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bdullah Yusuf Ahmedet 2004. október 10-én választották Szomália ideiglenes
elnökévé. Az országgyűlés ülésére Nairobiban, Kenyában került sor, mivel a
testület zavartalan összehívását a polgárháborús viszonyok miatt Szomáliá

ban nem tudták biztosítani. Siad Barre elnök hatalmának 1991-es megdöntése óta ez 
volt'a tizennegyedik alkalom, hogy a klánok közötti háborúk uralta Szomáliában új el
nököt neveztek ki. Az országban gyakorlatilag tizenhárom éve nem működik olyan 
kormányzat, mely ellenó'rzése alatt tartaná az ország teljes területét, biztosítani tudná 
az ország belső békéjét és az alapvető közszolgáltatásokat. Az ország részekre szakadt 
területét egymással harcban álló klánok uralják, a folyamatos fegyveres összeütközé
sek miatt megbénult az ország gazdasági élete. A külföldre menekült szomáliaiak szá
mát egy- és hárommilió közöttire becsülik.1

Szomália 1960-ban vált függetlenné, sok afrikai államhoz hasonlóan, miután az 
ENSZ Közgyűlése elfogadta a népek önrendelkezési jogáról szóló, 1514. sz. határoza
tot. A hatvanas években egymás után születtek meg az új, független afrikai államok, és 
immár önálló szereplőként kapcsolódtak be a nemzetközi életbe. A formális független
séggel azonban nem járt mindig együtt a gazdasági, politikai önállóság, a hideghábo
rú idején a nagyhatalmak több afrikai országra is kiterjesztették befolyásukat. A Szov
jetunió és az Egyesült Államok gazdasági, katonai segítsége a függetlenedés után meg
határozó volt az afikai országok számára, és bár nemzettudat és politikai közösség ke
vés esetben alakult ki, a nagyhatalmak jelenléte stabilizálta ezeknek a gyenge hatalom
mal rendelkező államoknak a helyzetét.

A hidegháború végén azonban a nagyhatalmak magukra hagyták az afrikai államo
kat, és sok esetben ekkor vált egyértelművé, hogy a kormányzat valójában milyen 
gyenge politikai hatalommal rendelkezik. A kevesebb mint fél évszázada született 
önálló afrikai államok határait a volt gyarmati határokhoz igazították, a mesterségesen 
létrehozott országokban pedig az etnikai és vallási heterogenitás miatt az eltelt három 
évtized során kevés esetben jött létre nemzeti közösség. Az etnikai és vallási ellentétek 
kiéleződtek, miután a nagyhatalmak elvesztették stratégiai érdekeltségüket az afrikai

2005. tavasz-nyár 37



Hegedűs Kata

kontinensen, és beszüntették a segítségnyújtást. Sok helyen országon belüli fegyveres 
konfliktusok jelezték, hogy a központi hatalom valójában nem rendelkezik megfele
lően erős hatalommal ahhoz, hogy garantálja a lakosság biztonságát, az eluralkodó bel- 
háborúk megbénították az ország életét.

A hidegháború végén egy új kifejezés látott napvilágot: „failed state" -  az olyan ál
lam, melyet a nemzetközi közösség szuverén államként ismer el, ám nem rendelkezik 
működő központi kormányzattal, ami miatt az ország képtelen ellátni feladatait a 
nemzetközi rendszerben. Szomáliát már több mint egy évtizede, 1992 óta a „bukott ál
lamok" közé sorolják.

A „bukott államok" problémája nemcsak azért vált egyre fontosabbá, mert a hideg
háború után számuk jelentősen megszaporodott, hanem azért is, mert a bizonytalan 
belpolitikai helyzet, az országon belüli fegyveres konfliktusok és az ezt követő mene
kültáradat az ilyen országokkal szomszédos területekre is biztonsági fenyegetést je
lent. A „bukott államok" helyzetét emiatt soha nem tekintették pusztán belügynek, és 
a nemzetközi közösség több módon is próbálta segíteni, befolyásolni a nemzetközi élet 
ezen gyenge szereplőit.

Az 1991-ben kitörő Szomáliái polgárháborút a nemzetközi közösség sokáig belügy- 
ként kezelte. Kezdetben regionális szervezetek, az Afrikai Unió és az Arab Liga tett 
erőfeszítéseket a felek megbékéltetésére, sikertelenül. Amint azonban felerősödött a 
menekültáradat, és a gazdaság megbénulása miatt éhínség fenyegette az ország lakos
ságát, az ENSZ BT is napirendre tűzte Szomália ügyét.

