läsa och skriva. 

Här stod presidenten, liksom vid den tidigare alfabetiseringskam- 

panjen i städerna, för det ledande mottot: "Lär ut vad ni kan, lär in 

vad ni inte kan". Som han förklarade i ett tal på internationella 

kvinnodagen, 8 mars 1974, "Nyckeln ... ligger i att ge alla tillfälle 
att lära sig läsa och skriva ... Det är nödvändigt att vi ger vårt folk 
en modern revolutionär utbildning ... för att omforma deras samhälleliga 
tillvaro ... Det kommer att bli ett vapen för att utrota social balkani- 
sering och uppsplittring i stammar och sekter. Det kommer att leda till 

total enhet, och det kommer inte att finnas något utrymme för några 

negativa kulturella inflytelser utifrån." De Sammanhängande målen moder- 

nisering, nationalism och oberoende har här kombinerats: en modern inte- 

grerad nation är inte bara en "som talar samma språk" utan som också 

läser och skriver det. Detta ar inte heller helt enkelt någon utopisk 

idealism, eftersom det finns tecken på att alfabetiseringskampanjen i 

staderna har förstärkt känslan av nationell identitet och självmed- 

vetandet. 

Förutsägbart nog visade sig detta historiskt unika anfall på de mot- 

sträviga nomaderna leda till ett utbyte av kunskaper och kultur, dar de 

unga stadsbygdseleverna, av vilka en del hade markerat en utpräglad mot- 

vilja mot att ge sig ut i den främmande bushen, i många fall larde sig 

minst lika mycket som de larde ut. Det var säkert en tacksam och karak- 

tärsdanande upplevelse för många av dessa ungdomar; och medan nomaderna 

otvivelaktigt visade att de kunde lära sig skriva lika snabbt som sina 

landsman i staderna, återstår det att se hur många av de officiellt upp- 

givna 1 750 000 nya rekryterna till skrivandets konst som också kommer 

att behålla den. 

Ett företag av detta slag och i denna skala kom oundvikligen att 

brottas med en del tekniska svårigheter av olika slag i olika regioner 

I en del fall visade det sig att nomaderna inte fanns dar kampanjens 



organisatörer hade väntat sig. Det var också ofta svårt att övertala 

dem att kombinera reguljär undervisning med.deras vanliga arbetsupp- 

gifter i boskapsskötseln, trots att vattenavgifterna vid de statliga 

brunnarna upphävdes för att dra herdarna till bosättningar dar de skulle 

vara mera mottagliga för indoktrinering. Vad som alls inte var förutsett, 

även om det kunde ha varit det, var den värsta torkan i Somalias moderna 

historia; men den visade sig till sist komma att bidra i hög grad till 

programmets framgång. Till skillnad från den tidigare etiopiska torkan 

gjorde regeringen hederligt nog inga försök att dölja katastrofen, nar 

dess omfattning blev kand, utan satte in alla krafter på att radda de 

drabbade nomadernas liv. Undantagstillstånd utfärdades, ett "heligt 

krig" förklarades mot torkan, och man försökte energiskt att skaffa sig 

hjalp mot svälten från alla möjliga utländska håll. 

Under dessa omständigheter kom kampanjens viktigaste angelägenhet 

helt enkelt att bli att råda bot mot svälten, och största delen av de 

unga pionjärerna fick,hjalpa till med att sätta upp och bemanna de 

katastroflager som behövdes för att ta hand om nastan 200 000 utblottade 

nomader. Nar lagren väl hade upprättats och försetts med mat och sjuk- 

vårdsmaterial kom deras innevånare att bli en "fången publik" som man 

inte bara kunde lära revolutionens mål utan också påverka att prakti- 

sera dem i lokala självhjälpsprojekt. 

Det ursprungliga namnet "Kampanjen för välstånd på landsbygden" 

döptes med tanke på torkan snabbt om till det mera neutrala "Kampanjen 

för utveckling av landsbygden", och den kom att omvandlas till en massiv 

räddningsaktion. Dess ursprungliga mål återupprättades emellertid genom 

att man förvandlade räddningslägren till orienteringscentra, vilket 

naturligtvis bara var en provisorisk åtgärd. Det mera utmanande proble- 

met gällde framtiden för dessa utfattiga nomader som hade förlorat 

nastan all sin boskap. Aven denna motgång kunde emellertid vändas till 

sin motsats. Regeringen insåg snabbt att här fanns ett gyllene tillfälle 

att uppnå två av dess viktigaste målsättningar på en gång: att skapa 

permanenta bosättningar och att motverka stamvasendet. Med den arbets- 

löshet som rådde i staderna var de enda två realistiska möjligheterna 

att få så många nomader som möjligt att bli bofasta i snabbt improvi- 

serade jordbruksprojekt i floddalarna i söder och att etablera resten i 

fiskebyar langs kusten, dar de rika fiskeresurserna knappt hade utnytt- 

jats. Bådadera innebar att flytta folk till nya platser, hundratals 

kilometer från deras traditionella betesmarker, och att få dem att slå 

sig ned bland klaner och slakter som de sällan hade någon omedelbar an- 

knytning till. Denna oerhörda folkomflyttning kom att ombesörjas av en 

sovjetisk flygtransportorganisation (och inte, som somalierna tidigare 

hade hoppats, med arabisk hjälp). Som president Siads tal utvisar hade 



regeringen vid denna tidpunkt realistiska farhågor för att dess nationa- 

listiska målsättningar skulle komma att hotas av en våg av klan- och 

släktkänslor hos dem som så drastiskt hade ryckts upp med rötterna och 

placerats vid sidan om varandra. 

Det är för tidigt att uppskatta vilken långsiktig inverkan på de tra- 

ditionella släktskapsbanden denna dramatiska befolkningsomflyttning har 

haft. Man måste emellertid för att få perspektiv på utvecklingen komma 

ihåg att den existerande befolkningen i flodområdet i söder har en 

ytterst blandad Sammansättning och innefattar en mycket omfattande an- 

del folk med härstamning från nordliga nomader som över århundradena 

har slagit sig ned i denna region och i allt högre grad börjat agna sig 

åt jordbruk. Deras mycket blandade sammansättning, som återspeglas i 

namnet på den största stamenheten, Rahanweyn (ordagrannt "stor hop"), 

gör dessa delvis bofasta sydsomalier till ett exempel på den nya grans- 

överskridande nationalism som Revolutionen försöker förverkliga. Det är 

emellertid svårt för regeringen att framhålla dem som ett lysande exem- 

pel på den ideala nationella samhörigheten utan att tala om deras egen 

konstgjorda klanidentitet, eftersom släkttillhörighet i Somalia i lika 

hög grad definierar ett alltomfattande språk som kasttillhörighet i 

Indien. Man måste dessutom ta hänsyn till att de arroganta nomaderna ser 

ned på dem just därför att de både är bofasta och av blandat familjeur- 

sprung, även om detta givetvis inte har hindrat nomader från norr från 

att slå sig nedlbland dem som klienter, särskilt i perioder av sådant 

tryck från miljön som den nyligen överståndna torkan. 

Trots att de stolta nomaderna traditionellt inte äter fisk och anvan- 

der "fiskätare" som ett skällsord, har fiskesamhallen, som t ex det 

något föraktade Reer Manyo, i århundraden funnits i hamnarna i nomadsam- 

hällets utkanter. Gränserna mellan nomadliv, jordbruk och fiskeri ar 

därför inte alls så klara och skarpa som nomaderna traditionellt betrak- 

tar dem. Historiskt sett har det säkert funnits strömningar fram och 

tillbaka mellan dessa ekonomiska kategorier: somalierna skulle knappast 

ha kunnat överleva i sin nyckfulla karga miljö utan att vara så anpass- 

bara. Vi kan vänta oss samma reaktion nu. En del av dem som har slagit 

sig ned på helt nya platser kommer att stanna där så länge som de klarar 

sig bra, medan andra gradvis kommer att bege sig tillbaka till sina ur- 

sprungliga betesmarker efterhand som förhållandena dar förbättras, så- 

vida man inte hindrar dem från att göra det. 

Infrastrukturen och dess traditionella begränsningar 

Även om torkan gjorde Kampanjen för utveckling av landsbygden till 

mycket mer an den rituella övning som den annars i stort sett skulle ha 

blivit, hade den inte samma revolutionära kraft som dess etiopiska mot- 



varighet. En del huvuden kom att rulla, men inte det högsta. Den tycks 

dock ha bidragit till den stora förändring i styrelsestrukturen som 

genomfördes i december 1974. Denna innebar att en stor del av statssekre- 

terarna ersattes, och att man bildade fem nya Samordningskommittéer (för 

politik, samhällsangelägenheter, ekonomi, rättssystem och säkerhet), 

vars medlemmar kom från SRC och statssekreterarrådet, förstärkta med en 

del rådgivare, som tidigare varit statssekreterare. Den vittomtalade av- 

sikten härmed var att ge regeringsorganisationen och beslutsfattandet en 

injektion av friskt blod i form av de unga och ideologiskt orienterade 

intellektuella, och att göra sig redo att samfällt uppnå Revolutionens 

mål. Det förkunnades också att man skulle bilda ett nytt parti, "ena- 

stående i Afrika". Detta har uppenbart tagit längre tid än ursprungligen 

väntat, eftersom det fortfarande inte har bildats när detta skrives, 

trots att presidenten i sitt tal i oktober 1975 över landets situation 

förutsåg att det i vederbörlig ordning skulle bildas - när tiden var 
mogen. 

Tillräckligt har nu sagts om den formella struktur som skapats i Soma- 

lia i den vetenskapliga socialismens namn, och vi skall nu gå över till 

att försöka fastställa vad som ligger bakom denna imponerande byggnad, 

i det vi särskilt uppmärksammar den traditionella ordningens bålverk: 

islam och den särskilda somaliska formen för stamvasen. 

Bådadera har både yttre och inre inslag, och vi måste därför innefatta 

utrikespolitiken i vår granskning. Här förblir det eviga och förenande 

problemet vad som skall ske med områdena med somalisk befolkning utanför 

Somalias gränser: det etiopiska Ogaden, Kenyas norra distrikt, och den 

lilla republiken Djibouti. (Denna, som tidigare kallades Franska terri- 

toriet Afar och Issa och ännu tidigare Franska Somaliland, har ungefär 

120 000 innevånare, delade mellan å ena sidan Issa och andra somalier 

och å andra sidan de för närvarande politiskt dominerande Afar.) Liksom 

alla sina föregångare proklamerar den nuvarande regeringen sin hängiven- 

het för somaliskt självbestämmande i dessa områden, men till skillnad 

från sin kraftfulla inre politik driver den frågan på ett mycket behars- 

kat sätt. Det är möjligt, som några kommentatorer har påpekat, att de 

begränsningar som låg i att general Siad var ordförande för Organisatio- 

nen för Afrikansk Enhet under den kritiska period 1974-75 då Etiopien 

var ytterst sårbart kan ha haft en viss betydelse härvidlag. I så fall 

har denna förstärkts av ett antal andra Överväganden. Dit hör att den 

nya etiopiska militärregimen har utvecklat en stark.socialistisk orien- 

tering och i vissa avseenden fört en politik som anmärkningsvärt liknat 

den somaliska, och som också, som man kunde vänta, av en del somalier 

har hälsats som ett efterliknande av deras egna revolutionära anstrang- 

ningar, t ex nar man sände ut alla studenter på landsbygden för att pre- 

dika Revolutionen. 



Sovjets målsättningar utgör också ett komplicerat problem. Sovjet har nu 

avsevärda strategiska intressen i Somalia, vilka enligt uppgift inne- 

fattar anläggningar i närheten av hamnen Berbera för översyn av karn- 

vapen, och efter deras massiva bistånd under torkan har de starkare skal 

än någonsin att vänta sig (men inte nödvändigtvis att få någon) tacksam- 

het från somalierna. Samtidigt ar de, liksom kineserna, uppenbarligen 

också nära intresserade i den nuvarande händelseutvecklingen i Etiopien, 

där deras möjligheter att få amerikanerna utkastade ar större an de 

någonsin var på den kejserliga tiden. För tillfället kontrollerar Sovjet 

också Somalias oljeleveranser, och naturligtvis också tillförseln av 

reservdelar och ammunition till den avancerade sovjetiska utrustning 

armén och flygvapnet i Somalia har. (Somalia påstås ha de bästa väpnade 

styrkorna söder om Sahara och kommer vad galler manskap som nummer fem 

efter Nigeria, Etiopien, Zaire och Uganda, men har mycket Överlägsen ut- 

rustning, med mer an 200 stridsvagnar, 300 pansarfordon, 200 tunga 

kanoner och SAM-robotar. Flygvapnet påstås ha 50 MIG attackplan och en 

eskader latta Iljusjin-bombplan.) När det galler att få en så fördel- 

aktig stallning som möjligt är regimen i Somalia klart medveten om att 

ju närmare och öppnaredessberoende av Sovjet blir, desto besvärligare 

och magrare blir dess förbindelser med de högerorienterade oljerika 

arabstaterna. Sedan finns också problemen kring kinesiskt bistånd och 

kinesiska intressen, vilka återigen omfattar Etiopien likväl som Somalia 

Under dessa omständigheter skulle det inte vara förvånande om somalier 

med olika politiska övertygelser såg avundsjukt på Kim I1 Sungs anmark- 

ningsvarda balansakt på den spända lina de sino-sovjetiska relationerna 

utgör. 

Somalias ordförandeskap för Organisationen för Afrikansk Enhet år 

1974 ledde till en markant ökning i diplomatisk prestige, förhandlings- 

styrka och manöverutrymme, till priset av betydande lokala kostnader, 

bl a för en eskader av Mercedeslimousiner. Somalia försökte med viss 

framgång att överta den roll Sudan tidigare duktigt hade spelat som för- 

medlare mellan det svarta Afrika och islam i Nordafrika. På längre sikt 

innebar själva den islamiska identiteten också en annan möjlighet, som 

dock innefattade det besvärliga problemet att förena Muhammed med Marx. 

Detta reser inte bara besvärliga inre problem, utan ger också upphov 

till lika stora och mera svårkontrollerade besvärligheter utomlands. Att 

dessa båda svårigheter förstärker varandra har blivit allt tydligare 

sedan Somalia blev medlem i Arabförbundet år 1974. 

De svårigheter man mötte när det gällde att lindra arabiska betänklig- 

heter inför den vetenskapliga socialismen blev grällt belysta av den 

offentliga avrättningen av ett antal mindre, religiösa ledare vid en 

ytterst illa vald tidpunkt, nar torkan var som värst och Somalia despe- 



rat bad om nödhjälp från staterna på den arabiska halvön. Deras brott, 

vilket från arabisk synpunkt gjorde Somaliaa behandling av dem ännu mera 

avskyvärd, var att de i sina moskéer påstods ha predikat mot den plan 

att ge kvinnor lika rättigheter när det gällde arv och i andra avseenden, 

som presidenten hade förkunnat på den somaliska kvinnodagen i december 

1974. Allt detta stred naturligtvis mot den traditionalistiska uttolk- 

ningen av den islamiska rätten. Avrättningen av dessa små somaliska 

. präster förbluffade den somaliska allmänheten och gjorde flera av de 
mera konservativa arabiska regeringarna rasande. Många såg Guds finger i 

att två somaliska MIG-plan samma dag störtade i Mogadishu efter att ha 

kolliderat i luften, medan andra hävdade att det ena planet hade försökt 

döda presidenten med raketer medan det andra hade skickats upp för att 

genskjuta det. Det var då inte att förundra sig över att somalierna hade 

föga framgång i sina enträgna frierier till araberna, vilka bland annat 

tog sig uttryck i att man genomgående tryckte en sida på arabiska i dags- 

tidningen October Star. Det möte i Arabligan som skulle ha ägt rum i 

Mogadishu sommaren 1975 och där somalierna hade hoppats att säkra sig 

tillräckligt stöd för att bosätta de utblottade nomaderna utan att be- 

gära hjälp från annat håll, blev uppskjutet på obestämd tid. Detta gav 

ryssarna ytterligare ett tillfälle att påvisa hur beroende Siad var av 

dem, men det uppmuntrade också honom att understryka att han var herre 

i sitt eget hus genom att arrestera ett antal prokommunistiska element, 

bland dem till råga på allt en släkting till honom. De som önskade kunde 

dra den passande slutsatsen att det var dessa övernitiska socialister 

som hade drivit fram att man dödade de oppositionella prästerna, vilket 

nu sågs som en katastrofal felbedömning. 

Om det fortfarande kan råda tvivel om det slutliga resultatet av den 

stormiga föreningen mellan islam och vetenskaplig socialism, hur för- 

håller det sig då med det andra traditionella hindret, slaktskapssyste- 

met? Fastän det förbjöds strax efter kuppen och officiellt begravdes i 

april 1971, för att sedan gång efter annan återuppstå i president Siads 

många olycksbådande varningar till bakåtsträvande nykolonialister, har 

det somaliska stamtänkandet uppenbarligen visat sig vara obehagligt 

livskraftigt. Om det inte hade fortlevat, så skulle det knappast vara 

nödvändigt att föra en så skoningslös kamp mot det. Den marxistiska 

maktteorin antyder att vi bör leta efter ursprunget till denna kontra- 

revolutionära kräftsvulst mitt i statens hjärta.. När vi gör det upp- 

täcker vi genast att SRC, liksom tidigare civila regeringar, innehåller 

representanter för alla de större släktgrupperna i landet. Flertalet av 

Somalias befolkning betraktar fortfarande SRC i termer av denna breda 

representativitet, även om det är ett åtalbart brott att säga något 

sådant offentligt. Ännu mera avslöjande ar det att det hemliga täck- 



namnet för den nuvarande regimen år 1974 (och så vitt jag vet ar det 

fortfarande) var MOD. M står dar för presidentens slakt på faderssidan, 

O, för hans mors, nämligen Ogaden som bor i den kritiska Ogadenregionen 

på den etiopiska sidan, och D står för Dulbahante, den slakt som om- 

fattar hans svärson, chefen för den fruktade Nationella Sakerhetstjans- 

ten. En tidigare generation av somaliska nationalister fann det prak- 

tiskt att erkänna den kvarlevande betydelsen av släktband genom att för- 

visa dem till det förflutna med hjälp av den engelska (och svenska) för- 

stavelsen "ex-". Nu finns det inte längre rum för detta dubbeltankande, 

och man måste använda sig av andra påhitt som blir farliga omskrivningar 

att använda så snart de kommit till Nationella säkerhetstjänstens kanne- 

dom. Jag fick t ex höra om en kvinna som var huvudvittne mok en man an- 

klagad för stamtankande inför en nationell sakerhetsdornstol, och som av 

rattens ordförande uppmanades att uppge på vilken grund hon kunde avge 

något trovärdigt vittnesbörd mot honom. Slutligen medgav hon mycket mot- 

villigt att hon och svaranden före revolutionen hade tillhört samma "ex". 

I ett så hotfullt klimat har uppfinningsrika somaliska sofister kommit 

på ett nytt satt att tala om MOD, genom att tala om 21 oktober (M), 

22 oktober (0) och 23 oktober (D). Detta ar en både mera omfattande och 

mera flexibel formel, eftersom den kan utvidgas till att omfatta ett 

bredare spektrum av nyckelgrupper vid makten, och att markera förand- 

ringar i deras relativa maktställning vid olika tidpunkter. 

Eftersom det ar genomsyrat av SRCs bredare representativitet ar MOD 

ett kraftfullt maktrecept i Somalia. Aven om det ingår i den politiska 

traditionen bland somal.ierna att en man ytterst ar avhängig av lojali- 

teten hos hans fars släktingar för sin säkerhet, ar hans morbrors folk 

också viktiga allierade. Presidentens släktskap med Ogaden på moders- 

sidan ger honom ett instrument att begränsa klanens tryck för att be- 

fria de ogadenisomförsmaktar under etiopiskt styre. General Siads tyd- 

liga ovilja att ge sig in på någontin så desperat ens nar Etiopien var 

särskilt sårbart under sitt inre tumult och kaos 1974-75, antyder att 

han tror mera på att bli hemma för att leda revolutionen dar an på att 

ge sig in i osäkra äventyr vid Somalias gränser. Man kan emellertid 

också se en antydning om vilket tryck detta släktband sätter honom under 

i ryktena i slutet av 1975 om att ett antal ogadeni med höga positioner 

i Siads regeringsapparat hotas av utrensning. 

Tecknet för Dulbahante i det nationella monogrammet ar kanske ännu 

mera betydelsfullt, eftersom denna klan bildar en föreningslänk mellan 

de två tidigare koloniala territorier som idag bildar Somalia. Den kom- 

binerar därför båda de koloniala arven, v2lka an idag leder till kon- 

kurrens mellan engelsktalande och italiensktalande grupperingar och 

spelar en allt annat an försumbar roll i det nutida Somalias politiska 



struktur. Det bör i förbigående noteras att förbindelsen med Italien 

trots all antikolonialistisk retorik, särskilt efter kuppen, an idag ar 

betydelsefull och på samma gång erinrar om en äldre totalitär tradition, 

ochallt eftersom det passar kan anpassas till kommunistiska och anti- 

kommunistiska tendenser. 

När vi alltså ser närmare på SRCs sammansättning och på hur nyckel- 

personer och intressegrupper hänger samman inom general Siads regerings- 

organisation, finner vi en kärna som ar sammanbunden av traditionella 

lojaliteter och som omges av en yttre krets rekryterad av motsatta 

grupper som ar noggrant balanserade mot varandra så att ingen skall 

kunna skapa sig ett inflytande som inte kan motverkas av andra. Och även 

om treenigheten MOD för närvarande dominerar, reflekterar de som befinner 

sig utanför denna magiska krets filosofiskt över att andra har haft sin 

chans tidigare och finner tröst i tankegången att alla får den någon 

gång. 

Socialism och siadism 

Det skulle vara lätt att överdriva betydelsen av denna inre struktur 

som skiljer så mycket från sitt yttre framträdande. Vi kan dock inte 

bortse från att den ar helt undertryckt - en förbjuden kunskap som är 
ett slags offentlig hemlighet - eller från att allmänheten tror att 
dessa band ar av avgörande betydelse. President Siad bortser inte från 

dem, och han ger oss en viktig ledtråd genom den misstänkt skarpa tonen 

i många av sina offentliga fördömanden. Den totala politiska verklighet 

vi försöker avslöja är naturligtvis mera komplicerad an så: det ar inte 

helt enkelt frågan om en marxistisk retorik på ytan och släktskapsband 

på en djupare nivå. De viktiga grupperingar som kampar om makten i den 

somaliska hierarkin idag, och som ibland handlar sjalvständigt och i 

strid med andra, ar inte bara baserade på släktskap. Doktrinära och ideo- 

logiska frågor av både marxistisk och islamisk natur hör också hemma i 

bilden, liksom rivaliteten mellan engelsk: och italienskspråkiga parter. 

Själva det faktum att det utfärdas stränga officiella varningar mot 

"teoretisk förvirring och tvekan när demagogi får överhanden över en del 

marxistiskt fostrad ungdom" antyder att ideologi för en del ar någonting 

viktigt, som kan ha farliga följder om den bedrivs alltför ivrigt. 

Det ar tilldeccageneral Siad vänder sig nar han strängt förkunnar att 

det bara finns en enda form av vetenskaplig socialism som ar praktiskt 

tillämpbar under alla omständigheter, aven i förhållande till islam. 

Generalen har förståeligt nog föga tålamod med dem som vågar ifråga- 

sätta hans uttolkning av doktrinen. Som han föraktfullt anmärker har 

många ideologer med näsan i läroböckerna missat poängen nar de "säger 

att kamrat V.I. Lenin konfiskerade de och de egendomarna efter den stora 



oktoberrevolutionen eller att kamrat Mao Tse-tung gjorde det och det 

för att bekämpa de reaktionära krafterna i sitt land på 1940-talet. 

Dessa människor ser helt och hållet bort från det historiska samman- 

hanget kring de stora socialistiska tankarnas läror. De upprepar citat 

från den vetenskapliga socialismens grundare, vilka brutits ut ur sitt 

riktiga sammanhang." Och Gud nåde dem i Somalia, kunde han ha tillagt. 

I ett helt annat sammanhang underströks samma poäng av en ung marxistisk 

intellektuell från Somalia som avslutade en hetsig debatt med en fram- 

stående fransk antropolog med den kompromisslösa förklaringen: "Jag be- 

höver inte Marx - det ar Marx som behöver mig." 

Detta kräver naturligtvis att man i viss mån omformulerar den konven- 

tionella marxistiska klasskampsdialektiken, vilken, som general Siad 

rättframt påpekar, i sin förenklade bokstavliga form har föga relevans 

för den traditionella somaliska samhällsstrukturen. I kampen för att 

befria nationen från de mäktiga skadedjuren okunnighet, sjukdom och 

fattigdom ar det inte kapitalism utan tribalism som ar den allvarligaste 

och mest svårhanterliga fienden. Som presidenten utropade i sitt första- 

majtal 1974, "Kapitalismen har ingen makt hos oss, inget av dess funda- 

ment står att upptäcka hos oss. Det ar stamtankandet som ar explosivt, 

som ar till fördel för de reaktionärer som ar minst angelägna om natio- 

nens framsteg. Jag manar alla somalier att förklara krig mot stamtankan- 

det och att stalla sig i spetsen för kampen mot denna onda sammhallsföre- 

teelse som strider mot vår enhet och vår socialistiska tro, för att dar- 

igenom öka våra framtida chanser till samhälleliga, ekonomiska och tek- 

niska landvinningar." 

Paradoxalt nog verkar det som det finns en sak som ar allmänt accep- 

terad bland de olika ideologiska fraktioner och slaktgrupperingar som 

indirekt angrips i dessa och andra offentliga uttalanden, nämligen gene- 

ral Siads egen överhöghet som viktigaste kalla till legitimt maktut- 

övande. Såtillvida verkar hans styre obestritt, aven om hans ofta våld- 

samma offentliga fördömanden antyder att detta inte utesluter korruption 

och nepotism bland de högsta av hans kollegor. (Jag har skal att anta 

att ryktena om att en del av dem skulle ha schweiziska nummerkonton ar 

välgrundade.) Man skulle kunna tro att sådana fördömanden borde följas 

av exemplariska bestraffningar; men det tycks inte alltid vara fallet. 

Naturligtvis ar detta i sin tur förenligt med en splittrad maktstruktur, 

där grupperingar med en viss handlingsfrihet försöker gagna sina sär- 

skilda intressen - inom vissa svårdefinierade och till synes varierande 
gränser. Cyniska uttolkare skulle också kunna saga att statschefen finner 

det lämpligt att offentligheten kritiserar former av maktmissbruk som han 

inte kan kontrollera eller som åtnjuter hemligt beskydd. 



Särskilt i sådana Sturm-und-Drang-perioder finns det traditionella före- 

bilder för det slags ledarskap som general Siad står för. Personlig makt 

av detta slag och i denna omfattning har emellertid tidigare bara upp- 

nåtts av nationella religiösa hjältar som har fört det heliga kriget 

(jihaad) mot de otrogna. Det finns två framträdande exempel på denna 

tradition som ar av betydelse har. Det första ges av den store muslimske 

ledaren Ahmad Gran, som levde mellan 1506 och 1543, som nästan lyckades 

med att permanent underkuva Etiopien, och som de flesta somalier - på 
grund av en sammanblandning - betraktar som en direkt förfader till den 
nuvarande statschefen. Den andra ar Siads släkting på mödernet (som 

också var ingift i Dulbahante), Sayid Muhammed 'Abdille Hassan, den be- 

römde "galne mullahn", som ledde det anmärkningsvärt framgårrgsrika 

gerillakriget mot de brittiska, etiopiska och italienska inkräktarna 

mellan 1900 och 1920, och som också var den störste poeten i somaliernas 

moderna historia. 

Det ar karisman hos dessa båda historiska hjältar som general Siad på 

ett subtilt satt försöker tillägna sig, och som driver honom till att 

genomgående framställa sig som en evig korsfarare i en andlös kamp mot 

Somalias alla fiender. På detta satt smälter det världsliga och det 

religiösa elementet (som den somaliska traditionen strängt skiljer på i 

sin distinktion mellan "gudsman" och "krigare") samman när general Siad 

förklarar sig vara den gudomligt inspirerade ledaren för sitt folk. Det 

ar då inte markligt att en del somalier, nar ingen hör dem, säger att 

den somaliska socialismen ar en religion. Det ar heller inte att förvåna 

sig över att religion ar en så känslig fråga, eller över att den direkt 

kan påverka legitimiteten hos en ledare som försöker omvandla sin varlds- 

liga uniform tilldenärorika klädnaden hos en som kämpar i Herrens har. 

Livet i Somalia innebar sannerligen en kamp dar segern bara kan vinnas 

genom heroiska ansträngningar av en nationens frälsare med den rätta in- 

spirationen. Detta bekräftas av förrädiska handlingar inom staten lika- 

väl som av sådana naturkatastrofer som torkan och regeringens reaktion 

på den. Som statschefens tal oupphörligen upprepar och de godtyckliga 

arresteringarna och oförutsägbara upprättelserna omvittnar, ar staten 

full av potentiella motståndare som har vigt sig åt att krossa socialis- 

men. Som generalen själv förklarar: socialismen kan inte existera utan 

ett motstånd som måste övervinnas genom en oupphörlig kamp för segern. 

I detta krig ar det general Siad som bestämmer fienden och raknar poäng. 

Så aven om Lenin, Mao Tse-tung och Kim I1 Sung har sina platser att inta 

i den hemmagjorda utvecklings- och maktfilosofi som general Siad och 

hans kotteri har konstruerat, antyder den lokala politiska verkligheten 

att vetenskaplig siadism skulle kunna vara en passande beteckning för 

vad som görs i Somalia i den vetenskapliga socialismens namn. Antingen 



man ser saken ur ett ekonomiskt eller ur ett politiskt perspektiv är 

socialismen här ett medel snarare än ett mål. 

Efterskrift (december 1978) 

Sedan ovanstående skrevs har Ogadenkriget 1977-78 åtföljts av en jord- 

bavningsartad förskjutning i supermakternas förbindelser vid Afrikas 

Horn. Så snart som Sovjet gav sig in för att fylla det tomrum som 

skapats av att USA drog sig tillbaka ur Etiopien, utsattes de rysk- 

somaliska relationerna för allvarliga påfrestningar. I och med att 

Ogadenkonflikten kom igång på allvar och det sovjetiska militära bistån- 

det till Etiopien växte i samma mån, var det bara en tidsfråga när den 

oundvikliga brytningen skulle komma. Den somaliska regimen var begrip- 

ligt nog försiktig, eftersom den var angelägen att stabilisera sin posi- 

tion och att säkra sig någon annan kalla till krigsleveranser. Somalia 

avbröt de diplomatiska förbindelserna med Kuba (där en del gerillasol- 

dater i WSLF hade utbildats) och utvisade den till 6 000 man uppgående 

sovjetiska militära personalen i landet i mitten av november 1977, när 

WSLF hade återtagit kontrollen över Ogaden och förberedde sig på att 

stå emot den hotande etiopiska motoffensiven med dess rysk-kubanska 

stöd. Denna åtgärd var oerhört populär, eftersom ryssarna allmänt för- 

bands med de mera repressiva dragen i general Siads styre. 

Denna nyvunna optimism förbyttes emellertid snart i dyster despera- 

tion efter den framgångsrika etiopiska återerövringen av Ogaden i mars- 

april 1978. Somalia hade blivit av med en supermakt (Sovjet), men hade 

inte lyckats få det förväntade stödet från den andra (USA), även om man 

fick en del hjälp från arabvärlden och Kina. Nederlaget i Ogaden kom 

därför oundvikligen att förvärra somalias sårbarhet och instabilitet 

efter det ryska uttåget. Man gjorde bittra analyser av hur kriget och 

den somaliska diplomatin hade skötts (eller misskötts). Den skarpaste 

missnöjesyttringen var den korta och misslyckade statskupp som delar av 

armén försökte sig på i april 1978. Denna stoppades lätt, och de flesta 

av dess ledare togs till fånga, ställdes inför rätta och avrättades slut- 

ligen i oktober 1978 för förräderi. Typiskt nog drog president Siad för- 

del av det årliga firandet av 21 oktober genom att besluta om ett åt- 

gärdspaket för att förbättra sitt folkliga stöd. Ungefär 3 000 fångar 

(varav förmodligen en del "politiska") släpptes, och det förkunnades att 

ett parlament skulle bildas för det Somaliska Socialistiska Revolutio- 

nara Partiet. 

Under tiden befäste presidenten i all stillhet sitt grepp om nyckel- 

positionerna genom att utnämna medlemmar av sin egen klan och av små 

neutrala grupper. Ogadenkriget hade drivit fram somaliska klanförbindel- 

ser, som i nederlagets stund kom upp till ytan som starka krafter och 



delade landet. Upprorsmännen i april hade öppet identifierat sig med den 

tidigare mäktiga Mijerteynklanen, och presidenten lyckades därför fram- 

ställa deras kuppförsök som stamfejd. Även om andra folk i andra klaner 

var lika missnöjda, var de inte benägna att alliera sig med Mijerteyn 

mot presidentens klan, och dessa inre splittringar kom därmed att hjälpa 

president Siad att i det farliga laget behålla makten. 

Socialism fortsatte att vara den officiella politiken, men nu med 

mindre betoning av tilläggsbestämningen "vetenskaplig". Presidentens 

kritiker menade att det var osannolikt att man skulle överge socialismen, 

eftersom den passade särskilt väl ihop med ett despotiskt styre. 
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Astrid Slottued och Jan @be- 
Somalia efter kriget 

Somalia hösten 1 9 7 8  

"Somalia är rikare än folk vanligen tror; det ar inte alls en öken. Har 

finns en stor ekonomisk potential som vi skall utnyttja i framtiden, i 

jordbruk, boskapsskötsel, fiskeri och industri. Vi ar inte fattiga på 

det satt ni tanker er - vår största fattigdom utgöres av tänkandet och 
den låga graden av medvetande, både hos dem som inte ids uträtta något 

och hos dem som tror att vi inte kan göra något själva. Men vi skall 

först och främst skapa vår utveckling med egna krafter och inte bara ta 

emot från andra länder. Den vägen kommer vi att gå - om vi nu får till- 
f alle. 

Somalias ekonomi ar en slags blandekonomi. Många anser att vi borde 

ha nationaliserat mycket mera, men vår politik går ut på att den som 

inte utsuger landets resurser eller sina medmänniskor skall ha lov att 

driva företag. 

Detta får några att tro att vi givit upp socialismen och att vi efter 

brytningen med Sovjet har kastat oss i armarna på väst. Men jag för- 

säkrar er att vi aldrig släpper vår övertygelse att socialismen ar det 

enda system som kan trygga oss en utveckling som verkligen ar mänskligt 

inriktad. Och det ar nödvändigt. Det finns fortfarande alltför mycket 

utsugning och orättvisa i varlden. Vi vet mycket val att det finns 

många som garna skulle se Somalia knäckt, men vi kommer hellre att dö 

an att ge upp detta mål, ty det är det löfte vi gav folket nar vi grep 

makten 1 9 6 9 .  

Men ni får garna saga att Sornalia är ett land som ligger dåligt till; 

vi har enunderutveckladekonomi, ochniångasmedvetande är fortfarandemycket 

lågt. Vi har att kampa med sjukdom, många sociala problem och naturens 

nycker. Till detta kommer att vi blev delade vid Berlinkonferensen. 

Vid "kapplöpningen om Afrika" fick Etiopien hjälp av de europeiska mak- 

terna, inklusive Sovjet. På sextiotalet hjälpte USA Etiopien, och nu 

på sjuttiotalet ar det våra tidigare vänner som bekämpar oss. Men vi har 

inte vänt oss till väst - de har tidigare försökt utöva påtryckningar på 
oss, bland annat i fråga om Berbera. De skall heller inte komma att 

spela herrar hos oss. Historien talar för vår sak, men varlden vet helt 

enkelt för litet om denna konflikt." 



President Mohamed Siad Barre talar sig varm vid en nattlig intervju i 

november 1978. Han tar god tid på sig, han 'förklarar och gestikulerar. 

Ena ögonblicket ger han uttryck för sin harm över Tredje Världens under- 

utveckling och det somaliska folkets orättvisa öde och talar om det 

löfte han har givit sitt folk. I nästa ögonblick drar han avväpnande 

vitsar och berättar att kvinnans frigörelse i Somalia bl a innebar att 

han föreslog dem att gå i byxor, så att mannen inte skulle kunna spana 

in benen på dem. På honom marks det inte att Somalia just har varit i 

sin allvarligaste kris sedan den statskupp som förde honom till makten 

för tio år sedan. 

Han ar mest upptagen av de ekonomiska och sociala uppgifterna; först 

efter ett par timmar kommer samtalet in på Ogaden och ~astsomalia. 

Detta avspeglar val det allmänna intryck man får av att somalierna för- 

vånansvärt snabbt har återvänt till vardagen och försöker glömma vad 

som för de flesta andra framstår som ett nederlag. 

Men efter kriget har mycket förändrats i Somalia, och inte bara på 

grund av kriget. Man har i kriget förlorat stora ekonomiska och materi- 

ella resurser, tusentals flyktingar har kommit in i republiken från 

Vastsomalia, man har haft invasioner av gräshoppor och råttor och man 

har f örlorat en hel del politisk prestige och ar  nu tvungen att återupp- 

rätta sina politiska, ekonomiska och militära relationer på en ny basis 

efter brytningen med Sovjetunionen. 

1978 var också det sista året i den nuvarande utvecklingsplanen. En 

rad projekt och mål blev till intet, och på den ekonomiska nivån ar det 

fortfarande långt till självtillit ("self-reliance") och till en obero- 

ende ekonomisk struktur. Och som vid så många andra revolutionära ut- 

vecklingsförsök ar det - till följd av allt detta - kanske något klent 
beställt med folkets entusiasm just nu. Ett somaliskt ordspråk säger 

att det är lätt att så ett frö, men mödosamt att få plantan att gro. 

Denna artikel ar ett första försök att samla upp en del av många och 

ofta motstridiga intryck från fyra månader i Somalia under hösten 1978. 1 

Vi drar inga färdiga slutsatser om den aktuella situationen eller om 

framtiden, utan försöker först och främst saga någonting om hur förut- 

sättningarna för analyser och diskussioner rörande Somalia ser ut just 

nu. Vi vill också försöka tacka ett behov av kunskaper fran Somalia och 
inte bara Somalia, som vi får av massmedia. 

Flyktingarna 

Till Ogadenkrigets mest iögonenfallande resultat hör de tusentals vast- 

somaliska flyktingarna. Enligt FNs flyktingkommissarie i ~o~adishu, 

Staffan Bodemar, och Somalias inrikesminister Jama Mohamed Ghalib, fanns 



det ca 50 000 människor i olika flyktingläger i Somalia i juni-juli 

1978, och i november hade antalet stigit till 85 000. Dessutom ger man 

viss hjälp till omkring 150 000 människor, som inte bor i lagren men är 

registrerade som "displaced persons". Regeringen uppger att det totalt 

finns närmare 600 000 flyktingar i republiken, medan andra kallor anger 

250-300 000 som ett mera realistiskt tal. Detta innebar att 100-300 000 

bor hos slakt och vänner i republiken. 

De flesta av flyktingarna ar gamlingar, unga kvinnor eller barn. Unga 

man ser man inte mycket av; de ar fortfarande kvar i Vastsomalia för 

att sköta sin boskap eller för att kampa vidare under befrielserörelsen 

WSLF. 

Vi besökte tre av de sammanlagt elva lagren, nämligen Hargeisa Dam, 

Arabsio och Tug Wajaleh, vilka alla ar belägna i den nordvästra regio- 

nen. De två första gav ett överraskande positivt intryck: de var val- 

organiserade, det fanns tillräcklig tillgång till mat och medicin och 

man hade kommit långt med byggnationen. Särskilt Arabsio-lagret, som ar 

reservat för gamla och för religiösa ledare, ar en fin liten by, dar 

husen har cementgrund, tra- eller plåtväggar, stora bra rum och ordent- 

liga sanitära förhållanden. 

Tug Wajaleh-lagret ligger däremot bara 7 kilometer från gränsen och 

ar planerat för 3 500 flyktingar. Det har emellertid kommit att fungera 

som uppsamlingsstation, och ännu i oktober strömmade dagligen nya 

flyktingskaror in. Dar finns nu 9 000 innevånare, huvudsakligen kvinnor 

och barn, ingen läkare utan endast en sjuksköterska. Mässling, dysen- 

teri, TBC och kikhosta ar allmänt utbredda, och ar ofta dödliga. Det 

finns en enda tank till transport av dricksvatten, som måste hämtas ca 

två mil borta, och vid torrtiden kommer man att stå inför väldiga problem, 

bl a därför att kommunikationerna är eländiga. Dar fanns inga toaletter, 

platsen verkade smutsig och drog till sig millioner flugor. För första 

- och nästan enda - gången märkte vi någon hopplöshet bland somalier, 
t o m bland lägrets ledare. 

Flyktingarna kommer till stor del från den bofasta bondebefolkningen 

kring Jigjiga, vilken i perioder också lever nomadiskt. Regeringen 

planerar nu att bosatta en del av dem, eftersom de inte kan väntas åter- 

vända till Vastsomalia inom en nara framtid. I alla lager bedrivs under- 

visning, för barnen om dagen och för de vuxna om kvällarna. De får också 

en del politisk utbildning, antagligen med tanke på att de kommer att 

börja ett liv som kooperativbönder år 1979. 

Det är ingen tvekan om att de hundratusentals flyktingarna innebär en 

enorm ekonomisk börda, både för regeringen och för alla de somalier som 

ger understöd till släktingar och vänner från Ogaden. Den internatio- 

nella hjälpinsatsen ar tvivelsutan också otillräcklig redan med tanke 



på flyktingarnas antal. På längre sikt kommer Somalia att behöva om- 

fattande bistånd om man skall kunna trygga dem en anständig tillvaro i 

republiken. 

Kuppförsöket 

Den 26 oktober sköts 17 officerare i närheten av Polishögskolan i 

Mogadishu, dödsdömda för att ha tagit del i ett kuppförsök den 9 april, 

exakt en månad efter det att de sista reguljära somaliska trupperna 

hade dragits tillbaka från Ogaden. 