Szomália esete azért különösen érdekes, mert az ENSZ ebben az országban indított 
először békefenntartó missziót a kormányzati szervek hozzájárulása nélkül, aminek oka,- 
hogy Szomáliában 1991 óta nem működik hatékony központi kormányzat. Szomália te
hát gyakorlatilag a hidegháború vége óta bukott állam, és annak ellenére, hogy jelenleg 
rendelkezik hivatalos, nemzetközileg elfogadott kormánnyal, nem tudható, hogy mikor 
lesz valóban működőképes központi irányítás alatt az ország teljes területe.

Szomália történetének megismerése előtt érdemes röviden áttekinteni, mit is jelent 
tulajdonképpen a „failed state" fogalma. Egy államot akkor nevezhetünk „bukott ál
lamnak", ha alapvető funkcióit nem képes ellátni, lakossága biztonságát nem tudja 
garantálni, az igazságszolgáltatás, törvényhozás nem működőképes. Bár ez a probléma
kör az elmúlt évtizedben került be a köztudatba, és csak mostanában vették a nemzet
közi szervezetekben napirendre, nem mondhatjuk, hogy új jelenséggel állunk szemben. 
Gyenge, összeomláshoz közeli államok a történelem során mindig is léteztek, maga a 
„failed state" probléma azonban a második világháború után a nemzetközi normarend
szer változásával jöhetett csak létre, és igazán aktuálissá a hidegháború végén vált.

A hidegháború idején a nagyhatalmak egyfajta kiegyensúlyozó szerepet játszottak 
azon államok életében, melyek később bukott állammá váltak. Az érdekszférák a har
madik világ országait is magukban foglalták. Egyes, stratégiailag fontos területeken az
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Egyesült Államok és a Szovjetunió számára is fontos volt, hogy segélyek, fegyverszál
lítmányok segítségével növeljék befolyásukat. A hidegháborús rivalizálás végével, a 
kilencvenes évek elején azonban a nagyhatalmak magukra hagyták ezeket az országo
kat, melyekben a gyenge állami működőképesség jelei már előzőleg is mutatkoztak. 
A harmadik világbeli országok kikerültek a nemzetközi figyelem kóréból, mely nagy
részt a volt szocialista országok átalakulására irányult. A gazdasági segélyek elapad
tak, folyósításukat gyakran politikai feltételekhez, a demokratikus alapelvek érvénye
süléséhez kötötték. A  hidegháború alatt felhalmozott fegyverkészletek pedig gyakran 
kikerültek a kormányzat ellenőrzése alól. Az addig is kevésbé hatékony államok a bel
ső fegyveres konfliktusok során gyakran elvesztették ellenőrzésüket az állam területé
nek egyes részei fölött, és képtelenné váltak arra, hogy biztosítsák a lakosság nyugal
mát és más közjavakat az ország lakossága számára.

Robert Rotberg értelmezésében az összeomlott államokat a belső fegyveres konflik
tus és a politikai javak hiánya jellemzi. Rotberg azonban kevésbé fogalmi, inkább ta
pasztalati elhatárolás alapján különböztet meg erős és gyenge államokat, a gyenge ál
lamokon belül pedig, tovább bontva, háromféle államról beszél, melyek fajtái a failed, 
collapsed és weak states, melyeket magyarul egyszerűen bukott, összeomlott és gyenge álla
moknak  nevezethetünk.2

A gyenge államokra tehát általánosan jellemző, hogy nem képesek a megfelelő po
litikai javakat nyújtani polgáraiknak. Ezek a politikai javak elsősorban a nyugalom, az 
állam és polgárainak fizikai biztonsága, ezután következik a fontossági sorrendben a 
részvétel a politikai folyamatokban, majd a közszolgáltatások, az egészségügyi ellátás, 
iskola, közlekedési infrastruktúra fenntartása.

A bukott államokra -  „failed states" -  jellemzők az elhúzódó fegyveres konfliktusok és a 
népességet alkotó közösségek közötti megosztottság. Ezek az államok gyakran nem tud
nak ellenőrzést gyakorolni a határ menti területeik felett, és nem képesek meggátolni a 
fegyveres erőszak növekedését. Csak korlátozottan képesek politikai javakat nyújtani pol
gáraik részére, a kormányzati és egyéb intézményeik működésképtelenek, a poliükai ve
zetés elveszti legitimitását, a határok névleges határokká válnak, elveszik jelentőségüket.

A „failed state"  szélsőséges eseteként jellemezhető az összeomlott állam, „collapsed 
state". Az ilyen államban a kormányzat már egyáltalán nem képes politikai javakat biz
tosítani. Ezek a szolgáltatások magánkézbe kerülnek, de elérésük így sem biztosított, 
ad hoc jelleggel tudnak élni velük a polgárok. A lakosságot a „collapsed state"  egyálta
lán nem képes megvédeni, az erőszak-monopólium és autoritás hiányában az erősek 
uralma érvényesül. Az ilyen államok gyakorlatilag csak földrajzi értelemben léteznek, 
nem képesek szuverenitást gyakorolni területük és népességük felett. Rotberg szerint 
azonban ez az állapot nem kell feltétlenül végleges legyen, van lehetőség az állami 
funkciók helyreállítására, ám ez hosszú, több évtizedes folyamatot igényel. Rotberg ti
pizálása alapján Szomáliát a „collapsed state"  kategóriájába sorolhatjuk.
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Georg Sorensen az államiság változását vizsgálva három, weberi értelemben 
ideáltipikus államtípust különböztet meg: modern, posztkoloniális és posztmodern ál
lamot. Mindhárom típus egyidejűleg van jelen a mai nemzetközi rendszerben.3 
Sorensen a három államtípust a kormányzat, a gazdaság és a nemzeti lét dimenzióit 
vizsgálva különbözteti meg. Elmélete szerint a modern állam, mint az állam megjele
nési formája, a történelem során soha nem vált kizárólagossá. Ezért a nemzetközi po
litika elmélete sem alapulhat azon, hogy a rendszer szereplői mind modern államok, 
és ezek alkotják a rendszer alapegységeit.

A modern állam létrejötte az európai kontinenshez köthető. Itt a nemzet valódi kö
zösséget képvisel, és magas szintű kohézióval rendelkezik.4 A gazdaság szintén egysé
get alkot, önfenntartó abban az értelemben, hogy rendelkezik azokkal az erőforrások
kal, melyek szükségesek működésének biztosításához.

A modern állam létrejöttéhez vezető hosszú történelmi folyamat, amely az európai 
államokra jellemző leginkább, néhány évtizedre rövidül a posztkoloniális államok ese
tében. A dekolonizációra és a függetlenség elnyerésére a létrejövő államok fejlettségétől 
függetlenül került sor. A nemzettudatot vizsgálva a posztkoloniális államokra jellemző, 
hogy a népesség ritkán alkot nemzeti közösséget, jellemző az etnikai, vallási, kulturális 
széttöredezettség. A gazdaság szervezetlen, a nagyon alacsony szintű jólét fenntartása 
is nehézségekbe ütközik. A gazdaság megszervezésére és a nemzetépítésre több, nagy
részt kudarcba fulladt kísérletet tettek a posztkoloniális államok vezetői.5

A posztmodern államtípus a legfejlettebb országokra jellemző. Kormányzat szem
pontjából a nemzeti kormányzat mellett nagy szerepet kap a „multilevel governance": 
nemzetek feletti, nemzetközi, nemzeti és nemzet alatti alapokon szerveződő intézmé
nyek egyaránt részt vesznek a kormányzati tevékenységben. A közösséghez való kötő
désben a nemzeti tudat mellett megjelennek és egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert 
az állampolgári tudatnak olyan típusai, melyek nemzetek feletti vagy nemzetközi szer
vezetekhez való kötődést fejeznek ki, erősödik ugyanakkor a nemzeti szint alatti cso
portokhoz való kötődés is. A gazdasági tevékenység nagy része határon átnyúló háló
zatokon keresztül zajlik, a nemzetgazdaság egyre kevésbé önfenntartó.6 A sorenseni ka
tegóriák közül Szomália egyértelműen a posztkoloniális államok közé sorolható.

Az elméleti megközelítések áttekintése után érdemes megemlíteni egy olyan típusú 
kutatást is, ahol a bukott állam fogalmát, a statisztikai vizsgálat lehetővé tételének érde
kében, teljesen konkrét formában definiálták; kerülve az olyan, nehezen megragadható 
fogalmakat, mint az „állam működőképessége" vagy a „politikai javakkal való ellátott
ság". Gurr és társainak kutatása a „failed state" fogalmába azon országokat sorolja, me
lyekre jellemzők a forradalmi háborúk, az etnikai alapú háborúk, a gyakori hatalomvál
tások és a népirtás, vagy ezek közül egy időben akár több is. Ezek közül három fegyve
res erőszakhoz köthető, a „failed state"-ről tehát elmondhatjuk, hogy Gurr és társainak 
definíciója értelmében szinte mindig jelen vannak a fegyveres összecsapások.7
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Szomáliára részekre szakadását és a központi kormányzat végső összeomlását a 
klán alapú háborúk kirobbanása okozta az országban. Siad Barre hatalmának megdön
tése után, 1991-ben a puccsot végrehajtó katonai erők nem tudtak megegyezni a hata
lom megosztásáról, és a klánok között ezt követően felerősödő fegyveres konfliktusok 
működésképtelenné tették az ország gazdaságát is.8