Detta var en kupp på klanbasis, som försökte utnyttja det missnöje 

som i varje fall fanns bland delar av militären efter Ogadenkriget. De 

flesta, om inte alla, av de dömda tillhörde Mijerteynklanen, som huvud- 

sakligen kommer från Mudughområdet. Denna ar en del av den stora klan- 

gruppen Darod, och statsministrarna före kuppen tillhörde tlijerteyn. 

Klanen har redan på grund av sin storlek stort inflytande i både poli- 

tiska, byråkratiska och militära kretsar, och kuppen måste ses som 

riktad personligen mot Siad Barre, som tillhör Marehan, en mindre klan 

inom Darodfamiljen, vilken Mijertin alltid har sett ned på. 

Kuppen hade emellertid planerats dåligt, och hade ett svagt program, 

som bl a utlovade en återgång till flerpartisystemet. Som ett exempel 

på hur "oprofessionellt" kuppförsöket genomfördes kan man namna de 

soldater strax utanför Mogadishu som blev lurade av kuppens lednings- 

kommando att gå i strid "för att skydda Mogadishu mot en kubansk blixt- 

aktion", men snart fann sig i strid med andra somalier i stallet. Efter 

ett par timmar hade hela kuppförsöket slagits ned. 

Episoden avspeglar emellertid det faktum att grupperingar bland mili- 

tären utgör denenda allvarliga opposition som finns. Den visar också 

att klanbaserad opposition fortfarande förekommer och att klanproblemet 

ar långt ifrån övervunnet, utan fortfarande gör sig gällande särskilt i 

toppen av den politiska hierarkin. Detta är någonting presidenten talar 

om gång efter annan. Det ar alltså, trots.ofta förekommande påståenden 

från bl a journalister, inte sant att man inte officiellt talar om 

klanproblemet. 

Det kan råda föga tvivel om att delar av militären utgör ett problem 

efter kriget. En del av de "besvärliga" officerarna hålles långt borta 

från huvudstaden eller har överförts till ledande civila poster, t.ex. 

vid utvecklingsprojekt. 

Vardagen 

Ryktena om enorma prishöjningar och om långa livsmedelsköer har möjligt- 

vis varit sanna under kriqsmånaderna, men de stämde inte med verklig- 



heten hösten 1978, nar vi jämförde med situationen i juli 1977. Däremot 

råder det fortfarande i vissa perioder brist på en del varor. Det kom 

t.ex. en omfattande amerikansk spannmålssandning i oktober 1978, men 

redan i november rådde det brist på mjöl och därför på bröd. Mellan- 

händerna får också sitt - svartabörshandeln ar inte avskaffad. 

Frågar man somalierna själva, säger praktiskt taget alla att saker- 

hetsapparaten har dragits ned betydligt sedan ryssarna sändes hem. Vi 

hade som utlänningar inga problem alls med att komma i kontakt med folk 

på alla nivåer, och somalierna ar inte längre nervösa för att umgås med 

utlänningar. Många av de historier man fortfarande hör verkar därför 

betydligt överdrivna, och det galler också alla de områden vi besökte 

utanför Mogadishu. Att döma av hur lokalbefolkningen umgås med dem 

verkar sakerhetspersonalen inte vara några fruktade hantlangare för en 

förtrycksapparat. Men man kontrollerar fortfarande rörelser i landet, 

till och från alla något så när stora stader. 

Somalierna försöker komma över att deras landsman i Vastsomalia inte 

uppnådde sin självbestämmanderätt denna gången heller. Men man påpekar 

att "Ogaden var i alla fall till största delen befriat mellan ett halvt 

och ett år, och det har givit oss förnyad styrka". På Nationalteatern 

visar man kampen - men med utgången att den vitsminkade ryssen, kuba- 
nerna och etiopierna måste ge upp! 

Ryssarna 

Det råder inget tvivel om att beslutet att be ryssarna resa hem den 13 

november 1977 var ytterst populärt bland befolkningen. En viktig orsak 

till detta är att ryssarna aldrig förstod sig på somalierna eller ens 

försökte. De isolerade sig, lärde sig inte språket, försökte dominera 

på det politiska planet, göra landet ekonomiskt beroende och utnyttja 

det i ett strategiskt spel. Nar unga akademiker kom till Moskva, så 

antingen protesterade de mot indoktrineringen i ortodox marxism- 

leninism eller ifrågasatte huruvida en del element i det sovjetiska 

samhället var förenliga med socialismen. De blev antingen utkastade 

eller arresterade, eller också såg Moskva till att de åkte fast i 

Mogadishu. Bland de akademiker och militärer som utbildats i Sovjet- 

unionen finner man några av de varmaste anhängarna av brytningen - men 
naturligtvis också några av de mest missnöjda. 

De breda massorna protesterade mot ryssarna, och mot regeringens sam- 

arbete med dem, genom att vissla och bua åt dem varje gång de deltog i 

något idrottsarrangemang. Polisen, ungdomsorganisationen Segerns 

Pionjärer, och säkert också en del sakerhetspersonal, beordrades ut för 

att tyska ned somalierna. Det politiska språket har alltid varit 

ytterst sofistikerat - och ar det fortfarande. 



Det ekonomiska samarbetet verkar i efterhand nästan ha varit en kata- 

strof för Somalia. Alla de projekt vi såg (och själva hade valt ut), 

till vilka Sovjetunionen hade givit bistånd, uppvisade följande kanne- 

tecken: brist på reservdelar, verktyg, ritningar och planer, omfattande 

förseningar, utrustning som ofta var starkt föråldrad eller felaktig 

(t ex att man använde järnmaskiner för att skara kött och därmed fick 

rost i det). Dessutom baserades dessa projekt på avtal som band Somalia 

till Sovjet långt in i framtiden, t ex att begränsa produkternas 

marknad till Sovjet och förbjuda att man gav sig in på andra marknader. 

De innefattade bostäder och andra förnödenheter till de ryska bistånds- 

arbetarna, som låg långt över somalisk standard, och de innebar ett 

evigt politiserande. Rent tekniska problem löstes i allmänhet via den 

sovjetiska ambassaden: "om ni vill få leveranserna, så måste ni göra 

så och så på andra områden". Somalierna ansträngde sig inte särskilt 

för att svarta ned ryssarna - projekten talade sitt eget tydliga språk 
- men de talade överallt varmt om kineserna, som nu tar över och som 
ofta har lärt sig somaliska när de kommer. 

Partikongressen 

Revolutionsdagen, den 21 oktober, används normalt till att presentera 

nya initiativ, och 1 9 7 8  innebar huvudpunkterna att en extra parti- 

kongress skulle samlas i januari 1 9 7 9  med följande uppgifter: att ta 

stallning till ett bokslut över partiets utveckling och Somalias all- 

männa situation, att fatta beslut om ett nytt grundlagsförslag, vilket 

infriar löftet att upprätta ett parlament, och att besluta om den nya 

treåriga utvecklingsplan (TYDP), som skall bygga vidare på den nyss 

avslutade femårsplanen (FYDP) . 
Somalias Revolutionära Socialistiska Parti (SRSP) grundades den 1  

juli 1.976. Det ar ett leninistiskt avantgardeparti med ca 1 8  000 med- 

lemmar, framför allt från militären, statsapparaten och intellektuella 

kretsar. Det finns dock också ett stort inslag av småhandlare, hant- 

verkare och från de allra fattigaste i staderna, däribland de nomader 

som kom till Mogadishu under torkan och som nu kanske har fått jobb som 

städerskor eller serverar kaffe och Cola i något ministerium dagen igenom. 

Intervjuer med ledande partifolk visar att rekryteringsbasen från 

början var litet för snäv. Det tog lång tid att få partistrukturen att 

breda ut sig i landet, och det tar 9- 12 månader att bli antagen som 

medlem. Karaktären av elitparti understryks också av att partibild- 

ningen kan ses som en formell legitimation av de person- och maktför- 

hållanden som tidigare rådde under de Högsta Revolutionsrådet (SRC). 

Det ar heller inte ovanligt att folk talar om partiet med viss ironi. 

(En av de cirkulerande vitsarna går ut på att SRSP också kan läsas som 



förkortning av "Den som har stulit sockret från den gamla gumman, och en 

annan går så har: -Ar du medlem i partiet? -Vilket parti?). 

Förslaget om en ny grundlag med upprättandet av ett parlament kommer 

därför nog taktiskt lägligt, och förvantas - i varje fall bland många 
av dem vi talade med - bidra till ökad demokratisering och folkligt in- 
f lytande. 

Parlamentet kommer möjligen att bestå av representanter från regioner 

och distrikt och från massorganisationerna (arbetare, kvinnor, ungdom, 

kooperativrörelsen) och ha en rådgivande och förslagsstallande funktion. 

Den högsta myndigheten förblir naturligtvis partiet och dess politbyrå 

och centralkommitté. 

Medan Somalia alltså hittills har koncentrerat sin utveckling kring 

de grundläggande materiella behoven, tar man sig nu an politiska och 

sociala behov och rättigheter - detta marker man också i presidentens 
upprepade tal om att komma åt tankens fattigdom och återskapa en akta 

somalisk tradition: de älskar att politisera och debattera. Det poli- 

tiska språket är fullt av liknelser, symboler, poesi, dubbeltydighet och 

"koder". Ur ledningens synpunkt kan det nog vara en fördel att detta 

politiserande i högre grad än tidigare sker öppet, i stallet för att som 

hittills huvudsakligen aga rum i långa nattliga sammankomster dar man 

tuggar qat oa,h dricker sött te. 

Utvecklingen 

Den reviderade femårsplanen för 1974-78 innebar utgifter på totalt 7.1 

miljarder somaliska shilling (ca 5 miljarder kronor), och har verkställts 

till 48.3%.2 Följande tabell visar de olika sektorernas andel av den 

totala budgeten 1974 resp. 1978, och i hur hög grad planerna för dem 

verkställts. 3 

Andel av budgeten för år Verkstallig- 
Sektor 1974 1978 hetsgrad 1978 

Livsmedelssektorn, totalt 36.6 25.7 52.0 

Boskapsskötsel 4.2 
Jordbruk 29.1 
Skogsbruk m.m. 1.3 
Fiskeri 2.0 

Gruvdrift och industri 16.4 32.3 39.1 

Ekonomisk infrastruktur 31 .6 31 .O 50. O 

Social infrastruktur 12.0 9.5 55.3 

Tur i sm O. 3 0.2 - 
Central och lokal admin. 3. O 0.5 - 

Summa 99.9 99.2 48.3 



Flera olika faktorer bidrar till att förklara verkställighetsgraden. 

För det första hade planen för 1974-78 ett tydligt drag av "önskelista", 

det fanns, och finns, stora brister i Somalias statistik, och de verk- 

liga kostnaderna för flertalet planerade projekt kunde man inte upp- 

skatta noggrant, utan bara göra en skönsbedömning av. Till detta kommer 

också att det var en nationell plan, det är först i och med den nya tre- 

årsplanen man har kommit fram till att göra regionala planer. 

För det andra har många problem utifrån tillkommit under planperioden: 

torkan, de stigande oljepriserna, fördyringen av kapitalvaror från i- 

länderna, gräshoppor, råttor och Översvämningar. Och till allt detta 

kommer naturligtvis kriget. 

För det tredje har man problem med en rad strukturella förhållanden: 

brist på kvalificerad arbetskraft (som ofta attraheras av de högre 

lönerna i Saudiarabien), och en skriande brist på erfarenhet och stabi- 

litet i förvaltningen (folk flyttas omkring i statsförvaltningen i ett 

tempo som tar död på varje rutin och systematisk planering och verk- 

ställighet). Dessutom har de flesta sektorer fortfarande ringa förmåga 

att suga upp kapitaltillskott. 

Det är iögonenfallande att boskapssektorn får så litet och att lant- 

brukssektorn har fått en fallande andel. Det beror på flera omständig- 

heter: dels består investeringarna i dessa sektorer i första omgången 

i hög grad'i utbildning och träning med sikte på bildandet av koopera- 

tiv, dels har den stora satsningen på nomaderna i första hand gjorts 

inom ramen för ett bosättningsprogram som sorterar direkt under presi- 

denten och som därför inte kan avläsas i utvecklingsplanen. I dessa bo- 

sättningar finner man en mekanisering som annars saknas i kooperativen 

runt omkring i landet. 

Industrins ökade prioritering beror på två saker: dels har man över- 

fört en rad stora jordbruksprojekt till industridepartementet som 

"agrobusiness" (t ex sockerkomplexet i Juba, sockerfabriken i Jowhar, 

bevattningsprojektet med bomullsproduktion i Balad, osv.), dels har man 

tillfogat en massa nya industriprojekt, som ligger utanför den ursprung- 

liga planen. 

I Planeringskommissionen förnekar man i stort sett att den ökade 

satsningen på industrin skall fortsätta under den nya planperioden; det 

rör sig i stallet om en administrativ förändring och om det förhållan- 

det att Somalia under en tid har gjort vissa investeringar i tung 

industri: oljeraffinaderiet i Mogadishu, cementfabriken i Berbera, 

sockerkomplexet i Juba, samt flera stora projekt för bevattning och 

dammbyggning. Det ar därför inte tal om att lantbruket inklusive bo- 

skapssektorn skall utsättas för någon relativ underprioritering i nästa 

plan. 



Frågan är svårbedömd. Vårt intryck är att det främst rör sig om att det 

strömmar in för mycket kapital, i första hand arabiskt, och att det 

möjligen blir litet svårt för planeringsmyndigheterna att saga nej, om 

araberna föreslår ett bestämt projekt eller föreslår att ett planerat 

projekt skall genomföras på en bestämd - och då ofta ganska hög - tekno- 
logisk nivå. Därför kan nog den kommande treårsplanen för 1979-81 ge en 

fingervisning om Somalias utveckling efter Ogadenkriget och brytningen 

med Sovjetunionen. Om man vill uppfylla de förpliktande idealen betraf- 

fande jämlikhet, lokal självförsörjning och bildande av kooperativ, så 

bör den nya planen ge uttryck för en kraftig satsning på att få det 

stora antalet småbönder att gå över till kooperativ med en lokalt an- 

passad teknologi på mellannivå. Detta är också en förutsättning för att 

nå målet att bli nationellt självförsörjande i fråga om de viktigaste 

livsmedlen, vilket skulle ha uppnåtts år 1980, men säkert inte kommer 

att uppnås då. 

Den nuvarande tendensen pekar på en kombination av arabiskt kapital, 

europeisk teknologi, kinesiskt projektbistånd och somaliska naturresur- 

ser och mänskliga resurser. Det förblir tills vidare en öppen fråga 

huruvida de två sista elementen kommer att klara av att balansera de 

två första. 

Tio års revolutionär förändring 

Den 21 oktober 1979 kommer att ge tillfälle att bedöma Somalias all- 

männa kurs. Sådana bedömningar kommer att variera från entusiastisk 

beundran inför dess unika och på många sätt originella experiment till 

försäkringar att det är slut med socialism, entusiasm, självtillit och 

flera av revolutionens andra fundamentala mål. 

Som ofta annars kommer man nog närmare sanningen någonstans mellan 

dessa båda ytterligheter. Många analyser och berättelser har varit 

"naiva"; och minst lika många har varit orimligt negativa och misstank- 

liggörande. 

Vad som har följer ar inte resultatet av en djupare analys eller ett 

försök att göra upp ett bokslut över Somalias utveckling: det skall 

snarare uppfattas som stickord eller temata, som måste bearbetas i ett 

större sammanhang om man skall undgå de triviala domsluten i svart eller 

vitt. Vi har strukturerat framställningen efter vad vi på grundval av 

våra egna intryck i landet upplever som utvecklingens starka och svaga 

sidor. uppräkningen gör självfallet inte anspråk på att vara komplett, 

och punkternas ordning ger inte uttryck för någon prioritering. 



Svaga sidor 

1. Somalia har inte uppnått en bred och sjalvframdrivande ekonomisk 

tillväxt, utan är fortfarande starkt beroende av - särskilt den ara- 
biska - omvärlden och har låg produktivitet i flera centrala sektorer. 

2. Den centrala målsättningen att bli självförsörjande år 1980 i fråga 

om de viktigaste livsmedlen kommer inte att uppfyllas. 

3. Språnget från nomadism till socialism är betydligt längre än soma- 

lierna själva hade antagit. Det saknas fortfarande en genomgripande om- 

daning av den privata verksamheten, som fortfarande dominerar från 

boskapsskötsel, kreaturshandel, plantagedriften och den allmänna han- 

deln med konsumtionsvaror. Nomaderna utsätts för en relativ utsugning 

av köpmännen, och staten använder sig av mellanhänder som skapar insta- 

bila priser, spekulation och tendenser till svarta marknader. 

4. Man finner en markant grad både av allmän urbanisering och av centra- 

lisering av ekonomisk och politisk makt till huvudstaden, lika väl som 

slående skillnader mellan de norra och södra regionerna när det gäller 

utvecklingsmöjligheter och stimulanser därtill. 

5. Det finns fortfarande en social ojämlikhet, även om den är mindre än 

i de flesta andra länder i tredje världen; sålunda befinner sig enligt 

IL0 200-250 000 människor i den s k "informella sektorn", som bara i 

begränsad omfattning kommit in i utvecklingen och det råder stora 

skillnader mellan olika samhällsgruppers inkomster och skattetryck. 

6. Trots att man garanterar anställning i den statliga sektorn åt dem 

som har gått igenom mellanskolan har Somalia fortfarande ett betydande 

sysselsättningsproblem. P g a naturens begränsningar och en befolk- 

ningstillväxt på 2.3-2.8% måste man för att få bort "överskottet" inom 

nomadsektorn se till att jordbruket fram till 1981 suger upp 43 000, 

fiskerinäringen 61 000 och industrin 36 000 människor årligen. 

7. Denstatliga förvaltningen börjar verka tung och ineffektiv, bl a 

på grund av sysselsättningspolitiken, och både samordningen mellan 

departement och arbetsfördelningen mellan partiet och förvaltningen är 

dåliga och oklara. Statliga företag och jordbruk arbetar nästan överallt 

ineffektivt. 

8. Militären och polisen förbrukar ca 28% av statsutgifterna, vilket 

innebär en börda både för den civila utvecklingen och omstruktureringen. 

Militären tycks knappast ha några civila uppgifter. 

9. Den obestridligen handlingskraftiga regeringen har fått igång en 

verklig social utveckling och uppnått ett betydande mått av politisk 

stabilitet, men priset för detta har bl a varit stramare tyglar för 

den politiska debatten. Detta sker både genom själva beslutsstrukturen 



och genom en sofistikerad säkerhetstjänst som försvårar eller omöjlig- 

gör öppen kritik och kanalisering av initiativ "nerifrån". Medan klan- 

väsendet har begränsats starkt i landet i sin helhet lever det - som 
Ioan Lewis' arbeten visar - vidare inte minst på centralnivå. 

Starka sidor 

1. En nationellt integrerad utvecklingspolitik har kommit igång, med 

väldefinierade mål för alla närings- och samhallssektorer. Ledningen 

har visat handlingskraft, bl a under torkan, och många initiativ vitt- 

nar om en visionär djärvhet som baseras på kulturell styrka och ett för 

bluffande självförtroende. 

2. Man har utvecklat statsbildningen på allvar, däribland en planerings- 

apparat, och staten håller på att "föras ut till folket". 

3. Aven om man fortfarande inte har några tillförlitliga mått på lev- 

nadsstandarden, kan man lugnt sluta sig till att den har gått upp. De 

grundläggande mänskliga behoven tillfredsställs, även om detta för en 

del grupper sker på minimal nivå. Sjukligheten har gått tillbaka både 

hos människor och djur, och man finner ingenstans någon omedelbart syn- 

lig nöd. 

4. En markant folklig mobilisering har ägt rum, särskilt bland barn, 

ungdomar, kvinnor och arbetare. Härvidlag är självhjälpsprojekt, mass- 

organisationer och politisk utbildning viktiga element tillsammans med 

landsomfattande kampanjer och partibildningen. 

5. Man finner en imponerande satsning på undervisning, särskilt i fråga 

om alfabetisering och uppbyggnad av grundskolor, men även när det gäller 

"somaliseringen" av den högre utbildningen. Införandet av ett somaliskt 

skriftspråk ar ett annat exempel på den vikt utvecklingsmodellen lägger 
/ 

vid kulturellt oberoende och nationell identitet. 

6. Nomader och andra utsatta grupper upplever en större trygghet och 

har b1.a. kommit med i utvecklingen inom ramen för de stora programmen 

för bosättning i jordbruket och fiskerinäringen. De nuvarande experi- 

menten med nomadkooperativ och nomadcentra utgör andra exempel på 

regeringens vilja att få till stånd utveckling i samhällets perifera 

grupper. 

7. Kriminaliteten har sjunkit betydligt, och man kan färdas var som 

helst dygnet runt utan risk för överfall. 

8. Man har avskaffatblodshämndoch flera andra former av med klansam- 

hallet förbundna verksamheter. Uppbyggnaden av en verklig administrativ 

och politisk struktur ute i byarna har bidragit till detta. 



9. Kvinnorna spelar en framträdande roll och är mera frigjorda an man 

normalt finner i islamiska länder. De deltar i allt högre grad på jam- 

ställd fot med männen i projekt och i s k orienteringscentra; däremot 

har de ännu inget inflytande i de högsta beslutande organen. 

10. Ett ekologiskt medvetande håller på att växa fram. Man satsar på en 

regulär betesmarkspolitik ("range management policy"): kontroll av bete 

och vattning, rotationsbetning, avsättande av reservat och reservområ- 

den och återställande av den mark som fördärvades under torkan; och man 

försöker genomföra dessa ting utan att slå sönder nomadlivet. 

11. Den modernisering som hittills genomförts har inte påverkat somali- 

ernas traditionella stolthet, självmedvetande och framtidsoptimism i 

negativ riktning. Man finner tvärtom parallellt en utveckling av en ny 

socialistisk kultur och ett återupplivande av de traditioner som under- 

trycktes under kolonialtiden. 

Vart går Somalia? 

Utvecklingen har alltså hittills varken saknat problem eller konflik- 

ter. Aren 1977-78 upplevde den somaliska modellen sin allvarligaste 

kris p g a kriget och de andra faktorer vi har nämnt, men också där- 

för att utvecklingstakten inte följer planeringen. 

Vi har blivit förvånade över att så många somalier samstämmigt tycks 

se 1974-75 som en "toppunkt", och menar att livet i Somalia fram till 

dess präglades av en väldig entusiasm, ideologisk enhet och produktions- 

resultat. 

Ingen vet vad en sådan toppunkt skulle basera sig på. Ar 1974 kampade 

man mot torkan, ingick vänskaps- och samarbetsavtalet med Sovjetunio- 

nen, inträdde i Arabförbundet och hade ordförandeskapet i OAU. Det var 

också det året den nya utvecklingsplanen började. För att förklara 

denna allmänt utbredda "folkliga teori" skulle det behövas en närmare 

analys av samhallsdynamiken i sin helhet. Om man kan hitta en mera 

rationell förklaring blir naturligtvis frågan om Somalia kan ta sig ur 

sin "1977/78 års vågdal" eller ej. Det kan man av naturliga skäl inte 

bedöma nu i början av 1979. 

Diskussionen om Somalias framtida kurs rör sig också oftast om mera 

begränsade "tilldragelser", och är sällan så välgrundad att man kan 

tala om bedömningar av en djupare baserad tendens för ekonomin och sam- 

hället. Frågorna om framtida händelser är i allmän.het av typen: Kommer 

Somalia att falla i armarna på USA, Europa eller arabvärlden efter 

brytningen med Sovjetunionen? Kommer man att ge upp den vetenskapliga 

socialismen? Kommer Siad Barre att sitta kvar vid makten eller att 

störtas av en mera professionellt genomförd statskupp? 



Svaren på dessa kan vi naturligtvis inte ge. Det ar i allmänhet svårt 

att sia, och särskilt svårt att göra det om somaliernas framtid. #ven 

ledande somaliska intellektuella rör sig har varsamt, trots att redan 

språket själv tilldelar dem en förmåga till spådomar (intellektuell = 

indheergarato, en som kan förutsäga ting på stort avstånd). 

Kommer Somalia att falla för vast? 

Tron att brytningen med Sovjetunionen innebar en automatisk karleksför- 

klaring till västvärlden ar ett av de mes< avslöjande tecknen på bris- 

tande kunskaper om somalierna och om den ledning Siad Barre står för. 

Somalia har inte varit någon satellit till Sovjetunionen, aven om stor- 

makten gjorde sitt bästa. När detta maktspel gick för långt 'sade Soma- 

lia upp sin del av avtalet. 

Det råder föga tvivel om att denna erfarenhet har etsat sig in hos 

ledningen i Mogadishu - man kastar sig inte i armarna på den andra 
supermakten. Det finns fortfarande en djup misstro mot USA, baserad på 

den tidigare brytningen, president Carters svikna löfte om vapen, och 

det amerikanska "bråket" om Berbera, vilket kom att misstankliggöra 

Somalia just nar det var i störst behov av hjälp under den katastrofala 

torkan. 

Eller kommer man att kasta sig i armarna på Saudiarabien? Har kan man 

kanske svara: i varje fall knappast mera an under de senaste 25 åren. 

Somalias handel har sedan femtiotalet varit starkt beroende av den ara- 

biska marknaden, dar den allra största delen av kreatursexporten av- 

sattes. 

Frågan ar om Saudiarabien kommer att försöka skaffa sig inflytande på 

andra delar av Somalias ekonomi; det har t ex bistått med finansierin- 

gen av vård av betesmarken ("range management") och sockerprojektet vid 

Jubafloden. Det ar självfallet också ratt klart vad Saudiarabien helst 

skulle se i fråga om Somalias utveckling, men Siad Barre har tidigare 

visat att han inte låter sig dirigeras. 

Vårt intryck ar att den skada brytningen med Sovjet har åstadkommit 

inom den civila ekonomin i högre grad kommer att repareras med kine- 

siskt bistånd an med europeiskt, amerikanskt eller arabiskt. Men Soma- 

lia kommer som alltid att balansera, och kommer att bli svårare att 

dirigera eller dominera av något enskilt land. Somalierna har lart sig 

att man inte ens kan lita på sina basta vänner. 

~? 

Många har hävdat att Somalia antingen av fri vilja eller av omstandig- 

heternas tvång kommer att ge upp den vetenskapliga socialismen, som ut- 

gör ideologisk förankring för dess utvecklingsmodell. 



Man kan nog finna en ideologisk nedtoning i landet just nu; Siad Barre 

har slutat hålla långa politiska tal. Men nedan en elementär kunskap 

om somaliernas satt att bedriva politik, förmåga att spela med flera 

olika kort samtidigt och deras satt att tala - eller tiga - med kluven 
tunga manar till försiktighet med snabba slutsatser. Den "pragmatiska" 

inriktningen för tillfallet kan vara ett satt bland flera att skaffa 

sig goodwill i väst och i arabvärlden. Men Somalia har genomgående 

vägrat att ta stallning i den sino-sovjetiska striden, och sedan den 

13 november 1977 pekar man gång efter annan på att Sovjet inte har 

patent på socialism. 

Det skulle vara tämligen förenklat att därifrån sluta sig till att 

Somalia överger sina socialistiska målsättningar. Kina kommer av allt 

att döma inte att försöka påverka Somalias inre utveckling, medvetna 

som de ar om somaliernas hat mot ryssarna. 

Ett annat argument går ut på att Somalia skulle komma att slappa 

socialismen p g a sina utvecklingsproblem. Ioan Lewis går t o m så 

långt som till att havda att socialismen aldrig har varit något annat 

än ett medel för nationalism eller "Siadism". 

För att s,vara på den frågan måste man först ta stallning till två 

andra: Hur såg Somalias socioekonomiska och kulturella förutsättningar 

ut vid omvälvningen 1969? Hur definieras socialismen av somalierna 

själva, av Siad Barre och avdenstora krets intellektuella som omger 

honom och skriver delar av hans tal - och vilken roll spelar de idag? 

Somalia har t ex aldrig haft någon egentlig kapitalistklass och 

heller ingen arbetarklass. Det stora antalet nomader har levat under en 

"communalism" i en utpräglat individualistisk men samtidigt egalitär 

samhällstruktur begränsad av bestämda ekologiska förhållanden. Därtill 

kommer den etniska enhetligheten, som i hög grad har bestämt ett kon- 

fliktfyllt förhållande till omvärlden. Och slutligen ar staten Somalia 

bara 19 år gammal, och fram till 1969 fann man bara sporadiska fragment 

av någon administrativ struktur eller av någon stats- och planerings- 

apparat. 

Under dessa förhållanden måste införandet av socialistiska mål och 

strategier nödvändigtvis bli tamligen egenartat. Man kommer att kunna 

kritisera och ironisera både från liberalt håll och från ett mera dog- 

matiskt marxist-leninistiskt: från den ena sidan säger man att det hela 

bara rör sig om "Siadism", och från den andra att det inte rör sig om 

någon "riktig" socialism, utan bara om nationalism eller en förtäckt 

"nomadkapitalism". De två typerna av kritik har i allmänhet följande 

gemensamt: för det första en överdriven fixering vid Siad Barres person, 

som, hur viktig den an är, inte Somalia; för det andra en grund- 



laggande brist på analys av landets socioekonomiska förhållanden och 

utgångsbetingelser; och för det tredje en likaledes överdriven fixering 

vid "händelsern, som de tror ar katalysatorer för fundamentala för- 

ändringar, särskilt när det galler utrikesrelationer. 

I detta sammanhang vill vi bara citera den antagligen basta samhälle- 

liga och ekonomiska analys som gjorts av Somalia, nämligen 1LO:s: 4 

"Det råder ingettvivel om att betydande förbättringar av landets eko- 

nomiska och sociala liv har ägt rum till följd av den politik regerin- 

gen har fört, om att regeringen, den offentliga förvaltningen och 

folket i allmänhet ar besjälade av en önskan om en snabb utveckling, 

eller om att regeringens förmåga att framgångsrikt genomföra projekt ar 

långt större an tidigare. Medan regeringen har antagit den vetenskap- 

liga socialismen som politiskt rättesnöre för den ekonomiska utveck- 

lingen, vill den inte slå sönder den ekonomiska strukturen genom för- 

hastade handlingar. Självtillit befrämjas av realism och inte av dog- 

matism. " 

Det är i hög grad på detta plan man måste ta ställning till Somalias 

resultat till dess ideologiska inriktning. Det måste man också göra 

med hänsyn till att Somalia bara har tio år på nacken av en utveckling, 

som enligt t ex Immanuel Wallerstein mycket väl kan ta mellan 30 och 

50 år.5 Man kan för övrigt inte utesluta att det kan vara till fördel 

för det somaliska folket i sin helhet, om deras utveckling varken 

passar liberala eller marxist-leninistiska dogmatiker. 

Kommer Siad Barre att falla? 

I det avsnitt av vår intervju med honom vi citerade ovan säger han på 

ett ställe: "om vi nu får tillfälle". Han ar den enda politiker som 

alltid har livvakt. Han har överlevt andra kuppförsök och ett återtåg 

från Ogaden. Att det finns ett missnöje i Somalia ar säkert, men den 

egentliga politiska oppositionen härrör från en kombination av klan- 

baserad makt och militär makt. 

Utmaningen kommer inte längre från de religiösa kretsarna, inte från 

byråkraterna eller teknokraterna, och knappast heller från det privat- 

kapitalistiska borgarskap som Siad Barre inte har satt sig i något av- 

görande motsatsförhållande till. Och som 1LO:s ovan anförda bedömning 

antyder har de breda skikten ingen anledning att göra uppror, eftersom 

de för första gången har blivit delaktiga i nationens utveckling. 

Antingen man nu väljer att förklara det med hänvisning till person- 

kult, till verkliga resultat av utvecklingen eller till en kombination, 

gav vår rundresa i Somalia oss ett starkt och nästan otvetydigt intryck 

av ett brett folkligt stöd för Siad Barre. Både han ocn en rad andra 



politiska ledare är omtyckta, och man har ett personligt förhållande 

till dem. 

Om ett nytt kuppförsök kommer till stånd, måste man därför vänta sig 

att det i första hand baserar sig på den nämnda kombinationen av klaner 

och militär makt, snarare än att vara något uttryck för ett brett folk- 

ligt missnöje. Eftersom vi varken behärskar det somaliska språket eller 

nyanserna i det politiska spelet, kan vi självfallet inte bedöma hur 

pass sannolikt detta är. Det är kanske bara en handfull officerare i en 

eller annan barack långt ute i bushen som vet vad som kommer att hända 

- eller tror att de vet det. Denna fråga kan inte besvaras med hjalp av 
rationell analys av tendenser eller händelser. 

Om emellertid någon gruppering skulle lyckas genomföra en kupp, är 

det svårt att se hur det somaliska folket i sin helhet skulle kunna 

gagnas mera därav än av den sannolika vidare utvecklingen under Siad 

Barre, som har gott om kreditposter i somaliernas räkenskap med honom. 

NOTER 

1. Denna artikel baseras på tre veckors besök i Somalia juni-juli 1977 
och fyra månaders uppehåll för forskning juli-november 1978, och 
ger givetvis bara ett första intryck av materialet. Vi besökte 10 
av 16 regioner i alla delar av Somalia, inklusive militärzoner och 
den nordvästra regionens grans mot Etiopien. Över 100 intervjuer 
genomfördes med ämbetsmän, ministrar, partimedlemmar, och särskilt 
bland lokalbefolkning och projektarbetare, alla fritt utvalda av 
oss. För partiell finansiering av projektet tackar vi Nordiska 
afrikainstitutet, samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund och Lunds 
Jubileumsfond, och för ovärderlig hjälp med praktiska angelägenheter 
åtskilliga somaliska myndigheter, särskilt ministeriet för högre 
utbildning och kultur. 

2. Lrsprungligen var utvecklingsplanen av år 1974 på 3 750 mill. soma- 
liska shilling. Korrektioner för kostnadsökningar höjde den till 
5 986 mill., och revisioner inklusive nya projekt till 7 171 mill. 
Verkställighetsgraden är här mätt med utgångspunkt från de använda 
ekonomiska resurserna och säger ingenting om utvecklingsprojektens 
fysiska förverkligande. 

3. Kallor: Public Sector Investment Programme for 1978- 
Assessment of Five Year Development Proqramme 1974-78 
Implementation for 1974-78, s. 10 och 13 
State Planning Commission, Planning Department, Mogadishu, 
April 1978 

4. ILO, Economic Transformation in a Socialist Framework. An Employ- 
ment and Basic Need Oriented Development Strategy for Somalia 
(Jobs and Skills Programme for Africa - JASPA), Addis Abeba 1977, 
s. xii. 

5. Se Wallerstein, I.: 'The State and Social Transformation: Will and 
Possibility', i H. Bernstein (red.): Underdevelopment and Develop- 
ment, Penguin 1973, s. 280. - 
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II. KONFLIKTERNA: EN BAKGRUND 





Sven Rubenson 
Den etiopisk-somaliska konflikten: 
uppkomst och utveckling 

Den konflikt i Afrikas Horn som 1977-78 resulterade i en period av 

öppet krig mellan Somalia och Etiopien har sin grund i ett komplex av 

delvis samverkande etniska, geopolitiska och ekonomiska faktorer. Den 

etniska komponenten utgöres av en utpräglad somalisk irredentism. De 

geopolitiska aspekterna är delvis av lokal karaktär: en lösning av gräns- 

tvisten i Ogaden och säkerhet för Etiopiens tillträde till havet. Där- 

till kommer emellertid konsekvenserna för stormakterna av förändringar i 

maktbalansen i ett så strategiskt viktigt område som Mellersta Ostern. 

De ekonomiska intressena, slutligen, inkluderar så olika faktorer som 

nomadbefolkningens rätt till brunnar och betesmarker, fördelningen av 

vinsterna på utrikeshandeln, utnyttjandet av Webi Shebelles och Genale- 

Jubas vatten för energiproduktion och större jordbruksprojekt samt fram- 

tida inkomster av eventuella oljekällor och andra mineraltillgångar. 

Det är oundvikligt att argument grundade på etnisk samhörighet respek- 

tive brist på sådan tillmäts avsevärd betydelse idag, men det är lika 

sant att etniska synpunkter inte prioriterades av de inblandade när 

fröna till dagens konflikt såddes under 1800-talets senare hälft. Etio- 

pien var då, som det alltid tycks ha varit, en multi-etnisk statsbild- 

ning. Trots gemensamt språk och gemensamma traditioner var somalierna 

däremot inte i något avseende en politiskt enad nation. De visade inteens 

några ambitioner i den riktningen. Medan etiopierna trots etniska, kul- 

turella och religiösa skillnader samlade sig för att försvara sitt natio- 

nella oberoende under de årtionden då kolonialmakterna delade upp Afrika, 

gjorde somalierna praktiskt taget intet motstånd mot inkräktarna, vare 

sig Egypten eller de europeiska kolonialmakterna. Vad de ekonomiska fak- 

torerna beträffar hade varken nomadbefolkningen i låglandet eller den bo- 

fasta befolkningen i höglandet någonting att vinna på introducerandet av 

territoriella gränser i Afrikas Horn. Deras ekonomier kompletterade i 

stor utsträckning varandra, och den oundvikliga konkurrensen mellan köp- 

männen från kusten respektive från höglandet mildrades av insikten om 

det ömsesidiga beroendet. Det var med ankomsten av representanter för 

europeisk handel och industri som situationen började förändras. Med sin 

större profithunger och sin förväntan att i sista hand få stöd av hem- 

landets överlägsna militärmakt, introducerade de en kapplöning för full- 

ständig kontroll och exploatering riktad från kusten mot inlandet. An- 

tingen måste hela regionen falla i händerna på % kolonialmakt eller 



också blev det nödvändigt med internationellt erkända gränser. Kampen 

om militär och politisk kontroll, om territorium och gränser blev snabbt 
1 aktuell. 

Om man ser på konfliktens uppkomst och utveckling primärt som ett 

gränsproblem och introducerar de etniska och ekonomiska aspekterna 

endast i de sammanhang där de gjort sig gällande i diskussionerna om 

gränserna kan man urskilja tre avgörande stadier: 

1. uppdelningsperioden och skapandet av territoriella gränser som 
en följd av egyptisk och europeisk aggression under 1800-talets 
slut; 

2. det temporära enandet av praktiskt taget hela Afrikas Horn och 
återgången till uppdelningen 1935-1954; 

3. Somalias försök att ändra gränserna genom att proklamera irreden- 
tismen som nationellt program då självständighet uppnåddes år 
1960. 

"1897 är det avgörande året för Afrikas Horn", skrev Leo Silberman år 

1959.~ Även om detta är en generalisering, uttrycker påståendet den 

allmänna uppfattningen att fördragen mellan Etiopien å ena sidan och 

Frankrike, England och Italien å den andra inledde en ny epok för Afri- 

kas Horn. I själva verket bekräftade fördragen endast att den första 

fasen av den europeiska aggressionen hade nått sitt slut som en följd 

av Etiopiens seger över italienarna vid Adwa år 1896. 

Ända fram till 1800-talets mitt var den utländska närvaron i området 

periferisk och i viss mening acceptabel. Efter sitt misslyckade försök 

att erövra Etiopien under 1500-talet hade turkarna fått nöja sig med 

överhögheten över hamnarna Sawakin, Massawa och Zeila, tidvis också 

Tajurah och Berbera. Vid Indiska Oceanen hade kuststäderna först varit 

i händerna på perser eller araber, sedan portugiser och omaner. Under 

1800-talet lydde Mogadishu, Merka, Brava och Kismayu under sultanen av 

Zanzibar. Följden av denna situation var att en viss beskattning av den 

etiopiska regionens handel skedde till förmån för turkar och andra ut- 

länningar, men dessas inöjligheter att öva utpressning var mycket be- 

gränsade. Tillfälliga tvister påverkade inte nämnvärt handelsflödet till 

och från Etiopien, och detta gällde även vapen. 

Än mindre innebar den utländska närvaron ett hot mot den etiopiska 

statens existens. Till och med hos de mer eller mindre oberoende folken 

öster om det egentliga Etiopien (saho, afareroch somalier) tycks makten 

i större utsträckning ha legat i händerna på inlandets sultaner eller 



under 1800-talets förra hälft 

- . - Ungefärlig grans för områden in- 
korporerade 1875-1895 
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schejker, t ex sultanerna av Awsa och Geledi, än hos deras kollegor 

närmare kusten. Självfallet var befolkningen och dess styresmän medvetna 

om territoriella rättigheter i fråga om betesmarker eller äganderätt till 

jord, liksom viss beskattningsrätt. Likaledes var det ingen brist på 

tullstationer som utmärkte gränserna för olika hövdingars och furstars 

makt- eller kontrollområden. Icke desto mindre kan den politiska situa- 

tionen i Afrikas Horn före kolonialismens anlopp inte beskrivas i den 

moderna territorialstatens termer. Det fanns inga internationellt erkän- 

da gränser och bara internationellt erkänd statsbildning, det feodala 

Etiopien. 

Från och med 1840-talet försökte europeiska regeringar och affärshus 

med växlande framgång köpa upp hamnar och landområden från lókala sul- 

taner och schejker längs Röda Havet och Adenbukten. Denna utveckling 

syntes till en början skada de turkisk-egyptiska intressena där, men 

efterhand som den europeiska inblandningen i Egyptens affärer ökade, 

gick rivaliteten över i samarbete, och det första försöket i,stor skala 

att vinna kontroll över Afrikas Horn var på sätt och vis en gemensam 

egyptisk-europeisk aktion. Ar 1875 invaderade Egypten Afrikas Horn sam- 

tidigt från Röda Havet, Adenbukten och Indiska Oceanen. Invasionen som 

leddes av amerikanska, europeiska och turkiska officerare i khediv 

Ismails tjänst hade till syfte att omringa, isolera och erövra Etiopien. 

Det var ingen helt ny idé, eftersom "Muhammad Ali, som önskade domi- 

nera hela Röda Havets kust och alla Nilens källflöden, redan Övervägde 

att som slutmål tilldela sin afrikanska expedition ockupationen av 

Abessinien" .3  Flen medan vägen till Etiopien för Muhammad Ali och hans 

närmaste efterträdare gick via Sudan, gick Ismails plan ut på att först 

bemäktiga sig alla hamnar och därefter invadera från norr, öster och 

söder. 