Szomália esetében a nemzetközi közösség először alkalmazott olyan intézkedéseket, 
melyek kiváltója nem közvetlenül az országon kívülre irányuló erőszakkal való fenye
getés, hanem az ország belső állapotának súlyossága volt. Szomália esete azért is kü
lönleges, mivel az ENSZ ezt megelőzően sosem határozott békefenntartó misszió indí
tásáról az érintett ország kormányának beleegyezése nélkül.9 Szomáliában azonban, 
abban az időpontban, mikor az ENSZ döntött a békefenntartó misszió indításáról, nem 
létezett központi kormányzat. 1992 óta több kísérlet is történt az országban a közpon
ti irányítás helyreállítására, melyek a mai napig sem jártak teljes sikerrel. Szomália te
hát olyan ország ma is, mely már több mint egy évtizede „bukott állam", területét egy
mással harcoló klánok és az ezeket vezető hadurak uralják, a nemzetközi közösség, ér
dek vagy eszközök hiányában, tétlenül áll a problémával szemben.

Mielőtt részletesen foglalkoznánk az elmúlt tizenöt év során történt Szomáliái ese
ményekkel, érdemes röviden áttekinteni az ország történelmét, helyzetét az afrikai 
kontinensen, ami segítséget nyújthat a mai helyzet megértéséhez.

Földrajzi adottságok, népesség, történelem

Szomália az Egyenlítőtől északra, Afrika keleti részén, Etiópiával, Eritreával és 
Dzsibutival együtt „Afrika szarván" helyezkedik el. Az ország északi részét hegyvidék 
foglalja el, ahol a tengerszint feletti magasság 900-2100 m között van. Az ország köze
pe és déli része sík, itt, a két folyó, a Juba és a Shabelle közti területen zajlik az ország 
mezőgazdasági termelésének nagy része.

Afrikának ezen a területén már az ókorban, az i. sz. I. század környékén éltek tör
zsek. Az i. sz. VII. század környékén kapcsolatba léptek és keveredni kezdtek azokkal 
az arab és perzsa kereskedőkkel, akik a tengeren keresztül érkeztek Afrikába.10 A kul
turális hatások eredményeképpen egységes szomáli kultúra jött létre, melynek részét 
képezik a közös hagyományok, a közös nyelv és a muzulmán hit, amely ma is jellem
ző a Szomáliái lakosság többségére.

A szomáli népet hat klán alkotja, melyek területileg egymástól elhatároltan élnek. 
A hat klánból négy pásztorkodásból él, ezek a Dir, Daarood, Isaaq és Hawiye klánok, 
melyek összesen a népesség kb. 70 százalékát alkotják. Két klán, a Digil és a Rahawayn 
földműveléssel foglalkozik, ők népesség megközelítőleg 20 százalékát teszik ki. A né
pesség fennmaradó része városi, nem szomáli eredetű csoportokból tevődik össze.
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A Digil és Rahawayn klán tagjai, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, az ország déli 
részén élnek, és a folyók közötti termékeny területet művelik meg.11

A szomáli klánok között, kiváltképp az északi területeken, ahol pásztorkodást foly
tattak, általános volt a legelőkért és vízért folytatott harc. Az európai gyarmatosítást 
megelőzően a szomáli klánok, bár erős közös nyelvi és kulturális identitással rendel
keztek, nem alkottak államot. A klánok és alklánok egymástól elkülönülten éltek.12 
A szomáli területek a gyarmatosítást megelőzően tehát sosem voltak egységes irányí
tás, központi kormányzás alatt.

A központi jellegű irányítás megjelenése külső szereplőkhöz köthető. Az i. sz. VII. 
században a terület fölött Jemen területéről érkező hódítók gyakoroltak központi ellen
őrzést. A történelem során többször is idegenek irányították Szomália területének egy 
részét, a XV. és XVI. század során portugál kereskedők szálltak partra a mai Szomália 
területén, több tengerparti várost is elfoglaltak. Omán és Zanzibár szultánja is többször 
elfoglalta ezeket a városokat és a hozzájuk tartozó vidéki területeket.13

A Szomáliákra már ekkor jellemző volt a függetlenséghez való ragaszkodás, illetve 
az erős klántudat, mely együtt járt a klánok és alklánok közötti konfliktusokkal, annak 
ellenére, hogy közös nyelvük, vallásuk és pásztorkodási szokásaik voltak. A klánok ösz- 
szetartozása képezte a mindennapi élet alapját, akkor ugyanúgy, mint ma, nemcsak a 
társadalmi, hanem politikai, gazdasági, kulturális szerveződés területén is.