Förberedelserna började på 1860-talet med utdelandet av penninggåvor 

och flaggor som snart följdes av egyptiska tjänstemän och en handfull 

soldater här och där. På detta sätt hade 1smail försäkrat sig om hamnar- 

na Anfilla, Edd, Beilul och Raheita omkring 1867. De första försöken att 

få fotfäste i Tajurah och Berbera ägde rum samma år, och två år senare 

rapporterades kontakter mellan Ismail och Turkiets guvernör i Zeila i 

syfte att få denna hamn överförd till Egypten. Aret därpå distribuerades 

500 Maria Teresia taler, ris och andra gåvor i Berbera. En guvernör för 

hela kusten från Sawakin till Massawa utnämndes också 1870. Denne fort- 

satte infiltrationen bland afarer och somalier; så förklarade han till 

exempel för somalierna i Bulhar att "han hade kommit på deras begäran 

för att hissa den egyptiska flaggan över deras område så att de inte 

längre skulle vara utsatta för anfall från araberna i bergen",4 dvs 



deras somaliska släktingar några mil inåt landet. Penninggåvor utdelades 

samtidigt både i Bulhar och Berbera. Ar 1873 ockuperade Egypten offi- 

ciellt dessa båda hamnar. Då hade den tidigare franske och brittiske 

vicekonsuln i Massawa, schweizaren Munzinger, trätt i egyptisk tjänst. 

Han rådde Ismail att förvärva Zeila från sultanen i Istanbul. Sedan 

skulle det vara lätt "att bemäktiga sig Harer och Awsa" .5 I juli 1875 

gick den affären i lås och därmed var förutsättningarna för det stort 

upplagda angreppet på Etiopien uppfyllda. 

I mitten av september utfärdade Ismail sina order: den danske översten 

Arendrup Bey skulle invadera Hamasen från Massawa, Munzinger marschera 

från Tajurah mot Awsa och Shewa, turken Ra'uf Pasha ockupera Harer och 

förbereda vidare framryckningar i riktning mot såväl Blå Nilens som 

Jubas källor, och skotten McKillop Pasha segla till Jubas mynning och 

ockupera Benadirkusten dit general Gordon också fått order att bege sig 

från sin position i södra Sudan. McKillops expedition kom av sig därför 

att den brittiska regeringen beslöt sig för att stödja Zanzibars anspråk 

på Benadir. De övriga expeditionernas öde avgjordes lokalt. Ra'uf lycka- 

des ta Harer men fick uppge tanken på vidare framryckningar eftersom 

både Arendrup och Munzinger besegrades. 

Dagens konflikt i Afrikas Horn har ett direkt samband med olikheterna 

i kustbefolkningens och inlandsbefolkningens reaktioner på det egyptiska 

angreppet och på de senare italienska och brittiska aggressionerna. Låg- 

landsbefolkningens segmentära stamsamhällen och dess relativa oberoende 

av den etiopiska staten försvårade motståndet mot inkräktarna. Dessutom 

jämnades vägen till en del av det förhållandet att det första stora an- 

greppet företogs av en muslimsk stat. Men inte ens bland muslimerna i 

låglandet var reaktionerna ensartade. Somalierna i inlandet innanför 

Zeila gjorde inget motstånd, men nar egyptierna nådde Jildessa, försökte 

oromo om än utan framgång att sparra vägen till Harer. Likaså var det 

afarbefolkning som överföll Munzingers expedition och tvingade den till 

reträtt. De absolut avgörande händelserna i det egyptisk-etiopiska 

kriget var emellertid de etiopiska segrarna vid Gundet 1875 och Gura 

1876. 

Något fredsslut blev det dock inte förrän i juni 1884, och när de 

egyptiska garnisonerna drogs tillbaka, bl a från Harer och kusten, var 

européerna i stort sett beredda att ta över. Engelsmännen hade visser- 

ligen tillsammans med egyptierna förbundit sig att återlämna de av Egyp- 

ten ockuperade områdena i norra Etiopien och garanterat landet tullfri 

import och export genom Massawa, men inom loppet av några månader hade 

de trots detta givit Italien klartecken att ockupera Massawa. Med hamnen 

som bas utvidgade italienarna trots etiopiskt motstånd snabbt sin koloni; 

blockeringen av Etiopien fortsatte. 



Vid Eab el-Mandeb och langs Adenbukten kunde Frankrike och England ta 

över efter Egypten utan att möta motstånd. Tidigare fördrag eller köpe- 

kontrakt med afar- och somalihövdingar och schejker förnyades och nya 

producerades dussinvis. Sultan Diny Ahmad som i sitt eget och andra afar- 

hövdingars namn år 1862 avträtt Obok med omnejd till Frankrike för 

10,000 Maria Teresia taler (50,000 franc) bekräftade denna överenskom- 

melse den 10 januari 1885. Slutan Hamed Muhammad av Tajurah avträdde en 

del av sitt land till Frankrike genom ett fördrag den 21 september 1884. 

I gengäld utlovades skydd mot alla andra främlingar samt 180 taler i 

månaden i lön. En knapp månad senare signerade han ett nytt dokument 

som innehöll en enda mening: "Jag, sultanen av Tajurah, ger för vänskaps 

skull Ras Ali, Sagallo och Rood Ali (Gubbet Kharab) åt ~rankkike."~ 

Sultanen av Gobad, Ahmad Loitah, slöt 1884 vänskapsfördrag med såväl 

Italien som Frankrike. Det första underställdes Miniliks godkännande 

vilket antyder att båda sidor då betraktade sultanen som Shewa-kungens 

vasall. Trots att fördraget med Frankrike förbjöd Ahinad att sluta ytter- 

ligare fördrag utan den franska regeringens medgivande, ställde han 

några månader senare sitt territorium runt Gubbet Kharab och så långt 

inåt landet som till Assal-sjön och Errer under italienskt beskydd. Denna 

gång skulle Minilik och sultanen av Awsa, som var Ahmads närmaste över- 

ordnade, underrättas. Av lättförklarliga skäl underlät Ahmad att infor- 

mera den franska regeringen. Men ett par månader senare gick han ett 

steg längre och avträdde sitt land till Frankrike i utbyte mot skydd mot 

främlingar. I mars 1885 ordnade Frankrikes guvernör i Obok, L. Lagarde, 

ett dokument varigenom han fick ungefär samma område som en gåva av 

nitton issa hövdingar i utbyte mot löfte om franskt beskydd. Har som i 

de flesta av de andra fördragen lovade den afrikanska parten att inte 

ingå fördrag med andra makter utan beskyddarmaktens godkännande. 

Längre österut hade issa, liksom de båda somalistammarna gadabursi 

och habr toljaala, i december 1884 förbundit sig "att aldrig avträda, 

sälja, pantsatta, eller på annat sätt upplåta, undantagandes till brit- 

tiska regeringen," någon del av det territorium som beboddes av dem eller 

var under deras kontroll. Ett liknande fördrag med habr awal fanns sedan 

juli 1884, och i januari 1885 förenade sig habr gerhajis med de övriga. 

Vad somalierna erhöll i utbyte mot detta och andra specifika åtaganden 

såsom tillstånd för brittiska agenter att slå sig ner i deras områden ar 

mindre klart, aven om "vidmakthållandet av vårt oberoende, ordningens 

upprätthållande och andra goda och tillräckliga skal" namns som de sorna- 

liska undertecknarnas önskemål. 7 

Efter att Eerlin-konferensen fastlagt principerna för   fri kas delning 
återvände britterna med nya fördragstexter avsedda att ge deras protek- 



torat en mera formell karaktär. I de traktater som nu undertecknades av 

flera somalistammar, dock ej issa eller gadabursi, utlovade britterna 

drottning Viktorias "nådiga ynnest och beskydd". Somalierna lovade å 

sin sida "att avhålla sig från att inlåta sig på någon korrespondens, 

överenskommelse eller traktat med någon nation eller makt, annat an med 

Hennes Majestäts regerings kännedom och medgivande". Med 1800-tals- 

kolonialismens terminologi innebar dessa två klausuler att somalierna 

vid Adenbukten förlorat sitt oberoende, vad sedan deras egen avsikt med 

fördragen an må ha varit. 

Den stat som i an högre grad an Frankrike och England aspirerade på 

att bli Egyptens arvtagare i Afrikas Horn var emellertid Italien. För- 

utom Rödahavskusten siktade italienarna på Harer och hamnarn'a vid Indis- 

ka Oceanen. Aren 1885 till 1888 försökte de förvärva Benadir, och spe- 

ciellt Kismayu, genom underhandlingar med sultanen av Zanzibar och hans 

brittiska "beskyddare". Dessa försök misslyckades, men dörren öppnades 

då sultanen Yusuf Ali av Obbia råkade i tvist med sultanerna av Zanzi- 

bar och Majerteyn och bad om italienskt beskydd mot dessa. Den 8 februari 

1889 placerade Yusuf Ali sitt territorium under italienske kungens "be- 

skydd och styrelse", lovade att hissa den italienska flaggan i sitt land 

och att inte sluta överenskommelser eller fördrag utan "den italienska 

regeringens fulla medgivande. " I gengäld fick sultanen ett årligt eko- 

nomiskt bidrag på 1200 taler. Två månader senare skrev sultanen Osman 

Mahmud av Majerteyn på ett liknande fördrag för en del av sitt område i 

utbyte mot 1800 taler om året. 

Förvärvet av kusten mellan Obbia och Juba komplicerades av Zanzibars 

tidigare anspråk såväl som av brittisk-tysk rivalitet. Före 1893 års 

utgång hade emellertid italienarna fått hand om hamnarna, och genom för- 

drag mellan italienska agenter och somaliska klan-äldste eller hövdingar 

hade befolkningen såväl längs kusten som längs Juba-floden så långt norr- 

ut som Lugh accepterat italienskt beskydd. Slutligen öppnade rivaliteten 

mellan Osman Mahrnud och Yusuf Ali en möjlighet för italienarna att på- 

tvinga den förre protektoratsstatus aven för den norra delen av hans 

territorium runt Kap Gardafui. 

Det ar svårt, i vart fall i dagens forskningslage, att veta om alla 

de afar- och somaliharskare som undertecknade fördragen verkligen hade 

kontroll eller överhöghet över den befolkning eller de territorier som 

avsågs. An mindre vet vi i vilken utsträckning de kände till och förstod 

innebörden av vad de skrev under. Det ar viktigt att komma ihåg att de 

mycket val kanhaduperats av hänvisningarna till oberoende och beskydd. 

"Överenskommelser med schejker", påstår e'tt Foreign Office memorandum 

daterat den 13 februari 1886 och syftande på somalikusten, "kan alltid 

utverkas eller fabriceras". Bara ett mycket omsorgsfullt studium av 



varje enskilt fall, inklusive en undersökning av de arabiska texterna 

och sigillen, kan ge bestämda svar. Men även om afarernas och somalier- 

nas ledare inte förstod att europeiska protektorat i Afrika skapades i 

beskyddarens och inte den beskyddades intresse, kan de knappast ha helt 

missat innebörden av nya flaggor och främmande soldater inom sina terri- 

torier, liksom självfallet de penningsummor som de mottog. 

Medan områdena närmast kusterna på detta sätt delades upp på papperet 

och i många fall faktiskt fick europeiska styresmän, fortsatte även 

trycket på det etiopiska inlandet. Efter att britterna förrått honom så 

hänsynslöst till italienarna 1885 vägrade kejsare Johannes att skriva 

under fler fördrag och sökte hindra italienarna från att tranga in i 

landet. Aven om hans relationer med italienarna var mycket battre för- 

stod också Johannes' vasallblinilik faran av inringning och förekom ita- 

lienarna genom att själv ockupera Harer i januari 1887. När han efter- 

trädde Johannes år 1889, gick han emellertid i Wichale-fördraget med på 

en gränsdragning i norr, varigenom han förlorade omkring en tredjedel av 

vad som senare skulle bli den italienska kolonien Eritrea men lyckades 

bevara den etiopiska överhögheten över Rödahavskusten söder om Arafali. 

Men vinsten var kortlivad. Den italienska regeringen visade snart att 

den inte avsåg att respektera de gränser som stipulerats i fördraget, 

och hela kusten gick snart förlorad. 

Dessutom försökte ItalientvingaI4inilik att acceptera protektorats- 

status för Etiopien som en följd av fördragets Ökända 17:e paragraf. 

Den italienske förhandlaren, Pietro Antonelli, visste naturligtvis 

battre än att erbjuda Minilik "beskydd" eller nämna den italienska flag- 

gan, och det var endast i den italienska versionen av fördraget som han 

vågade skriva in att Minilik skulle använda den italienska regeringen 

för alla sina kontakter med andra främmande makter. Icke desto mindre 

informerades Berlin-traktatens övriga signaturmakter om innehållet i 

den bedrägliga paragrafen, och dessa accepterade mer eller mindre i god 

tro att den utgjorde giltig grund för det italienska anspråket att Etio- 

pien blivit ett italienskt protektorat. På den grunden skrev engelsmän- 

nen under två fördrag 1891 och 1894, som fastställde gränserna mellan 

Italiens och Storbritanniens intressesfärer, i realiteten förväntade 

besittningar, i området. Genom dessa fördrag fullbordades i princip (i 

européernas ögon) delningsprocessen i Afrikas Horn. Resultatet var en 

en liten fransk koloni, ett större brittiskt protektorat och ett stort 

sammanhängande område från Röda Havet till Indiska Oceanen som Italien 

ställde mer eller mindre välgrundade anspråk på. 

Det samlade intrycket av förhandlingar och fördrag ar att somalierna 

inte motarbetat denna utveckling, i vissa fall snarare motsatsen, något 



som det självständiga Somalias regering också framhållit. Minilik 

hade för övrigt också fogat sig i de första europeiska anspråken på fot- 

fäste vid kusten, delvis därför att han med all säkerhet trodde att 

européerna var ett mindre ont än egyptierna, delvis därför att han 

knappast hade något val nar han fann att de redan etablerat sig. När 

han väl upptäckt den europeiska politikens målsättning eller yttersta 

konsekvenser bekämpade han den med alla diplomatiska och militära resur- 

ser som stod till hans förfogande. Av lättförklarliga skäl hade han inte 

informerats i förväg om de italiensk-brittiska fördragen. 

Medan italienarna fortfarande trodde att Minilik skulle bli deras fog- 

lige vasall hade de uppmanat honom att precisera Etiopiens -,dvs det ny- 

vunna "protektoratets" gränser. Men när Minilik i april 1891, utfärdade 

sitt berömda cirkulär om Etiopiens gränser, rörde det sig verkligen inte, 

som ofta påståtts, om samarbete med de europeiska kolonialmakterna. 

Tvärtom var det en trotsig självständighetsförklaring, ett uttryck för 

den etiopiska statens självbevarelsedrift. Att Minilik inkluderade om- 

råden som inte 1891 tillhörde, och kanske aldrig någonsin tillhört Etio- 

pien, jävar inte påståendet att anspråken primärt dikterades av själv- 

bevarelsedrift. Det var inte längre möjligt eller tillrådligt att lita 

till traditionella, opreciserade relationer, odefinierade gränser och 

gränsland. Minilik tycks ha förstått att endast definierade gränser och 

faktisk kontroll av gränsområdena skulle kunna radda Etiopien. Följden 

blev att Etiopiens expansion söderut och österut som började år 1875 som 

ett svar på den egyptiska inringningen, kom att påskyndas på 1890-talet 

som svar på den europeiska inringningen. Det var under de år då Etiopien 

enligt italiensk och brittisk uppfattning upphört att existera som en 

suverän stat som erövringen av de sydöstra provinserna genomfördes: år 

1891 t ex Ogaden, Bale och Sidamo. Så utbröt öppet krig med Italien. 

Adwaslaget följde 1896 och illusionen om det italienska protektoratet 

över Etiopien sprack. Européerna tvingades ompröva frågan om gränser i 

Afrikas Horn. 

Frankrike hade den basta förhandlingspositionen. Det hade vacklat nar 

det gällde att erkänna det italienska protektoratet och hade i själva 

verket upprätthållit direkta förbindelser med Minilik under åren före 

den etiopiska segern vid Adwa utan att dock gå så långt som till att 

skriva under en granstraktat med honom. Nu ledde förhandlingar med Mini- 

lik och hans guvernör i Harer, ras Mekonnin, snabbt till ett antal för- 

drag, inklusive en gransöverenskommelse den 20 mars 1897 som i stort 

sett gav den franska kolonin den utsträckning som republiken Djibouti 

har idag. I utbyte fick Etiopien löfte om oinskränkta transitrattigheter 

och tullfrihet för alla varor som importerades för statens rakning. 

Dessutom erkände Frankrike att Assal-sjön, som hamnat på den franska 
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sidan av gränsen, var "det etiopiska imperiets arvedel (l'héritage de 

1'Empire dtEthiopie)" och medgav att Etiopien därför för all framtid 

skulle ha rätt att utvinna salt där. Av dessa klausuler framgår det 

helt klart att de fransk-etiopiska fördragen samtidigt som de fast- 

ställde gränserna för parternas territoriella suveränitet icke avsåg 

att hindra Etiopien från de facto tillträde till havet eller från att 

exploatera naturtillgångar som det sedan urminnes tider kunnat dra för- 

del av. Här bevarades en viss funktionell enhet som minskade de 

negativa konsekvenserna av gränsdragningen även för den lokala afar- 

och issabefolkningen. 

För engelsmännen var utgångsläget 1897 betydligt sämre. De var kompro- 

metterade av sitt stöd till italienarna i området, sin vägran att be- 

svara Miniliks skrivelser under åren mellan Wichale-fördraget och Adwa- 

slaget och av 1891 års och 1894 års fördrag. Dessutom ville de uppnå 

ett löfte från Miniliks sida att han inte skulle stödja dervischerna i 

Sudan mot dem. De tvingades därför att förhandla ur ett underläge vad 

själva gränsen beträffar. 

Rennel1 Rodds beskickning till Addis Abeba för att lösa dessa problem 

resulterade i ett fördrag med några bilagor i maj och juni 1897. Orda- 

lydelsen i själva gränsöverenskommelsen är i och för sig alldeles klar. 

Gränsen skulle dras från Hadou vid kusten mellan Djibouti och Zeila och 

bestämdes i sin västra sträckning av topografiska, därefter av geomet- 

riska hållpunkter tills den nådde havet igen vid Bender Kassim. Det 

finns inslag i förhandlingarna som tyder på att avsikten i första hand 

var att skapa ett hinder för expansion från någondera sidan. 

Den kritiska sträckningen var den västra, där britterna tvingades av- 

stå från territorium som de hade "förvärvat" genom sina fördrag med 

somalierna och med Italien år 1894. Redan då hade det stått klart att 

Haud hörde naturligt samman med Ogaden men också att somalistammar under 

brittiskt beskydd var beroende av betesmarkerna i Haud likaväl som oga- 

densomalierna själva. Italienarna hade emellertid vägrat låta engels- 

männen få hela Ogaden, och nu tvingades de senare till en ny kompromiss 

med Etiopien. 

För Minilik och Mekonnin var Harers säkerhet en första rangens ange- 

lägenhet. Gränsen måste dras så långt från Harer som möjligt. Minilik 

utgick från de gränser han deklarerat i sitt cirkulär till kolonialmak- 

terna år 1891. Eftersom vissa platser inom det brittiska protektoratet 

som det definierats i den engelsk-italienska överenskommelsen, t ex Biyo 

Kaboba, dessutom var i etiopiska händer, blev det nödvändigt med en 

justering. Rodd formulerade omsorgsfullt dokumenten så att Etiopien er- 

kände protektoratets gränser utan att Storbritannien uttryckligt er- 

kände etiopisk överhöghet över territoriet på andra sidan gränsen. An- 



ledningen till detta var att han instruerats att inte underteckna något 

som kunde anses inkräkta på Italiens anspråk enligt det engelsk- 

italienska fördraget. 

Vare sig Rodd också tänkte på de brittiska protektoratsfördragen med 

somalierna eller ej, så ar det somaliska anspråk, grundade på dessa för- 

drag, som senare kommit att spela den avgörande rollen i den folkratts- 

liga diskussionen. Självfallet innebar dessa fördrag att engelsmannen 

på något sätt hade moraliska skyldigheter att beskydda somalierna. Dar- 

emot ar det inte riktigt att fördragen "klart förbjöd båda /Storbritan- 

nien och Frankrike/ att avträda somaliskt territorium . . . " l 2  Det var 

de somaliska styresmännen som ensidigt lovat att "aldrig avträda, sälja, 

pantsatta eller eljest upplåta" någon del av sitt territorium till andra 

an Storbritannien. Det ar också vart att lagga märke till att mycket av 

det territorium som Storbritannien "avträdde" till Etiopien eller, om 

man så vill, helt enkelt övergav, beboddes av issa och gadabursi med 

vilka inga formella protektoratsfördrag ingåtts. Gadabursis styresman, 

ugasen Nur Roble, hade till yttermera visso revolterat mot britterna 

och ställt sig under Etiopiens beskydd. Det var i denna situation som 

britterna gick med på gränsdragningen 1897, och varken tidigare åtagan- 

den eller det tvivelaktiga övertag som Rodds skickliga bruk av syntaxen 

medförde har hmdrat engelsmannen från att betrakta den Överenskomna 

linjen som Etiopiens internationellt erkända grans. Demarkerad 1932-35 

har dess dragning som sådan inte ifrågasatts av någondera sidan. 

Detta innebar inte att det var en bra gräns. För att mildra konsekven- 

serna av en gränsdragning tvärs över den gamla handelsvägen till Zeila 

och tvärs igenom lokalbefolkningens betesharker accepterade båda sidor 

vissa förpliktelser. England lovade Etiopien tullfri import av allt gods, 

inklusive vapen och ammunition, som infördes för statens rakning. Båda 

parter lovade att lokalbefolkningen skulle få korsa gränsen för att upp- 

söka betesmarker och vattenstallen efter behov, varvid de skulle vara 

underställda myndigheterna på den sida av gränsen där de för tillfallet 

befann sig. 

Italienarna slutligen kunde självfallet inte omedelbart efter sitt 

nederlag vid Adwa rakna med favörer från etiopiskt håll. Nar fred slöts 

i oktober 1896 uppsköt man lösningen av gränsfrågorna. En första över- 

enskommelse året därpå var något egendomlig till formen: en linje dragen 

av Minilik på en karta och ett telegram från Rom att "Minilik-linjen" 

accepterades. Den italienske förhandlaren Cesare Nerazzini beskrev 

gränsen som en linje från gränsen till Brittiska Somaliland omkring 

(circa) 180 engelska mil från och parallell med Indiska Oceanens kust 

till Juba-floden vid Von der Decken katarakterna nara Bardera. Även om 

ingendera parten ifrågasatte överenskommelsens giltighet och de allra 



flesta kartor publicerade av den italienska regeringen visade en gräns 

som den etiopiska regeringen godtog, har Italien sedan 1934 bestridit 

att den gräns som kartorna visat skulle vara den korrekta. Original- 

kartan har försvunnit eller gömts undan i de italienska arkiven. Den 

verbala beskrivningen å andra sidan innehåller oförenliga uppgifter. 

Bardera ligger omkring 140 engelska mil från kusten och en linje som ut 

går därifrån och löper parallellt med kusten är alltså inte på 180 

engelska mils avstånd från kusten. 

Av större betydelse är att italienarna betraktade gränsen, var den än 

fanns, som Miniliks ensidiga erkännande av deras territorium. Det vik- 

tiga med överenskommelsen var i deras ögon att etiopierna hade "för 

alltid uppgivit dessa envisa strävanden att nå ut till havet och återfå 

en hamn".13 Vad gäller territoriet på andra sidan om linjen hade Neraz- 

zini ursprungligen instruerats att söka förvärva inte bara allt land be- 

bott av somalier inklusive Ogaden, utan också de områden som beboddes av 

oromo-stammarna arussi och borana. I sin rapport om utgången antydde han 

att ett hårdnackat, ihärdigt arbete snart skulle ge resultat i form av 

ytterligare territorium. Med andra ord avsåg man inte alls att göra halt 

vid den gräns som man just kommit överens om. Detta motiverades med att 

det skulle bli svårt att försvara Bardera när etiopierna befann sig i 

Baidoa (nära den överenskomna gränslinjen) och att den handelsstation 

som man förhandlat sig till på etiopiskt område vid Lugh skulle vara 

värdelös utan ytterligare territorium. 

I tio år motstod Minilik de italienska försöken att komma över ytter- 

ligare territorium, men 1908 hade tremaktsfördraget av 1906 (som innebar 

att motsättningarna mellan Frankrike å ena sidan och England och Italien 

å den andra om en framtida uppdelning av Etiopien i stort sett undan- 

röjts), Miniliks sjukdom och ett kontant vederlag på 3,000,000 lire fått 

etiopierna att mjukna. Ett nytt fördrag ingicks som fastställde en gräns 

från Dolo vid Juba-floden österut till nordgränsen för "Baddi-Addi stam- 

men" vid Webi Shebelle och sedan i nordöstlig riktning längs den linje 

som överenskommits 1897. Gränsen definierades också i relation till 

andra stamområden. Rahanwein fördes till den italienska kolonin, medan 

"hela Ogaden-området och de stammars territorium som låg åt Ogaden till 

(tutto il territorio di Ogaden e tutto quello delle tribu verso llOga- 

den)" skulle förbli etiopiska.14 Inga bestämmelser om betesrättigheter 

infördes i fördraget. Möjligen ansågs de som något självklart. Att detta 

fördrag avsåg att sätta stopp för ytterligare expansion framgår däremot 

av en klausul som uttryckligen förbjöd båda parter att överskrida grän- 

sen eller tillåta sina respektive undersåtar att skada varandra genom 

våldshandlingar. 



För att vara ett dokument som sades reglera en grans på ett slutgiltigt 

sätt var fördraget emellertid ett svagt aktstycke. Försök att demarkera 

gränsen misslyckades också. Detta passade italienarna val, eftersom de 

fortfarande drömde om ytterligare landförvärv på Etiopiens bekostnad. 

Idag, sjuttio år senare, ar man fortfarande oense om var denna gräns 

bör dragas. 

Av ovanstående genomgång kan man dra fyra slutsatser. För det första 

står det klart att den etiopisk-somaliska konflikten har sina rötter i 

den period då egyptisk och europeisk imperialism undergrävde och för- 

svagade de traditionella politiska och ekonomiska band som tidigare 

skänkt området en viss enhet eller samhörighet. Som den enda livskraf- 

tiga statsbildningen i området lyckades Etiopien försvara sitt oberoende 

mot inkräktarna. I samband därmed fick etiopierna dock kännas vid bety- 

dande förluster - Eritrea och tillträde till havet - men uppnådde också 
betydande vinster - Harer och stora delar av det som utgör södra Etio- 
pien idag. Områdena langs kusterna föll i européernas händer, delvis 

därför att de var mer utsatta, delvis därför att befolkningen "valde" 

europeiskt "beskydd". Vi kan idag inte saga något om vad en mera ostörd, 

organisk politisk utveckling i Afrikas Horn skulle ha lett till - en 
stat eller flera - endast att de eventuella politiska enheterna med all 
säkerhet skulle ha varit helt annorlunda än dem vi nu har. 

För det andra framgår det att fördragen mellan de europeiska makterna 

inbördes och mellan dem och härskarna längs kusten var annorlunda till 

sin karaktär än fördragen med Etiopien. De förra var typiska uttryck för 

den uppdelningsprocess som Afrika utsattes för; de senare tillkom på 

andra grunder. Somaliernas styresman inbjöds, förleddes, skrämdes eller 

lurades att de facto om inte de jure överlämna sina territorier till de 

europeiska imperialisterna. Försöken att tvinga etiopierna till under- 

kastelse var från början mer subtila men i övrigt likartade. I själva 

verket ansåg de flesta européer med de italienska, tyska och brittiska 

regeringarna i spetsen att Etiopiens självständighet eliminerats genom 

juridiskt bindande överenskommelser. Påståendena att Minilik som "den 

svarte imperialisten" i basta samförstånd eller maskopi med européerna 

styckade Afrikas Horn ar lika absurda som den karta som de senaste åren 

ofta publicerats för att visa att européerna "skänkte" land till Etio- 

pien (jämför kartorna nr 3 och 4). Allt tyder på att den primära driv- 

kraften för Minilik var önskan att bevara Etiopiens och sitt eget obe- 

roende och inte "imperialism". Kan ansåg förmodligen - och i så fall 
på goda grunder - att Etiopiens överlevande som självständig stat under 
de förändrade förhållandena krävde expansion, genom erövring om nödvan- 

digt, och faktiskt besittningstagande. Han handlade i vart fall enligt 

denna princip, och gränsöverenskommelserna 1897 fastställde i stort sett 
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MENELIKS CLAlM T O  TERRITORY IN  HIS CIRCULAR LETTER 
TO EUROPEAN POWERS IN  1891 I 

KARTA NR 3. 

Denna karta publicerades av den somaliska regeringen i The Somali 
Peninsula 1962 och återfinns så sent som 1977 oförändrad och utan 
reservationer 1 Volker Matthies' doktorsavhandling Der Grenzkonflikt 
Somalias mit Athiopien und Kenya. Den är inkorrekt i många avseen- 
den. I norr var det mesta av Eritrea fortfarande etiopiskt terri- 
torium 1887. I öster var det först 1888 som italienarna förhandlade 
med sultanen av Awsa som om han vore en självständig härskare: 1883 
erkände såväl de som sultanen själv att han var Miniliks vasall. I 
söder slutligen hade inte bara det som kallas "Miniliks expansion 
1887-1891" inkorporerats i den etiopiska staten före 1887 utan även 
Arussi, Jimrna och stora delar av Kefa. Harer intogs i januari 1887 
och 1891 hade också stora delar av Ogaden, Bale och Sidamo erövrats. 



KARTA NR 4. 

Denna kartskiss visar Miniliks territoriella anspråk enligt engels- 
männens tolkning av hans cirkulärskrivelse 1891  (.-f och Etio- 
piens faktiska utsträckning som den uppfattades av medlemmar av 
Rodds diplomatiska mission 1897  (------ ) .  Den intressantaste aspek- 
ten av denna karta ar hur relativt väl den stämmer med de granser 
man kom överens om för Brittiska Somaliland vid förhandlingarna 
1897 .  Den visar också att engelsmannen hade klart för sig att 
Minilik ockuperat Ogaden innan förhandlingarna började. (Origina- 
let finns i Public Record Office, London, ref. MPK 196 .  Publicerings- 
tillstånd har inhämtats från The Controller of Her Majesty's Statio- 
nery Office.) 



utgången av en kamp som sett från etiopisk synpunkt var en kamp för be- 

varat nationellt oberoende. Etiopien handlade på samma satt som euro- 

peiska stater vanligtvis handlat i sina inbördes konflikter i Europa, 

inte som en representant för europeisk 1800-tals imperialism. Det ar 

bara naturligt att etiopierna, som skaffade sig sina gränser och soma- 

lierna, som tilldelades sina gränser av européerna, har olika syn på 

dessa gränser. Denna ojämlikhet ar en del av det historiska arv som 

komplicerar de båda folkens relationer idag. 

Far det tredje tog gränserna föga hänsyn till etniska grupperingar. 

Detta var särskilt markant i fråga om gränserna mellan de europeiska 

besittningarna. Afar delades mellan Italien och Frankrike, issa mellan 

Frankrike och England, darod mellan England och Italien. Samtidigt sak- 

rade Etiopien sin suveränitet över det mesta av afar- och issa-befolk- 

ningen och en del områden som beboddes av isaq-klanerna och av andra 

darod än ogaden. Ogaden kom helt inom Etiopien, och i söder fanns den 

enda ur etnisk synpunkt någotsånär tillfredsställande gränsen mellan 

rahanwein och ogaden. Självfallet inbjöd dessa förhållanden till frik- 

tion och lokala sammanstötningar. 

För det fjärde tycks européerna inte på allvar ha avsett att de över- 

enskomna gränserna skulle bestå. Problemet var att överenskommelserna 

om gränsernas läge och funktioner inte undanröjde konfliktens grundorsak, 

nämligen oförenligheten av europeisk 1800-talsimperialism och Etiopiens 

oberoende. Speciellt när det gäller Italien framgår det klart av doku- 

menten från överläggningarna såväl som av infiltrationen i Ogaden hur 

föga bunden den europeiska parten ansåg sig vara. Tremaktsfördraget 1906 

mellan England, Frankrike och Italien och de engelsk-italienska förhand- 

lingarna under första världskriget vittnar om att tanken på en fullstan- 

dig styckning av Etiopien levde kvar trots fördragen från åren 1897 till 

1908. A andra sidan visar Etiopiens försök att genom förhandlingar för- 

värva Aseb/Raheita eller Zeila, av Italien respektive Storbritannien, 

att etiopierna inte gett upp hoppet att åter få en egen hamn. 

Den andra kritiska fasen i konfliktens historia börjar med Wal Wal 

intermezzot i december 1934 och slutar då britterna omsider fullbordade 

sin evakuering av Ogaden tjugo år senare. Det fascistiska Italiens 

aggression mot Etiopien är väl känd. Har räcker det att påpeka att 

Mussolini börjat planera anfallet långt före sammanstötningen vid Wal 

Wal och att syftet ingalunda var begränsat till mindre gränsjusteringar 



eller ens förvärvandet av hela Ogaden. Det senare fick den brittiska 

regeringen erfara i juni 1935, då den i en hänvändelse till Mussolini 

erbjöd sig att avtrada Zeila och en korridor till Etiopien för att Ita- 

lien i gengäld skulle få Ogaden. Som man borde kunnat förutse vägrade 

Mussolini tala om etiopiskt tillträde till havet. I stället begärde han 

utan att föreslå någon annan kompensation att Etiopien skulle avtrada 

"de delar av Abessinien som det hade erövrat under de senaste femtio 

åren ..." och att Italien dessutom ensamt skulle få kontrollera utveck- 
\ 

lingen i det som återstod av Etiopien. 15 

Två månader efter att anfallet inletts erbjöds Mussolini i den olyck- 

liga Hoare-Lavalplanen den 8 december en mera preciserad uppgörelse. I 

vad som kallades ett "utbyte av territorier" skulle Italien avstå från 

en remsa av Eritrea med Aseb i utbyte mot huvuddelen av Tigre och Dana- 

kil samt Ogaden. Detta var mycket territorium för en hamn, men dessutom 

erbjöd sig Storbritannien på nytt att avstå från Zeila om Italien före- 

drog den lösningen. Slutligen skulle Italien också få "exklusiva ekono- 

miska rättigheter" i Etiopien söder om den åttonde breddgraden.'' Efter 

att ha dröjt med svaret, förkastade Mussolini planen. Det gjorde för 

övrigt aven Haile Selassie. Sir Sidney Barton, brittisk ambassadör i 

Addis Abeba, hade varnat redan i februari: "Det finns bara en verklig 

tvistefråga och det är Etiopiens oberoende . . . "l Halle Selassie satte 

sin tillit till Nationernas Förbund och fann att han förlitat sig på ett 

ett rö. 

Territoriellt blev konsekvensen av den italienska segern en sammanslag- 

ning av Etiopien, Italienska Somaliland och Eritrea till en politisk en- 

het, Italienska Östafrika, med Addis Abeba som huvudstad: "... och mot 
Eritrea och tidigare Italienska Somaliland existerar dess /Etiopiens/ 

gränser inte längre", som en brittisk diplomat uttryckte resultatet av 

erkännandet 1938 av den italienska erövringen. Europeiska kartor 

uppvisade ungefär samma situation i Afrikas Horn som efter de engelsk- 

italienska fördragen 1891 och 1894. Skillnaden låg i den italienske vice- 

kungens närvaro i Addis Abeba i stallet för den etiopiske kejsarens. Och 

med en europeisk, låt vara fascistisk, regering där var det inte otänk- 

bart att gå vidare mot ett enande av Afrikas Horn: "Avträdandet av detta 

ofruktbara ochobrukbara land /Brittiska Somaliland/ till Italien skulle 

se bra ut på kartan . . . "  och dessutom " . . .  går åtminstone tre femtedelar 
av Brittiska Somalilands invånare in på italienskt territorium för en 

ansenlig del av varje år i sitt sökande efter vatten och bete, och ... 
det skullefaktislctvara till fördel för protektoratets invånare att stå 

under samma suveränitet som deras sommarbetesmarker. Det är märkligt 

hur snabbt det gick att komma på en vettig lösning på de problem som 

skapats av delningen när bara det ursprungliga målet nåtts. Självfallet 
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gällde det 1939 att erbjuda Italien något för att uppnå dess neutralitet 

i kriget mot Tyskland. När Italien gick med på.Tysklands sida blev det i 

stallet en fråga om vad man skulle göra med Italienska Östafrika i dess 

helhet vid ett fredsslut. 

I territoriellt avseende fanns det två rätt uppenbara alternativ: 

bevara Italienska Östafrika som en enhet eller återgå till förhållan- 

dena före den italienska erövringen. Den brittiska regeringen valde 

ingendera och trasslade därigenom till suveränitets- och gränsfrågorna 

på ett nästan otroligt satt. Möjligheten och därmed frestelsen att göra 

detta erbjöds av det faktum att italienarna hade förändrat de interna, 

administrativa gränserna inom sitt östafrikanska imperium och därvid 

inkluderat Tigre och Danakil-området i Eritrea och Ogaden i Somalia. Nar 

Anthony Eden gjorde sitt bekanta uttalande i parlamentet den 4 februari 

1941 att den brittiska regeringen "kommer att halsa återuppträdandet av 

en oberoende etiopisk stat med tillfredsställelse ..." var Sir Philip 
Mitchell, den politiske officer som hade ansvaret för Etiopien, redan 

färdig med sin tolkning: "För närvarande ... får 'etiopisk stat' anses 
betyda Etiopien som det var före den italienska erövringen, med reserva- 

tion för eventuella mindre gränsdragningar som italienarna kan ha 

gjort. "20 Det var inte precis "mindre" gränsjusteringar det rörde sig 

om utan fjärdedelen av Etiopiens territorium av 1935. 

Sir Philip var medveten om att "återupprättandet av en oberoende etio- 

pisk stat" under rådande förhållanden betydde att Etiopien inte var 

"fiendeockuperat område i den mening som termen används i Haag-konven- 

tionen 1907" och att "Etiopiens de jure suveränitet återuppstod som en 

konsekvens av återer~vring".~' Detta ledde följdriktigt till skilda och 

olika administrationer för Eritrea och Italienska Somaliland å ena sidan 

och Etiopien å den andra. I detta läge kunde emellertid bevarandet av de 

italienska administrativa gränserna uppfattas som ett första steg mot 

skapandet av nya internationella gränser som skulle komma att beröva 

Etiopien Tigre/Danakil och Ogaden. Det var alltså inte bara ett oberoen- 

de Etiopien som "återuppstod" utan också lusten att beskära landets 

territorium till förmån för framtida kolonier eller mandatområden. Utan 

att den nämndes som förebild, var det den diskrediterade Hoare-Laval- 

planen i ny tappning. Tanken på "ett Stor-Tigre på Etiopiens bekost- 

n a d ~ ~ ~  uppgavs snart (för att senare återupptas av separatiströrelsen 

i Eritrea). I stallet satsade man hårt och envist på att skapa förut- 

sättningar för ett Storsomalia. 

I den engelsk-etiopiska överenskommelsen den 31 januari 1942 ville 

den etiopiska regeringen att Etiopiens territoriella integritet skulle 

nämnas, men engelsmännen vägrade gå med på detta därför att det var 



"alltför komplicerat" och "alltför riskabelt" med tanke på "bristen på 

gränsdefinitioner". Framför allt gällde det att undvika varje utfästel- 

se "att Ogaden automatiskt kommer att överföras till etiopisk civil 

administration när /den brittiska/ arméns kontroll upphör". Till kejsa- 

ren skulle man dock säga att vad som avsågs med överenskommelsen var 

"ett återgående till status quo ante den italienska erövringen". 2 3 

Ogaden och vissa andra områden vid gränsen till Brittiska Somaliland, 

de s k Reserved Areas, skulle av militära skäl temporärt och "för enkel- 

hetens skull" administreras av engelsmännen, men detta påstods inte 

"innebära något uppgivande av kejsarens rättmätiga suveränitet över den 

del av detta territorium som hörde till Etiopien (proper to Ethiopia)". 2 4 

Haile Selassie insåg säkerligen vad det rörde sig om men tvkngades ge 

vika för det oantastliga argumentet att britterna själva avgjorde 

sina militära behov. Han begärde att få förklara anledningarna till en 

fortsatt brittisk administration för befolkningen, men detta gick brit- 

terna inte med på. 

Medvetet infördes tvetydighet och oklarhet i relationerna. Vilket 

etiopiskt territorium var det som inte "tillhörde Etiopien", inte var 

"proper to" Etiopien? Gränsen till Brittiska Somaliland var inte bara 

fastställd i fördrag utan utstakad i terrängen. Om dess läge rådde ingen 

osäkerhet 1935. Vid den etiopisk-italienska gränsen fanns däremot ett 

omstritt område mellan 47:e och 48:e longituden, beroende på oenighet om 

utgångspunkten för "Minilik-linjen" av 1897. Om engelsmännen med sin 

egendomliga formulering avsåg Etiopiens rätt till detta område och ville 

säkra sig möjligheten att lösa den tvisten i ett kommande fredsfördrag, 

hade etiopierna knappast haft anledning att protestera. Om avsikten var 

att ifrågasätta suveräniteten över allt territorium öster om den admini- 

strativa gräns som italienarna dragit under ockupationen och britterna 

åtminstone provisoriskt ville bibehålla, var läget däremot ett helt 

annat. (Jämför kartorna nr 2 och 5.) De hinder som lades i vägen då 

kejsaren önskade informera befolkningen om att den brittiska administra- 

tionen var provisorisk tyder på att britterna var angelägna om att ytter- 

ligare försvaga samhörighetskänslan med Etiopien. En viss tvetydighet 

från britternas sida om gränsproblemets räckvidd jämsides med åratal av 

brittisk lokal administration bidrog så till att skapa en ny "gräns" 

mellan "Storsomalia" (Greater Somalia) och "Abessinien". 

Erfarenheten hade visat att de gränser som drogs upp vid sekelskiftet 

var otillfredsställande. Uppmärksamheten hade mest inriktats på soma- 

liernas årliga vandringar, och skulden för oroligheter, räder och över- 

fall i gränsområdena hade nästan rutinmässigt lagts på "abessinierna" 

eller "amharerna". Tvingade att under några år se på hela regionens 

problem i ett sammanhang, kunde européerna inte undgå att uppfatta 



också konsekvenserna av den stadigt fortskridande somaliska expansionen 

på andra etniska gruppers bekostnad. Mitchell's efterträdare som "Chief 

Political Officer", Lord Rennel1 of Rodd, var särskilt oroad av "migra- 

tionsprocessen i nordvästlig riktning ... i närheten av Harer" och för- 
utsade "att om inte problemet hanteras med fast hand och somalierna 

trängs tillbaka dit de kommit från, kan man förr eller senare vänta sig 

allvarliga svårigheter." I söder var Kenyas guvernör och ministern för 

kolonierna eniga om "att det verkliga skälet till de färska oroligheter- 

na i Borana är närvaron där av somalier som har flyttat västerut från 

Italienska Somaliland. Till dess dessa somalier har återsänts till sina 

hembygder, finns det små utsikter till fred ..." T o m hertigen av Aosta, 
den siste italienske vicekungen, påstods efter sitt tillfångatagande ha 

upplystbritternaom de bekymmer han och hans regering "hade haft med det 

växande problemet med somaliernas inkräktande på gallaerna, både i Harer- 

provinsen och i Borana". 2 5 

Britterna måste ha vetat från första början att Haile Selassie, som 

inte utan skal såg det fascistiska överfallet på Etiopien som andra 

världskrigets upptakt, skulle framställa anspråk på de italienska kolo- 

nier från vilka Etiopien angripits flera gånger. Däremot finns det inga 

bevis för att britterna Övervägde att låta Etiopien få kompensation i 

form av territorium. Förslag om att byta delar av Eritrea eller en 

korridor och Zeila för somalibebott etiopiskt territorium kan knappast 

räknas dit. I stället för att inrikta sig på en lösning som skulle ha 

avskaffat gränserna inom Afrikas Horn helt och hållet valde den brit- 

tiska regeringen att söka skapa ett förenat Somaliland "genom att slå 

samman Brittiska och Italienska Somaliland och inkorporera Abessiniens 

somaliska områden - för närvarande under brittisk militär administration 
som ett reserverat område".26 Det fanns de som ville ha mera: "ett för- 

enat Somaliland, Gallaland, och den blandning av nilotiska stammar 

som bor väster och nordväst om ~udolfsjön",~~ Hoare-Laval-planen om- 

igen, men knappast länyre för att tillfredsställa Mussolini. 

Etiopierna stretade naturligtvis emot. Som De La Warr skrev i samband 

med förhandlingarna om den andra överenskommelsen år 1944, hade de 

"inga illusioner beträffande våra yttersta syften, de ar i själva verket 

mycket mer på det klara med dem än vi är själva . . .  De vet allt om Stor- 
somalia-planen. " 2 8  Aterigen tvingades emellertid Haile Selassie att ge 

efter inför hotet att hela landet skulle ockuperas. Endast en del av 

Reserved Areas och inte Ogaden återlämnades till Etiopien. Dessutom kom 

man överens om att den etiopiska flaggan alltid skulle hissas bredvid 

den brittiska i de övriga områdena som ett tecken på den etiopiska över- 

högheten. De La Warr lämnade Etiopien med den bestämda övertygelsen att 

etiopierna var mycket fientligt stämda mot tanken på ett Storsomalia 



och föreslog att man skulle erbjuda Etiopien brittiskt territorium i 

Kenya och Brittiska Somaliland eller tillträde till havet i Eritrea i 

utbyte. Vid denna tid övervägde i själva verket' den brittiska regeringen 

att erbjuda "södra Eritrea och Massawas hamn till Etiopien i utbyte mot 

vissa gränsjusteringar och Etiopiens bidragande med Ogadenprovinsen till 

ett Storsomalia". 2 9  

När kriget val var slut och den brittiske utrikesministern Bevin för- 

svarade sitt till synes så storsinta och oegennyttiga förslag "att 

Brittiska Somaliland, Italienska Somaliland och den angränsande delen 

av Etiopien, om Etiopien samtyckte, skulle slås samman till ett mandat- 

område, så att nomaderna skulle /kunna/ leva sitt enkla liv med minsta 

möjliga hinder och det skulle finnas en verklig möjlighet tlll ett 

hyggligt ekonomiskt liv så som man uppfattade det i territoriet", 3 O  

hade Storsomalia redan förvärvat en viss egen identitet. Icke desto 

mindre vägrade etiopierna att ge med sig eller ingå på byteshandel med 

britterna. Deras motstånd underlättades med all säkerhet av det förhål- 

landet att Etiopien indirekt skaffat sig USAS moraliska och diploma- 

tiska stöd som en följd av en oljekoncession till Sinclair Oil i Ogaden. 

Britterna accepterade till slut sitt nederlag. I juli 1 9 4 8  återlämnades 

återstoden av Reserved Areas och det mesta av Ogaden. Ar 1 9 5 0  upphörde 

deras administration av det tidigare Italienska Somaliland till förmån 

för ett tioårigt italienskt mandat, och 1 9 5 4  fullbordades Ogadens eva- 

kuering. 

Följderna av tjugo års krig, ockupation och osäkerhet i Afrikas Horn 

var knappast revolutionerande. Trots att ett fördelaktigt utgångsläge 

uppstått genom det fascistiska Italiens uppgång och fall, hade möjlig- 

heterna till en utveckling i riktning mot enhet för hela den etiopiska 

regionen inte ens undersökts. Ett enat Storsomalia hade inte kommit till 

stånd trots det hårda trycket på Etiopien att släppa ifrån sig Ogaden. 

Resultatet var en återgång till sekelskiftets gränser och, om an tempo- 

rärt, italienarnas återkomst som administratörer vid Etiopiens sydöstra 

gräns. 

Arvet från denna period var mindre påtagligt än från kolonialiserings- 

epoken men långt ifrån betydelselöst eller lätt att förvalta. En aspekt 

av arvet är åsikten att det skulle vara på något satt oegentligt att 

somalier eller oromo, eller muslimer eller "icke-amharer" styrs av en 

"amharisk" eller "abessinsk" regering. Detta var ett viktigt, om än inte 

alldeles nytt, element i Mussolinis propaganda. Det har visat sig vara 

ett livskraftigt argument, inte minst i europeisk press och litteratur, 

och detta trots att artonhundratalets västeuropeiska nationalstatsideal 

för övrigt förlorat terräng. En andra aspekt är den, som vi sett, fel- 

aktiga åsikten att det en gång funnits en internationell gräns väster 



om Ogaden och att territorium, som "egentligen" hörde till Somalia, av 

européerna "avträddesn till Etiopien under åren från 1944 till 1954. 

Den tredje och viktigaste aspekten av arvet från dessa år är uppkomsten 

av en somalisk nationalism av politisk karaktär som under Somali Youth 

Leagues ledning övertog drömmen om ett Storsomalia, närde den och lam- 

nade över den till det oberoende Somalia som såg dagens ljus 1960. 

III 

Tillkomsten av en självständig somalisk stat, som genom beslut av be- 

folkningen i det tidigare brittiska protektoratet kom att omfatta också 

detta område, inledde den tredje fasen i den somalisk-etiopiska konflik- 

tens historia. Försök hade gjorts under den tioåriga mandatperioden att 

lösa gransproblemet utifrån gransfördragen från 1897 och 1908. Försöken 

misslyckades i första hand, som det förefaller, därför att italienarna 

var lika ovilliga som 1934-35 att verkligen medverka till en utredning 

om gränsens läge. Somalierna valde en annan qtgångspunkt. 

Med lovvärd uppriktighet och på det mest officiella sätt som är möj- 

ligt - i landets grundlag - förklarade Somalia att det somaliska folket 
utgör "en odelbar enhet" och att det ar den somaliska statens plikt att 

främja "föreningen av de somaliska territorierna", låt vara "med legala 

och fredliga medel". Att "de somaliska territorierna" ar något annat 

och mera än Somalias territorium är uppenbart. I själva verket rör det 

sig om Republiken Djibouti, Ogaden och Kenyas Northern Frontier District 

- eller snarare de delar av dessa territorier som bebos av somalisk- 
talande befolkning - i tillägg alltså till de två enheter som ingår i 
Somalias eget territorium, allt symboliserat i den nya statens femuddiga 

stjärna. Med territoriella ambitioner av denna storleksordningen är 

Somalias regering naturligt nog inte intresserad av var 1908-års grans 

går. Målet är Storsomalia. Det faktum att idén om Storsomalia ar ett 

barn av den europeiska koloniala expansionismen minskar inte dess attrak- 

tionskraft och vitalitet idag då den omfattas och stöds av en ny stats 

friska nationalism. Kampanjen för självbestämmande för Etiopiens soma- 

lier, för utbrytning och anslutning saknar inte förutsättningar att 

vinna gehör, vilket den vastsomaliska befrielsefrontens uppkomst visar. 

Men arvet från det förflutna präglar händelseutvecklingen också på 

andra, mindre sympatiska satt. 

När Etiopien, och inte Kenya eller Djibouti, har blivit den somaliska 

irredentismens främsta mål, så ar det inte i första hand den omarkerade 

gränsen som utgjort inkörsporten. Kolonialmakternas dubbla standard då 

de påtvingade Etiopien en den öppna gränsens politik samtidigt som de 



praktiserade stängda gentemot varandra har inneburit att Etio- 

piens gränsförhållanden inte fått samma tillfälle att stabiliseras. Inte 

minst den brittiska politiken på 1940- och 1950-talen att söka hålla 

somalierna på den etiopiska sidan om gränsen i okunnighet om sin stats- 

tillhörighet har väl bidragit till detta. Hellre än att hissa den etio- 

piska flaggan jämsides med den brittiska när detta överenskommits i för- 

draget 1944, beslöt britterna, till exempel, att inte flagga alls vid 

sina administrationskontor i Ogaden. 

Den allvarligaste aspekten av arvet från det förflutna är emellertid 

att Somalias regering inte förmått befria sig från kolonialmakternas 

ursprungliga målsättning: att omringa och försvaga eller utplåna Etio- 

pien. Detta är ett provokativt påstående men olyckligtvis stöds det av 

såväl somaliska dokument som av händelseutvecklingen. 

Ar 1967 publicerade regeringen i Mogadishu en broschyr i vilken den 

uppenbarligen ville bevisa bl a att afarerna och somalierna (i Djibouti) 

ar ett folk, eftersom de förra helt enkelt är "den somaliska stadsbe- 
folkningens lantliga släktingar (rural kinsmen) På en karta som ut- 

arbetats på uppdrag av Somalias Supreme Revolutionary Council 1972 

placerades följdriktigt hela det dåvarande franska afar- och issa-terri- 

toriet (nu, Republiken Djibouti) innanför den "somaliska etniska gränsen". 

Harer och dess omgivningar, liksom Megalo, Negelle och Mega placeras 

också innanför den gränsen.32 Den somaliska regeringen har såväl tidi- 

gare som senare gjort anspråk på Harer. Staden var också ett av de 

viktigaste målen för den somaliska invasionen sommaren 1977. I söder 

har man däremot för att rättfärdiga sina växande territoriella anspråk 

låtit en ny folkgrupp framträda på scenen: "abo-somalierna", ett i 

etniskt avseende svårdefinierbart men vitt kringspritt folk som nu be- 

folkar områden som tills helt nyligen enligt samstämmiga uppgifter be- 

boddes av oromo, sidamo och andra "icke-amhariska" etiopier. I vad mån 

Överensstämmer dessa anspråk med den somaliska regeringens deklarationer 

att den endast strävar efter att sammanföra alla somalier till en stat? 

Afarer och issa-somalier kan mycket väl vara lika närbesläktade folk 

som issa och somalierna kring Mogadishu, eller t o m mer närstående 

utom i fråga om språket, men detta g5r det inte mer berättigat att kalla 

afarerna för somalier an att kalla issa-somalierna för afarer. 9 
afarerna inom Republiken Djibouti enligt den somaliska regeringens öns- 

kan är att betrakta som somalier, gäller detta självfallet också den 

många gånger större afarbefolkningen inom Etiopien, och den "somaliska 

etniska gränsen" skulle komma att dras från en punkt på kusten strax 

söder om Massawa längs den östra kanten av det etiopiska huvudmassivet. 

Harer är inte och har aldrig varit en somalisk stad. För ett århund- 

rade sedan fann den tyske forskningsresanden Paulitschke en befolkning 

på omkring 38 000 i staden; av dessa var 5 000 vad han kallade "natura- 



liserade", dvs invandrade, somalier. Landsbygden runt Harer har bebotts 

av oromo sedan de stora folkvandringarna på 1500-talet. Det ar oromo 

och inte somalier som under sekler varit den gamla härskande stadsbe- 

folkningens rivaler om den lokala makten. Om Harer med omnejd har en 

majoritet av somalier idag, ar detta något alldeles nytt, eftersom 

I.M. Lewis, som mer an någon annan studerat somaliernas utbredningsom- 

råden och som inte kan beskyllas för att vara pro-etiopisk, placerade 

det utanför sin "Limit of the Somali Nation" på den karta han publicera- 

de 1955. Megalo, Negelle och Mega återfinns likaledes utanför Lewis' 

gränslinje. 

Anspråken på afarbefolkning och på Harer samt sist men icke minst upp- 

dykandet av "abo-somalier" visar klart hur den somaliska irredentismen 

övergått i allmänna expansionssträvanden som har mycket litet med etnisk 

nationalism att göra. Om oromo i Bale och Sidamo kan inkorporeras genom 

att kallas "abo-soma1ier"finns det ingenting som hindrar Somalias rege- 

ring att, som Mussolini 1935, göra anspråk på att företräda alla "icke- 

amharer" i Afrikas Horn. De territoriella ambitionernas omfattning och 

medlen att tillfredsställa dem blir utslagsgivande, icke några etniska 

gränsdragningar. 

Angreppet på Etiopien 1977 var alltså en logisk konsekvens av det 

förhållandet att Sovjetunionen under slutet av sextio- och början av 

sjuttiotalet byggde upp den somaliska krigsmakten till en nivå som i 

fråga om utrustning gjorde den Överlägsen Etiopiens. Maktbalansen 

rubbades till den mindre men aggressivare statens fördel, och kriget 

kom. Inte ens Sovjetunionen, som levererat vapnen men efter revolutio- 

nen i Etiopien önskade gjuta olja på vågorna, lyckades hindra det. Följ- 

den blev att Sovjetunionen rustade upp aven Etiopien. Därmed återställ- 

des den naturliga maktbalans som i sista hand grundar sig på såväl 

historiska faktorer som på att Somalia är ett tremillioners-, Etiopien 

ett trettiomillionersfolk. 

Den utveckling som började med imperialisternas kontroll över kusten 

och expansionen in i Afrikas Horn har sett många aktörer. Perioder med 

relativt fredliga förhållanden har avlöst perioder av krig och blodsut- 

gjutelse. Men den underliggande orsaken till konflikten har inte för- 

ändrats. Kontinuiteten är tvärtom markant - och förfärande. Tillkomsten 
av en oberoende somalisk stat i de europeiska koloniernas ställe för- 

ändrade ingenting i sak. En karta som publicerades i Beirut omkring sex 

veckor innan Somalia blev självständigt illustrerar med all önskvärd 

tydlighet vilken framtid upphovsmännen avsåg för Afrikas Horn: ett 

Somalia som sträcker sig från norra Eritrea till Kenya och som därmed 
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Denna karta publicerades i The Daily Star, Beirut, den 22 maj 1960. 
Dess betydelse för diskussionerna om Afrikas horn ligger i att den 
ar ett uttryck för hur drömmen om Storsomalia kunde te sig sex 
veckor innan Somalia blev en oberoende stat. 



effektivt utestänger ett förminskat Etiopien från havet. A andra sidan 

visar historien att Etiopien och etiopierna inte låtit sig kuvas och 

domineras av andra, i vart fall inte utan hårdnackat motstånd. 

Det är nödvändigt att inse att denna gränskonflikt i själva verket inte 

ar en konflikt om gränsens läge utan en konflikt tvärs över gränserna 

var de an dragits. Dispyterna om brunnar och betesmarker, om etniska 

gränser och nationell samhörighet har genomgående varit förpostfäktnin- 

gar i en strävan efter kontroll över hela eller så mycket som möjligt 

av regionen i dess helhet: frånkusten inåt, från det centrala Etiopien 

utåt. Om eller nar utvinningsbar olja lokaliseras, kommer självfallet 

ett oljerikt område att skapa akuta problem. Alltmer växer dock insikten 

att ödesfrågan ar tillgången på föda och att dess lösning i-första hand 

beror av vattentillgångarna och deras rationella utnyttjande. Det är 

inte bara västerut genom Blå Nilen och andra Nilens bifloder som enorma 

vattenmängder strömmar ~t ur Etiopien. Genom Webi Shebelle och Genale- 

Juba flyter årligen omkring 7 miljarder kubikmeter över gränsen till 

Somalia. Det finns mycket som tyder på att Etiopiens långt framskridna 

planer på att utnyttja en del av detta vatten för konstbevattning innan- 

för Etiopiens gränser varit en åtminstone bidragande orsak till den 

senaste skärpningen av konflikten och kriget 1977-78. Rivaliteten ar i 

och för sig naturlig, liksom konsekvensen att Somalia söker penetrera 

befolkningen kring Shebelles och Genales källflöden i Bale, Arussi och 

Sidamo, långt bortom den somaliska folkgransen och den s k Ogadenöknens 

råmarken. Men lika självklart ar det att Etiopiens regering inte kan 

böja sig för Somalias hot och uppge sitt folks nationella intressen. 

Så står alltjämt Etiopiens önskan att bevara och säkra sitt territo- 

rium och sitt tillträde till havet, via Djibouti-järnvägen och i 

Eritrea, mot Somalias från kolonialmakterna nedärvda strävan att av- 

skära eller kontrollera dessa förbindelser med havet och att expandera 

in till de bördigare och regnrikare bergstrakterna såväl kring Harer 

som i Bale-massivet. Det ar orealistiskt att förvänta sig att de poli- 

tiska gränserna i Afrika Horn för närvarande skulle kunna avskaffas. 

Det ar oundgängligt att krafter satts in på att finna vägar att minska 

deras roll som barriärer så att regionens fundamentala enhet får en 

chans att göra sig gällande. 

NOTER 

Denna uppsats är en bearbetning och Översättning av ett inledningsanförande i ämnet . . - - - 
som jag höll vid The Fifth International Confere~ce on Ethiopian Studies i Chicago 
den 14 a ~ r i l  1978 och som kommer att uubliceras med fullständie dokumentation i 
konferensens handlingar. Av utrymmesskäl inskränkes dokumentationen här till en 
bibliografisk not samt hänvisningar för direkta citat. Den som är intresserad av den 
fullständiga dokumentationen hänvisas till Proceedings of the Fifth International 
Conference on Ethiopian Studies (Session B). 
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Ioan Lewis 
Nationalism och gransfetischism vid 
Afrikas Horn 

Vida kretsar har accepterat den etiopiska synen på konflikten, vilken 

presenterar somalierna som angripare. Detta beror delvis på de afri- ' 

kanska staternas "gränsfetischism". Även i väst har man olyckligtvis 

accepterat de konstgjorda gränsernas okränkbarhet utan att förstå hur 

unik befolkningssituationen är vid Afrikas Horn. Somalierna har i verk- 

ligheten kommit att bli föremål för två motsägande regler. Den ena av 

dessa tillät dem att bilda en nationalstat på grund av deras identitet 

som ett enda somaliskt folk, medan den andra, som har större vikt i 

Afrika, förnekar dem detta på grund av att konstgjorda gränser ses som 

okränkbara. Självbestämmandeprincipen offrades alltså för principen om 

territoriell suveränitet. Dessutom ignorerar man krav på sjalv- 

bestämmande när dessa innebär frigörelse från icke-europeiskt styre. 

Alla accepterar doktrinen att den europeiska imperialismen bör störtas. 

Frågan är mera oklar när det galler afrikansk imperialism. Sovjet och 

Kuba är uppenbart beredda att förneka sjalvbestammanderatten i sådana 

fall; och det ar tydligen aven doktor Owen, Englands utrikesminister. 

Den verkliga frågan i den bittra konflikten mellan etiopier och 

somalier vid Afrikas Horn galler huruvida somalierna i Ogadenöknen skall 

ha rätt att styra sig själva eller skall tvingas att underkasta sig 

etiopiskt styre. Etiopierna försöker behålla de gränser för imperiet som 

skars ut av kejsar Meneliks härjande styrkor för mindre än ett år- 

hundrade sedan. Somalierna försöker återvinna det oberoende de hade 

innan den etiopiska imperialismen påtrycktes dem. Med massivt sovjetiskt 

och kubanskt stöd lyckades etiopierna i mars 1978 återupprätta sitt 

herradöme i det somaliska Ogaden, från vilket Vastsomaliska Befrielse- 

fronten hade störtat dem åtta månader tididare. WSLF stöddes av lokala 

somaliska stammar som har bott i Ogaden i århundraden; en av de största 

klanerna, ogaden, har just givit området sitt namn. WSLF-gerillan har 

också fått inofficiellt stöd med personal och utrustning av de sov- 

jetiska väpnade styrkorna i den angränsande Demokratiska Republiken 

Sornalia, som inte erkänner etiopiernas anspråk på att regera denna del 

av den somaliska nationen, och som själv bebos av många ogadensomalier. 

Problemet har sina rötter i artonhundratalets huggsexa på denna del 

av Afrika. Den somaliska nationen delades i fem delar under denna 

konkurrens mellan Etiopien, England och dess partner Italien, och 

Frankrike och dess allianspartner Ryssland. Tsarryssland tävlade ivriqt 



med Italien om att göra Etiopien till en klientstat, i det man före- 

slog en "återförening" mellan de etiopiska och ryska kristna kyrkorna. 

Men de stora mängder av vapen och militärt bistånd som strömmade in i 

landet från dessa rivaliserande stater och från franska källor an- 

vändes på ett slugt sätt till att säkra det etiopiska oberoendet och 

utvidga det etiopiska herraväldet genom att erövra angränsande afri- 

kanska folk. Nar italienarnas försök till framstöt besegrades i slaget 

vid Adwa 1896, blev det klart att Etiopien var den lokala "supermakten", 

och de europeiska makterna anpassade sina ambitioner därefter. 

Aven om Ogaden först efter andra världskriget kom under effektiv 

etiopisk kontroll, lades grunden till de etiopiska anspråken år 1887, 

när Menelik intog den självständiga islamiska befästa staden Harar och 

insatte Haile Selassies far, Ras Makonnen, som guvernör. Kejsar Menelik 

gjorde ingen hemlighet av sina ambitioner att bygga upp ett imperium. 

Hans berömda cirkulärbrev till de europiska makterna år 1891 förklarade: 

"Etiopien har i sekler varit en kristen ö i ett hav av hedningar. Om 

fjärran makter träder fram för att dela Afrika mellan sig, avser jag 

inte att vara en passiv iakttagare". Det var som direkt reaktion på 

ryskstödda militära infall från Etiopien och på engelskt och italienskt 

inträngande som ett tjugoårigt heligt krig mot de kristna inkräktarna 

i hans land inleddes av en ogadeni, den eldige somaliske dervischhjälten 

Sayid Muhamad Abdille Hassan (den s. k. "galne rnullahn"). Det är 

betecknande att det första större slaget i denna kamp för oberoende 

år 1900 ägde rum vid Jijiga, som etiopierna nu med mycket Överlägset 

ryskt och kubanskt stöd har återerövrat från WSLF, de nutida ättlingarna 

till Sayid Muhamads rörelse. 

Genom att Mussolinis fascistiska styrkor erövrade Etiopien 1935 efter 

en första sammanstötning mellan ,de två staterna vid Walwal i det 

sonaliska Ogaden och senare invaderade det brittiska protektoratet 

Somaliland, kom huvuddelen av den somaliska nationen under italienskt 

herravälde. Sedan Italien i detta område besegrats av de allierade 1941, 

övertog engelsmännen kontrollen. Sedan Haile Selassie återinsatts på 

sin tron, föreslog den brittiske utrikesministern Ernest Bevin, som ett 

erkännande av den somaliskanationalismens styrka, år 1948 att man skulle 

upprätta en förenad somalisk stat, förvaltad av England som ett FN- 

mandat. När detta förslag rann ut i sanden på grund av bristande 

internationellt stöd och etiopiskt tryck, styckades det somaliska folket 

återigen upp. Trots bittra protester från dess somaliska befolkning 

Överläts Ogaden motvilligt till etiopisk kontroll, även om den 

brittiska regeringen så sent som 1956 fö>sökte köpa tillbaka en del av 

området för att trygga sina somaliska nomaders intressen. Genom att dra 

växlar på den sympati Etiopien hade mött som resultat av Mussolinis 



erövringar lyckades det förutom att få Ogaden också få hand om den 

tidigare italienska kolonin Eritrea med hjälp av en federation som det 

med konspiratoriska manövrer omvandlade till en union 1962. 

Den förändringens vind som svepte genom Afrika på sextiotalet och 

ledde till oavhängighet för de tidigare europeiska kolonierna fick också 

en avgörande betydelse för somalierna. Både de brittiska och italienska 

somaliska territorierna blev självständiga 1960 och förenade sig med 

sina tidigare kolonialherrars och det internationella samfundets med- 

givande år 1960 till Republiken Somalia. Detta baserades på att man 

tillämpade självbestämmande för två angränsande segment av den somaliska 

nationen. Det var ett direkt uttryck för den mäktiga nationalkänsla som 

skapats hos somalierna genom att de hade ett gemensamt språE, 

väsentligen levde som nomader och sedan århundraden var anhängare av 

den islamiska tron. Det slutliga målet om en somalisk nationalstat som 

symboliseras i Somalias femuddiga stjärna i flaggan, uppfylldes dock 

inte, utan tre grenar av nationen lämnades utanför. Den första var det 

somaliska samfundet i det franska territoriet runt Djibouti; den andra 

utgjordes av ogaden- och andra somaliska klaner i den etiopiska 

provinsen Harar; och den tredje av de somaliska stammar som bodde i 

norra Kenya. Den nya staten hade i sin grundlag förpliktat sig att 

försöka uppnå oberoende för dessa återstående delar av nationen. 

Olika somaliska regeringar i Mogadishu tryckte därför på för att deras 

landsmän utanför Somalia skulle uppnå självbestämmande. Ar 1964 kom 

Etiopien, somdå stöddes av USA, under en kort period i krig med Somalia 

med anledning av dess stöd till befrielserörelsen i Ogaden. Liknande 

problem fanns i Kenya. En brittisk undersökningskommission utnämd av 

kolmiministern Reginald Maudling fann år 1962, året innan Kenyas själv- 

ständighet, att den somaliska befolkningen ville utträda för att så 

småningom söka förening med Republiken Somalia. Eftersom Jomo Kenyattas 

stämma var mera övertygande, tog man inte hänsyn till denna rapport, 

och det ledde till att militanta somaliska separatister satte igång 

det trögrörliga och framgångslösa s. k. "shifta"-kriget. Denna gerilla- 

kampanj, som hemligt stöddes av Somalia, fortsatte tills en ny stats- 

minister tillträdde i Somalia sommaren 1967, besluten att se vad man 

kunde tjäna på en mera försonlig hållning till regeringarna i Etiopien 

och Kenya. Denna politik fortsattes sedan militären hade gripit makten 

i oktober 1969. Den nya regimen koncentrerade sig på inre problem, sam- 

tidigt som den byggde upp landets militära styrkamed sovjetiskt stöd. 

Under den Vetenskapliga Socialismens banér mobiliserades befolkningen 

i militär stil att koncentrera sin energi på att bekämpa den förlamande 

fattigdom, sjuklighet och okunnighet som hindrade alla framsteg i ett 

land beryktat för sina dyrbara och ineffektiva utvecklingsprojekt. Det 



var emellertid inte möjligt att tämja den somaliskanationalismen och 

utnyttja den för rent inre ändamål. Dess expansiva kraft koncentrerades 

och stärktes genom införandet av ett somaliskt skriftspråk år 1972, en 

händelse som vitaliserade nationalismen både inom republiken och i de 

omgivande somaliska områdena. När tumultet efter Haile Selassies stört- 

ande i september 1974 spred sig över hela Etiopien, kom därför Ogaden- 

somaliernas tryck på regeringen i Mogadishu att öka. President Siad, 

som är en försiktig ledare, kämpade för att behålla kontrollen över 

den framrusande nationalistiska flodvågen och särskilt över de mest 

militanta medlemmarna av ogadenklanen i hans regering och vapnade 

styrkor. Det som slutgiltigt utlöste den nuvarande konflikten var att 

Sovjet i maj 1977 började fylla ut det tomrum som skapats i Etiopien i 

och med att den amerikanska stormakten givit sig av, samt att Djibouti 

en månad senare blev självständigt under en somalisk president. Den 

växande Västsomaliska Befrielsefronten, vars rötter gick tillbaka till 

gerillaaktivitet i Ogaden i början av sextiotalet, grep initiativet och 

nådde en anmärkningsvärd serie framgångar som bragte den till Harars 

murar till årets slut. Den hastighet med vilken denna fast beslutna 

gerillastyrka lyckades slå tillbaka den etiopiska Tredje divisionen 

återspeglar skillnaden i stridsmoral mellan de två sidorna. Upprepade 

utrensningar i de vapnade styrkorna i samband-med den blodiga makt- 

striden inom Dergen hade allvarligt försvagat den etiopiska armén, och 

nya rekryter från andra områden i Etiopien måste ha funnit det svårt att 

förstå varför de borde offra sin liv för att förhindra folken i Ogaden 

från att nå självstyre. Somalierna kämpade däremot för att kasta ut 

de inkräktande etiopierna från sitt eget land och var beredda att dö 

för sin sak. De hade betydlig hjälp av en parallell befrielserörelse 

organiserad av de etniskt besläktade muslimska Oromo i Baleprovinsen 

sydvastomOgaden. WSLF kunde t o m rakna in kraftfullt stöd från dessa 

inom sina egna led. Andra gerillastyrkor organiserade av Oromos 

Befrielserörelse och Afars Befrielsefront runt omkring Harar spelade 

också en viktig roll för att plåga de etiopiska styrkorna. 

Efter den etiopiska återerövringen av Ogaden i april 1978 har Ogaden- 

somalierna, som har betalt ett så högt pris i blod för sin korta själv- 

ständighet, alla skäl att fortsätta kampen. De etiopiska bönderna har 

å andra sidan traditionellt förväntats offra sina liv för att trygga 

sina feodala herrars ara; men frågan ar hur detta kan rättfärdigas i 

det moderna revolutionära Etiopien? Och om Mengistu verkligen har 

ambitionen att uppträda som en modern Menelik, är ryssarna och deras 

kubanska allierade också beredda att fortsätta sina imperialistiska 

tsaristiska företrädares roll vid utförandet av en sådan plan och till 

en sådan förfärande kostnad i afrikanska liv? Jag befarar tyvärr att 

svaret på denna retoriska fråga är "Ja", men det kommer att leda till 



en lång och bitter kamp, vars utgång ar högst oklar. Trots försäkringar 

om motsatsen tror jag att det ar säkert att det ryska och kubanska 

förtrycket (med libyskt och israeliskt stöd) nu kommer att vandas mot 

Eritrea och *. Etiopiens amhariska härskare har i det förgångna aldrig 

skyggat för folkmord, och överste Mengistu tycks ha ett rent begär efter 

det. 

Det kommer därför att begäras av de "frihetsälskande" sovjetiska och 

kubanska folken att de skall slå ned motstånd mot centralregeringen i 

varje oppositionell provins i imperiet, liksom att de skall hjälpa 

Mengistu och hans mördarband att fortsatta slakta de mera akta 

marxisterna i landet, nämligen EPRP. Skörden av människoliv ar redan 

hög; den kommer troligen att bli enorm, och kan mycket väl överskrida 

en miljon. I så fall kommer Mengistus regim att kunna ta åt sig den 

tvivelaktiga äran av att övertrumfa de fruktansvärda effekterna av den 

svältepidemi åren 1972-73 som bragte den till makten. 

Ryssarna och kubanerna kan naturligtvis finna det vara i sitt 

strategiska intresse att försöka ersätta Mengistu med en mera hanterlig 

marxist som är beredd att förhandla med de vänsterorienterade gerilla- 

ledarna i Eritrea. Men en sådan ledare skulle fortfarande vara 

oacceptabel för andra etniska och ideologiska grupper. Kampen mellan 

företrädare för rivaliserande etniska och ideologiska grupper kommer 

därför troligen att fortsatta och kan mycket val komma att sprida sig. 

Nationalism på 5olk- eller stambasis sjuder idag vid Afrikas Horn, och 

kan knappast stoppas av några lättvindiga ideologiska "lösningar". 

Oromo- (eller Galla-) folket, som ar den största etniska gruppen,i 

Etiopien, börjar nu bli oroligt och visa tecken på nationalistisk jas- 

ning. Vi står idag inför ett sammanbrott för den gamla amhariska 

i?xzologi som gått ut på kulturell assimilation av andra folk och på att 

söndra och härska. Jag tror inte att ryssarna och kubanerna kommer att 

kunna rädda den länge till, hur ihärdigt de än försöker. Det tragiska 

är att de cyniska stormaktsintressen, som i så hög grad underskattar 

styrkan hos den lokala nationalismen vid Afrikas Horn, bekymrar sig 

föga om de afrikanska liv som går till spillo i sammanhanget. 
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III. KONFLIKTERNA I SAMMANHANG 





Jgrgen Siegumfeldt 
Kolliderande principer i OAU 

"Man måste börja med att ställa sig frågan: Betraktar vi Eritrea som en 

del av Etiopien eller ej? Så länge den frågan inte ar löst, måste vi av 

trohet mot principerna i vår stadga betrakta Eritreafrågan som en intern 

etiopisk angelägenhet.'' 

Med dessa ord har generalsekreteraren för OAU (Organisationen för 

Afrikansk Enhet), William Eteki M'Boumoua, förklarat varför OAU inte 

kan och/eller kommer att ta upp Eritreaproblemet till behandling. Orga- 

nisationen kan enligt sin stadga inte blanda sig i medlemsstaternas 

inre angelägenheter. Och rör det sig om en folkgrupps ratt till själv- 

bestämmande och dennas yttersta konsekvens iformav självständig stats- 

bildning, så ar det landets kolonialhistoria som raknas. 

OAU bekänner sig alltså till två principer: folkens självbestämmande- 

rätt och upprätthållande av kolonialtidens gränser. Medan den första 

principen är ideell, ar den andra pragmatisk. Om de två kommer i kon- 

flikt, så kan frågan förenklas till huruvida omvärlden - dvs OAU - be- 
traktar problemet som "internt" eller ej. När därför OAUs generalsekre- 

terare säger att man inte har besvarat frågan huruvida Eritrea är en 

del av Etiopien eller ej, så ar svaret inte bara början till debatten, 

vilket Eteki M'Boumoua tycks antyda. Det ar också svaret på själva 

problemet. Accepterar man att Eritrea inte ar en inre etiopisk ange- 

lägenhet, så måste man också acceptera områdets självständighet. Det 

följer visserligen inte automatiskt av OAUs praxis, men måste ses i 

samband med OAUs speciella historiska bakgrund. 

På mycket få stallen i världen har man avgjort gränsfrågor eller 

territoriella problem genom att låta folket bestämma. Det vanliga till- 

vägagångssättet har varit att den militärt och/eller ekonomiskt starkas- 

te makten har behållit suveräniteten över det omstridda området. Prob- 

lematiken ar välkänd i Europa: jämför t ex utvecklingen på Balkan, i 

Polen, Alsace-Lorraine/Elsass-Lothringen eller Schleswig/Slesvig. 

Visserligen har suveränitetsförandringar ofta skett efter folkomröst- 

ningar - men sådana genomföres bara, nar den starkare parten ar saker 
på resultatet. 

Mer eller mindre bestående suveränitets- och gransproblem har alltså 

utmärkt områden som har legat mellan - eller som gränstrakter i - stor- 



makter, t ex Alsace-Lorraine och Polen. Har har problemen dykt upp, när 

styrkeförhållandet mellan de största makterna har förändrats. 

Afrika har också i århundraden haft sina territorie- och granskrig. 

De ar inte särskilt välkända i den industrialiserade världens etno- 

centriska historieskrivning. Motsvarigheter till det fransk-tyska kriget 

har kanske tagit sig uttryck som stamfejder eller religionsstrider, 

eftersom nationalstaten inte haft samma utbredning och innehåll som i 

Europa, aven om Afrika också haft imperier. Mer eller mindre 

fasta etniska avgränsningar av territorium ar välkända, men har inte 

haft samma definitiva karaktär, eftersom den afrikanska organisations- 

formen i socialt och ekonomiskt avseende har varit mycket olik den euro- 

peiska, vilket motsvarar skillnader i utvecklingen av produktionssätt. 

Nar det galler det senaste århundradet har det alltså rört sig om 

skillnaden mellan ett industrisamhälle och ett bondesamhälle. Och det 

ar kanske vart att lagga på minnet att den europeiska formen av natio- 

nalstat först fick sin utbredning och egentliga form förra århundradet. 

Det ar emellertid avgörande att Afrika, innan koloniseringen på all- 

var blev satt i system under andra halften av 1800-talet, inte har kant 

till någon rigid uppdelning på nationer. Det finns som nämnts utveck- 

lingsmassiga orsaker till detta - men också uppenbara geografiska sam- 
manhang. Territorialgränser var ofta inte särskilt viktiga, nar stammar 

i urskogen höll sig för sig själv och mera utvecklade folk av andra 

stammar bara använde floderna. I öken- eller savannområden var - och 
ar - nomader tvungna att vara transnationella, om man inte just defi- 
nierar dem som nationer utan fädernesland. 

Oavsett utvecklingsmodell måste idag varje människa eller folkgrupp 

leva inom valdefinierade nationsramar. Nar avkolonialiseringen av 

Afrika kom igång efter andra världskriget, var det naturligt att man 

byggde upp stater liknande dem man kände till i andra delar av världen. 

Eftersom européerna eller den vite mannen inte vid en och samma tidpunkt 

Överlät Afrika åt sig själv, var det redan av den anledningen naturligt 

att de områden som efterhand blev sjalvständiga definierade sina gran- 

ser på samma satt som de koloniala härskarna. Det kunde inte vara 

annorlunda - och detta ingick också som en av OAUs grundläggande prin- 

ciper, nar organisationen bildades 1963. 

Det var inte det att man saknade fantasin att föreställa sig någon 

annan lösning. Nar GhanacKwame Nkrumah under andra halften av 1 9 5 0 -  

talet tillsammans med en rad andra statsledare arbetade ut Ghanas pan- 

afrikanska visioner, gjorde man ett utkast till en helt annan indelning 

av Afrikas karta an den vi känner idag. Etiopien var t ex begränsat 

till det amhariska rikets kärnområde - varken Ogaden eller Eritrea var 
alltså med. (Jfr. karta 6 i Rubensons artikel). 



Men redan vid ingången till 1960-talet stod det klart att Nkrumahs pan- 

afrikanism inte kunde ges någon praktisk utformning. Olikartade utveck- 

lingsmodeller och dithörande ideologier hade redan delat upp de då 

sjalvständiga afrikanska staterna i Monrovia- resp. Casablancagrupperna. 

Denna indelning svarar i vissa avseende, dock icke vilka länder grup- 
perna omfattar, till dagens uppdelning av OAU-staterna i moderata och 

progressiva. 

Och aven om man gör tankeexperimentet att de afrikanska staterna 

skulle ha bekant sig till samma ideologi och utvecklingsmodell ar det 

svårt att tro att man skulle ha lyckats klara sig undan uppdelningen 

efter de europeiska kolonialmakternas linjaler. De afrikaner som över- 

tog makten efter avkoloniseringen hade - oftast i motsats tiIl den 
afrikanska folkmajoriteten - vuxit upp inom en "stats" ramar. De till- 
hörde en europeiserad elit, antingen de ville eller ej. 

Deras "land" var uppbyggt som en fungerande "nationell" enhet, i 

varje fall i fråga om moderna kommunikationsmedel och infrastrukturer. 

Ofta var förbindelserna mellan ett afrikanskt territorium och dess 

europeiska moderland bättre an t o m mellan afrikanska grannland. Så 

är det ofta än idag. 

Till denna strukturella faktor kom de afrikanska politikernas mera 

personliga motiv: chansen att bli någonting inom sina egna gränser - 
dvs de koloniala - var givetvis större an om man skulle träda in i en 
större gemenskap. 

Oavsett vilka motiv som förelåg fanns det i början av sextiotalet 

ingen som på allvar trodde att avkolonisering och ny statsbildning 

kunde ske efter något annat än de koloniala gränserna. Och vid uppratt- 

andet av OAU 1963 beslöt man därför också att behålla de existerande 

koloniala gränserna som grundval för nya statsbildningar. Bara några 

enstaka hade reservationer att komma med, t ex Marocko, som hävdade att 

de nordafrikanska besittningar som ännu var i spanska händer inte 

borde bli autonoma utan tillfalla Marocko. Denna synpunkt företräder 

Marocko som bekant fortfarande, och har gjort den till en del av sitt 

försvar för att överta herraväldet över Västsahara. 

I flera fall kunde lokalbefolkningen och de koloniala härskarna enas 

om att dela upp territorierna i flera självständiga stater. Det skedde 

t ex i fråga om de brittiska kolonierna både i södra och östra Afrika. 

I andra fall utövade kolonialmakterna en viss grad av tvång, t ex när 

britterna 1963 sålde ön Diego Garcia till amerikanerna efter att först 

ha brutit den ur sitt administrativa och etniska samband med Mauritius. 

Och i en del fall försökte kolonialmakten övertala de nya makthavarna 

att lyssna till enstaka folkgruppers krav på självstyre - i allmänhet 



utan framgång. Det gällde t ex en del stammar i sydvästra Algeriet som 

krävde autonomi, vilket avvisades av den nationella befrielsefronten 

FNL . 
Avkolonialiseringen av f d Belgiska Kongo är ett gott exempel på den 

utmaning som Afrika ställdes inför när det gällde att upprätthålla 

principen om de koloniala gränsernas okränkbarhet. Den dåvarande Katan- 

gaprovinsens (nushabas) krav på självständighet stöddes indirekt av den 

gamla kolonialmakten, eller rättare sagt av de ekonomiska intressen som 

ogärna släppte ifrån sig utbytet från det mineralrika området. Resulta- 

tet blev ett blodigt inbördeskrig. 