Szomália modern kori történelme a XIX. század végén vette kezdetét, amikor az európai 
nagyhatalmak gyarmati terjeszkedése elérte ezt a területet. A Brit Kelet-Indiai Társaság már 
1840-ben szerződést kötött Tajura szultánnal, melyben megszerezte a kikötők korlátozás nél
küli használatának jogát. Azonban egészen 1886-ig eltartott, amíg a britek az egész észak- 
szomáliai területet ellenőrzésük alá vonták szerződések segítségével, melyeket a szomáli 
törzsfőkkel kötöttek.14 A britek fő célja a szomáli területek ellenőrzésével a keleti útvonalak 
biztosítása és az Adeni-öbölben található állomáshelyük élelemmel és egyéb erőforrásokkal 
való ellátása volt. Az Etiópia és Brit-Szomáliföld közötti határt hivatalosan 1897-ben húzták 
meg, brit képviselők és az etióp Menelik király tárgyalásainak eredményeképpen.

A britek mellett az olaszok is megjelentek a térségben 1885-ben, amikor kereskedel
mi egyezmény jött létre Olaszország és a zanzibári szultán között. 1897 és 1908 között 
Olaszország, az etiópokkal és a britekkel való egyezkedés során meghúzta Olasz- 
Szomáliföld határait, ahol közvetlen irányítással kormányzott, és a területet gyarmata
ként tartotta számon.

A britek és olaszok eltérően kezelték szomáli területeiket. A britek számára Szomá
lia főképp arra szolgált, hogy az Adeni-öbölben található telephelyüket élelemmel lás
sák el, és ellenőrizhessék a Szuezi-csatornán át vezető legrövidebb utat Indiába. Az 
olaszok számára Szomália azonban nem csak a stratégiai elhelyezkedése miatt volt 
fontos, Olasz-Szomáliföldön ültetvényeket alakítottak ki, melyeken banánt, déligyü
mölcsöket és cukornádat termeltek, a mai Dél-Szomália területén.15
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A második világháború alatt Afrikában is zajlottak a harcok. 1940 júniusában, miután 
Olaszország hadat üzent az Egyesült Királyságnak, az olasz csapatok lerohanták Brit- 
Szomáliföldet, és átvették a hatalmat. A britek azonban 1941-ben ellentámadást indítot
tak, és hamarosan teljes Olasz-Szomáliföldet az irányításuk alatt tudhatták. 1941 és 1950 
között, amíg Szomália brit katonai közigazgatás alatt volt, megkezdődött az önigazga
tás alapjainak kiépítése is, helyi bíróságok, tervező bizottságok létrehozásával.

A függetlenedés felé

Az 1947-es békeszerződés értelmében Olaszország lemondott minden jogáról Olasz- 
Szomáliföldet illetően. 1949-ben az ENSZ Közgyűlése úgy döntött, hogy Szomáliföldet 
nemzetközi gyámság alatt fogják irányítani tíz évig, Olaszország vezetésével. 1959-ben 
a szomáli kormány kérelmét követően a az ENSZ Közgyűlése 1960. július 1-re tűzte ki 
a függetlenedés dátumát.

Ezalatt Brit-Szomáliföldön is történtek lépések az önálló közigazgatás kiépítése felé. 
1960-ban választásokat tartottak, és az ország az Egyesült Királyságoz fordult azzal a 
kérelemmel, hogy a függetlenedés után egységet alkothasson Olasz-Szomálifölddel.16 
Brit-Szomáliföld 1960 június 26-án vált függetlenné, és öt nappal ezután, 1960. július 1- 
jén Olasz-Szomálifölddel egységet alkotva létrehozta a Szomáli Köztársaságot.