På samma sätt gav Biafraprovinsens krav på självständighet,från 

Nigeria upphov till ett av kontinentens blodigaste inbördeskrig. Och 

här visade det sig tydligare än någonsin tidigare att OAUs princip om 

de koloniala gränsernas okränkbarhet inte av alla betraktades som det 

främsta rättesnöret. Principen om folkets rätt till självbestämmande 

kunde också göras gällande. 

OAU erkände aldrig ibofolkets krav på en självständig stat i Nigeria, 

men en rad afrikanska stater erkände trots det Iboregeringen. Det gjorde 

både Tanzania, Zambia, Elfenbenskusten och Gabon. 

Liksom i fallet Katanga (Shaba) har man här ett exempel på en delvis 

utifrån stödd strävan att självständiggöra ett ekonomiskt värdefullt 

område. Detta har också varit fallet med t ex Angolas nordliga enklav 

Cabinda, som har stora oljefyndigheter i havet utanför. 

Trots vissa undantag hade den här skisserade utvecklingen som gene- 

rellt drag att först och främst Överensstämma med regeln om upprätt- 

hållande av de koloniala gränserna. Självbestämmanderätten, som skulle 

kunna göras gällande, om man tänker sig Afrikas över 800 etniska grup- 

peringar som suveräna territoriella områden, kom att underkännas. 

Afrikas Horn som specialfall 

Etiopien och därmed Afrikas Horn kom aldrig att passa in i detta möns- 

ter. Det viktigaste skälet till detta var Etiopiens relativt stabila 

existens som nation - längre än något annat afrikanskt land i historisk 
tid. Afrikanska imperier hade kommit och gått i både de norra, södra 

och västra delarna av kontinenten. Däremot hade det i århundraden 

existerat en etiopisk stat, som tack vare en unik kultur med en rela- 

tivt hög orqanisationsnivå hade fungerat som den regionala stormakten. 

Liksom det tysk-romerska riket undergick territoriella förändringar 

skiftade även Etiopien utsträckning och omfattade vid olika tidpunkter 

olika "främmande" folkgrupper. Grundelementet förblev emellertid am- 

harerna eller de stammar eller enstaka personer som hade assimilerat 

den amhariska kulturen. 



Det var därför inte många som tvekade om det symboliska i att det just 

blev kejsar Haile Selassie som 1 9 6 3  blev värd för och officiell initia- 

tivtagare till upprättandet av Organisationen för Afrikansk Enhet. Han 

härskade över den del av Afrika som längst hade varit självständig och 

fungerat som suverän stat i både ekonomisk-politisk och kulturell mening. 

Samtidigt kan man emellertid se något av en förklaring på att OAU 

aldrig har tagit upp Eritreafrågan. Den prestige som då och senare stod 

omkring Haile Selassie, och som symboliserades av att t o m kontinentens 

mest framträdande progressiva ledare, Egyptens Gama1 Abdul Nasser, vid 

detta tillfälle utvecklade en nära vänskap med den gamle kejsaren, har 

i varje fall medverkat till att göra klimatet besvärligt för ett even- 

tuellt upptagande av Eritrea på dagordningen. 

Detsamma galler i viss grad också i fråga om den etiopiska central- 

maktens förhållande till de södra provinserna. Här tycks den allmänna 

uppfattningen i en lång rad afrikanska stater - vilken något strider 
mot verkligheten - vara den att det primärt rör sig om ett gränsproblem 
i förhållande till Somalia. Icke desto mindre är framför allt Väst- 

somalias Befrielsefront en äkta befrielseorganisation, vars antydningar 

av möjligheten att territoriet senare skulle ansluta sig till Somalia 

kanske i nog så hög grad har haft syftet att säkra sig stöd från Soma- 

lia, ja rentav att skapa lokal politisk press på den somaliske presi- 

denten Barre att intervenera. 

Bara nio månader efter det att OAU bildades i maj 1 9 6 3  behandlade ett 

utrikes- och försvarsministermöte i organisationen striden mellan Etio- 

pien och Somalia, och genom åren har ämnet flera gånger varit på dag- 

ordningen, men alltid som en gränsfråga mellan Etiopien och Somalia och 

inte som ett problem om självständighet för en etnisk grupp inom Etio- 

piens gränser. För tillfället sitter representanter för Kamerun, 

Lesotho, Liberia, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Tanzania och Sudan ien 

av OAUs ad hoc-kommittéer för att behandla förhållandet mellan Etiopien 

och Somalia. 

Och liksom problemet om de somaliska folkgruppernas självständighets- 

krav inte står på dagordningen för denna kommitté, behandlar heller 

inte OAUs ad hoc-kommission för behandling av förhållandet mellan Etio- 

pien och Sudan det grundläggande problemet: Eritreas krav på sjalv- 

ständighet. I denna kommission sitter återigen Kamerun, Nigeria och 

Senegal, och dessutom Algeriet, Gabon, Sierra Leonel Togo, Zaire och 

Zambia och skall alltså behandla de stridigheter som föreligger mellan 

Etiopien och Sudan på grund av Eritreafrågan. 

Ty det är först och främst Sudans hjälp till de eritreanska befriel- 

seorganisationerna som har belastat förhållandet till Etiopien, även om 



det dåliga förhållandet s a s trappas upp av Etiopiens möjlighet att 

blåsa på elden i södra Sudan. Etiopien har tidigare givit asyl åt 

ledande upprorsmän mot den sudanesiska centralmakten under det långa 

inbördeskriget, och den så vitt man kan se ännu inte särskilt djupt 

förankrade återföreningen mellan norra och södra Sudan rymmer fortfaran- 

de en möjlighet för etiopisk inblandning, om Sudan skulle blanda sig 

alltför mycket i Eritreafrågan. 

Det väsentliga ar emellertid att ingen av de kommissioner som har att 

göra med Etiopien sysslar med de grundläggande problemen, utan ute- 

slutande behandlar deras symptom inom relationerna mellan stater. 

Detta har i första hand sin grund i att den situation OAU har att ta 

stallning till har kommit till stånd innan organisationen uppkom och är 

en situation i vilken i varje fall den ena parten - Etiopien - inte kan 
underkastas något krav att bevara kolonialtidens gränser, eftersom det 

aldrig har varit någon koloni, utan endast besatt och behärskat av ita- 

lienarna under en femårsperiod för länge sedan. 

Afrikas Horn och Vastsahara - en jämförelse 

Det ar i detta sammanhang belysande och tankeväckande att jämföra be- 

handlingen av detta problem med det andra stora afrikanska problemet 

rörande självbestämmandet i praxis, nämligen Vastsahara. 

Detta nordvästafrikanska ökenterritorium befann sig sedan 1880-talet 

under spanskt herravälde - men andatillsgeneral Francos regering i 
början av 1950-talet ändrade områdets stallning till koloni hade span- 

jorerna formellt utövat sin jurisdiktion i den marockanske sultanens 

namn. Marocko gjorde omedelbart vid sin självständighet 1956 anspråk på 

området på samma sätt som det gjorde anspråk på övriga spanskbeharskade 

delar av detta i övrigt franskstyrda område. 

Med undantag av de två små enklaverna Ceuta och Melilla vid Medelhavs- 

kusten fick Marocko överta de spanska besittningarna i det tidigare 

Marocko. När det gäller anspråket på kontrollen över Västsahara har både 

FN och OAU vid sina behandlingar av frågan kommit fram till att Spanien 

borde ge upp sin suveränitet över området. Ett marockanskt anspråk på 

området, begrundat med hänvisning till historiska rättigheter, avvisa- 

des av den Internationella Domstolen i Haag utan att den i övrigt tog 

ställning till det rimliga i att Vastsahara kom under Marocko. 

De förhandlingar som fördes mellan en spansk regering, vars handlings- 

kraft delvis var förlamad av general Francos sjukdom, och representan- 

ter för Marocko och Mauretanien avslutades i november 1975 med att 

Spanien Överlät området till delning mellan Marocko och Mauretanien. 

Spanien behöll dock väsentliga ekonomiska intressen i fosfatgruvorna i 

i Bou Craa i den marockanska delen av Västsahara. 



Formellt hävdade man dock att man uppfyllde FNs och OAUs krav att lokal- 

befolkningen själv skulle avgöra sitt framtida öde. Detta skedde genom 

att en Djema, en lokal församling av stamhövdingar och andra represen- 

tanter för folket, sammanträdde och enhälligt Överlät makten till 

Marocko och Mauretanien. Problemet var - och förblir - emellertid att 
majoriteten av denna församling var utnämnd av spanjorerna, och att för- 

samlingens representativa ställning överhuvudtaget har dragit i tvivels- 

mål. 

En självständighetsrörelse med beteckningen POLISARIO har sedan dess 

- med starkt stöd från Algeriet - gjort anspråk på området och har sam- 
tidigt med det formella överlåtandet av suveräniteten över Vastsahara 

till Marocko och Mauretanien utropat en självständig stat i området 

under namnet Arabiska Demokratiska Republiken Sahara. 

Hur har OAU nureageratpå denna affär i jämförelse med behandlingen 

av Etiopien/Eritrea-problemet? 

Det var först vid OAUs toppmöte i Khartoum i juli 1978 som man be- 

slutade att tillsatta en ad hoc-kommission som skulle behandla frågan 

om Vastsaharas framtid. 

Det ar naturligtvis anmärkningsvärt att det kan gå så lång tid innan 

OAU tar stallning till ett problem som hotat leda till öppet krig mellan 

två afrikanska stater. Det har faktiskt förekommit militära samman- 

stötningar mellan Marocko och Algeriet, men försöken att ta upp frågan 

om Vastsahara har blivit uppskjutna gång efter gång. I första hand har 

Marocko varit skickliga på att få fram uppskov, och först nyligen har 

man alltså kommit så långt som till att tillsatta kommissionen under 

OAUs auspicier. 

Det väsentliga ar emellertid att denna kommission - i motsats till 
kommissionerna rörande Etiopiens förhållande till Sudan resp. Somalia 

- kommer att syssla med den egentliga frågan, nämligen Vastsaharas ratt 
och möjlighet till självständighet. 

Konflikten mellan OAUs två principer om "folkens" sjalvbestammande- 

ratt resp. respekt för de koloniala gränserna verkar olöslig. Det har 

funnits konflikter, dar båda principerna har kunnat åberopas, men dar 

det i alla fall varit ganska övertygande att principen om koloniala 

gränser måste ha absolut företräde (t ex Katanga/Shaba). Och i fallet 

Vastsahara har man kunnat ta upp frågan som ett genuint problem, bl a 

med hänvisning till Haagdomstolens avvisande av att Marocko har några 

historiska anspråk. 

Att en liknande seriös behandling av Eritreaproblemet inte har kunnat 

äga rum inom OAUs ramar beror formellt på konflikten mellan' OAUs stri- 

dande principer. Reellt ligger emellertid helt andra motiv bakom den 



utpräglade motviljan mot att diskutera de grundläggande problemen om 

Afrikas Horn. 

Vi har redan nämnt den historiska och prestigemässiga respekt som 

Etiopien åtnjöt i kejsarperioden t o m 1973, och som kan ha haft den 

psykologiska effekten att bidra till att inge de andra afrikanska sta- 

terna olust mot att röra en stat som i afrikanskt sammanhang måste ses 

som ett nationalhistoriskt monument. 

Sedan dess har de regional- och storpolitiska implikationerna av kon- 

flikten om Afrikas Horn otvivelaktigt bidragit till att inge afrikanska 

stater - av olika ideologiskaochekonomiska trosriktningar - olust att 
syssla med ett problem vars konsekvenser har sådan räckvidd. 

Därmed blir konflikten om Afrikas Horn också en verklig bild av OAUs 

maktlöshet gentemot de afrikanska problemen, en parallell till FNs 

maktlöshet när det gäller hela världens väsentliga problem. VarkeniOAU 

eller FN är det langre tal om någon grad av intensifierat samarbete 

staterna emellan och rakt ingen formalisering av den Unity, som ingår i 

båda organisationernas namn. Tvärtemot avspeglar OAUs maktlöshet att 

den egentliga avkoloniseringen av Afrika bara ägt rum i mycket begran- 

sad omfattning. De gamla kolonialmakterna har behållit sin ekonomiska 

och därmed politiska inflytelse, i den mån de inte har dragit sig ur 

helt och efterlämnat ett tomrum som fyllts ut av någon icke-afrikansk 

inflytelse. 

Filosofiskt sett är motsättningen mellan OAUs principer om självbe- 

stämmande resp. koloniala gränser konstgjord, eftersom man inte har pre- 

ciserat grundsatsernas innehåll. 

Ar t ex kolonialtidens gränser inte snarare gränser mellan olika icke- 

afrikanska maktblocks inflytelsesfärer än ramar för administrativa en- 

heter? 

Xven om OAUs två tumregler är filosofiskt ohanterliga är det klart 

att de används som bakgrund till formulering av pragmatiska lösningar, 

värderingar, osv, eller åtminstone erkannande av olika problem. 

Men man har inte en gång kommit så långt som till att erkänna Eritrea- 

problemet. 

Visserligen talar särskilt yngre afrikaner allt oftare om den dag då 

man inte langre känner sig bunden av kolonialtidens gränser och då de 

afrikanska folken själva kommer att utforma sin framtid och utseendet 

på Afrikas karta. Men tills vidare ar Afrika inte i stånd att komma ur 

sin totala ekonomiska och politiska avhängighet av omvärlden. Och dar- 

för kommer man att fortsätta med att nöja sig med att hänvisa Eritrea- 

och Västsomaliafrågorna till den föga tillfredsställande bedömning som 

OAUs generalsekreterare Eteki M'Boumoua ger uttryck för i inledningen 

till denna artikel. 



Gösta Tompuri 
Afrikas Horn i ett arabiskt perspektiv 

Det arabiska elementet i händelsförloppen och konflikterna kring Afrikas 

Horn är naturligt för att inte saga självklart: med undantag för de 

etiopiska högländerna är hela området på ömse sidor av Röda Havet mer 

eller mindre arabiskt eller arabiserat. De etiopiska högländernas am- 

harer har å sin sida sitt historiska ursprung i Jemen. Allt detta gör 

att detta inlägg om det arabiska elementet i Afrikas Horn inte kan bli 

uttömmande eller ens översiktligt, snarare koncentreras intresset har 

till att belysa och förklara de olika arabstaternas engagemang i Dji- 

bouti och konflikterna mellan Etiopian och Eritrea å den ena och Etio- 

pien och Somalia å den andra sidan. Områdets förkoloniala historia 

ligger naturligtvis utanför ramen för detta inlägg, men några inledan- 

de observationer om detta alltför okända förflutna ar trots allt nöd- 

vändiga: dels för att det faktiskt finns ett sådant, dels för att be- 

lysa det arabiska elementets historiska kontinuitet. 

Områdets förkoloniala historia 

Folken i och kring landområdena vid Afrikas Horn har umgåtts och blan- 

dats med varandra sedan urminnes tider och det ar främst dessa kontak- 

ter, som kom att prägla områdets sociala geografi och som förklarar det 

arabiska elementet i dess utveckling. Detta skiljer Östafrika från Väst- 

afrika, dar det finns en mycket klarare skiljelinje mellan de arabisera- 

de berberna i norr och de svarta i söder. Förklaringen till detta finner 

vi naturligtvis i att folken i området har kunnat utnyttja såväl Nilda- 

len som Röda Havet som kommunikationsleder. 

Den första av dessa kontakter togs mellan niloter av afrikanskt ur- 

sprung och "kaukasoida protohamiter" av vastasiatiskt ursprung för om- 

kring 10 000 år sedan. Mötet mellan dessa två folk lade grunden till den 

s k kushcivilisationen, som skulle inleda den första erövringsvågen från 

söder genom att omkring år 750 f Kr erövra Egypten. Det var också på 

tusentalet före vår tideräknings början som invandringen av semitiska 

sabéer från Jemen till de etiopiska hoglanderna inleddes. Dessa för- 

fader till dagens amharer trängde undan högländernas hamiter till deras 

nuvarande boplatser vid Somalikusten och gallas tillde omkringliggande 

lågländerna. Det var också dessa sabéer, som grundade det legendariska 

kungadömet Axum med bl a drottningen av Saba och som inledde den andra 

expansionsvågen söderifrån genom att i tur och ordning erövra Jemen, 



Kush och Egypten. Ett annat mindre krigiskt exempel på kontakterna och 

influenserna mellan folken i området var att dessa sabéer övertog den 

koptiska kristna kyrkan och tideräkningen från kyrkan i Alexandria år 

330 e Kr. 

Nästa erövringsvåg skulle däremot komma österifrån och det är först 

från 600-talet, som vi kan börja tala om ett egentligt "arabiskt" in- 

flytande i området.' Profeten Mohammads svärson Ali erövrade först 

Jemen för att sedan gå över Röda Havet och besätta Somalikusten. Unge- 

fär samtidigt, år 640, lades grunden för den kommande arabisk-egyptiska 

expansionen norrifrån genom att kalif Omar gick över Sueznäset i spet- 

sen för sina beduiner och inledde arabiseringen och islamiseringen av 

Egypten. Inflytandet österifrån fortsatte i mera fredliga former på 

700-talet, då omanska sjömän hade lärt sig att utnyttja och segla med 

monsunvindarna, som blåser mot sydväst i december och mot nordost i 

mars. En serie arabiska handelsstationer uppstod från Mogadishu i norr 

till Sofala i söder, varur det s k Zenjimperiet med centrum i Kilwa 

skulle komma att uppstå. Mot slutet av 1600-talet började omanierna att 

komma tillbaka till den östafrikanska kusten efter ett portuglslskt 

mellanspel och år 1837 flyttade sultan Zayyid sin huvudstad till Zanzi- 

bar. 

Den arabiska expansionen från Egypten söderut inleddes på 1100-talet 

med erövringen av de kristna kungadömena i Sudan. Dongola föll på 1300- 

talet och år 1504 var det Alwas tur. Expansionen söderut återupptogs 

år 1820, då Mohammad Alis Egypten målmedvetet sökte att skapa sig ett 

afrikanskt imperium i syfte att reducera sitt formella beroende av Höga 

porten i Istanbul. Kawa vid Vita Nilen föll år 1821 och Aba år 1880. 

Denna gång intresserade man sig också för Röda Havskusten: Massawa över- 

togs år 1850 och kompletterades med Harar, Ogaden och norra Somali- 

kusten. 

Den koloniala epoken 

Situationen vid den koloniala epokens början mot slutet av 1800-talet 

var således den att folken i länderna kring Afrikas Horn hade mött ett 

starkt arabiskt inflytande i ca 1200 år och att Sudan i likhet med Röda 

Havskusten ner till norra Somalikusten kontrollerades av Egypten medan 

återstoden av kustremsannner till Tanganyika kontrollerades av Oman. 

Resultatet av detta inflytande blev att de norra delarna av Sudan ara- 

biserades på djupet samtidigt som arabiskan blev det viktigaste handels- 

och förvaltningsspråket langs den östafrikanska kusten. Vidare influera- 

des ordförrådet i språk som somali och kiswahili starkt. Islamiseringen 

gick hand i hand med arabiseringen och blev till och med effektivare: 

hela Somalikusten ar islamiserad och ca 40% av Etiopiens befolkning 

anses vara muslimer. 



Den europeiska koloniala penetrationen spred sig sakta och något mot- 

villigt över denna del av världen och förklaras närmast av behovet att 

trygga sjövägen till Indien. Den inleddes av britterna år 1820, då den 

omanska flottan slogs i spillror i syfte att förhindra "sjöröveri". 2 

Angfartygens ankomst och behovet av bunkringsmöjligheter medförde att 

Aden besattes år 1837. Men det var först Suezkanalen, som skulle bli 

det egentliga startskottet för den koloniala kapplöpningen om Östafrika: 

Frankrike besatte Djibouti; Storbritannien övertog kontrollen över norra 

Somalikusten, Egypten och Sudan; Italien köpte södra Somaliland från den 

omanska sultanen av Zanzibar och erövrade Eritrea; Tyskland följde det 

italienska exemplet och förvärvade Tanganyikakusten från sultanen av 

Zanzibar, som i sin tur sattes under brittiskt "beskydd" år 1890. De 

enda som undkom var Hijaz, Najdj och Jemen, som kvarstod under otto- 

mansk överhöghet, samt Etiopien, vars självständighet kolonialmakterna 

erkände år 1897. 

Den koloniala frigörelsen och arabländernas politik 

Den koloniala epoken i områdena kring Afrikas Horn skulle emellertid 

inte bli alltför långvarig, Hijaz' och Najdjs (dagens Saudiarabien) samt 

Jemens oberoende av Turkiet erkändes redan i slutet av första världs- 

kriget av dess segrarmakter. Den koloniala penetrationen i området slog 

dock sönder dessa länders funktionella enhet: varje enskilt fragment 

knöts till sitt moderland och utbytet mellan dem avstannade och en serie 

separata utvecklingsprocesser kunde börja. Däremot var den koloniala 

epoken alltför kortlivad för att kunna andra på områdets sociala geogra- 

fi: områdets ursprungliga religioner är intakta och inget land här har 

behållit något av de koloniala språken i of f iciell ställning. Detta, 

dvs avsaknaden av "funktionell närhet" med bibehållen "social närhet" 

är naturligtvis den första och möjligen den viktigaste förklaringen till 

dagens arabiska agerande - eller snarare bristen på agerande - i Afrikas 
Horn. 

Formerna och tidpunkten för'den koloniala frigörelsen grundlade sedan 

den andra uppsättningen förutsättningar för arabiskt agerande i området. 

Rörelsen mot självständighet i de av Europa kontrollerade områdena in- 

leddes i Egypten år 1936 med det brittiska mandatets upphävande, vilket 

sammanföll med liknande processer i Västasien. Detta stärkte Egyptens 

västasiatiska orientering och skapade ett tidigt block av självständiga 

arabstater, som i synnerhet efter Palestinakonflikten kom att dominera 

den egyptiska världsbilden. 

Näst i tur att bli av med det europeiska förmyndarskapet yar Eritrea, 

där det från Italien övertagna brittiska förvaltarskapet upphävdes år 

1952. I stället för att bli självständigt anslöts Eritrea som ett auto- 



nomt område till Etiopien för att tio år senare bli helt annekterat av 

detta land. ELF - den eritreanska befrielsefronten - bildades i Kairo 
år 1958 och undantagstillstånd infördes i Eritrea i december 1960. Genom 

att söka arabiskt stöd för sina självständighetsstravanden tvingade ELF 

arabstaterna till att intressera sig för Afrikas Horn i konfrontationens 

och motsattningarnas tecken. 

Den senare koloniala frigörelsen av Sudan år 1956, Somalia år 1960, 

Sydjemen år 1967 och Djibouti år 1978 medförde naturligtvis nya förut- 

sättningar för arabiska ställningstaganden i frågor, som rörde Afrikas 

Horn. I första hand bekräftades den sociala närheten och nödvändigheten 

av att ta stallning: Sudan, Sydjemen och Djibouti ansökte och erhöll 

medlemskap i Arabförbundet omedelbart efter självständigheten; år 1973 

ansåg den somaliska revolutionen tiden vara mogen att "avlägsna de 

hinder, som neokolonialism och imperialism har rest mellan arabiska 

bröder" och att "den somaliska regeringen, den somaliska allmänheten, 

de arabiska nationerna och världens progressiva krafter var överens om 

ändamålsenligheten med ett somaliskt medlemskap i Arabförbundet" . 4  Arab- 

förbundets expansion söderut fortsatte och de afrikanska och arabiska 

"kontinenterna" fördes närmare   aran dra.^ Men även detta kom att ske i 
konfrontationens och motsattningarnas tecken: Somalias medlemskap fram- 

tvingade arabiska ställningstaganden om detta lands territoriella an- 

språk på Etiopien, Djibouti och Kenya. 

Den av kolonialismen sönderslagna funktionella enheten och mängden 

separata utvecklingsprocesser sedan dess har således medfört att lander- 

na i området har blivit förhållandevis perifera för varandras kognitiva 

världskartor, inte heller kan vi tala om ett enhetligt, bestående eller 

ens konsekvent arabiskt agerande i Afrikas Horn. Varje arabstat har 

sina målsättningar och intressen, som dessutom ar snarare ideologiskt 

och politiskt än ekonomiskt betingade. Detta torde vara den främsta för- 

klaringen till de många och tvära omkastningarna i de olika arabstater- 

nas agerande i frågor, som rör Afrikas Horn. Avsaknaden av en enhetlig 

och konsekvent genomförd arabisk politik i området gör att analysen här 

måste brytas upp i en serie kontextuellt betingade "länderanalyser", 

där vi söker att såväl identifiera som förklara de enskilda arabstater- 

nas agerande i Etiopiens konflikter med Eritrea och Somalia samt frågan 

om Djiboutis ställning. Därefter görs ett försök att se på Arabförbun- 

dets handlingsförlamning och avsaknaden av gemensamt arabiskt agerande. 

Egypten 

Vid självständigheten år 1936 var Egypten något av ett land utan iden- 

titet: det hade styrts av britterna samt hade en överklass av turkiskt 

ursprung och en arabiserad befolkning. På 1800-talet hade landets orien- 



tering varit afrikansk och det betraktades inte heller som "arabiskt" 

av de tidiga nationalisterna i Vastasien. Har kan vi också notera att 

det för närvarande, november 1978, förs en debatt i den egyptiska pres- 

sen om graden av landets "arabism", dar man för fram tanken att "egyp- 

tierna inte ar araber, men att de inte kan bortse från den arabiska 

komponenten i sitt öde: gemensamt språk och gemensam kultur. "' 
Möjligheterna att återuppta den afrikanska orienteringen från 1 8 0 0 -  

talet var närmast obefintliga vid tidpunkten för sjalvstandi-eten: med 

undantag för Etiopien var länderna i Nildalen och Afrikas Horn fort- 

farande kolonialt styrda; Etiopien var ockuperat av Italien sedan 1935. 

Däremot sammanföll Egyptens självständighet med Libanons, Iraks, Syriens 

och Transjordaniens, vilket som sagt bidrog till att förstärka landets 

vastasiatiska orientering och förstärka dess "arabism" på närmast poli- 

tiska grunder. På brittisk inrådan var Egypten år 1944 med om att grunda 

Arabförbundet, dar landet till följd av sin befolkningsmässiga och eko- 

nomiska tyngd kom att bli ledande. Den arabiska orienteringen befästes 

sedan av Palestinakonflikten, som kom att dominera egyptisk utrikes- 

politisk aktivitet. Medlemskapet i Arabförbundet ar dessutom viktigt 

för den senare händelseutvecklingen genom att det därigenom blev möjligt 

för länder som Sudan, Somalia, 14auretanien och Djibouti att söka och 

erhålla medlemskap. 

Komplexiteten i Egyptens försök att finna sin identitet och fastställa 

sin utrikespolitiska orientering har av Gama1 Abdel Nasser beskrivits i 

följande ordalag: "Vi kan inte stå och betrakta en världskarta utan att 

förstå vår plats på den. Vi kan inte undlåta att inse, att det finns en 

arabisk cirkel, som omger oss och att denna cirkel ar lika mycket del 

av oss som vi ar del av den . . .  Kan vi bortse från att det finns en 
afrikansk kontinent, dar ödet har placerat oss och som idag ar dömd till 

en fruktansvärd kamp om sin framtid? ... Kan vi bortse från att det 
finns en muslimsk värld, som vi ar bundna till inte enbart genom vår tro 

utan också genom historien . . . " 
Egyptens tredubbla lojaliteter som ett arabiskt, afrikanskt och mus- 

limskt land kompletterades med en fjärde lojalitet efter 1952 års juli- 

revolution: den som ett ledande alliansfritt land. Västmakternas stöd 

till staten Israel och deras försök att inlemma arabvärlden i deras 

militärallianser resulterade i att Egypten deltog i Bandungkonferensen 

och utvecklade nara förbindelser med bl a Titos Jugoslavien, Nehrus 

Indien och Nkrumahs Ghana. Den förda utrikespolitiken radikaliserades 

avsevärt, vilket medförde att landet hamnade i en motsatsställning till 

de moderata och konservativa regimerna inom de arabiska, afrikanska 

och muslimska cirklarna. Denna motsatsställning var i sin tur föga för- 

enlig med föresatsen att utveckla enheten inom dessa tre cirklar. Detta 



skulle ofta leda till utrikespolitisk handlingsförlamning och passivi- 

tet, som förstärktes av att mängden av landets utrikespolitiska åtagan- 

den naturligtvis överskred kapaciteten för deras genomförande. 

Frågan om Eritrea är ett exempel på den handlingsförlamning oförenliga 

lojaliteter och utrikespolitiska målsättningar kunde resultera i. Man 

sympatiserade med den eritreanska befrielserörelsen, som bekämpade en 

konservativ regim, som i sin tur stöddes av bl a USA och Israel och som 

tillät USA att ha militära installationer på sitt territorium. Men Etio- 

pien är också ett afrikanskt land, där den afrikanska enhetsorganisa- 

tionen OAU dessutom har sitt säte. Praktiskt innebar detta att man 

tillät att ELF bildades i Kairo år 1958 och såg genom fingrarna med 

viss eritreansk aktivitet i Egypten. Däremot erhöll ELF inte'något offi- 

ciellt erkännande och nekades att i likhet med övriga afrikanska be- 

frielseorganisationer öppna ett informations- och representationskontor 

i Kairo. I sakfrågan ansåg man att de berörda parterna borde lösa sina 

inbördes meningsskiljaktigheter med fredliga medel. 

Detta tyder på att Egypten inte har tillåtit omedelbara "arabiska" 

intressen stå i vägen för möjligen mera långsiktiga och oartikulerade 

afrikanska målsättningar, som man nu söker att förverkliga inom ramen 

för det afro-arabiska samarbetet.8 Detta mer omedelbara "arabiska" 

intresse skulle i första hand ligga i möjliqheten att omvandla Röda 

Havet till ett arabiskt innanhav, dar kontrollen över Bab-al-Mandeb 

skulle göra den israeliska ockupationen av Sharm-al-Shaikh på Sinaihalv- 

ön meningslös. Det torde vidare vara samma ovilja att ta ställning i 

afrikanska konfliktfrågor, som förklarar att Egypten inte officiellt 

kunde kräva ett franskt tillbakadragande från Djibouti förrän år 1975 

och som resulterade i att ett medlemsland i Arabförbundet för första 

gången i förbundets historia förnekades det stöd, som det ar berättigat 

till enligt stadgan. Somalia uppmanades därmed att lösa sina inbördes 

motsättningar med Etiopien på ett fredligt sätt och avstå från att be- 

gära ett arabiskt erkännande av Befrielsefronten för Västra Somalia. 9 

De senare årens politiska Scenförändringar i Egypten och Etiopien har 

således ironiskt nog resulterat i en med Nasserepoken snarlik situation. 

Denna gång är det emellertid ett moderat Egypten, som ger sitt tysta 

och ickeofficiella stöd åt de eritreanska befrielserörelserna mot ett 

radikalt Etiopien. 

Sudan 

Situationen i Sudan vid självständigheten år 1956 var snarlik men mera 

komplicerad än Egyptens tjugo år tidigare. Landet hade en arabiserad och 

islamiserad befolkning i de norra provinserna samtidigt som befolkningen 



i de tre södra provinserna var mer afrikansk. Inte heller Sudan hade så 

många självständiga afrikanska länder att umgås med, vilket gjorde att 

man följde Egyptens exempel och valde en arabisk orientering för landets 

externa relationer. Tilläggas kan att det vid självständigheten fanns 

starka krafter i Sudan, som ville ha en union med Egypten. 

Britternas tudelning av landet, som isolerade dess tre södra provin- 

ser från de norra, skapade ett omedelbart problem för det självständiga 

Sudan i form av inbördeskrig. Landets polarisering till en "arabiserad" 

och "afrikansk" del bidrog till att befästa dess arabi'ska orientering 

och minskade förutsättningarna för en afrikansk orientering ytterligare. 

Sudans gemensamma gräns med Eritrea och Etiopien gjorde det dock omöj- 

ligt för landet att helt dra sig undan det eritreanska problemet; tro- 

ligen hade man också ett direkt intresse av att på något sätt stödja de 

eritreanska rörelserna så länge som kriget i södra Sudan pågick. I så 

fall var det dock inte fråga om ett öppet eller officiellt stöd. 

Freden i Addis Abeba år 1972 och dekoloniseringen av Afrika förandra- 

de dock villkoren för Sudans utrikespolitik. Man hade inte längre något 

intresse av eller ens råd med att företa sig något, som kunde äventyra 

den inre freden och relationerna med grannländerna. Den förda utrikes- 

politiken kom att präglas av en vilja att fungera som ett slags bro- 

byggare mellan arabvärlden och det icke-arabiska Afrika. Den dubbla 

lojaliteten som ett arabiskt och ett afrikanskt land resulterade dock 

inte i samma typ av handlingsförlamning som i Egyptens fall. I fråga om 

Eritrea försökte man att aktivt gå in i konflikten som medlare, dock 

utan några framgångar. Problemet med relationerna till Etiopien var dock 

att Sudan försökte hålla sig neutral i Eritreafrågan och att man sakna- 

de resurser att kontrollera eritreanernas rörelser på sudanesiskt terri- 

torium. 

Sudans neutralitet i konfliken mellan Eritrea och Etiopien övergavs 

dock på sommaren 1976 till Eritreas fördel. Vad denna utrikespolitiska 

omorientering "egentligen" berodde på är svårt att säga, men mycket 

tyder på att den kan återföras på president Nimairys motsättningar med 

Sudans nationella front, Libyen och Sovjetunionen samt det ökande sov- 

jetiska engagemanget i Etiopien. Sudans nationella front antas allmänt 

ha legat bakom kuppförsöket mot Nimairy i juni 1976, varpå relationerna 

med Libyen (där frontens ledare Sadiq al Mahdi levde i exil) bröts. 

Ungefär samtidigt bytte Libyen sida i Eritreakonflikten och gav sitt 

stöd åt Dergen i Addis Abeba, som sannolikt ledde till att medlemmar ur 

den Nationella fronten erhöll träning i och operationsmöjligheter från 

etiopiskt territorium. Därmed låg Sudan och Etiopien i kollisionskurs 

med varandra. 



Till detta kommer att kriget i Eritrea nu hade brutit ut i full skala 

och antalet flyktingar till Sudan började öka, vilket naturligtvis var 

en belastning för ett land med Sudans resurser. Vidare såg man med oro 

på det tilltagande sovjetiska engagemanget i Etiopien, Sudans relatio- 

ner med Sovjetunionen var ju djupfrysta sedan statskuppen år 1971. 

Hur som helst deklarerade Sudan sitt fulla och öppna stöd för de erit- 

reanska självständighetssträvandena år 1976, vilket kom att inleda en 

sällsam och svåröverskådlig händelsekedja. I anslutning till Fidel 

Castros förslag i mars 1977 på en allians mellan Etiopien, Somalia och 

Sydjemen krävde president Nimairy, att ett gemensamt militärkommando 

skulle upprättas mellan Sudan, Egypten och Saudiarabien. Vidare besökte 

han Aden, Mascat och Mogadishu i syfte att förbereda en konferens om 

Röda Havets säkerhet i Ta'iz i Nordjemen. Mötet hölls samma månad med 

deltagande från Sudan, Egypten, Saudiarabien, Somalia, Nordjemen och 

Sydjemen ( ! ) .  ELF meddelade ungefär samtidigt att organisationen nu er- 

höll bistånd från Saudiarabien och att dess aktiviteter nu hade sam- 

ordnats med Sudans och Somalias. 

I april 1977 anklagades Sudan för att ha gjort intrång på etiopiskt 

område, varpå Sudan omedelbart returnerade anklagelsen i motsatt rikt- 

ning. Mengistu Haile-Mariam uppmanade etiopierna att beväpna sig för 

kriget mot Sudan och Kuwait meddelar att man nu öppet stöder Eritrea 

i kriget mot Etiopien. Det blev dock aldrig något krig mellan Etiopien 

och Sudan, då den somaliska erövringen av Ogadenområdet inleddes på 

allvar på sommaren 1977. Detta anfall kunde inte slås tillbaka förrän 

i mars 1978, då kubanska pansarkolonner stormade ökenområdet i söder. 

Nästa scenbyte för sudanesiskt vidkommande kom redan i december 1977, 

då Den nationella frontens ledare Sadiq al Mahdi återkom från sin exil 

i Libyen och relationerna med Libyen normaliserades. Den nya politiken 

sammanfattades av president Nimairy i följande ordalag: "Vi är redo att 

hjälpa Etiopien och Eritrea att komma överens. Vi önskar en dialog, men 

vi ser gärna självbestämmande för Eritrea. Om de skall ha någon relation 

till Etiopien eller bli oberoende bör avgöras av dem och deras dialog 

med etiopierna ... För övrigt bekämpar jag inte Etiopien, vi ger inga 
pengar eller vapen till Eritrea, då vi själva saknar sådana. Vi låter 

dem (flyktingarna) leva, vi ger dem mat för annars skulle de svälta. 

Vi ger dem också moraliskt stöd, men ingen skall tala om för Sudan, 

vem vi bör stödja moraliskt, om vi anser att deras sak är rättvis."10 

Uppkomsten och avvecklingen av det öppna sudanesiska stödet till de 

eritreanska sjalvständighetssträvandena tyder således på att landets 

Eritreapolitik närmast var en fråga om dess relationer med Nationella 

fronten och Libyen, inte om mer explicita målsättningar i fråga om 

Af rikas Horn. 



Libyen 

Av de återstående nordafrikanska arabländerna är det egentligen bara 

Libyen och Somalia, som på något sätt har engagerat sig i Afrikas Horn. 

Libyens agerande kannetecknas inte av samma försiktighet som t ex 

Egyptens och Sudans, men Afrikas Horn torde som sådant vara av under- 

ordnat intresse för libyerna. Landets utrikespolitik kannetecknas som 

bekant av en uttalad radikalism och domineras helt av Palestinakonflik- 

ten och sökandet efter en radikal arabisk enhet. ställningstagandena i 

fråga om Afrikas Horn underordnas därmed dessa viktigare målsättningar 

och blir frågor om politisk ändamålsenlighet för de senares förverk- 

ligande. Så länge som Etiopien var ett traditionalistiskt kejsardöme 

med stöd från USA och Israel, så länge som man ansåg det finnas "hopp" 

om Egypten och Sudan och så länge som relationerna mellan Eritrea och 

de konservativa arabiska regimerna var obefintliga, var det naturligt 

för Libyen att ge sitt stöd åt Eritrea. 

Som vi redan har sett har samtliga av dessa grundförutsättningar för 

libyskt stöd till Eritrea försvunnit. Det blev ett direkt intresse för 

Libyen att försöka att försvaga regimerna i Kairo och Khartoum till 

följd av deras tilltagande Israelvänlighet och ovilja till djupare ara- 

bisk enhet. Efter revolutionen i Etiopien och Dergens radikalisering i 

början av 1976 saknade man anledning att stödja ett allt mera moderat 

Eritrea mot ett allt mer progressivt Etiopien, speciellt som relationer- 

na mellan Etiopien och Sudan försämrades och relationerna mellan Eritrea 

och Sudan förbättrades. Libyen var därmed redo att överge sin arabiska 

nationalism och "ge det stöd, som behövs för att slå tillbaka alla ini- 

från eller utifrån mot Etiopien riktade konspirationer". 1 1  

Utvecklingen skulle emellertid inte stanna här. Sudans minskade entu- 

siasm inför de egyptiska fredssträvandena med Israel banade väg för en 

normalisering av landets relationer med Libyen i december 1977. Detta 

innebar bl a att Sadiq al Mahdi kunde återvända från sin exil och att 

det öppna sudanesiska stödet åt Eritrea återigen försvann. En av anled- 

ningarna att stödja Dergen mot Eritrea var därmed borta. Insatsen av 

kubanskt pansar och ryska rådgivare i Etiopiens krig mot Somalia i mars 

1978 införde ett annat nytt element, som var anatema för libyerna. Man 

konstaterade plötsligt att "i Östafrika har Mozambique erhållit sitt o- 

beroende, men att Djibouti och Eritrea kvarstår som olösta problem" och 

menade att de afrikanska länderna kan och bör lösa inbördes menings- 
12 skiljaktigheter utan inblandning utifrån. 

Detta tyder på att Libyen i motsats till vad som ofta har hävdats 

inte har fungerat som ett sovjetiskt ombud i Afrikas Horn. Detta intryck 

förstärks av att relationerna mellan Libyen och Somalia har varit oför- 



ändrat goda efter den somaliska revolutionen år 1969. Sedan dess har 

Somalia erhållit ekonomiskt bistånd från Libyen, som utöver detta till- 

hör det fåtal arabländer, som har utvecklat direkta ekonomiska intressen 

i Somalia genom gemensamt ägda företag inom utvecklingsfinansiering, 

sjöfart och jordbruk. 

Somalia 

Relationerna mellan Somalia och Eritrea har däremot varit konsistent 

goda över tid, aven om det finns en viss försiktighet i det somaliska 

ställningstagandet i själva sakfrågan om eritreanskt oberoende. Repre- 

sentanter för de eritreanska befrielserörelserna har kunnat resa om- 

kring på somaliska pass och Somalia var det första land, som tillät ELF 

att öppna ett informations- och representationskontor på sitt territo- 

rium. Kanske till följd av Somalias långsiktiga intresse av att utveck- 

la det afro-arabiska samarbetet är man som sagt försiktig i själva sak- 

frågan och anser att man "starkt tror på självbestämmanderätt för alla 

folk och att eritreanerna inte bör utsättas för förstörelse på nuvaran- 

de nivå. Om det skall finnas något slags samband mellan Eritrea och 

Etiopien, bör det inte vara påtvingat med hjälp av väpnat våld, som den 

nuvarande regimen i Addis Abeba fortfarande försöker med. " l  

Irak, Syrien och Sydjemen 

Arabländerna i Västasien har inte mött samma typ av motsättningar i ut- 

formningen av sin afrikanska politik som Egypten och Sudan, de har inte 

heller haft samma omedelbara intresse av att engagera sig i dessa frå- 

gor. Det är således från Syrien och Irak - samt PLO - som de eritreanska 
självstandighetssträvandena har kunnat erhålla ett odelat och konsekvent 

stöd. Det ar också dessa, som har fungerat som eritreanernas talesman i 

olika inomarabiska fora och som har försökt förmå Arabförbundet till att 

ta upp frågan på dess agenda. Då detta inte har lyckats har man gång på 

gång fört fram sin förvåning över att Arabförbundet inte vill befatta 

sig med "våra bröder i Eritrea, som är del av vårt folk och vår nation, 

trots att alla andra frågor angående ockuperat arabiskt land har be- 

handlats." Vidare hävdar man att detta "inte är en fråga om inblandning 

i Etiopiens inre angelägenheter, då Eritrea inte är och aldrig har varit 

del av Etiopien. " l  

Anledningen till detta till arabism förklädda intresse för ett sjalv- 

ständigt Eritrea från dessa radikala regimers sida ligger naturligtvis 

i möjligheten att omvandla Röda Havet till ett arabiskt innanhav. Eri- 

treanerna sjalvahar gång på gånghävdatatt"al1a" strategiskavisualiserin- 

gar avarabländernas politiska, militäraochekonomiskamålsattningar som 

inteutgår frånett oberoende Eritrea innehåller en lucka, somIsraeloch 



imperialismen kommer att använda som en språngbräda. " l  I fråga om Eri- 

treas arabism har en talesman för ELF sagt följande: "Syrien, Irak och 

det palestinska motståndet har alltid varit och är fortfarande våra 

basta vänner. Ar vi då baathister? Nej. Försöker vi vara araber eller 

muslimer? Nej. Det enda vi kampar för ar att befria Eritrea åt eritrea- 

nerna. Men detta innebar naturligtvis inte att vi bortser från våra med 

arabvärlden gemensamma intressen."16 Arabismen är således en fråga om 

politisk ändamålsenlighet aven för Eritrea. 

Det intressanta har är egentligen anledningen till att Sydjemen föll 

bort från denna radikala pro-eritreanska front någon gång år 1976/77. 

Vad denna omorientering egentligen beror på kan inte besvaras i detta 

sammanhang. Inte heller kan vi saga något säkert om anledningarna till 

den omprövning av landets pro-etiopiska hållning, som inleddes på våren 

1977 och som tycktes fortsatta fram till avrättningen av president Salirn 

Robaia Ali sommaren 1978. Det ar möjligt att Sydjemens agerande kan för- 

klaras utifrån landets tidigare isolation från arabvärlden och president 

Robaia Alis försök att bryta denna isolering. 

De konservativa regimerna i Vastasien 

De övriga mer traditionellt eller konservativt orienterade arabländernas 

ställningstaganden i fråga om Afrikas Horn kännetecknades av något vi 

närmast kan kalla passivitet och ointresse fram till hösten 1976. De 

enda undantagen har var Kuwait och Abu Dhabi, som inte heller lade sig 

i det politiska spelet i området utan nöjde sig med att ge Somalia av- 

sevärt ekonomiskt bistånd sedan landet blivit medlem av Arabfördunet år 

För Kuwaits del förklaras detta bistånd till det radikala Somalia av 

landets traditionella "livförsakringspolitik", som går ut på bistånd 

till alla arabiska länder oavsett politisk schattering och neutralitet 

i inom-arabiska tvistefrågor. Abu Dhabis - och De förenade arabemira- 
tens - utrikespolitiska orientering förefaller vara snarlik Kuwaits. 
I fråga om biståndet till Somalia lär Abu Dhabis härskare sheikh Zayid 

ha sagt att "Jag bryr mig inte om vilken politik ni har hemma, men ni 

kan få så mycket pengar ni vill från oss. " l  

Det politiska engagemanget från dessa länder i Afrikas Horn tycks 

följa från den etiopiska revolutionen, Dergens radikalisering år 1976 

och den utökade kubanska och sovjetiska närvaron i Etiopien. Man, dvs 

främst Saudiarabien, började att oroa sig över Röda Havets säkerhet, 

vilket ledde till den redan omtalade säkerhetskonferensen i Ta'iz i 

Nordjemen. Somalia erbjöds avsevärt utvecklingsbistånd, om Landet trap- 

pade ned sina relationer med Sovjetunionen. Ett ställningstagande för 



Eritrea underlättades i detta läge av att de eritreanska rörelserna 

framstod i en moderatare dager sedan Osman Sabbes grupp hade accep- 

terats av de andra. 

Det finns naturligtvis olika uppfattningar om hur tillförlitligt och 

långsiktigt Saudiarabiens och de övriga konservativa arabländernas 

politiska stöd för ett oberoende Eritrea till slut är. Ett återkommande 

antagande är att stödet till Eritrea fortsätter tills Dergen i Addis 

Abeba faller i dess nuvarande sammansättning. ELFs inställning till 

detta stöd ar enligt Ahmad Nassir att "de konservativa regimerna inte 

manipulerar oss, relationerna med dem är Sabbes verk ... Om en pro- 
amerikansk förändring kommer till stånd i Ad.dis Abeba skulle troligtvis 

flera arabiska regimer åter alliera sig med Etiopien och det' socialis- 

tiska lägret skulle återvända till sina gamla vänner, Somalia och Eri- 

trea."18 

Det arabiska perspektivet på Afrikas Horn 

Den alltför kortfattade och summariska framställningen över de olika 

arabländernas agerande i Afrikas Horn tyder framförallt på att dessa 

praktiskt taget saknar långsiktiga målsättningar och intressen i Hornet. 

Den förda politiken ter sig motsagelsefull och ombytlig, om vi försöker 

relatera den till sakfrågorna i Hornet. Men om vi tar hänsyn till den 

låga prioritetsgrad Afrikas Horn uppenbarligen har i arabisk utrikes- 

politik blir bilden betydligt klarare: ställningstagandena för eller 

mot någon av parterna i konflikterna i Hornet bestäms som sagt av för 

stunden given politisk ändamålsenlighet för andra och viktigare målsätt- 

ningar. Stödet till de eritreanska självstandighetsrörelserna har så- 

ledes motiverats av en strävan att befrämja "stabilitet" för Saudiara- 

biens del, viljan att omvandla Röda Havet till ett arabiskt innanhav i 

konflikten med Israel för Syriens och Iraks del. Stödet till regimen i 

Addis Abeba var ett satt för Libyen att öka pressen på Sudan ... 
Av detta följer att det inte heller kan finnas ett enhetligt arabiskt 

perspektiv på Afrikas Horn. Detta ar egentligen självklart, då begreppet 

"arabisk" som sådan saknar entydigt innehåll, t o m dess språkliga tack- 

ning ar approximativ. Vad är det som gör att somalierna ar araber men att 

etiopierna inte ar det; vad ar det som gör att egyptiern var afrikan i 

förrgår, arab igår och arabiserad idag? Begreppet "arabisk" är därmed 

närmast politiskt betingat, även om det tycks förutsatta en viss odefi- 

nierbar grad av social närhet: de länder, som säger sig vara arabiska 

och som accepteras som sådana av andra länder, som kallar sig arabiska. 

ar numera medlemmar av Arabförbundet. 



Arabförbundet, som grundades 1944, ar det första exemplet på försök till 

samarbete och koordinering mellan en grupp länder i tredje världen utan 

överinseende av de forna kolonialmakterna. Dess politiska betydelse får 

därmed inte underskattas, men i likhet med andra internationella organi- 

sationer fungerar den närmast som ett utredningsorgan och diskussions- 

forum för medlemsländerna; dess beslut ar inte bindande och de får 

närmast ses som uttryck för något slags minsta gemensamma nämnare för 

medlemsländernas uppfattningar. Arabförbundets förmåga att utveckla en 

viss politik i fråga om Afrikas Horn framstår således som ytterst be- 

gränsad. 

Arabförbundets politiska verksamhet har naturligtvis kommit att bli 

präglad av Palestinakonflikten, kapaciteten och viljan att tackla andra 

frågor har så att saga varit begränsad. Ar 1973 kom Arabförbundets 

intresse dock att utsträckas till Afrika, sedan Somalia och Mauretanien 

hade blivit medlemmar och sedan flertalet afrikanska stater hade brutit 

sina diplomatiska förbindelser med Israel. Det afro-arabiska samarbetet 

inleddes med Arabförbundet och OAU som grundstenar och koordinerande 

organ. Föresatsen att utveckla ett dylikt samarbete innebar dock att 

problematiken i Egyptens och Sudans afrikanska politik nu har överförts 

på Arabförbundet. Det ar nu svårt att ta stallning för någon part i 

inomafrikanska motsättningar, grundregeln har ar att Arabförbundet 

endast stöder de befrielseorganisationer, som erkänns av såväl Arabför- 

bundet =m OAU. l 9  Detta innebär naturligtvis att det kollektiva ara- 

biska agerandet i Afrikas Horn och i Afrika i övrigt endast kan galla 

icke-kontroversiella ämnesområden. 

NOTER 

1 .  Ordet "arab" betyder egentligen beduin, vilket innebar att t o m 
nutida bofasta araber själva kallar sig "arabers söner". 

2. Sultanatet Oman kontrollerade då båda sidor av Hormuzsundek och 
härskaren hadedenobehagliga ovanan att uppbära tull av de fartyg, 
som passerade sundet. 

3. Arabiska ar det officiella språket i de flesta länderna i regionen, 
ink1 Egypten, Sudan och Djibouti. Den var ett officiellt språk i 
Somalia tills det somaliska skriftspråket infördes för några år 
sedan. Amhariska är det officiella språket i Etiopien. 

4. Somali Revolutionary Socialist Party Formed, annons införd av den 
somaliska regeringen i Middle East Annual Review 1977, The Middle 
East Review Co Ltd, London 1976. 

5. Uttrycket ar ursprungligen Léopold Senghors. 

6. Se t ex Egypt Faces Identity Crisis i The Middle East, London, 
December 1978. 

7. Gama1 Abdel Nasser, The Philosophy of the Revolution, United Arab 
Republic Ministry of National Guidance, State Information Service. 



8 .  För en närmare analvs av det afro-arabiska samarbetssträvandena. 
se Gösta Tompuri & Änders Närman, The Afro-Arab Cooperation for' 
Liberation and Development, Avdelningen för freds- och konflikt- 
forskning, Göteborg 1976 .  

9. The Middle East, London, November 1 9 7 7 .  

10.  Intervju med president Jaafar al Nimairy i The Middle East,London, 
December 1977 .  

1 1 .  Citatet är hämtat från Arab Dawn, London, July 1977 .  

12.  Arab Dawn, London, April 1 9 7 8 .  

13. Intervju med Somalias vicepresident överste Ismail Ali Abu Bakr i 
Arab Dawn, London, October 1 9 7 5 .  

1 4 .  Se t ex The Middle East, London, August/September 1975 .  

1 5 .  Som ovan. 

1 6 .  Intervju med ELF-talesmannen Ahmad Nasser i The Middle East, 
London, December 1977 .  

17 .  Ett uttalande från augusti 1976 ,  återgivet i The Middle East, 
London, February 1977 .  

18 .  Samma som not 16 ovan. 

19 .  Enligt paragraf 42 i Joint Declaration and Plan of Action of Afro- 
Arab Cooperation, Adopted by the Joint Meeting of the African and 
Arab Ministerial Comrnittees, League of Arab States Secretariat 
General, Cairo 1975 .  



Dev Murarka 
Stormaktsintressen och Afrikas Horn 

Det är en historisk olycka för små och svaga stater att befinna sig i 

en position som har strategiskt intresse för andra. På senare tid har 

regionen omkring Afrikas Horn visat vilka tragedier som kan drabba 

sådana stater om de försöker handla på ett sätt som inte står i 

proportion till deras maktresurser. Stormakterna kommer oundvikligen att 

bli berörda, samtidigt som de lokala aktörernas handlingsfrihetblir 

kringskuren. Från moralisk synpunkt kan detta ibland te sig förkastligt; 

men i ett geopolitiskt perspektiv är det oundvikligt. 

Afrikas Horn förekommer inte längre så mycket i nyheterna - idag är det 
Iran och Indokina som fångar världens intresse. 14en Afrikas Horn har 

inte fallit till ro, och krisen där är lånqtifrån överstånden. >Tär krisen 

där var som mest akut, var stridens hetta visserligen hög, men föqa 

Ijus kom att kastas över krisens ursprung eller över karaktären hos de 
inblandade stormaktsintressena. För en del iakttagare räckte det att 

Sovjetunionen var inblandad för att det skulle uppstå en hysteri av 

sådana proportioner att det nästan blev omoraliskt att betrakta pro- 

blemen kyligt och objektivt. Man antog att Sovjetunionen strävade efter 

att dominera området, och att detta syftade till att strypa Väst. I 

debattens hetta utväxlades anklagelser och motanklagelser mellan Väst 

och Moskva till den grad att man såg bort från de afrikanska intressen 

som berördes av krisens utgång. 

Händelsernas gång har emellertid utvicat att det mesta av den debatten 

inte bara var irrevelant i fråga om de problem som stod på spel utan 

också avsiktligt missvisande. Den uppväckte farhågor och förväntningar 

som varken var berättigade eller kom att uppfyllas. De problem som gav 

upphov till krisen kvarstår fortfarande olösta. I den mån problemen nu 

håller på att bli mera klarlagda, beror det sannerligen inte på de 

panikmakare i västlig press och bland amerikanska ledare som försökte 

förvirra begreppen. 

Sovjetunionens roll - 

Ilär det gäller inblandning utifrån i krisen vid Afrikas Horn, är uppen- 

barligen Sovjets roll särskilt synlig. Man kan inte heller utesluta USA, 

eftersom det i ord och gärningar ivarje fas av krisen inte bara för- 

värrade en redan mycket komplicerad situation utan också förlängde en 

onödig konflikt. Särskilt kom somalier ocheritreaner att tjäna som 



kanonmat till gagn för den antisovjetiska religion som för närvarande 

dominerar amerikansk utrikespolitik. Det blir därför så mycket viktigare 

att granska den avgörande roll som Sovjet spelade i händelsernas ut- 

veck1 ing . 
Det faller utanför ramen för denna artikel att behandla de förlopp i 

regionen som till slut kom att utlösa krisen. Det blir emellertid nöd- 

vändigt att beröra dem i den mån makter utanför regionen reagerade på 

dem. 

Låt oss börja med att sammanfatta Sovjetunionens uppfattning av 

situationen: Etiopien har från sina koloniala och feodala dagar ärvt 

ytterligt komplicerade gräns- och nationalitetsproblem. Detta är inte 

ovanligt i Afrika eller Asien. Men problemens särskilda karaktär består 

i att landets själva existens som aktör står på spel och beror på 

problemens lösning inom nationella ramar. Att lösa dem på separatismens 

grundval skulle innebära att förstöra Etiopien som nation. I sydöst gör 

somalierna anspråk på ett stort stycke etiopiskt territorium, särskilt 

Ogaden. Om detta anspråk skulle accepteras, skulle det innebära 

att Etiopien förlorade sin enda järnvägsförbindelse med havet, den till 

Djiboutis hamn, över vilken halxa Etiopiens utrikeshandel passerar. Om 

man skulle gå med på att Eritrea finge utträda ur Etiopien, skulle det 

bli en liten kontinentalstat genom att förlora hela Rödahavskusten. Den 

etiopiska ekonomins pulsåder har alltid gått genom dess kustområde, och 

förlusten av detta skulle nästan helt Ödelägga den. Dessutom skulle 

eftergifter åt somaliska eller eritreanska krav uppmuntra andra etniska 

grupper att begära självständighet, och även det instängda Etiopien 

skulle därmed bli offer för ytterligare uppsplittring. Om Etiopien skall 

bevaras som nation, måste det därför få hjälp mot dessa utmaningar mot 

dessintegritet.Nyckeln till den politik Sovjet för i området måste ses 

i denna grundläggande uppfattning av förhällandena där. Därtill mAste 

man lägga andra faktorer som senare fick Sovjet att ge sitt stöd till 

Etiopien på ett så omfattande och effektivt sätt. Detta stöd kom sjalv- 

fallet överraskande, eftersom Sovjet dittills hade engagerat sig i Soma- 

lia och inte i Etiopien. Det var med Somalia som Sovjet hade underteck- 

nat ett vänskapsavtal den 1 1  juli 1974, och de ekonomiska och politiska 

banden mellan dem gick tillbaka till 1963. Själva tidpunkten för under- 

tecknandet var också av betydelse, eftersom det skedde just nar Etiopien 

höll på att kasta av sig kejsar Haile Selassies långvariga styre, vilket 

gav upphov till akuta bekymmer i Somalia beträffande dess säkerhet. Det 

var därför naturligt att sluta sig till act Sovjet skulle komma att stå 

på Somalias sida i eventuella dispyter med Etiopien. 

Men detta sken var missledande, eftersom Sovjets engagemang i Somalia 

hade två sidor. A ena sidan var det uttryck för ett äkta intresse i att 

bevara Somalias enhet gentemot yttre angrepp, eftersom man i Mogadishu 



hyste fruktan för både Etiopien och Kenya. Båda dessa länder be- 

traktade Somalia med misstänksamhet och fientlighet, eftersom 

somalierna gjorde anspråk på delar av deras territorier för att förverk- 

liga sitt mål om ett Storsomalia, innefattande även somalierna i för- 

skingringen bosatta på dessa territorier. A andra sidan hade Moskva inget 

intresse av att,uppmuntra eller stödja någon somalisk äventyrspolitik i 

denna riktning. Den slutliga brytningen mellan Somalia och Sovjetuninonen, 

vilken kom till stånd vid ett möte mellan president Siad Barre och 

statsminister Alexej Kosygin den 30 augusti 1977, handlade just om detta. 

Från sovjetisk sida klagade man i skarpa vändningar över att ha blivit 

vilseledda av Mogadishu och över att somalierna effektivt hade dolt de 

förberedelser man gjorde inför invasionen av Ogaden. Kosygin fortsatte 

att försäkra Barre att Etiopien inte hade några planer på att anfalla 

Somalia, och att båda ländernas intressen skulle vara bast betjanta 

av förhandlingar. Moskva gjorde med andra ord det uttryckligt, som 

alltid hade varit tyst förutsatt, nämligen att Somalia hade lägre 

prioritet än Etiopien. Man hade dittills knappast insett att Sovjets 

intresse i Somalia hela tiden delvis hade berott på att Sovjet inte 

kunde få tillträde till Etiopien, eftersom dess vag till Addis Abeba 

stängdes av de nara band som hade förelegat mellan Washington och den 

kejserliga regimen. Revolutionen i Etiopien kom att förändra denna 

ekvation. Den vikt Sovjet tillägger Etiopien i Afrika är ingalunda av 

färskt datum. Ryska intressen i Etiopien finner man redan på 1600-talet, 

när man försökte få med Etiopien i en anti-turkisk allians, vilket 

emellertid misslyckades på grund av bristande kontakter med och kun- 

skaper om Etiopien. På 1800-talet tog man mera praktiska steg för att 

etablera kontakter med Etiopien, bl a genom att försöka förena de 

ortodoxa kyrkorna i Etiopien och Ryssland. Intressant nog kom emeller- 

tid strategiska överväganden i första hand redan i de första ryska 

reflektionerna över Etiopien, och på 1880-talet kunde berlinkorrespon- 

denten till Moskovskie Vjedomosti påpeka att "ett återuppväckt 

Abessinien skulle kunna bli en vaktpost vid Röda Havets södra utlopp". 

Betraktelser över Sovjets intressen i Etiopien måste ta med i berakning- 

en det enkla faktum att Etiopien är den enda icke-islamiska och icke- 

arabiska strandstaten vid Röda Havet. 

Detta element av kontinuitet i Moskvas syn på Etiopien ar föga för- 

vånande , eftersom geografi inte förändras drastiskt med tiden. I jäm- 
förelse med 1800-talet, eller t o m med förkrigstiden har vägen genom 

Röda Havet i hög grad ökat i betydelse, och det är i dag en uttrycklig 

sovjetisk politik att försöka att se till att Röda Havet inte blir en 

arabisk insjö, vilket det skulle kunna bli om det huvudsakligen 

islamiska Eritrea skulle bli oberoende och Somalia skulle komma att 

dominera Djibouti. Krisen vid Afrikas Horn har kommit till stånd genom 



en högst brännbar blandning av geopolitiska faktorer och en komplicerad 

utspridning av folkslag. Krisen kan inte lösas utan en vSlövervagd 

kombination av yttre tryck och tvingande inre utvecklingar. Det problem 

som varje yttre makt står inför när den har att göra med Afrikas Horn 

är därför hur man kan uppmuntra uppkomsten av en inre jämvikt dar utan 

att rubba den yttre och geopolitiska balansen. Så länge som lugn rådde i 

området, bevarades ett slags grovt status quo. USA upprätthöll en närvaro 

och ett inflytande i Etiopien, som balanserades av den sovjetiska när- 

varon i Somalia. Detta status quo vältes över ända av den gam1.a ordning- 

ens fall i Etiopien, vilket omedelbart utlöste krisen. Denna utveckling 

tillspetsades av de dramatiska förändringar som ägde rum i Mellanöstern 

före och efter oktoberkriget mellan ~ g y ~ t e n  och Israel år 1973. 

Det märkliga i situationen är nu att det sovjetiska engagemanget i krisen, 

vilket har påståtts förändra maktbalansen i området, kom att öka på 

grund av Sovjets strävan att återställa den inre jämvikten. En kom- 

plicerad harva av Överväganden låg utan tvivel bakom denna strävan, och 

man måste ta var och en av faktorerna i betraktande för sig, både för 

att förstå hur den totala sovjetiska politiken kommit att utformas och 

för att förstå hur de hänger samman med varandra. 

Strategiska övervägande; 

I första rummet kommer då strategiska Överväganden, aven om dessa hör 

till dem som diskuterats minst i sovjetiska uttalanden, och då i regel 

indirekt. Detta ligger i lirije med den sovjetiska traditionen att av- 

skärma allmänheten från sådana tunga maktpolitiska aspekter. Däremot 

passar det dåligt samman med den idealistiska och altruistiska bild av 

Sovjets utrikespolitik somdessmassmedia gärna framställer. Ivilketfall 

s o m h e l s t ä r b e s l u t s f a t t a r n a i M o s k v a v a r k e n o k u n n i g a o m e l l e r l i k g i l t i g a i n -  

f ö r d e t f a k t u m a t t v ä g e n g e n o m S u e z k a n a l e n o c h R ö d a H a v e t ä r d e n k o r t a s t e v ä g  

s o m u n d e r h e l a å r e t f ö r b i n d e r d e n s o v j e t i s k a F j ä r r a n Ö s t e r n m e d d e s s  europeis- 

kadelar. Detta faktumhar ytterst viktiga ekonomiska och flottstrategiska 

konsekvenser för Moskva. Till dessa Överväganden lägger man också den 

amerikanska flottans ökande närvaro i Indiska Oceanen, vilken ses med 

så mycket större allvar eftersom Persiska Viken är en viktig del av den. 

Det är sant att det mest allmänt spridda intrycket är att det ar Sov- 

jetunionen som försöker dominera Indiska Oceanen och hotar den 

amerikanska säkerheten. Därvid ser man emellertid bort från det grund- 

läggande faktum att det är Sovjet och inte USA som är särskilt sårbart 

inför fientlig närvaro i Indiska Oceanen och Persiska Viken. Den sov- 

jetiska flottan kan t ex inte nå några mål i USA från Indiska Oceanen, 

och ännu mindre från Persiska Viken. Däremot kan en amerikansk mellan- 

distansrobot som avlossas från Persiska Viken nå mycket känsliga rcål i 



Sovjetunionen, t ex centret för rymd- och robotforskning i Lop Nor. 

Ryssarna har inte råd att bortse från ett så elementärt faktum. Trots 

att de svårligen kan motverka den västliga propagandan effektivt, ar de 

tvungna att försöka trygga sin säkerhet även till priset av att deras 

åtgärder kommer i ett felaktigt ljus. Detta innebär att varje form av 

västligt herravälde över Röda Havet eller andra former av västlig domi- 

nans som leder till att Röda Havet kan komma att stängas för sovjetisk 

sjöfart, är högst oacceptabel för Sovjetunionen. Det innebar också att 

Sovjet måste ha vänliga relationer med, och inflytande över, en eller 

flera av strandstaterna vid Röda Havet. Innan Etiopien kom på vanskaplig 

fot med Moskva, tjänades detta intresse av den sovjetiska vänskapen med 

Somalia, med dess omfattande flottanlaggningar i Berbera (även om det 

skulle vara att tänja begreppet mycket vitt att tala om en flottbas dar). 

Sovjet hade också vänskapliga förbindelser med Sydjemen, som har en ut- 

märkt hamn i Aden. Båda dessa stater var emellertid arabiska, och detta 

faktum spelade en betydande roll vid Sovjets omsvängning till Etiopien, 

aven om Sydjemen i mycket betydande grad kom att hjälpa Sovjet i dess 

roll i Etiopien. 

Detta hängde också samman med den bakgrund till den sovjetiska poli- 

tiken som Mellanöstern utgör. omvälvningen i Etiopien ägde rum i en 

period då Mellanöstern hade förändrats som resultat av 1973 års krig och 

arabernas upptäckande av den makt oljan innebar. I denna förändring stod 

Sovjetunionen som förloraren. Fram till slutet av sextiotalet var Sovjet- 

unionen fast etablerad i Egypten, och dess mellanösternpolitik baserades 

härpå. Men nar Sadat kom till makten efter Nassers död, valde han att 

dra sig ur den arabiska kampen mot Israel, och försöka få en uppgörelse 

till stånd med Israel genom att utnyttja USA som hävstång. Som led i 

denna process kastade han ut ryssarna ur Egypten år 1972, och genomförde 

kriget 1973 för att tvinga USA att sätta igång en politisk process för 

att sammanföra Israel och Egypten. Förlusten av Egypten kom, liksom de 

konservativa arabstaternas och den storhetsvansinnige shahens i Teheran 

uppgång, att förstärka det sovjetiska sökandet efter vänner i området. 

Etiopien passade val in i den situation som höll på att uppstå, särskilt 

när en vänsterregim började utvecklas där. 

De sovjetiska farhågorna gick ut på att kontrollen över Röda Havet 

skulle falla helt i arabiska händer, och särskilt i konservativa arabis- 

ka händer som Saudiarabiens, om Etiopien förlorade Eritrea; och alla 

arabstater, konservativa eller radikala, stödde eritreanerna eftersom 

dessa till Övervägande del var muslimer. I och med att Somalia redan för- 

beredde sig för att förverkliga sina territoriella anspråk på Etiopien 

och eritreanerna effektivt undergrävde Addis Abebas maktstal'lning, skulle 

Etiopien inte längre komma att ha tillträde till Röda Havet, kanske inte 



ens överleva. Genom att hjälpa Etiopien skulle Sovjetunionen därför 

hjälpa sig själv att hålla passagen genom Röda Havet fri. Vad analyti- 

kerna i Sovjet var mest radda för var att arabisk kontroll över Röda 

Havet i det långa loppet skulle betyda amerikansk kontroll, eftersom 

shahen litet längre bort var ännu mera fast besluten att starka de ameri- 

kanska positionerna i området. Av dessa skal fanns det så mycket större 

grund att agera förebyggande genom att göra sig till vän med det belagra- 

de Etiopien. 

Vad som kanske började med en enkel strategisk idé kom emellertid att 

utvecklas till en process med sin egen dynamik och med allt större om- 

fattning. Med tanke på dess nederlag i det arabiska karnområdet kom det 

att te sig allt mera tilltalande för Sovjet att etablera inflytande över 

hela området kring Afrikas Horn för att på så sätt kompensera sig för 

förlusten av inflytande på det andra hållet. Dessutom hade man en före- 

ställning om att om Sovjetunionen kunde havda sig vid Afrikas Horn, så 

skulle detta bidra till att dessutom återvinna vänner och inflytande i 

arabvärlden. Man kunde återerövra centrum genom att börja i periferin. 

Som vi kommer att se, var denna strategi inte helt förfelad, även om 

Moskva inte vann Egypten tillbaka. 

Den afrikanska dimensionen 

Men hur det an förhöll sig med de dimensioner av Afrikas Horn som för 

Moskva definierades av >lellanöstern - och dessa hade uppenbar geopoli- 
tisk betydelse-så fanns det en ännu viktigare dimension: Afrika. Det 

som förvånade de flesta iakttagare i fråga om omfattningen av det sovje- 

tiska engagemanget i Afrikas Horn var att det kom så snart efter de stora 

besvärligheter som dess engagemang i Angola hade medfört. Man förbisågdå 

att det just var erfarenheterna från Angola som uppmuntrade Sovjet till 

en djärvare linje i Afrika. Fram till Angola hade de sovjetiska erfaren- 

heterna i Afrika varit föga uppmuntrande. Avkoloniseringen av Afrika 

hade, med undantag av Algeriet, dittills varit en tämligen stillsam 

historia, som innebar att svarta borgerskap efter förhandlingar tog över 

makten från de europeiska makterna. Angola var det första fall dar en 

långlivad revolutionär rörelse med marxistisk inriktning i triumfens 

ögonblick riskerade ett nederlag mot en intervention utifrån, från USA 

och Sydafrika. Till allmän förvåning lyckades Sovjet spräcka deras bluff 

och därmed rädda XPLA-regeringen. I loppet av denna operation hade Afrika 

blivit radikaliserat som aldrig förr, och ryssarna applåderades av de 

flesta afrikanska staterna, med undantag av en del av de fransktalande. 

Vid Afrikas Horn förelåg än en gång ~ituat~ionen att en radikal regim med 

bräckligt fotfäste belägrades av yttre fiender, och likheten mellan 



dessa fall måste ha uppmuntrat de sovjetiska analytikerna till att hop- 

pas på framgång, även om det naturligtvis också fanns skillnader mellan 

fallen. 

Angola och Etiopien representerade därmed en ny fas i Afrikas post- 

koloniala historia, ett omfattande försök att bryta med den bekväma neo- 

kolonialism som med sådan framgång opererade i de tidigare franska kolo- 

nierna i Afrika. Man s!~all inte underskatta den ideologiska dragnings- 

kraft detta hade i Moskva, eftersom det antydde att Afrika i en viss 

mening verkligen var moget för revolution. Till skillnad från kineserna 

önskade ryssarna emellertid inte oroa eller stöta de konservativa 

harskande klasserna i Afrika med vilda revolutionära slogans. Tvärtom 

arbetade Moskva hårt för att uppnå en konservativ trovärdighet. 

De flesta stater och ledare i Afrika, konservativa eller radikala, ar 

skräckslagna inför möjligheten av konflikter om territorium. Den euro- 

peiska kapplöpningen om Afrika kom olyckligtvis att ge kontinenten ett 

arv av gränser som tar föga hänsyn till geografiska, etniska eller re- 

ligiösa faktorer. Att korrigera de besvärliga gränser man ärvt skulle 

emellertid kasta Afrika in i andlösa strider. Av detta skal ar en av 

huvudprinciperna i stadgan för OAU (Organisationen för afrikansk enhet) 

att ingen skall tillåtas utvidga sitt territorium, och OAU har kanske 

haft större framgångar med havdandet av denna princip än med något annat. 

Det är en princip som Sovjet, med tanke på de territoriella anspråk Kina 

och Japan gör, kan hylla med entusiasm - vilket i afrikanska ögon fram- 
står som en stor dygd hos Sovjet. 

I fallet Angola kunde Sovjet övertygande argumentera för att de inte 

blandade sig i ett inbördeskrig, utan hjälpte en legitim stat mot yttre 

angrepp maskerade som aktioner från en konkurrerande fraktion. I det 

etiopiska fallet skulle detta ha varit svårare att hävda, men Somalias 

framstöt in i Ogaden oroade de afrikanska staterna så mycket att den 

sovjetiska aktionen kom att vinna deras motvilliga gillande. Det kom 

också att framstå som en fråga mellan arabiska och icke-arabiska afri- 

kaner, eftersom afrikanerna var missnöjda med det stöd arabstaterna gav 

både till Somalia och till de eritreanska separatisterna. 

Efter hand som krisen vid Afrikas Horn fördjupades började ryssarna 

tvivelsutan också att se andra fördelar med sin kurs. En av dessa var 

att den ytterst effektivt bidrog till att lösa upp de afrikanska banden 

mot Väst, ekonomiska såval som politiska. Ryssarna hade inte nödvandigt- 

vis några egna fördelar av sitt företag i så hög utsträckning som de 

lyckades skära ned den västliga dominansen. I själva verket ar det detta 

som låg till grund för vreden i Väst, framför allt i USA och England. 



Vad som också var, och förblir, av betydelse är att det nya sovjetiska 

engagemanget i Etiopien inte är obetingat. I två mycket känsliga frågor 

uppträder Moskva som en återhållande faktor. För det första hade det 

sovjetiska stödet den betingelsen att Addis Abeba tyst förband sig att 

inte söka stycka upp Somalia ens vid mycket allvarliga provokationer. 

När de invaderande somaliska styrkorna väl hade kastats tillbaka till 

Somalias territorium, kom det sovjetiska engagemanget att innebära en 

dubbel försäkran att Etiopien inte skulle ge sig in på några företag 

bortom de accepterade mellanstatliga gränserna. För det andra, och av- 

hangigt svarsreaktionen från de eritreanska rebellerna, övertalades 

Etiopien också att försöka finna en lösning inom ramen för en viss grad 

av självstyre för eritreanerna. 

Ryssarna övergav inte heller sin strävan efter en vidare lösning, 

syftande till att ta hänsyn till alla de olika intressena i konflikt- 

området. Det mest ambitiösa försöket var ett utkast till en konfedera- 

tion mellan Etiopien, Sydjemen och Somalia. Fidel Castro reste själv 

från Kuba till området för att försöka främja dess genomförande, men det 

bröt samman, framför allt på grund av somaliskt motstånd. Den underlrg- 

gande idén var att en sådan konfederation var den idealiska ramen för 

att lösa de akuta minoritetsproblemen utan att detta skulle behöva ske 

genom några territoriella anspråk på annektering eller separation. En 

sådan konfederation, bestående av tre stater på båda sidor om Röda Havet, 

med olika religioner och folkslag men förenade av en världslig socialis- 

tisk ideologi skulle ha varit en mäktig kraft i afrikansk politik. Men 

idén var naturligtvis antagligen alltför storslagen och avancerad. Det 

ar heller inte klarlagt huruvida ryssarna eller kubanerna var dess 

egentliga upphovsmän. I varje fall skulle en sådan enhet under lång tid 

ha varit starkt beroende av stöd från Moskva, och skulle kanske ha lett 

till ännu större misstänksamhet och fientlighet från grannarna. Den för- 

blev alltså dödfödd. Moskva gav emellertid inte upp försöken att på en 

eller annan väg få till stånd en försoning i området, särskilt mellan 

etiopier och eritreaner, eftersom en sådan lösning förblir nyckeln till 

stabilitet i området. Att ingen lösning hittills har kunnat skönjas är 

en källa till oro i Moskva. 

Om man skall göra en värdering av vad Sovjet tills vidare har uppnått 

i området, och göra denna värdering utifrån sovjetiska premisser, kan 

man konstatera att det primära målet har uppnåtts: man har tryggat Etio- 

piens överlevnad som stat och skyddat det mot att förlora något terri- 

torium. Däremot har Sovjet hittills inte lyckats åvägabringa någon per- 

manent lösning på den etiopisk-somaliska dispyten, och man har också 

misslyckats med att lösa den eritreanska frågan på något avgörande sätt. 

Man kan också säga att Sovjetunionen har agerat återhållsamt genom att 



hindra konflikten från att sprida sig. Vad som nu an har uppnåtts, har 

uppnåttstrots allvarliga svår ighe te r ,menmedenavgörande  fördelpåsovje- 

tick sida. Detkubanska stödet för Sovjets Afrikapolitikharvaritdenmest 

vardefullaenstaka faktorni att tillförsäkraden såväl politiska sommili- 

tara framgångar. Det bör dessutom understrykas att kubanerna inte bara 

har varit verktyg i ryssarnas händer. Inom vissa gränser har de givit 

egna bidrag, och ofta positiva och konstruktiva sådana, till denna poli- 

tik. 

USAs roll 

Sovjetunionen är emellertid inte den enda-makt utifrån som varit enga- 

gerad i Afrikas Horn. Medan Sovjets roll har varit den mest synliga, 

har USA också utövat ett väldigt inflytande på utvecklingen i området, 

och har påverkat Sovjetunionens kurs. Att USAs roll inte har bestått i 

direkt engagemang, i varje fall inte synligt sådant, utan snarare i 

krypskytte på avstånd, har inte gjort dess betydelse mindre. USAs in- 

tresse i Afrikas Horn ar av ännu äldre datum an Sovjets, eftersom det 

hade nara förbindelser med den kejserliga regimen i Etiopien och hade 

en värdefull elektronisk flygbas i Kagnew i närheten av Asmara i Eritrea. 

Samtidigt uttalade USA bitter kritik av de sovjetiska flottanlaggningar- 

na i Somalia och av den vansterregim som dar leddes av president Siad 

Barre. Amerikanarna förlorade emellertid fotfäste i Etiopien efter den 

kejserliga regimens fall och oroades av de vinster Sovjet hade gjort dar. 

I bitterheten över att ha förlorat Kagnewbasen såg Washington ett till- 

fälle att hamnas på Etiopien när Somalia började visa tecken på att ha 

avsikter att begagna sig av den inre oordningen i Etiopien för att till- 

godose sina territoriella anspråk. Man uppmuntrade tyst somalierna, 

gjorde inga särskilda åtaganden men skapade ett klart intryck av att 

Somalia skulle kunna rakna med amerikansk hjälp och stöd om det gjorde 

några framstötar. Washington uppmuntrade också sina arabiska allierade 

att stödja Somalia med vapen och pengar. Därigenom hoppades USA uppen- 

barligen uppnå tre mål. För det första ville man nå Somalias vänskap och 

beröva ryssarna tillgången till anläggningarna i Berbera. För det andra 

ville man visa Etiopien att det kunde bli straffat för att ha uppträtt 

fientligt mot USA. För det tredje ville man bringa Sovjets stöd i Afrika 

i vanrykte. 

Den amerikanska politiken var uppenbarligen inte genomtänkt på något 

förnuftigt satt. Den var ett känslomässigt försök att få revansch för 

det nederlag den amerikanska diplomatin och de hemliga operationerna 

hade lidit i Angola. Hela den amerikanska planen var baserad på förut- 

sättningen att Sornalia var kapabelt att bryta sönder Etiopien även om 

Moskva stödde Etiopien. Det visade sig av händelsernas utveckling att 



Washington hade överskattat Somalias kapacitet och underskattat både 

Etiopiens överlägsna styrka och omfattningen av det sovjetiska stödet. 

Värre ändå: amerikanarna höll inte sitt löfte att stödja Somalia. Dråp- 

slaget mot de somaliska förväntningarna på amerikanskt stöd levererades 

på ett sätt som var maximalt dramatiskt och förödmjukande. USAS avböjan- 

de att förse Somalia med vapen uttalades, parallellt med liknande ut- 

talanden från andra vastliga stater, medan president Siad Barre befann 

sig på flygresa tillbaka till Mogadishu efter sitt avslutande grälmed 

Kosygin i Moskva. Barres svar var ytterst egendomligt: från planet sände 

han ett hälsningsbudskap till generalsekreterare Brezjnev, trots att han 

inte fått lov att träffa honom efter sammanbrottet i samtalen med Kosy- 

gin. Men Barre insåg troligen att han var ruinerad nar det gällde Soma- 

lias nationella ambitioner. 

I denna episod kan man kanske finna nyckeln till hur krisen vid 

Afrikas Horn har utvecklat sig. Vad var förklaringen till att amerika- 

narna så obarmhärtigt avpoletterade sin nya vän just när han hade kom- 

mit igång och brutit med ryssarna? Det berodde inte på att Washington 

skulle ha förlikat sig med den sovjetiska dominansen vid Afrikas Horn 

eller på att någon ny faktor skulle ha förändrat situationen. Tvärtemot 

fortsatte USA, med England i släptåg, en ilsken propagandakampanj om de 

de sovjetiska bevekelsegrunderna i Afrika och frammanade målmedvetet en 

bild av ett accelererande sovjetiskt hot mot de västliga intressena och 

därigenom mot Tredje Världen. 

USA drog sig tlllbaka från randen av vad som kunde ha blivit ett kata- 

strofalt engagemang för somalisk territoriell utvidgning, eftersom den 

afrikanska verkligheten började slå igenom' i Washington. Det blev uppen- 

bart att om man skulle framhärda i att stödja Somalias ansträngningar 

att utvidga sitt territorium och stycka upp Etiopien, så skulle detta 

mötas med afrikansk fientlighet och fördömande. Ett sådant stöd skulle 

innebära ett dråpslag mot vad som hade blivit det första budet i fråga 

om relationer mellan afrikanska stater, eftersom alla fruktade konsekven- 

serna av gränsförändringar framtvingade med våld. USA skulle ha setts som 

anstiftare och medbrottsling, som sättande sig över och skadande såväl 

afrikanska intressen som känslor. En annan faktor i sammanhanget kan ha 

varit att Noskva vägrade att låta sig skrämma, och gjorde det klart att 

varje form av amerikanskt stöd till Somalia skulle mötas med upptrapp- 

ning snarare än nedtrappning av det sovjetiska stödet till Etiopien. När 

man insåg att man riskerade både afrikansk fientlighet och ett utdraget 

engagemang i ett impopulärt företag, fann Washington att man kunde offra 

Siad Barre och Somalia. Moraliskt stöd, i stället för materiellt, fick 

räcka för Somalia. 



Detta var emellertid inte hela historien. Ett av skälen till att USA 

bekymrade sig så mycket om afrikanska känslor var att det var involverat 

i den mycket känsliga Rhodesiafrågan och i allmänhet i den tilltagande 

krisen i södra Afrika, inklusive Namibiafrågan. Washington hade just då 

behov av afrikansk goodwill för att kunna få till stånd förhandlingslös- 

ningar på båda dessa frågor. Av ännu större betydelse var att Sovjet gav 

bistånd till SWAPOs gerillaorganisation i Namibia och till de olika 

gerillagrupper som bekämpade Smiths regim i Rhodesia, aven om det sovje- 

tiska stödet var tämligen återhållsamt. 