Az ENSZ tehát 1960-ban kimondta a Szomáliái gyarmatok függetlenségét. Az önál
ló, működő, független állam kiépítésének azonban több akadálya is volt. Gazdasági 
szempontból az ország továbbra is függésben maradt az olasz és brit segélyektől, és 
külföldi kölcsönöket kellett fölvennie az infrastruktúra kiépítéséhez, mintagazdaságok 
létrehozásához és állattenyésztési programok indításához, melyek célja mindhárom 
esetben az exportnövelés volt. Az új egység létrehozását nehezítette a klánok és al- 
klánok közötti rivalizálás, illetve azok az irredentista törekvések, amelyek célja az ösz- 
szes Szomáliák lakta terület egyesítése volt. Szomáliák nemcsak Brit- és Olasz-Szomáli- 
föld területén éltek, hanem Kenyában, Dzsibutiban és nagy számban az Etiópia fenn
hatósága alá tartozó Ogadenben is.

A függetlenedést követően a szomáli kormány egyik fontos célja a nemzeti egység 
megteremtése volt. Az első elnök, Abdirashiid Ali Shermaarke kiállt Nagy-Szomália 
terve mellett, ezt jelképezte a szomáli zászlón található ötágú csillag, mely a Szomáliák 
lakta öt területet jelképezte. Az új kormány jó kapcsolatokat épített ki a Szovjetunióval 
és a kelet-európai szocialista országokkal. A formálisan demokratikus rendszer műkö
dését jellemzi, hogy az 1969-es választásokon 64 politikai párt vett részt, amelyek kö
zül több csak egyetlen taggal rendelkezett. Az 1943-ban Somali Youth Club néven ala
kult, majd 1947-ben Somali Youth League (SYL) nevet felvevő legelső szomáli párt 
azonban folyamatosan uralta a politikai életet.17
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Nagyhatalmi rivalizálás

A hidegháború alatt Afrika szarva stratégiailag fontos területté vált a nagyhatalmak 
számára, hiszen közel volt az olajban gazdag közel-keleti területhez. Ezért Afrika szar
vára mind az USA, mind a Szovjetunió fontosnak tartotta kiterjeszteni befolyását. A hi
degháború idején a nagyhatalmak Szomáliában való megjelenése tehát elsősorban a ré
gióhoz kapcsolódó céljaik megvalósítása érdekében történt, a hidegháború végén pe
dig mindkét nagyhatalom kivonult az országból.

S zo v je t je le n lé t
A  Szovjetunió érdekeltsége Szomáliában a vörös-tengeri régiót érintő céljaihoz igazodott. 
A Szovjetunió már az ötvenes évek óta katonai köteléket tartott fenn Egyiptommal, de 1972- 
ben ez a kapcsolat jelentősen meggyengült. Ezt követően, bár a Szovjetunió segítséget nyúj
tott Egyiptomnak az 1973-as háborúban, a kapcsolat nem állt teljesen helyre, és Egyiptom 
Anvar Szadat irányítása alatt inkább az Egyesült Államok felé fordult, Wahingtontól remél
ve gazdasági és katonai segítséget.

A Szovjetunió figyelme a hetvenes évek elején fordult először Afrika szarva felé, mikor 
egy, az akkori technikai fejlettséghez képest magas színvonalú tengeri bázist építtetett 
Berberában, Szomáliában. Ahogy a Szovjetunió a kapcsolata gyengült Egyiptommal, úgy 
erősödött a kötelék Szomáliával. Erre annál is inkább minden oka megvolt a Szovjetunió
nak, hiszen az Egyesült Államok a Watergate-ügy miatt kevesebb figyelmet tudott fordíta
ni a külügyekre. A térséget illetően fontos fordulópontnak bizonyult, hogy 1974-ben az 
Egyesült Államok által támogatott Hailé Szelasszié etióp császár hatalma egy katonai puccs 
során megdőlt, és ez utat nyitott a szovjet-etióp kapcsolatok kiépítéséhez.

1969-ben, Shermaarke elnök meggyilkolásával Szomáliában is új korszak vette kez
detét. A gyilkosságot követően Mahammad Siad Barre katonai parancsnok vette át a 
hatalmat, és az új kormányzó szervezet, a Legfelsőbb Forradalmi Tanács (Supreme 
Revolutionary Council -  SRC) őt nevezte ki elnökké. Siad Barre a szovjet segélyekhez 
való hozzáférés megkönnyítése érdekében meghirdette a „tudományos szocializmus" 
programját Szomáliában. Az új vezetés céljai között volt a régi megyék kisebb köz- 
igazgatási egységekre való felosztása, illetve a klánvezetők hatalmának megtörése az
zal, hogy helyi bizottságokat hoztak létre a hagyományos kláncsoportok hatalmának 
ellensúlyozására. Siad Barre eltörölte azokat a törvényeket is, melyek földet, vizet és 
legeltetési jogokat biztosítottak a klánok számára. Mindezen lépésekkel Siad Barre 
célja a hagyományos klánstruktúrák gyengítése és saját személyes hatalmának erősí
tése volt.