När faran ökade för att USA skulle backa upp Somalia och därmed stegra 

kostnaderna för det sovjetiska engagemanget i Etiopien, fann Moskva det 

nödvändigt att göra det helt klart för Washington att man också hade 

möjlighet att trappa upp insatserna i södra Afrika och Rhodesia, om nöd- 

vändigt. Det var USAS sak att ta ställning till om man även var beredda 

på detta som pris för att leverera batalj mot Sovjet och dess allians- 

partner vid Afrikas Horn. Dessa Överväganden bidrog också till att USA 

fann det mindre tillrådligt att stödja det somaliska företaget. 

Gemensamma intressen 

Det fanns emellertid också en ännu mera subtil och djupliggande grund 

till den amerikanska helomvändningen. Det gällde Röda Havet. Den konven- 

tionella framställningen var att Sovjetunionen försökte skaffa sig kon- 

troll över Röda Havet genom sina förbindelser med Sydjemen och Etiopien. 

Eftersom Röda Havet uppenbart var en av de faktorer som bestämde de 

sovjetiska schackdragen, kunde en sådan anklagelse verka nog så tro- 

värdig. Men det som Sovjet i verkligheten höll på med var att försöka 

bevara Röda Havets ställning som en genomfartsled för alla snarare an 

att skaffa sig särskilda sovjetiska privilegier. Själva poängen med 

Sovjets kamp var att förhindra att någon alls skulle få en privilegierad 

ställning i Röda Havet. Aven om USA kunde vifta bort de sovjetiska för- 

säkringarna härom, visade sig Moskva ha stöd från ett oväntat håll: 

Israel. Washington kunde inte sätta sig öv'er Israel. Israel hade också 

väl etablerade förbindelser med Etiopien, och de fortsatte även sedande 

amerikansk-etiopiska förbindelserna hade försämrats. Under en period var 

Etiopien ett exceptionellt område, där israeliska och sovjetiska råd- 

givare arbetade samtidigt. Detta berodde på att Israels intressen i 

Etiopien i åtminstone ett avseende sammanföll med Sovjetunionens. Israel 

önskade inte heller att Röda Havet skulle bli en arabisk insjö och hade 

därför också intresse av att bevara Etiopiens territoriella integritet. 

Israel hade troligen också föga sympati för Washingtons iver att 

stödja den arabiska sidan på Afrikas Horn. Den sovjetiska politiken 

passade å andra sidan Israels intressen utmärkt, även om detta knappast 



kan ha varit ett argument för den i Moskva. Men eftersom den sovjetiska 

politiken helt oväntat skyddade Israels strategiska intressen genom att 

bevara Röda Havets stallning som internationellt farvatten, lyckades 

Israel övertala Washington att ta sin totalstrategi vid Afrikas Horn 

under förnyat Övervägande och att inte agera alltför alarmistiskt eller 

hårdnackat i denna fas av krisen. Eftersom Israel befann sig i en så 

privilegierad position i Washington, lyssnade man på vad det hade att 

saga. Det enda som återstod för USA var att råda sina arabiska vänner 

att fortsatta att stödja eritreanerna och somalierna, men restriktivt. 

Och aven dar förlorade den amerikanska linjen i trovärdighet. 

Sovjetunionen kunde därför driva sin linje med föga direkt inblandning 

från USA, aven om man besvarades av en spärreld av propaganda och av 

konsekvenserna av USAS första steg. Men aven om Moskva kunde klara av 

krisens första fas enkelt nog genom att slå tillbaka Somalias angrepp, 

ger företaget i sin helhet ett intryck av låsta positioner. Detta ar 

inte Sovjets fel, eftersom de inte kan hantera den komplicerade väv den 

lokala politiken utgör - det kan bara de inblandade parterna. Ryssarna 
kan trycka på dem i den riktningen. De kan inte tvinga dem eller forcera 

fram någon egen lösning. Det skulle omintetgöra allt vad Moskva har upp- 

nått i Afrika. 

Krisens konsekvenser 

Den viktigaste politiska fördel Sovjet har skaffat sig ar att man har 

lyckats uppnå goodwill och förtroende hos de afrikanska staterna. Man 

har demonstrerat att man inte har några egna intressen att gagna, inga 

multinationella företag att lagga beslag på och utnyttja resurser. Dess 

roll har snarare haft den hjälpsamma innebörden att stabilisera regimer 

i postrevolutionara situationer. Och dar tumult har fortsatt att råda, 

som i Angola eller Etiopien, har det antingen berott på rent inre fak- 

torer eller på utpekbara yttre försök att undergräva stabiliteten i 

dessa länder. 

Det kan delvis bero på besvikelsen över att ha blivit övergiven av 

Väst, men indikerar också ett mått på integriteten i den sovjetiska 

politiken i området, att t o m somalierna, som sade upp vänskapsavtalet 

med Sovjet några månader efter Siad Barres hemkomst till Mogadishu från 

sin Moskvaresa, nu Överväger att återigen ta upp sina förbindelser med 

Sovjet och talar om att komma till en uppgörelse med Etiopien. Siad 

Barre själv talade om detta vid partikongressen i Mogadishu den 21 

januari 1979. 

Det ar sant att man fortfarande inte har gjort några synliga framstey 

i Eritreafrågan, huvudsakligen därför att eritreanerna själva ar splitt- 



rade. Men samtidigt som Sovjet har intagit en allt hårdare position, 

har man behållit kontakterna med några av rebellgrupperna och hoppas att 

man så småningom skall kunna finna en lösning på grundval av självstyre, 

men inte uttrade eller självständighet. Det ar i någon mån besvärande 

att en del av Sovjets radikala arabiska vänner, som Irak eller Syrien, 

stödjer eritreanerna. A andra sidan finns det tecken på att de konserva- 

tiva arabstaterna går över till en mera moderat linje, vilket med tiden 

kan resultera i att de eritreanska grupperna begränsar sina mål något. 

Till syvendeochsist är det möjligt att alla de lokala parterna i kon- 

flikten kommer fram till uppfattningen att något slags förening av kon- 

federationstyp ar den enda hållbara lösningen och garantin för deras 

säkerhet. I så fall kan de sovjetiska beslutsfattarna gratulera sig 

själva till politisk långsynthet. Det är emellertid sant att Moskva har 

agerat ojust iflera avseenden vid utformningen av sin politik vid Afri- 

kas Horn. Ett av dem var sidobytet från Somalia till Etiopien, vilka 

motiveringar det an kunde ha och hur förekommande Sovjet än har varit 

gentemot Comalia efteråt. Det var utan tvekan ett sidobyte. 

Ett annat avseende galler den sovjetiska omsvängningen i Eritreafrå- 

gan. Ryssarna ar känsliga i fråga om den. De har försökt att blanda sig 

så litet som möjligt i striderna mellan eritreanerna och etiopierna. 

Bakgrunden till detta är att Sovjet under Haile Selassies dagar uppmunt- 

rade opponenterna mot Addis Abebas herravälde. Ryssarna förklarar nu att 

eritreanerna inte längre kämpar mot en feodal regim utan mot en revolu- 

tionär, och att detta nödvändiggör en förändring i eritreanskt perspek- 

tiv. Detta är ett behändigt, men föga övertygande, satt att försöka 

täcka över vad som ar en klar förändring i politik nödvändiggjord av 

geopolitiska Överväganden. 

Sovjets uppträdande har också tjänat till att avslöja ett antal myter 

i Afrika. En av dem galler Kinas stöd till nationella befrielserörelser. 

Kriserna i Angola och vid Afrikas Horn påvisade i långa stycken att 

kinesernas högsta prioritet är kamp mot Sovjet snarare an befrielsekamp, 

och att de bytte sida enbart med utgångspunkt härifrån. 

Förvånande nog, och särskilt för västliga kritiker av Sovjets roll i 

Afrika, har Sovjets uppträdande givit upphov till respekt och förtroende 

snarare än fruktan, och särskilt i Afrika. Förklaringen var nog så enkel: 

vilka motiv Sovjet än kan ha haft - och afrikanerna vantar sig knappast 
att de ar genomgående altruistiska - så har den sovjetiska politiken för 

första gången möjliggjort en alternativ kurs, ja t o m ett alternativ 

till Väst. Västs monopol på att hantera afrikanska affärer har obotligen 

naggats i kanten. Oavsett om afrikanska stater är tillfredsställda eller 



missnöjda med Sovjets roll, har denna förändring av spelreglerna med 

rätta uppfattats som en avgörande, om inte revolutionär, förändring. 

Bortsett från Afrika har Sovjets uppträdande 'haft störst effekt i 

Mellanöstern. Så länge som Sovjet var nära lierat med Egypten, var det 

föremål för intensiv misstanke och t o m hat från många av de konserva- 

tiva regimerna i Mellanöster. Men när Sovjet väl hade lämnat Egypten, 

och mera genom omständigheternas spel än genom någon långsiktig plan 

slagit in på en ny kurs i Afrika, kunde dessa se Sovjets motiv och roll 

mera i perspektiv. Det kom att mildra deras kritik och misstankar mot 

Moskva. Detta gällde särskilt i fallet Afrikas Horn på grund av det 

arabiska engagemanget i Eritreafrågan, och Sovjet tycks ha gjort ett 

fördelaktigt intryck på dem både genom den relativa måttfullheten i 

sina målsättningar och genom pålitligheten i sitt totala uppträdande. 

Trots allt lämnade ryssarna snabbt både Egypten och Somalia när detta 

begärdes av dem. 

Om man ser tillbaka på hela kontroversen kring Sovjets roll vid Afri- 

kas Horn, verkar en del preliminära slutsatser vara rimliga. För det 

första var den västliga propagandan inte bara ogrundad, den var också 

ytterligt vild och självrättfärdigande. För det andra syftade de anglo- 

amerikanska utbrotten mot Sovjet delvis till att skyla över det faktum 

att amerikanarna inte höll de löften de gav intrycket av att de hade 

givit. För det tredje, när man bortser från det ömsesidiga utbytet av 

giftigheter, finner man ett mått av samarbete, antingen det nu varit 

tyst eller avtalat, mellan de två supermakterna vilket har hållit krisen 

inom bestämda gränser, samtidigt som båda sidor visat viss respekt för 

den andras verkliga intressen. Detta begränsade de lokala parternas 

svängrum: i utbyte för det begränsade stkd de fick måste de också accep- 

tera de begränsningar som definierades av Moskvas och Washingtons ömse- 

sidiga intressen. Och slutligen: genom hela krisen var det Moskva som 

företedde en högre grad av sammanhang 1 målsättningar och handlingar och 

därigenom framträdde med stärkt rykte för att vara en trovärdig bundsför- 

vant, med resultatet att Sovjetunionen skaffat sig en ställning i Afrikas 

affärer som den inte haft tidigare. Vilka konsekvenser detta slutligen 

leder till är det för tidigt att uttala sig om. 







DEN ETIOPISKA REGERINGENS STANDPUNKT 

(Den 16 maj 1976 utfärdade den Provisoriska militärregeringen PMG, ofta kallad 
Dergen, ett dokument med titeln "Beslut rörande den.provisoriska militärregeringens 
politik för att lösa problemet i den administrativa regionen Eritrea p å  ett fredligt 
sätt", som vi här återger större delen av, med undantag av en del upprepningar.) 

Det är en outplånlig historisk sanning att Etiopiens norra region, 

vilken har kallats Eritrea de senaste 87 åren, har varit säte för det 

antika Etiopiens historia, kultur och förvaltning. På grund av dess be- 

lägenhet vid havet och dess kustområdes strategiska betydelse har Etio- 

piens norra region emellertid eftersträvats av olika makter under de 

senaste seklerna. Turkiet, Egypten, Italien och England, som alla har 

önskat kontrollera Röda havet och Östafrika, har använt religion, 

nationalitet, skillnad i levnadsstandard och andra motsättningar bland 

folken i den administrativa regionen Eritrea för att gradvis stycka ut 

Eritrea från Etiopien med våld. Härvid underkastades folket varierande 

kolonialherravälden. Den fascistiska italienska kolonialregeringen an- 

vände Eritrea till att förbereda sitt anfall och som brohuvud för inva- 

sionen av andra delar av Etiopien. 

Under den koloniala ockupationen av Eritrea, som styckats ut med våld 

från moderlandet, gjorde folket i området stora offer för enhet och o- 

beroende. Under de fem år då den fascistiska italienska ockupationen av 

hela Etiopien varade återfanns många eritreanska hjältar bland de etio- 

piska patrioter som förbittrade tillvaron för de fascistiska trupperna 

och, som historien kan omvittna, har de eritreanska hjältarna aldrig 

ryggat tillbaka för att möta utmaningen från fienden när det gällde 

nationell enhet och oberoende. 

När fascismens makt hade slagits ned vid andra världskrigets slut, 

styrde England med stormakternas medgivande Eritrea i sina egna stra- 

tegiska syftens intresse i stället för att överlämna regionen till Etio- 

pien. Det eritreanska folket fortsatte sin kamp, nu mot det brittiska 

styret, för befrielse och återförening med moderlandet, och för att be- 

vara Etiopiens oberoende och enhet. Otaliga stupade under mottot 

"Etiopien eller döden" som martyrer och patrioter i kampen mot koloniala 

härskare eller splittrande krafter. England försökte också försvara 

Unionistpartiet som hade stöd från majoriteten bland folket, och bistod 

därför vid skapandet av Islamiska förbundet, vilket var religiöst 

baserat, och av det proitalienska parti som stödde sig på arvet efter 



den italienska kolonialismen. Flertalet bland folket fortsatte dock sin 

kamp för att kasta ut England och återförena Eritrea med Etiopien. Under 

tryck från imperialisterna skapades emellertid år 1952 en federation i 

strid med folkets önskan. 

Under federationens tid berövade Haile Selassies tyranniska regim, 

som hade ett förtryckande grepp över resten av Etiopiens massor, det 

folk, som hade valt att "bli kvitt kolonialstyret och leva i frihet med 

moderlandet", dess demokratiska rättigheter och ställde det gradvis 

under feodalismens och imperialismens ok. Detta skapade ett gynnsamt 

läge för dem som motsatte sig det etiopiska folkets enhet. Nar förtrycket 

fortsatte att skarpas blev det tydligt att inre motsättningar tjänade som 

förevändning för yttre fiender att smyga sig in, och en separatiströrelse 

startad av de koloniala härskarna fortsatte att vaxa med stöd från fram- 

mande regeringar som var intresserade i expansion och eftersträvade 

Eritrea av strategiska skal. 

Det finns reaktionära ledare inom separatiströrelsen som från början 

har varit verktyg åt koloniala härskare och expansionistiska krafter 

intresserade av Eritreas strategiska betydelse. Efterhand som rörelsen 

blev äldre, kom aven progressiva grupper att sluta sig till den i oppo- 

sition mot det ekonomiska, politiska och sociala förtryck som feodalis- 

men och imperialismen utövade gentemot de breda massorna. 

Det är också sant att det finns reaktionära och progressiva grupper 

bland separatiströrelsen, vilka har oförenliga hållningar i fråga om 

politiskt styre, yttre förhållanden och problem som galler motsattnin- 

garna bland folket i regionen Eritrea. Det kan icke förnekas att den 

reaktionära gruppen utnyttjar religionen och motsättningar inom folket 

för att med stöd av expansionistiska och andra krafter skaffa sig per- 

sonliga fördelar. Denna grupp har vid sitt anfall mot den progressiva 

gruppen orsakat förlusten av många oskyldiga eritreaners liv. 

Haile Selassies tyranniska regering var medveten om Eritreaproblemet 

men gjorde ingenting för att finna en fredlig lösning. Adelsman som hade 

sants att arbeta i Eritreas förvaltning drog dessutom fördel av proble- 

men och använde olika grupper mot varandra, vilket ledde till att proble- 

met förvärrades. Under denna period kom många etiopiska bröders blod att 

gjutas till ingen nytta, många egendomar förstördes, och de ekonomiska 

och sociala förhållandena i regionen blev värre från dag till dag. 

Folkets revolutionära rörelse bragte i februari 1974 de breda massor- 

nas krav i dagen och påpekade att det eritreanska problemet var ett 

viktigt problem för landet och måste lösas som sådant. Eftersom det inte 

fanns någonpolitisk organisation som kunde samordna folkets' revolutio- 

nära kamp, innebar bildandet av PMG en historisk mission att för till- 



fallet leda folkets kamp i ett avgörande skede. Till de påträngande 

politiska, ekonomiska och sociala problem som den snart efter sitt bil- 

dande kom att ge hög prioritet hörde att finna'en fredlig lösning på 

problemet i den administrativa regionen Eritrea. Sedan juli 1 9 7 4  har 

oupphörliga ansträngningar i detta syfte gjorts både internt och genom 

diplomatiska kanaler. Samtidigt vidtogs stegvis revolutionära åtgärder 

för att bryta ned den feodal-kapitalistiska ekonomiska, sociala och 

politiska struktur som under så många år hade utsugit Etiopiens för- 

tryckta massor. 

PMG, som är medveten om att det finns progressiva grupper som har 

gripit till vapen och kampat mot Haile Selassies sjalvharskarregim i 

den administrativa regionen Eritrea, har upprepat vädjat till dem att 

sida vid sida med andra progressiva etiopier bringa revolutionen till 

sitt slutliga mål i stället för att öppna vägen för de feodalister, 

reaktionära krafter i omgivningen och imperialister som önskar stalla 

till med blodsutgjutelse i Etiopien för att på så satt omintetgöra re- 

volutionen i Etiopien och nå sina expansionistiska mål. 

Dessa vädjanden från regeringen och dess ansträngningar för en fred- 

lig lösning hade skapat stora förhoppningar bland folket i den admini- 

strativa regionen Eritrea år 1 9 7 5 .  I januari samma år hade försök att 

spoliera sökandet efter fred gjorts av reaktionära ledare i separatist- 

rörelsen, vilka inte önskar de breda massorna i Eritrea att leva i fred 

utan i evig spänning och lidande, och vilka om möjligt vill bringa re- 

gionen under oket av reaktionära krafter i grannskapet och imperialis- 

ter. De har spillt många etiopiska bröders blod och förstört mycken 

egendom som resultat av denna sammansvärjning. PMG har aldrig upphört 

att söka efter en fredlig lösning. Samtidigt har den i samarbete med de 

breda massorna i Eritrea kämpat mot sammansvärjningen och manipulatio- 

nerna från denna reaktionära grupp som står i öppet förbund med folkets 

fiender. 

Sedan det revolutionära folkupproret startade i februari 1 9 7 4  har 

monarkin störtats, och socialismen omfattas som vägen till framsteg. De 

breda arbetarmassorna i Etiopien har väckts och organiserats genom upp- 

offringar från den etiopiska ungdom som deltagit i Nationella Arbets- 

kampanjen för utveckling genom samarbete. Land har fördelats till dem 

som brukar det. Produktions- och transportmedlen har överförts till 

offentlig ägo från imperialister och borgerliga reaktionärer, liksom 

mark och hus på landsbygden. Man har erkänt alla religioners likstalld- 

het. Nationalisternas självbestämmanderätt har också blivit erkänd. En 

proklamation har utfärdats för att trygga arbetarnas rättigheter och 

hjälpa dem att organiseras. Totalt sett är Etiopiens nationella demokra- 



tiska revolution på ratt väg. Det borde därför inte råda något tvivel 

om att dessa och andra åtgärder har undanröjt de grundläggande skalen 

och orsakerna till problemet i Eritrea. På grund av sammansvärjningen 

från revolutionens och folkets fiender och den resulterande ofreden i 

den administrativa regionen Eritrea har emellertid det förtryckta folket 

i regionen inte kunnat deltaga helt i revolutionen eller skörda dess 

frukter . 

En av de svåra frågor som besvaras av Programmet för Etiopiens natio- 

nella demokratiska revolution galler nationaliteter. Paragraf 5 i Pro- 

grammet säger: "I det varje nationalitet i Etiopien tillerkännes ratten 

till självbestämmande, förutsatt att ingen försöker dominera över någon 

annan, kommer i enlighet med socialismens anda dess historia, kultur, 

språk och religion att i lika hög grad respekteras. De etiopiska natio- 

nalisternas enhet skall baseras på den gemensamma kampen mot feodalism, 

byråkratisk kapitalism, imperialism och reaktionära krafter, och på öm- 

sesidigt samarbete, broderskap och förtroende i strävan att bygga upp 

ett nytt liv. Särskild uppmärksamhet kommer att agnas åt att påskynda 

politiska, ekonomiska och sociala framsteg för de små nationaliteter 

som ar utspridda langs gränsområdena och i andra perifera delar av lan- 

det, och hög prioritet skall ges åt att utarbeta strategier varigenom 

dessa nationaliteter på jämställd fot kan delta i de politiska, ekono- 

miska och sociala processer som utvecklas bland andra nationaliteter. 

Som redan nämnts kan under rådande förhållanden i Etiopien nationalitets- 

problemet bara lösas under förutsättning att nationaliteterna garanteras 

regional autonomi. I enlighet härmed skall varje nationalitet ha ratt 

att fatta beslut rörande förhållanden på dess område, antingen dessa är 

administrativa, politiska, ekonomiska, sociala eller språkliga, och 

likaså ratt att välja sina egna ledare och administratörer. Denna natio- 

naliteternas ratt till lokal autonomi skall genomföras på ett demokra- 

tiskt sätt." 

I många år har progressiva etiopiska element kampat både hemma och 

utomlands för de rättigheter för de breda massorna som Programmets para- 

graf 5 innehåller. Bland dem som rekryterats till gerillan i den admini- 

strativa regionen Eritrea finns en del som har gripit till vapen för att 

säkra dessa rättigheter. Det finns därför inget skal för att de progres- 

siva krafterna i Etiopien inte skulle kunna kampa gemensamt för att 

genomföra Programmet för den nationella demokratiska revolutionen. Man 

bör minnas att det var på denna grund som PMG i samband med firandet av 

Första maj riktat en revolutionär vädjan till de progressiva elementen 

i Eritrea. 



I enlighet med programmet för Etiopiens Nationella Demokratiska Revolu- 

tion och upprepade revolutionära upprop tidigare, har PMG fattat följan- 

de beslut för att skapa en fredlig lösning på problemet i den admini- 

strativa regionen Eritrea: 

1. De oregelmässigheter som tidigare förekommit kommer att avskaffas 

och folket i'den administrativa regionen Eritrea kommer att i en ny 

anda och i samarbete med det etiopiska folket till fullo deltaga i 

landets politiska, ekonomiska och sociala liv. Det kommer särskilt 

att spela sin roll i upprättandet av Folkets demokratiska republik 

i enlighet med den Etiopiska nationella demokratiska revolutionens 

program. 

2. Den Etiopiska nationella demokratiska revolutionens program har be- 

kräftat att nationaliteternas rätt till självbestämmande kan garan- 

teras genom regional autonomi som tar vederbörlig hänsyn till den 

objektiva verklighet som föreligger i Etiopien, dess omgivningar och 

världen i sin helhet. För att översätta detta i handling kommer re- 

geringen att studera samtliga regioner i landet, historien och mel- 

lanhavandena hos de nationaliteter som befolkar dem, deras geogra- 

fiska belägenheter, ekonomiska strukturer och potential för utveck- 

ling och förvaltning. Sedan detta tagits i betraktande kommer rege- 

ringen vid lämplig tidpunkt att förelägga folket omfattningen av de 

regioner som kan existera i framtiden. Hela det etiopiska folket 

kommer sedan att demokratiskt diskutera frågan på olika nivåer och 

själv besluta om den. 

3. Eftersom den har insett de svårigheter som existerar i den admini- 

strativa regionen Eritrea och vikten av att överbrygga dem, är PMG, 

för att i praktiken tillämpa nationaliteternas självbestämmanderätt 

med prioritet, beredd att diskutera och utbyta synpunkter med de 

progressiva grupper och organisationer i Eritrea som inte står i för- 

bindelse med feodalherrar, reaktionära krafter i omgivningen och 

imperialister. 

4. Regeringen kommer att ge fullt stöd åt de progressiva krafter i den 

administrativa regionen Eritrea som, i samarbete med progressiva 

krafter i resten av Etiopien och på grundval av den nationella demo- 

kratiska revolutionen, vill försöka att resa, organisera och leda 

massorna i kampen mot det etiopiska folkets tre fiender: feodalism, 

byråkratisk kapitalism och imperialism, och därmed stödja de för- 

tryckta klassernas i Etiopien enhet. 

5. Regeringen kommer att ge allt nödvändigt stöd åt de etiopier som på 

grund av den långa avsaknaden av fred i den administrativa regionen 

Eritrea har befunnit sig i exil i grannländerna och avlägsnare främ- 

mande länder, så att de omedelbart kan återvända till sitt eget land. 



6. Regeringen kommer att göra särskilda ansträngningar för att rehabi- 

litera de etiopier som kan ha förlorat sin egendom på grund av den 

ogynnsamma situation som har rått. Alla som förflyttats från arbeten 

eller utbildning som resultat av det föreliggande problemet kommer 

att få tillgång till de tillfällen till sysselsättning och utbild- 

ning som Etiopien kan erbjuda i någon del av landet. 

7. Personer som har fängslats som resultat av det föreliggande problemet 

kommer att frisläppas. De fall dar någon har dömts till livstids 

fängelse eller dödsstraff kommer att noga studeras och Övervägas så 

snart fredliga förhållanden har återställts, och med utgångspunkt av 

deras förbrytelser kommer de antingen att få nedsatt fängelsetid 

eller att helt frisläppas. 

8. Undantagstillståndet kommer att hävas så snart som de viktigaste be- 

sluten börjar sättas i verket och fred är tryggad i den administra- 

tiva regionen Eritrea. 

9. En särskild kommission, anförtrodd uppgiften att säkerställa genom- 

förandet av besluten 5 och 7 ovan, kommer att upprättas genom sär- 

skild proklamation. 

Det finns krafter som konspirerar för att omintetgöra de segrar som 

har nåtts genom det etiopiska folkets kamp och åter bringa vårt land 

under feodalismens och imperialismens ok. Dessa farliga krafter, som 

arbetar dag och natt för att förverkliga sina drömmar, spinner kontra- 

revolutionära sammansvärjningar över hela landet och använder dagligen 

miljoner dollar för att nå sina mål och samordna sina kontrarevolutio- 

nara verksamheter. Det etiopiska folket måste vara helt och fullt vak- 

samt, organiserat och väpnat över hela landet, och vara på sin vakt 

gentemot dessa krafter. 

Etiopiens provisoriska militärregering tror att problemet i den admi- 

nistrativa regionen Eritrea kan lösas fredligt enligt ovanstående rikt- 

linjer. A andra sidan har den genom sitt förbund med de breda massorna 

ansvaret och plikten att försvara det etiopiska folkets revolutionära 

framgångar mot reaktionära krafter och att krossa dem som motverkar de 

arbetande massornas enhet och den etiopiska revolutionen. 

PMG framför ännu en revolutionär vädjan till de breda massorna och 

progressiva krafterna i den administrativa regionen Eritrea att ge sitt 

fulla stöd och samarbete åt det försök regeringen gör att lösa proble- 

met i regionen. 

ETHIOPIA TIKDEM! 

M-& DE FÖRTRYCKTA MASSORNAS ENHET BLOMSTRA! 



ETIOPISK OPPOSITION: EPRP 

(Nedanstående är en Översättning av nyhetsbulletinen från EPRPs "Study, Publication 

and Information Centre of the Foreign Committee", den 24 juli 1978. För EPRP, se 

Bondestam artikel). 

Solidaritetsuttalande med de eritreanska massorna: De eritreanska 

massornas kamp ar rättfärdig och oövervinnerlig! 

Med fördel av det totala stödet från den sovjetiska socialimperialismen 

och dess legoknektar har den fascistiska junta som leds av Mengistu 

Haile Mariam öppnat sin omfattande offensiv mot folket i Eritrea. 

Offensiven har gemensamt planerats av juntan och ryska och kubanska 

officerare, och kubanska och östtyska legoknektar fortsätter att ge 

tekniskt bistånd till juntans trupper som försöker återerövra vissa 

stader och bryta Asmaras och Barentus belägring. 

I de slag som rasat i regionerna Adi Qala, Teseneye, Mandefera (Adi 

Ugri) och Om Hager har hundratals människor dödats, samtidigt som de 

sudanesiska myndigheterna har avslöjat att tusentals bybor har flytt 

över till sudanesiskt territorium för att undgå den brända jordens 

taktik som juntan tillämpar i sin folkmordsartade kampanj. Striderna 

fortsätter att rasa, i det att juntan använder socialimperialistiska 

förstörelsevapen i sitt försök att återerövra stader och "krossa" 

befrielsefronterna. Den sovjetiska socialimperialismen ar den huvud- 

sakliga kraft som ar ansvarig för denna folkmordskampanj mot Eritreas 

folk. De anspråk som den och de kubanska legotrupperna för på att vara 

"neutrala" i detta krig är helt falska. Samtidigt som de taktiskt har 

försökt markera ett visst avstånd till juntan och försökt att få 

befrielsefronterna till förhandlingsbordet för att acceptera kompromiss- 

lösningar som inte innebar något annat an ett totalt övergivande av 

massornas grundläggande krav på oberoende, har socialimperialisterna 

febrilt och kraftfullt arbetat på att starka den fascistiska juntans 

po'litiska och militära kort. Den fascistiska juntan skulle aldrig ha 

klarat av att satta i verket en offensiv av en sådan omfattning utan 

socialimperialistisk uppbackning i alla avseenden. Detta ar ett obestrid- 

ligt faktum och demonstrerar klart vilka krafter som strävar att krossa 

det eritreanska folkets kamp att kontrollera Röda Havet. Närvaron av 

örlogsmän från Sovjet i rödahavsområdet, deras roll under kriget om 

Massawa och det östtyska avtalet med juntan om utveckling av hamnen i 

Asab i Eritrea är bara några fingervisningar om socialimperialisternas 

neokoloniala ambitioner i regionen. Under de senaste 17 åren har det 



eritreanska folket kämpat för sin fundamentala ratt till sjalvbestamm- 

ande och oberoende. Etiopiens annektering av Eritrea med våld, vilken 

utlöste de eritreanska massornas väpnade form av kamp, har lika litet 

som de folkmordsartade handlingar Haile Selassies trupper i åratal har 

begått förmått bryta massornas kamp. Sedan 1974 har den fascistiska 

militärjuntan använt våld, bedrägeri, terror, demagogi, splittrings- 

manövrer etc i sina ansträngningar att förinta det eritreanska folkets 

kamp. Den har genomfört mordiska terrorkampanjer i staderna, bombat och 

förstört byarna, försökt att söndra befrielsefronterna från varandra 

och organiserat den ena bondemarschen efter den andra för att dränka 

kamparna i en "människovåg" över landet och folket. Befrielsefronterna 

erövrade den ena staden efter den andra, tills juntan satt belägrad i 

några få städer och fästningar. Folkmassorna gav inte efter för för- 

trycket utan förstärkte i stallet sitt motstånd. 

Den fascistiska juntan kan inte på något sätt lösa Eritreafrågan. Efter- 

som den ar chauvinistisk och sätter "landets helgade enhet" över folkets 

enhet och demokratiska rättigheter, har den helt förkastat de eri- 

treanska massornas grundläggande krav. I stället har den presenterat 

sitt paket med "regional autonomi" som den enda lösningen. Denna 

"lösning" kan verka leninistisk för pratmakaren i Havanna som knappast 

vet något om marxism, men de förtrycktas ratt till självbestämmande kan 

inte beskäras av förtryckaren själv och ar meningslös om den inte inne- 

bar ratten till politisk separation. Regional autonomi under fascist- 

juntan och socialimperialismen kan på inget satt vara bättre (och kanske 

värre) an federation under den feodala regimen och USA-imperialismen. 

En fundamentalt antidemokratisk junta kontrollerad av socialimperialismen 

kan varken uppmärksamma folkliga krav eller möta dem med några till- 

fredsställande lösningar. Detta har visats i Etiopien och förhåller sig 

likadant i Eritrea. 

En fredlig och demokratisk lösning på Eritreafrågan kan inte grundas på 

någon annan förutsättning an det ovillkorliga erkännandet av de 

eritreanska massornas rätt till sjalvbestammande och oberoende. Denna 

fundamentala utgångspunkt tjänar till grund för varje meningsfull 

demokratisk och fredlig förhandling. Att förneka denna grundläggande 

rattighet och sedan få -socialimperialismen och dess legotrupper att 

använda all sin makt för att pressa befrielsefronterna att godta juntans 

diktat måste misslyckas, eftersom de eritreanska massorna inte kommer 

att ge sin långa och mödosamma kamp till spillo för några brödsmulor 

från socialimperialismen. De förtryckta massornas enhet, skärpningen 

av klasskampen i Etiopien och Eritrea och stärkandet av de krafter i 

området som kämpar mot USA-leddoch Sovjet-ledd imperialism, allt detta 



fordrar att man respekterar de eritreanska massornas grundläggande 

rättigheter. Att förneka detta innebär att fortsätta förtrycket eller 

ett rent svek. 

Det Etiopiska Revolutionära Folkpartiet har genomgående klargjort att 

det helt stöder det eritreanska folkets rätt till oberoende. Efter- 

som det engagerar sig i kampens utveckling i alla områden och i arbetar- 

nas och de förtryckta massornas intresse av revolutionen, har det också 

stött och agiterat för Eritreas oberoende. EPRP har genomgående bestämt 

och konsekvent avslöjat den fascistiska juntan och alla andra chauvi- 

nistiska krafter som strävat och strävar att omintetgöra det eritreanska 

folkets kamp. Vid många tillfällen har EPRA, dess vapnade gren, utfört 

gemensamma operationer för att förhindra juntans militära aktioner. 

Genom att utföra sin revolutionära plikt efter bästa förmåga, genom att 

kämpa mot chauvinism och genom att se massornas intresse av klasskamp 

och revolutionär befrielse som fundamentalt och viktigare än "gränsernas 

okränkbarhetw, har EPRP arbetat för att förverkliga enheten mellan 

massorna av alla nationaliteteter. Det är i denna anda, och med syfte 

till massornas befrielse i området som EPRP uppmanar alla revolutionära 

och demokratiska krafter att fördöma fascistjuntans och social- 

imperialismens intriger och folkmord mot de förtryckta eritreanska 

massorna. 

Det eritreanska folkets kamp är en rättfärdig, demokratisk och revo- 

lutionär kamp. Som sådan får den, och bör den få, fast stLd av alla 

revolutionära krafter som motsätter sig socialimperialismen, USA- 

imperialism och alla reaktionära krafter. Vilken utgång den pågående 

fascistiska offensiven än får, kan man fastslå att det eritremska 

folkens kamp aldrig kan omintetgöras. Förloratterritorium kommer att 

återvinnas, juntans vinster kommer att visa sig att vara tillfälliga och 

inbillade, och massornas vapnade Kamp kommer oundvikligen att leda till 

seger. I detta syfte måste massorna fortsätta att ta sitt öde i sina 

egna händer, tillämpa en nödvändig och riktig politisk och militär linje 

med hänsyntill situationen och det strategiska målet framhärda i 

väpnad kamp, förena revolutionens breda krafter, alliera sig med den 

äkta revolutionära rörelsen i området och internationellt, och med fast- 

het motsätta sig intrigerna från socialimperialismen och alla andra 

reaktionära krafter. 

Socialimperialismen betyder krig och förödelse, den betyder slaveri och 

nykolonial träldom. Socialimperialismen är de etiopiska och eritreanska 

massornas fiende, det är en fiende som man måste bekämpa för att kunna 

besegra den fascistiska juntan. Det är därför vi försäkrar att så länge 

de eritreanska massorna framhärdar i den vapnade kampen och kämpar mot 



den fascistiska juntan och socialimperialismen, kan de vara förvissade 

om seger i den utdragna och bittra striden. 

Revolutionära och demokratiska krafter i världen bör öka sin aktiva 

solidaritet med de eritreanska massornas kamp för oberoende. De bör 

bestämt och kategoriskt fördöma socialimperialisterna och deras lego- 

trupper för de brott de begår mot de eritreanska och etiopiska folken. 

Fred, demokrati och socialism i området kan uppkomma endast om de reak 

tionära krafterna och imperialisterna krossas och besegras. EPRP fort- 

sätter att med fasthet kämpa på de förtryckta eritreanska massornas 

sida för att förverkliga denna historiska uppgift. 

SEGER .&T DE ERITREANSKA MASSORNA! 

DÖD AT FASCISTJUNTAN OCH SOCIALIMPERIALIS14EN! 

DE FORTRYCKTA MASSORNAS ENHET AR OÖVERVINNELIG! 



Gherezgher Tewolde 

(Författaren deltog i Lundasymposiet och ar representant i Sverige för ELF, Eritrean 
Liberation Front. Inlägget ar skrivet i juli 1978.) 

Bakgrund 

Före den brittiska, franska och italienska kolonialismen fanns ingen 

territoriellt bestämd nationalstat på Afrikas Horn. Dagens Etiopien 

och Eritrea har fått sina internationellt erkända territorier som ett 

resultat av samma krafter som har omskapat Afrika: den europeiska kapi- 

talismen i sin imperialistiska fas. Eritreas naturliga utveckling som 

nation hämmades, liksom nästan alla afrikanska länders, av kolonialis- 

men. Vårt lands strategiska position har i mer än fyra sekler fått ut- 

länningar att eftertrakta det. 

EXPLANATION 
The htstorical Solomonid Kingdom in 1883 E2 
Conquests from 1883-1890 

1890-1895 
EEa 

1895-1900 
m 

Jimma submitted 1883, incorporated into 
Ethiopia in 1933 
Conquests from 1909-1935 

1 
(From S. Trtmingham's 'Islam in Ethiopia'l 



Ar 1557 ockuperade turkarna kustområdet och en del av inlandet. De be- 

höll kontrollen till 1865, då de Överlät den till kediverna av Egypten. 

Kediverna ersattes av italienarna under 1800-talets sista fjärdedel. 

1890 hade de fått kontroll över de områden som behärskats av turkar och 

egypter, och dessutom den återstående delen som behärskades av feodal- 

herrar. De kallade kolonin för Eritrea efter det gamla grekiska namnet 

för Röda Havet: Sinus Xrithreus. Eritrea förblev koloni till Italien 

till 1941, då detta besegrades av de allierade styrkorna. Det kom dar- 

efter under brittisk militärförvaltning till 1952. 

I Parisavtalet av 1947 avsade sig Italien ratten till sina forna kolo- 

nier och de Fyra Stora (USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frank- 

rike) åtog sig att ta hand om de italienska kolonierna. De hade olika 

uppfattningar om vad man skulle göra med dem och hänsköt problemet till 

FNs generalförsamling. Vid denna tidpunkt gjorde Etiopien anspråk på 

både Somalia och Eritrea och tack vare ett hemligt samarbete mellan 

imperialistiska intressen, särskilt mellan USA och Etiopien, beslöt FN 

i sin resolution 390/A/V, tvärtemot den eritreanska majoritetens vilja, 

att Eritrea skulle ingå i en federation med Etiopien. FN-resolutionen 

erkände, trots sina många brister, Eritrea som en autonom enhet och gav 

det rätt att sköta sina inre angelägenheter på ett demokratiskt sätt. 

Det skulle ha sina egna rattsskipande, lagstiftande och verkställande 

organ, som skulle vara skilda från och oberoende av Etiopiens. 

Detta trädde i effekt 1952, men bara för att år 1962 ensidigt upp- 

hävas av Etiopien med stöd av imperialismen och med världens tysta sam- 

tycke. Därigenom förvandlades vårt land till en etiopisk provins. 

Bläcket hade knappt torkat på ratifikatïonsinstrumentet innan Haile 

Selassie började överträda resolutionen om en federation. Politiska 

partier, fackföreningar, pressen och språken arabiska och tigrinja 

förbjöds, den eritreanska regeringens emblem avskaffades och den eri- 

treanska flaggan halades. Termen "Eritreas regering" ändrades till 

"Eritreas förvaltning". De som var medvetna om vad som höll på att ske 

visade sin opposition på ett fredligt satt, men möttes med förtryck. Ar 

1958 hade i verkligheten en polisstat upprättats i Eritrea. Det eri- 

treanska folket lämnade ingen möda ospard för att finna en fredlig lös- 

ning, men Haile Selassies självhärskarregim skärpte sitt förtryck och 

sina avrättningar. Det enda val det hadevar att gripa till vapen för att 

återvinna sin oförytterliga självbestämmanderätt, som från början hade 

trampats under fötterna av de Fyrastoraoch därefter av FNs generalför- 

samling. 

Som ett svar på vårt folks urgamla strävanden påbörjade ELF, den eri- 

treanska befrielsefronten, den väpnade kampen år 1961, ett år innan Etio- 

pien helt annekterade Eritrea. 



Eritreas sak kan jämföras med Namibias, vilket gavs som mandat åt Syd- 

afrika av Nationernas Förbund på samma sätt som Eritrea gavs som mandat 

åt Etiopien av Förenta Nationerna, och vilket förråddes och förvandla- 

des till en koloni på samma sätt som Eritrea. 

Eritreafrågan ar därför inte en inre etiopisk angelägenhet, utan en 

kolonial fråga som förtjänar stöd från alla antiimperialistiska pro- 

gressiva och demokratiska organisationer och individer. 

Utvecklingen under de senaste 1 7  åren 

Den eritreanska nationalismen har fått näring genom en lång och bitter 

historia av gemensam kamp. Den har manifesterats både i slutet av fyr- 

tiotalet när man motsatte sig de imperialistiska planerna på att dela 

upp Eritrea efter etniska och religiösa linjer och under den väpnade 

kampen, där mer än 95% av det eritreanska folket har samlats kring den 

revolution som man med järnvilja genomfört trots oerhört förtryck, 

massakrer och nedbrända byar. 

Den eritreanska revolutionen, somhar gått igenom många vändningar och 

besegrat oräkneliga svårigheter, har lyckats befria hela landet så nar 

som på fem stader. Den nuvarande fasen i vår kamp utmärks inte bara av 

militära segrar på slagfältet utan också av obestridliga politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella framgångar. 

Vårt politiska program har slagit rot, och vår nationella demokra- 

tiska revolution har fördjupat sitt demokratiska innehåll. Demokratiskt 

valda förvaltningskommittéer på by-, stads- och regional nivå har upp- 

rättats på ruinerna av de gamla koloniala och feodala institutionerna. 

Stora plantager för exportgrödor har ställts om till sädesproduktion. 

Kooperativ skjuter som svampar ur jorden, man har byggt fabriker för 

kläder, sesamolja och ost, tusentals kilometer vägar och många mark- 

nader. Man arbetar med rehabilitering av flyktingar, och trots sina 

magra resurser står revolutionen både för utbildning och hälsovård. ELF 

har idag omkring 5 0  kliniker och sjukhus., liksom 1 5 3  skolor på grund- 

eller mellannivå, som förra året bevistades av 16 0 0 0  elever. 

Dessutom bedrives med aktivt deltagande av nassorganisationerna (för 

arbetare, kvinnor, bönder, studenter och ungdom) en omfattande kampanj 

för att utrota analfabetismen. ELFs aktivister och massorganisationerna 

tar också aktiv del i produktionen, särskilt inom jordbruket. Framför 

allt blir dess massorganisationer alltmera stålsatta under kampens gång 

och verkar genom organisering, mobilisering och politisk aktivitet för 

att höja massornas medvetenhet och för att beväpna dem till att försvara 

revolutionens landvinningar. 



Den eritreanska revolutionen har spelat en viktig roll genom att bidra 

till störtandet av Haile Selassies sjalvhärskarregim, och den välkomnade 

förändringarna år 1974, i det den hoppades att den revolutionära klassen 

skulle gripa makten och presentera en fredlig lösning av Eritreafrågan 

som skulle ta i betraktande det eritreanska folkets önskningar om, och de 

offer det gjort för att nå frihet och oberoende. Men olyckligtvis £sr 

båda parter har makten blivit usurperad av en handfull konspiratörer 

inom armén. Man måste lagga märke till att vårt folk gör skillnad mellan 

den förtryckande härskande klassen och folket i Etiopien. Vi kämpar 

bestämt inte mot det etiopiska folket. Vi har alltid stött demokratiska 

och revolutionära rörelser i Etiopien. . 

Vår revolutionära rörelse har alltid varit redo att gå in i villkors- 

lösa samtal för att lösa frågan på fredlig vag, men Dergen har valt att 

bortse från det faktum att det eritreanska folkets oförytterliga sjalv- 

bestämmanderätt varken kan eller kommer att bero på vilket slags regim 

som härskar i Etiopien, och från att Eritrea i sig själv ar en koloni. 

Detta manifesteras i dess vitt spridda Niopunktsprogram som å ena sidan 

syftade till att splittra Eritrea efter etniska och religiösa linjer i 

en form av bantustanpolitik och å andra sidan ledde till att den etio- 

piska regeringen sände ut sina tvångsrekryterade och framgångslösa 

bondearméer. (Programmet återfinnes i utdraget från Etiopiens PMG.) 

Vår hållning till Dergens Niopunktsprogram 

Till att börja med vill jag fästa er uppmärksamhet på att PMG inte er- 

känner Eritrea som en nation i sig själv, att Eritreafrågan ar ett 

kolonialt problem; tvärtom bygger dess så kallade "fredliga lösning" på 

det konstgjorda antagandet att Eritrea är en oskiljbar del av Etiopien. 

För det andra erkänner den inte att de eritreanska befrielserörelser- 

na ar det eritreanska folkets representanter, den försöker tvärtom att 

dra nytta av de revolutionära krafternas splittring genom att appellera 

till och lova att stödja "progressiva krafter i den administrativa re- 

gionen Eritrea". Det ar därför uppenbart att dess verkliga syfte är att 

"söndra och harska". 

För det tredje kan ingen akta marxist-leninist som företräder natio- 

nernas självbestämmanderätt acceptera Dergens Niopunktsprogram efter- 

som det inte har någonting att göra med marxism. Eftersom Dergen för- 

söker att få det att passera som marxism, känner jag mig emellertid 

tvungen att avslöja det. Nar den utfärdade det, var detta grundläggande 

en politisk manöver som syftade till att isolera den eritreanska revo- 

lutionen från de progressiva, demokratiska och revolutionära antiimperia- 

listiska krafterna i världen, för att på så satt underlätta sin dröm om 



att krossa den eritreanska revolutionen. Det var därför den sände sin 

tvångsrekryterade "bondemilis" sida vid sida med de reguljära trupperna 

för att vid denna tidpunkt (maj 1976) "driva ut det upproriska eritre- 

anska folket i Röda Havet". Om den företrädde nationernas sjalvbestam- 

manderatt, så skulle den ha tillämpat den demokratiska metod som följ- 

des av den svenska arbetarklassen i frågan om Norges avskiljande från 

Sverige år 1905 och av den ryska Oktoberrevolutionen 1 9 1 7 .  

För att påvisa dess öppna förvrängning av nationernas oförytterliga 

självbestämmanderätt skulle jag vilja citera vad Stalin i detta avseen- 

de har att saga i "Om leninismens grunder": "Tidigare misstolkades 

principen om nationernas sjalvbestammande~ofta, och inte sällan inskrank- 

tes den till föreställningen om nationernas ratt till autonomi. En del 

ledare inom Andra Internationalen gick t o m så långt som till att för- 

vandla självbestämmanderätten till rätten till kulturell autonomi, dvs 

förtryckta nationers ratt att ha sina egna kulturella institutioner, 

medan all politisk makt lämnades i den harskande nationens händer. Till 

följd härav löpte iden om självbestämmande risken att förvandlas från 

ett instrunient för att bekämpa annekteringar till ett instrument för att 

rattfärdiga dem." (Hur sant är detta inte om Dergen!) "Vi vågar nu saga 

att denna förvirring har retts ut. Leninismen utvidgade begreppet sjalv- 

bestämmande genom att tolka det som ratten för förtryckta folk i av- 

hängiga länder och kolonier till fullständig utbrytning, som nationernas 

ratt till oberoende existens som stater. Detta uteslöt möjligheten att 

rattfärdiga annekteringar genom att tolka självbestämmanderätten som 

ratten till autonomi." 

När det galler att "hjälpa" eritreaner att återvända till sitt land 

från exil och "ansträngningarna att rehabilitera", ar detta grundlöst 

tal så länge som det inte erkänner deras ratt till självbestämmande 

inklusive uttrade. Det tilltagande bombardemanget av befriade stader och 

tätbefolkade byar med napalm och splitterbomber visar för övrigt att det 

bara rör sig om en lapparnas bekännelse. 

Nar det galler att slappa lös de fångar som nu försmäktar i de omansk- 

liga fängelserna för inget annat brott an att ha sagt nej till förtryck, 

annektering och orättvisor, ar det outhärdligt att se dem betecknade 

som förbrytare. 

Och "havandet av undantagstillståndet" kommer, antingen Dergen vill 

det eller inte, att ske i de återstående ockuperade städerna liksom det 

redan har skett i mer an 95% av hela Eritreas område, tack vare det 

hjältemodigaeritreanska folkets kamp. 

Ingen lösning som inte innefattar ett erkännande av det eritreanska 

folkets ratt till självbestämmande inklusive uttrade kan någonsin be- 



traktas som en rättfärdig lösning. Det ar i korthet därför vi har för- 

kastat "Dergens Niopunktsprogram". 

Dergen väljer att fortsatta sin folkmordspolitik 

Det kallblodiga folkmord som begåtts av de etiopiska ockupationsstyr- 

korna i Eritrea under de senaste 17 åren ar obeskrivligt. Mer än 

100 000 eritreaner har dräpts med skjutvapen, bajonetter, genom att bli 

innebrända eller levande begravda i gravar de själva tvingats grava. 

Många tusen har fallit offer för förgiftade brunnar. De befriade stader 

na och tätbefolkade byar bombarderas konstant med napalm och splitter- 

bomber, omkring 800 000 hemlösa eritrean-er har tagits om hand av de 

revolutionära rörelserna och omkring 250 000 har flytt till angränsande 

länder. Mer an 2 000 byar har brants till aska och millioner kreatur 

har brutalt slaktats. När det gäller det eritreanska folket har den nu- 

varande regimen visat sig vara ännu mera brutal än sin företrädare! 

Trots dessa omänskliga handlingar har de inte lyckats krossa den folk- 

liga eritreanska revolutionen, den har tvärtom vuxit sig starkare och 

starkare till att ha befriat bokstavligen 95% av hela området. 

Uppmuntrad av det massiva stöd den har fått från Sovjetunionen, Kuba, 

Israel och andra, försöker Dergen nu finna sätt att utrota vårt folk. 

Den 15 maj 1978 annonserade Dergen sin totala offensiv för att "krossa" 

folkets revolution i Eritrea. Detta var bara en fortsättning av dess 

fruktlösa försök att förinta vår revolution, och det började och sluta- 

de i utkanterna av Eritreas huvudstad Asmara. Den andra front som öpp- 

nades längs kusterna till Danakilområdet ledde bara till förstöringen 

av stader och byar utan att fienden lyckades få fotfäste i de befriade 

områdena. Förra månaden öppnade den åter tre fronter langs gränsen 

mellan Etiopien och Eritrea, nämligen i Mareb, Shirarro och Hummera. 

Den hjältemodiga Eritreanska Befrielsearmén, ELFs militära gren, har 

tillsammans med folkmilisen och massorna tillfogat fienden tunga materi- 

ella och personella förluster på alla fronter och kampen pågår fort- 

farande. Vad som an på kort sikt kommer ut av dessa strider, vittnar 18 

års bitter kamp om att den slutliga segern ar vår! Vi har aldrig varit 

och ar inte emot en rättfärdig fredlig lösning som respekterar det 

eritreanska folkets ratt till oberoende existens. 

Man måste inse att det eritreanska folket är det av de båda folken 

som ar fredsälskande och trots det tvingats gripa till vapen i för- 

svaret av sitt fädernesland, om man jämför förhandlingserbjudandet från 

ELFs ordförande, kamrat Ahmed Nasser, den 9 april 1978: "Vi önskar göra 

slut på detta utdragna brodermordskrig pi ett fredligt och demokratiskt 
satt i enlighet med vårt folks strävanden, dvs total självständighet i 

både det eritreanska och det etiopiska folkets intresse; men om den 



etiopiska regimen insisterar i att genomdriva en militär lösning, så 

kommer vi vad som än händer att fortsatta kampa för att försvara vårt 

fädernesland" med Mengistus tal i Havanna den 27 april, dar han som ett 

svar till Ahmed sade att "först omedelbart efter revolutionens seger 

1974 avslöjade de sitt ratta ansikte ... dessa grupper (de eritreanska 
befrielsestyrkorna) kommer att likvideras ... vi ar säkra på att Kuba 
kommer att stå Vid Etiopiens sida i kampen för att utrota dem". 

Sist men inte minst vill jag göra det klart att den eritreanska re- 

volutionen ar en oskiljbar del av den varldsrevolutionara rörelse som 

har kampat rakryggat mot etiopisk kolonialism, den globala imperialismen, 

sionism, feodalism och inre reaktion. Medan kampen för nationellt oberoen- 

den förblir det centrala målet i denna fas blickar vi trots det bortom 

det. Det eritreanska folket har valt den säkra vägen till socialt fram- 

steg som innebar upphavandet av människans utsugning av människan. 

Den eritreanska revolutionen har liksom många andra nationella be- 

frielserörelser erfarit en olycklig splittring, men tack vare de hjalte- 

modiga eritreanska massornas principfasta kamp ar de revolutionära 

styrkornas förening oundviklig. Som ett positivt steg i denna riktning 

kan man se överenskommelsen mellan den Eritreanska Befrielsefronten 

(ELF) och Eritreanska Folkets Befrielsefront (EPLF) om att bilda en 

Nationell Demokratisk Front i Eritrea. Som en övergångsfas har gemen- 

samma kommittéer för militära, ekonomiska, sociala, informations- och 

utrikesarenden bildats i april 1978, liksom en gemensam högsta politiska 

ledning som skall samordna och övervaka dessa kommittéer. 

Slutligen skulle vi vilja upprepa att det eritreanska folket liksom 

alla andra folk har ratt till sjalvbestammande och oberoende. Ja, 

Eritrea har ratt till oberoende liksom alla andra kolonier. 

SEGER AT DEN ERITREANSKA REVOLUTIONEN! 

LANGE LEVE SOLIDARITETEN MELLAN DE FÖRTRYCKTA 

FOLKEN OCH DERAS RÄTTFÄRDIGA KAMP! 



DEN RIKTIGA OCH RATTFARDIGA LÖSNINGEN 

(Nedanstående ar översatt från sista avdelningen av ett Memorandum publicerat i 
april 1978 av Eritrean People's Liberation Front, EPLF. Denna bildades genom ut- 
brytning ur ELF omkring 1970 och en klyvning av utbrytarna 1976. Avdelningen 
följer efter en historisk översikt, en politisk översikt och en diskussion av 
sjalvbestamanderatt .) 

innan vi går in på den korrekta och rattfärdiga lösningen, skulle vi 

vilja klarlägga de felaktiga ståndpunkter som intagits av, och 

det felaktiga handlande som förekommit f~ån, de progressiva och demokra- 

tiska krafter, på vars ansvar det vilar att finna en lösning på frågan. 

Eftersom många strategiska vänner till den eritreanska revolutionen in- 

tagit en så extrem hållning som att se denna som "ett verktyg för im- 

perialismen och reaktionens krafter", dvs att det är berättigat att för- 

inta den med våld, är det nödvändigt att här klarlägga några av de möj- 

liga grunderna till denna felaktiga ståndpunkt. Vad skäl kan det finnas 

att spela ned den eritreanska revolutionens roll eller motsätta sig den, 

eller till att svänga från att stödja den till att motverka den? 

- Ar det därför att det eritreanska folkets kamp är orättfärdig och inte 
har någon historisk eller ekonomisk sak att kämpa för? 

- #r det av fruktan för att "Etiopien" skall upplösas? 

- Ar det därför att tillträde till havet är oersättligt för Etiopien? 
- Innebär det att det eritreanska folket måste överge sin nationella 
kamp därför att det finns en progressiv regim i Etiopien eller en 

demokratisk tendens inom "Dergen"? 

- Ar det av hänsyn till de internationella eller strategiska intressen 
som berörs av den kamp världens folk står i? 

- Ar det därför att den eritreanska revolutionen är reaktionär eller av 
fruktan att den skulle kunna bli ett verktyg för imperialism och reak- 

t ion? 

- Ar det därför att kapaciteten hos Eritrea och dess folk är svag och 
begränsad? 

- Ar det därför att man tolkar ratten till självbestämmande på det 
viset? 

Eftersom den eritreanska kampens rättfärdighet och historisk-ekono- 

miska grund redan har diskuterats, är det onödigt att upprepa detta. 

Och den kan inte stå i motstrid till alla progressiva krafters tolkning 

av historien. Det var först sedan de övertygat sig om rättfärdigheten i 



det eritreanska folkets kamp som Sovjetunionen och folkdemokratierna år 

1950 stod upp emot den orättfärdiga federationen med Etiopien och till 

stöd för det eritreanska folkets självständighet. Det var också på basis 

av en principfast ståndpunkt som Demokratiska Jemen och andra demokra- 

tiska krafter, vilka nu har ändrat ståndpunkt till den eritreanska revo- 

lutionen, hade givit sitt stöd till det eritreanska folkets kamp för 

oberoende och befrielse. Vad har då förändrats nu? Om någonting har för- 

ändrats idag, efter 35 år, förutom de förändringar som har ägt rum i 

världen (en relativ försvagning av reaktionens krafter och tillväxt av 

revolutionens krafter), så är det att den eritreanska revolutionen, 

efter en utdragen kamp ledd av dess progressiva krafter, har gjort och 

fortsätter att göra enorma offer och uppnår stora segrar i den samhälle- 

liga revolutionen. 

Talet om "Etiopiens upplösning" har emellertid ingen grund i fakta, 

förutom att det är antileninistiskt. Det finns ingen revolutionär logik 

som säger att folk (nationer) måste bli koloniserade och förtryckta, så 

att ett visst stort land inte skall "upplösas". Det finns en grundläggan- 

de skillnad inellan den nationella frågan i Eritrea och nationella frågor 

inne i Etiopien, eftersom var och en av dem har sina ekonomiska och his- 

toriska orsaker och deras lösningar inte kan vara identiska. Det är bara 

en politisk organisation som har byggt en folkets demokratiska stat som 

kan genomföra en vetenskaplig studie av varje nationalitets särskilda 

egenskaper, (utan fruktan!) medge alla nationaliteter den fullständiga 

rätten till självbestämmande och hålla dem samman på grundval av en jäm- 

ställdhet som garanterar de etiopiska nationaliteternas enhet. Om en 

sant revolutionär organisation sitter vid makten finns det inga skäl 

varför den inte, teoretiskt sett, skulle kunna tillerkänna varje natio- 

nalitet rätten att utträda (även om det ännu inte finns någon nationell 

rörelse som strävar därtill). Eftersom den har sina egna karakteristiska 

egenskaper och skiljer sig från nationalitetsproblem (inom ett land), 

kan det eritreanska folkets självbestämmanderätt på inget sätt vara or- 

sak till Etiopiens upplösning. 

Frågan om tillträde till havet kan ses ur olika synvinklar. Under lång 

tid har Etiopiens härskare använt dess avsaknad av kustområde och nöd- 

vändigheten av tillträde till havet som en rättfärdiggörelse för att an- 

nektera Eritrea. Tillträde till havet är verkligen viktigt för det etio- 

piska folkets välstånd och framsteg. Det är emellertid orättfärdigt och 

illegitimt att tillåta ett lands aggression eller annekteringsplaner mot 

ett annat för att säkra sig tillträde till havet. För att lösa en sådan 

fråga är det möjligt att ingå bilaterala avtal eller fördrag mellan en 

stat med tillträde till havet och en annan utan. Om folkdemokratiska 

regimer råder i de länder som ingår sådana avtal, blir frågans lösning 



både enklare och i båda folkens intresse. Ett lands behov av tillträde 

till havet kan emellertid under inga omständigheter vara den faktor som 

avgör ett annat lands eller folks öde. 

Nar det gäller påståendet att det finns en progressiv regim i Etiopien 

eller en demokratisk tendens inom Dergen, har frågan ett annat svar. Om 

en progressiv regim har etablerats i Etiopien, finns det inget skäl var- 

för den inte kan erkänna det eritreanska folkets självbestämmanderätt. 

Eftersom den emellertid hittills tagit saken i egna händer och redan pre 

senterat sitt niopunktsförslag dar den gör anspråk på att den skall av- 

göra det eritreanska folkets öde, så finns det inget vittnesbörd om dess 

progressivitet. Om man säger att "nej, de.t är bara i den eritreanska 

frågan som den inte har varit progressiv, i övrigt har den åstadkommit 

grundläggande progressiva förändringar i andra frågor" (utan att för 

ögonblicket gå in på vilka "progressiva förändringar'' den har åstad- 

kommit), hur kommer det sig då att en regim som har kunnat åvägabringa 

"stora förändringar'' har varit oförmögen att uppnå någon förändring nar 

det gäller Eritreafrågan? Svaret kan bara ligga i socialchauvinism. Hur 

progressiv regimen i Etiopien är kan inte bedömas isolerat från en så 

grundläggande fråga. Frågan om det finns en demokratisk tendens ställer 

sig emellertid något annorlunda. Nar det påstås att det finns en demo- 

kratisk tendens, skulle det innebära att den otvetydigt erkänner det 

eritreanska folkets självbestämmanderätt. Vad som därefter återstår ar 

bara frågan om styrkeförhållandena inom Dergen. Om tendensen har en 

stark och avgörande roll, så finns det inget skal varför den inte skulle 

kunna omsatta sitt erkännande av självbestämmanderätten i praktiken. Om 

man hävdar att "nej, för att ta ett sådant steg finns det andra saker 

den måste konsolidera", alltså att det af en fråga om tid och kamp, så 

kan den eritreanska revolutionen lösa detta genom att stalla sig vid 

den progressiva tendensens sida. Och aven om man påstår att "den är 

fortfarande svag, den har inte någon avgörande roll", så kommer den 

eritreanska revolutionen att kampa vid dess sida tills den når en avgöran- 

de roll, eftersom aven detta är en fråga om tid och om kamp. På basis av 

de rådande förhållandena kan emellertid regimens progressiva natur inte 

bedömas med bortseende från hur den löser Eritreafrågan. Några säger att 

"eftersom den nuvarande regimen ar progressiv och har grundlagt socia- 

lismen, så bör det eritreanska folkets kamp överge sin patriotism och 

agna sig åt 'social kamp' inom 'Storetiopiens' ram". Men detta skulle 

vara detsamma som att kasta på sophögen hela frågans historisk-ekonomis- 

ka utveckling och det eritreanska folkets bittra kamp och uppoffringar 

för sitt oberoende. Det ar orealistiskt att föreställa sig att man över 

en natt skulle kunna göra sig av med en given nations nationalism och 

dess grund, vilka vuxit fram i loppet av ett århundrade och nu har nått 



den högsta nivån i sin kamp. Dessutom skulle ett försök att med våld av- 

skaffa en sådan rättfärdig sak inte bara vara felaktig, den skulle också 

förvärra frågan. 

Låt oss nu gå över till frågan om de strategiska och internationella 

intressen som berörs av folkens globala kamp. Denna fråga bestäms av 

karaktären hos det eritreanska folkets kamp. För tillfället är EPLF 

otvivelaktigt den starkaste och mest avgörande kraften inom den eritre- 

anska revolutionen. Det system som denna kraft i samarbete med andra 

demokratiska krafter kommer att upprätta kommer också otvivelaktigt att 

tjäna alla intressen: de eritreanska massornas, de etiopiska massornas, 

folkens kamp i regionen, och folkens kamp-över hela världen mot imperia- 

lism, kolonialism och reaktionens krafter. Att framkasta tvivel härom 

innebar därför att rättfärdiggöra annektering och att ge andrum åt den 

inre och yttre reaktionens krafter. 

Det ar heller inte grundat på fakta att påstå att den eritreanska re- 

volutionen ar av reaktionär natur eller att den leds av reaktionärer. 

Som historien över det eritreanska folkets kamp tydligt visar, och som 

var och en som närmare studerar den eritreanska revolutionens natur kan 

finna belägg för, går det omöjligen att hävda att den leds av någon 

reaktionär kraft. Vad man bör göra i detta avseende är att stödja den i 

dess snart sista strid mot inre reaktion snarare än att använda de allt 

svagare och snarligen uttömda krafterna hos denna reaktion för att över- 

driva dess omfång eller kapacitet. Detta är inte en tillräcklig grund 

för tvivel. Om man däremot fruktar att revolutionen kan bli ett verktyg 

för imperialism och reaktionära krafter och därigenom ett redskap för 

att kväva den etiopiska revolutionen, så finns det en sak som om och 

omigen måste Klarläggas. Det är uppenbart att man då och då finner en 

tillväxt hos de intriger från imperialismen och de reaktionära krafter 

i området som strävar att bringa hela Rödahavskusten under sin kontroll 

under förevändningar om "Röda Havets säkerhetn, "det arabiska Röda 

Havet", o s v. Särskilt i Eritrea har de sedan länge energiskt strävat 

efter att skaffa sig marionetter som reservstyrkor och för att förinta 

de progressiva krafterna. Och i synnerhet kan man nu se dem göra aktiva 

försök att göra den eritreanska revolutionen till sitt redskap under 

täckmantel av fraser om att bekämpa den "marxistiska" regimen i Etiopien 

eller det "sovjetiska hotet". Men detta innebär inte att de är för det 

eritreanska folkets oberoende. Deras främsta mål ar att för tillfället 

stärka sina reaktionära marionetter inom den eritreanska revolutionen 

och förbinda dem med sina ombud inom Etiopien, försvaga den eritreanska 

revolutionens progressiva krafter, störta den nuvarande militärregimen 

i Etiopien och återupprätta en ny kolonial dominans över Etiopien - 
inklusive Eritrea. Det har påståtts att ett oberoende Eritrea skulle 



kunna bli ett redskap för imperialismen och reaktionära arabstater. Det 

bör då påpekas att imperialismen och reaktionens krafter skulle kunna 

dominera Eritrea genom att stärka de reaktionära krafterna dar likaväl 

som genom att gå till militärt angrepp. Under de rådande omstandig- 

heterna finns det emellertid inget utrymme för en sådan hypotes, efter- 

som maktbalansen i Eritrea ar på de progressiva krafternas sida och 

efterhand blir det i ännu högre grad. Och nar dessa krafter griper den 

politiska makten, ar det säkert att de kommer att stalla sig emot 

imperialismen och de reaktionära arabregimerna, och det i fast förbund 

med den progressiva regim som kan komma till stånd i Etiopian (förut- 

satt att en positiv utveckling äger rum och en progressiv regim instal- 

leras i Etiopien), den progressiva regimen i Demokratiska Jemen, de 

progressiva krafterna i regionen och i hela varlden. På så satt kommer 

alla progressiva krafter att kampa för att förhindra möjligheten av den 

negativa utveckling man misstänker, snarare an att vägra det eritreanska 

folket sin självbestämmanderätt på grund av farhågor och tvivel. Detta 

senare ar både oriktigt och orattfardigt. 

Nar vi kommer till den roll och den kapacitet det eritreanska folket 

och dess revolution har, ar det sant att det eritreanska folket ar tre 

miljoner, att dess ekonomiska möjligheter, dess naturtillgångar och dess 

utvecklingsnivå ar begränsade, och att de inte kan komma att spela någon 

stor roll i Rödahavsområdet dar imperialismen och reaktionens krafter 

dominerar. Etiopien kan däremot med sina 25 miljoner människor och sin 

väldiga ekonomiska potential komma att spela en omfattande politisk och 

revolutionär roll i området. Det ar emellertid orattfardigt att använda 

detta som en grund för etiopisk annektering av Eritrea, eftersom det 

strider mot den grundläggande principen om nationernas jämställdhet. 

Dessutom har vi redan förklarat att det inte finns någon kamp mot im- 

perialism och reaktion som Eritrea kan utkämpa ensamt, utan det kan ske 

endast i samverkan med de etiopiska folken liksom med andra progressiva 

krafter i regionen och varlden. Nar det däremot galler farhågorna för 

att Eritreas separation skulle hämma Etiopiens ekonomiska utveckling, 

bör det påpekas att om transitfrågan löses och demokratiska regimer upp- 

rättas i båda länderna, så kan man fortsatta med att lösa de ekonomiska 

problemen genom bilaterala överenskommelser och bistånd från världens 

progressiva krafter. Att havda att Eritrea bör förbli annekterat av han- 

syn till Etiopiens ekonomiska intressen ar både orättfärdigt och en 

kolonialistisk förbrytelse. 

Om argumenten kring sjalvbestarmanderatten och dess utövande slut- 

ligen baseras på erfarenhet och på principer, är det sant att folks 

(nationers) öden har bestämts på olika satt i olika sammanhang och i 

olika delar av varlden (aven om det kanske har varit oriktigt i en del 



fall). Och det som bestämmer de olika sätten är frågornas historisk- 

ekonomiska grundval och de rådande konkreta förhållandena. Det passar 

inte att försöka tillämpa metoderna för frågans lösning i ett land på 

ett annat. Det är möjligt att de exempel som måste följas vid frågans 

grundläggande lösning är följande: ett land skall inte kolonisera ett 

annat; självbestämmande är i första hand bara det koloniserade folkets 

eller nationens rätt; självbestämmande måste tjäna arbetarnas, bönder- 

nas och andra förtryckta klassers intressen i världens förtryckta folks 

kamp; nationerna måste upprätthålla rätten till absolut jämställdhet. 

Dessa är de principer som ligger till grund för EPLFs framställning av 

den nationella frågan i Eritrea. 

Xven om detaljerna i EPLFs konkreta förslag till en riktig och rätt- 

färdig lösning har utelämnats ur detta memorandum, för att framföras 

endast i händelse av faktiska förhandlingar, kräver EPLF för att för- 

handlingar skall uppkomma att den etiopiska militärregimen 

- återkallar sin förklarade politik om "regional autonomi" och accep- 
terar principen om det eritreanska folkets självbestämmanderätt 

- erkänner EPLF och ELF som det eritreanska folkets enda legitima 
representanter 

- förklarar sin beredskap att lösa den eritreanska frågan fredligt 
och att påbörja villkorslösa förhandlingar. 

SEGER AT MASSORNA! 



Ahmed Hussein Haile 

VASTSOMALIAS BEFRIELSEKAMP 

(Författaren deltog i Lundasymposiet och ar medlem i centralkommittén för WSLF, 
Western Somalia Liberation Front, den somaliska folkgruppens i Etiopien befrielse- 
organisation. Inlägget är skrivet i augusti 1978.) 

Många människor i världen ar säkert förbryllade av det nuvarande tumul- 

tet på Afrikas Horn. De har all ratt att ta del av de skäl som gav upp- 

hov till WSLF, den vastsomaliska befrielsefronten. Det ar min starka 

förhoppning att följande sidor kommer att kasta tillräckligt ljus över 

hela frågan för att ge en sammanfattande bild av situationen och de 

sorger och fasor vårt folk har mött i kampen för frihet och sjalvbe- 

stämmande. 

Västra Somalia sträcker sig från Awashdalen i nordväst och gränsar 

till Republiken Djibouti i nordöst, till Demokratiska Republiken Soma- 

lia i öster och söder, och till Republiken Kenya i sydväst. Det har 

framför allt en herdebefolkning; lantbruk bedrives i de norra delarna 

och langs de två viktigaste floderna, Ganane och Shabelle. 

För att klargöra konfliktens ursprung och det nationella befrielse- 

krigets sanna natur måste jag ge en kort historisk skiss för att påvisa 

nar, hur och med användande av vilka metoder olika etiopiska kungar 

eller kejsare har lagt beslag på delar av vårt land vid olika tillfällen 

i historien. Det galler att minnas att Etiopiens besittning av vårt hem- 

land enbart har uppkommit med politiskt och militärt stöd av dåtidens 

västeuropeiska kolonialmakter. Det etiopisk-europeiska samarbetet härom 

uppstod väsentligen under 1800-talets kapplöpning om kolonier. 

Etiopiens långa historia har dragits med två huvudproblem. För det 

första har man saknat tillträde till havet, vilket skapat en känsla av 

psykologisk ojamvikt. För det andra har det förekommit ändlösa makt- 

strider mellan krigförande kungar, vilket ofta lett till inbördeskrig 

nar en av dem försökt att besegra de andra, Kung Menelik II av Shoa- 

provinsen lyckades slutligen slå ned sina rivaler om makten, och efter 

sin kröning till Konungarnas Konung ändrade han på 1860-talet landets 

namn från Abessinien till Etiopien och etablerade Addis Abeba som im- 

periets huvudstad. Menelik gav sina styrkor order att ge sig över etio- 

piska gränsen in i Vastsomalia (vid Awashfloden). Först hade han emeller- 

tid säkrat sig fullt stöd av de viktigasfe kolonialmakterna för att 

ockupera staden Harar, Vastsomalias religiösa, kulturella och politiska 



centrum, vilket skedde 1887. Redan tidigare hade det förekommit abes- 

sinska försök att ta över Vastsomalia med våld, men de hade förhindrats 

av vårt folk under Ahmed Gurreys ledning på 1500-talet. Denna gång hade 

Menelik gjort omfattande diplomatiska förberedelser vid Berlinkonferen- 

sen 1884 och blivit accepterad som partner vid uppdelningen av den afri- 

kanska kontinenten mellan kolonialmakterna. 

Vårt hjältemodiga folkvägrade att ge upp sin sjalvstandicplet och gjorde 

fortsatt motstånd mot Meneliks hårda försök att utvidga sin makt till 

somaliska områden söder om det ockuperade Harar. Det historiska slaget 

vid Jigjiga stod mellan Meneliks ~nvasionsstyrkor och våra massor ledda 

av vår nationalhjälte, Sayid Mohamed Abdulla Hassan. Detta välkända 

slag kom att innebära att vårt folks beslutsamhet och vilja till frihet 

och enhet inte kunde slackas trots franskt, brittiskt och italienskt 

stöd åt Etiopiens expansionistiska krig. Menelik dog utan att ha uppnått 

sitt mål. Hans efterträdare Haile Selassie intog sin plats som kung över 

Etiopien i det han svor att fortsatta Meneliks annexionspolitik på be- 

kostnad av andra folks rättigheter. Fastan Etiopien gjorde anspråk på 

hela Vastsomalia kom deras maktställning i praktiken aldrig att sträcka 

sig söder om Harar. 

Sedan fascismen besegrats i andra världskriget kom alla delar av 

Somaliland att befinna sig under en enda brittisk militäradministration, 

med undantag av det område som nu kallas Republiken Djibouti och tidi- 

gare Franska Somaliland. Detta var också den period då koloniserade folk 

världen över vaknade upp och krävde självständighet. Det somaliska 

folket ropade liksom alla andra efter självständighet, och en ny poli- 

tisk rörelse uppstod: Somali Youth League (somaliska ungdomsförbundet) 

framstod soinen spjutspets i denna kamp. Den öppnade lokalavdelningar 

över hela området, men i Västsomalia var partiet starkare än någon 

annanstans. 

Etiopiens Haile Selassie, som flydde till England sedan Mussolini er- 

övrat Etiopien, hade nu återvänt från sin.exil för att med Englands och 

andras välsignelse återta sin tron. Sedan han återinsatts inledde Haile 

Selassie omedelbart förhandlingar med brittiska regeringen med syftet 

att få Västsomalia under etiopisk kontroll. Denna konspiration ägde rum 

utan vårt folks önskan eller vetande. Engelsmännens accepterande av de 

etiopiska kraven ifrågasattes emellertid kraftfullt av vårt folk, vilket 

som alltid förblev troget det somaliska politiska partiet SYL och dess 

program för vår ratt att bestämma vår framtid. De brittisk-etiopiska 

förhandlingarna avslutades med en överenskommelse år 1948, vilken i 

praktiken innebar att förutom Harar resten av Vastsomalia, med undantag 

av en mindre del med beteckningen "Haud and reserved area", Överläts 



till Haile Selassie, Under dessa förhandlingar tillfrågades landets 

ägare över huvudtaget inte, trots att det var helt klart att de totalt 

motsatte sig denna skamliga uppgörelse. 

När Västsomalia överlämnades till Haile Selassie 1948 utfärdades en 

uttrycklig order som förbjöd SYL i området, eftersom partiet stod i mot- 

sättning till de mål och den politiska ordning som kejsardömet ville 

uppnå. Förbudet mot somaliernas politiska parti i Vastsomalia åtföljdes 

av en våg av systematiska arresteringar, tortyr, massakrer och förstörel- 

se av bostäder och boskap, allt med syfte att tvinga folket att accep- 

tera det främmande styret. Detta koloniala våld försvagade inte beslut- 

samheten att göra motstånd; i själva verket innebar det en nyttig lar- 

dom. 

Ar 1954 kom den brittiska regeringen överens med Haile Celassie om 

att till honom överlämna aven området "Haud and reserved area". 

Ar 1960 skulle somalierna i det brittiska protektoratet återfå sin 

självständighet vid nästan samma tidpunkt som Italienska Somaliland en- 

ligt FNs beslut från 1950-talet skulle återfå sin. Den annalkande sjalv- 

standigheten för de flesta afrikanska folken hade naturligt nog ett 

starkt inflytande på vårt folk. Visserligen försökte Haile Selassie för- 

ändra situationen genom en assimilationspolitik, men denna kom aldrig 

igång på allvar, eftersom Etiopien inte hade någon apparat för att satta 

den i verket och eftersom vårt folk inte var intresserade av assimile- 

ring utan bara av att uppnå självständighet efter att under så lång tid 

ha lidit under ett brutalt system som var mycket värre an i de flesta 

områden i Afrika som behärskades av vita. Under hela den långa etiopiska 

ockupationsperioden hade förhållandet mellan härskare och styrda varit 

ett mellan kolonialist och koloniserade. Landet hade omvandlats till 

armégarnisoner för att förtrycka massorna. Inga ~ndustrler, Inga skolor, 

inga sjukhus och inga vägar, med andra ord inga som helst spår av ut- 

veckling hade införts i Vastsomalia. 

Con resultat av detta hade det vastsomaliska folket inget annat val 

an att ta upp strid, nar det gällde att återerövra sina rättigheter och 

att överleva som ett folk med ratt till ett anständigt liv och mänsklig 

värdighet. Detta ledde år 1963 till att WSLF, den vastsomaliska befriel- 

sefronten, grundades med folkets odelade stöd. Vägen till väpnad kamp 

hade börjat. Haile Selassies regim reagerade med exempellös hårdhet 

genom att 

1. samla ihop oskyldiga människor och i massvis bränna dem levande 

2. tvinga kvinnor att se på sina mans stympade kroppar 

3. samla ihop människor för att se på nar flickor våldtogs offentligt. 



Befrielsefronten tilltog emellertid dag för dag i styrka genom att under- 

visa folk om kolonialismens vådor och om vikten av att lita till sig 

själva för att vinna sin frihet. 

Nar folket kastade Haile Selassies despotiska styre över ända skapa- 

des ett hopp bland de koloniserade folken liksom bland de upplysta 

studenterna och arbetarna i Etiopien om att en ny tid hade randats och 

att kolonisering och förtryck skulle följa Haile Selassie i graven. Med 

tanke på detta föreslog WSLFs ledning ett uppehåll i striderna för att 

ge de nya militära ledarna en möjlighet att Överväga och förändra den 

politik som fördes. 

Den seger som både etiopier och koloniserade folk mödosamt hade vunnit 

kom olyckligtvis att bli verkningslös eftersom den politiska och militära 

maktenhade fallit i händerna på en opportunistisk militärjunta, Dergen, 

som skyndade sig att införa ett ännu grymmare terrorvälde innefattande 

massakrer på hundratusentals oskyldiga människor i alla de ockuperade 

områdena, t ex Vastsomalia, Eritrea och Abbo. Dergen valde att tysta 

alla demokratiska röster med hjälp av bajonetter. Dess politik innebar 

1. att bekräfta Etiopiens kolonialism 

2. att lösa motsättningarna med naket våld. 

Dergens nya filosofi proklamerades som "Ethiopia Tikdem" (Etiopien 

över allt), ett chauvinistiskt program som avsåg att förlänga orattvisor- 

na och eländet för de koloniserade massorna. Ethiopia Tikdem är ingen- 

ting annat än en naken fascism som stalls emot de förtryckta massornas 

strävanden. I och med att Dergen hade valt att förkasta en fredlig lös- 

ning av problemet, nödsakades WSLF att i solidaritet'med andra befriel- 

serörelser i imperiet fortsatta kampen intill seger. Våra styrkor in- 

tensifierade den väpnade kampen, och eftersom de hade kontroll över hela 

landsbygden måste de förbereda sig för att inta stadsområdena. Detta 

kunde självfallet inte vara någon enkel uppgift, eftersom Etiopien dar 

hade tre av sina elitdivisioner stödda av en milis på omkring hundra 

tusen man. Det pris vi måste betala var högt, men det belönades också 

med att vi under 1977 framgångsrikt drev fienden ut ur 95% av Vastsoma- 

lia. 

Vår seger betydde inträdet av en farlig period som innebar att det 

nationella befrielsekriget kom att bli internationaliserat. Etiopien, 

som gjorde anspråk på att ha blivit en socialistisk stat, hade vant sig 

till Sovjetunionen efter militärt och politiskt stöd och denna accep- 

terade ivrigt att sanda tiotusentals kubanska legotrupper, stödda av 

sydjemeniter, östtyskar, o s v, för att invadera det befriade Vastsoma- 

lia under förevändning att de försvarade Etiopiens territoriella integ- 



ritet och den socialistiska internationalismen. Det var en ren till- 

lämpning av Brezjnevdoktrinen, vilken tidigare hade varit begränsad till 

Östeuropa. Sofistikerade vapen för miljarder sändes skyndsamt till Addis 

Abeba för att vanda strömmen mot befrielsestyrkorna. Med uttalat och 

aktivt stöd från Carters regering i USA invaderades vårt land igen inför 

världens ögon. Motiven för Sovjetunionens drag var strategiska. Sjalv- 

fallet måste Sovjetunionen först satta igång en omfattande massmedia- 

och diplomatisk kampanj för att ifrågasatta vår saks sanning och ratt- 

färdighet för att bana vag för sin aggression. Detta bör sattas i rela- 

tion till de historiska relationerna mellan Sovjetunionen och de eri- 

treanska befrielserörelserna före Dergens tid. Det ar sant att Sovjet- 

unionen också hade stött WSLF, men aldrig så öppet som i fallet Eritrea. 

Det sovjetiska stödet till regimen i Addis kan inte rättfärdigas av de 

moskvafabricerade slogans som sands ut från Addis. Vastsomalia behärskas 

idag inte av Addis utan av Moskva. 

Folkrätten betraktar kolonialism som ett slags permanent aggression 

och Etiopiens beslutsamhet att fortsatta koloniseringen av vårt folk ar 

av kolonial natur. Våra krav stöds av stadgorna för FN och för OAU 

(Organisationen för afrikansk enhet), vilka erkänner de koloniserade 

massornas självbestämmanderätt. Under alla omständigheter kan ingen 

organisation i världen ha någon ratt att döma folk till fortsatt kolo- 

nisering. 

Kolonialism kan inte definieras av hudfärg utan av den politik som 

förs. Som professor Richard Greenfield i Oxford så riktigt har påpekat 

är kolonialism inte, och kan inte vara, den vite mannens monopol. Om en 

svart koloniserar en annan svart, så innebär detta inte att den svarte 

kolonialisten inte är en kolonialist. Etiopien har varit och ar en 

kolonialmakt, anda sedan det olagligen övertog andra folks territorium. 

Det västsomaliska folket kommer i linje med sin ärorika historia att 

trotsa döden för att återvinna sin värdighet och sina mänskliga sattig- 

heter. 

Det symposium som anordnats i Lund innebar ett lovvärt försök att 

undersöka problemet och uppnå en riktig förståelse av det. Vi ser det 

som ett steg framåt för att upplysa världssamfundet om villkoren för 

våra massor som stupar på slagfältet i hundratal för att radda inte 

bara vår egen utan också mänsklighetens värdighet. WSLFs delegation till 

symposiet hoppas att denna korta information kommer att bidra till en 

korrekt och balanserad upplysning om vår sak, liksom att andra försök av 

detta slag kommer att bidra till att förbättra situationen och därför 

behövs. 
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