Szomália 1974-ben barátsági és segítségnyújtási szerződést írt alá a Szovjetunióval, és 
az egyezmény keretében ettől kezdve katonai és gazdasági segítséget is kapott. A kap
csolat központi részét képezte Szomália fegyverrel való ellátása, illetve a Barberában ta
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lálható katonai támaszpont fenntartása. A barberai támaszpont létét a nyugati elemzők 
a nyugati érdekekre komoly fenyegetésként észlelték az indiai-óceáni régióban. A Szov
jetuniónak nemcsak Berberában volt katonai támaszpontja, hanem létesített egy kom
munikációs központot Kismayuban és légi támaszpontot Mogadishuban. 1976-ban 
csaknem négyezer szovjet katonai és civil tanácsadó tartózkodott Szomáliában.

Ugyan Barre teljesen elkötelezte magát a Szovjetunióval szemben, de célja az volt, 
hogy a két nagyhatalmat kijátssza egymás ellen. Az Egyesült Államokhoz való közele
désének több oka is volt. Elsőként említhetjük ezek között, hogy Szomália egyre erő
sebb kapcsolatokat épített ki Egyiptommal és Szaúd-Arábiával. Ezek az államok támo
gatták az ország tagságát az Arab Ligában 1974-ben, amivel az volt a céljuk, hogy csök
kentsék a szovjet jelenlétet a vörös-tengeri régióban. Ebben az időszakban a 
szovjet-szomáli kapcsolatokban egyre több ellentét jelentkezett, és Barre elérkezettnek 
vélte az időt arra, hogy megszakítsa a baráti viszonyt a Szovjetunióval.

A fordulópont 1977-ben következett be, amikor az Egyesült Államok végleg magá
ra hagyta Etiópiát, és ezzel lehetőséget adott a Szovjetuniónak, hogy átvegye helyét a 
régióban. Ugyanebben az évben Szomália lerohanta Etiópiát. Kezdetét vette az ogade- 
ni háborü, amely 1977 és 1978 között zajlott. A tény, hogy Szomália lerohanta Etiópiát 
a moszkvai tanácsok ellenére, amelyek visszatartották volna ettől a katonai kalandtól, 
jelzi, hogy a szovjet befolyás Szomáliában csökkenőben volt. 1977 októberében a Szov
jetunió bejelentette, hogy leállítja a fegyverszállításokat Szomáliába, és úgy döntött, 
hogy Etiópiát fogja segíteni a szomáli támadás visszaszorításában. Ez feldühítette a 
Szomáliái vezést, Barre novemberben kiutasította a szovjet katonai tanácsadókat, és le
záratta a szovjet katonai bázisokat az országban. A támaszpontokat három év múlva 
az Egyesült Államok katonái vettek át.18

A z Egyesült Államok szerepe
Az Egyesült Államok katonai jelenlétének alapjait Afrika szarván már az 1950-es évek
ben megteremtette, amikor Kagnew-ben, Etiópiában katonai kommunikációs bázist 
épített. Ez az állomás akkoriban létfontosságú volt a katonai kommunikáció láncolatá
ban, nemcsak az Egyesült Államok, hanem a NATO számára is. Az 1970-es években az 
USA etiópiai érdekeltsége azonban csökkenni kezdett, mivel a technológiai fejlődés le
hetővé tette a műholdas kommunikációra való áttérést, így a Kagnew-be telepített kom
munikációs támaszpont feleslegessé vált. 1974-ben, Hailé Szelasszié császár bukásával, 
ezt követően pedig a szocialista erők hatalomra kerülésével az Egyesült Államok és 
Etiópia viszonya végképp elhidegült, az amerikai erők 1977-ben kivonultak. Ezt köve
tően az USA kormányzata több alkalommal is olyan jelzésértékű lépéseket tett, melyek 
bátoríthatták Szomália elnökét, Barrét abban, hogy gyengítsen a szovjet kötelékeken. 
Carter elnök 1977. június 10-én olyan kijelentést tett, miszerint az Egyesült Államok 
több területen, például Szomáliában, kihívást tervez intézni a szovjet befolyás ellen.
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Az elnök azzal magyarázta a szovjet befolyás alatt levő területekre irányuló amerikai 
szándékokat, hogy az USA nem szeretné, ha amiatt, hogy egy ország egyszer valaha ba
rátságtalan volt az Egyesült Államokkal, a rossz viszonynak örökké fenn kéne marad
nia. Ezt Szomáliában akár úgy is értelmezhették, hogyha megszűnik a szovjet támoga
tás, az Amerikai Egyesült Államoktól számíthatnak fegyverszállítmányokra. Valószínű
leg ez is hozzájárult ahhoz, hogy Barre 1977-ben megtámadta Etiópiát, lerohanta 
Ogadent, Etiópia Szomáliák lakta területét.

Az ogadeni háborúban Barre kezdetben látványos sikereket ért el. Amint azonban a 
nemzetközi figyelem az ogadeni háborúra irányult, az Egyesült Államok Szomáliához 
való hozzáállása bizonytalanná vált. Olyan közlemények láttak napvilágot, miszerint 
az USA nem szeretne kizárólagos befolyást Szomáliában, hanem más országokkal, pél
dául Szaúd-Arábiával való együttműködésben gondolkodik. Később azonban kide
rült, hogy az USA már 1977. július 15-én megegyezett Szomáliával arról, hogy fegyve
reket szállít az országba, ám a döntést októberig titokban tartották.

Ogadenben a gyors szomáli diadalokat követően sikeres etióp ellentámadás követ
kezett. Ekkorra az etióp-szovjet kapcsolat megszilárdult, és a háború során a Szovjet
unió több mint tízezer kubai katonával és szovjet katonai tanácsadókkal segítette Etió
piát. Ezzel összefüggésben Barre 1977-ben nemkívánatos személyeknek nyilvánította a 
Szomáliában tartózkodó szovjet katonai tanácsadókat, és felmondta a szovjetekkel kö
tött barátsági szerződést. 1978 márciusában azonban a szomáli csapatok vereséget 
szenvedtek, és kénytelenek voltak visszavonulni Ogadenből.

A szovjet kapcsolat felbomlásával Szomáliának a Nyugat felé kellett fordulnia támo
gatásért. 1978-ban az Egyesült Államok újra megnyitotta fejlesztési központját Szomá
liában, és két évvel később hivatalos egyezményt írt alá Szomáliával, amely az ameri
kai erőknek hozzáférést biztosított a Szomáliái katonai támaszpontokhoz. Amikor 
1982-ben Etiópia támadta meg Szomália határ menti területeit, az Egyesült Államok 
két ízben is segítséget nyújtott Szomáliának légihidakon keresztül.

1982 és 1988 között aktív védelmi együttműködés alakult ki Szomália és az Egyesült 
Államok között. Az 1990-es évek elején, a hidegháború után azonban az Egyesült Ál
lamok elvesztette katonai érdekeltségét Szomáliában. A nagyhatalmi szembenállás 
megszűntével, a kommunizmus összeomlásával a figyelem elterelődött a harmadik vi
lág eseményeiről, így Szomáliát és a többi fekete-afrikai államot szinte teljes mértékben 
magára hagyták a fejlett világ országai. Az Egyesült Államok beszüntette a segélyek 
nyújtását 1989 közepén, arra hivatkozva, hogy Szomáliában nem tartják tiszteletben az 
emberi jogokat, és a segélyek újraindítását politikai és gazdasági változásokhoz kötöt
te.19 Az Európai Közösség szintén beszüntette a segélyeket, hogy ezzel gyakoroljon 
nyomást Barréra a politikai rendszer liberalizálása érdekében.
Szomália tehát a hidegháborús vetélkedésből hasznot tudott húzni, és a nagyhatalmak 
vetélkedését ki tudta használni a saját érdekében. A kelet-nyugati szembenállás meg
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szűntével azonban a harmadik világ felé irányuló általános közöny áldozata lett. A 
nagyhatalmak jelenléte a hidegháború során stabilizálta az ország helyzetét, hiszen a 
fennmaradáshoz gazdasági segélyeket nyújtottak. Mivel fontos érdekekkel rendelkez
tek Szomáliában a hidegháború alatt, a nagyhatalmak nem hagyták magára az orszá
got. A hidegháború végével azonban megszűnt az a feszültség, mely egyfajta egyen
súlyt biztosított a harmadik világbeli fejlődó' országokban. Az Egyesült Államoknak és 
a hidegháború végére felbomló Szovjetuniónak már nem kellett a stratégiailag fontos 
területeken biztosítana a katonai jelenlétét, csapataik és tanácsadóik kivonultak sok ad
dig támogatott harmadik világbeli országból. A bukott államok problémája emiatt a hi
degháború végén vált igazán aktuálissá. Azok a gyenge államok, amelyeknek viszony
lagos stabilitását a nagyhatalmi érdekek által biztosított segélyek tartották fenn, a hi
degháború végével, a nagyhatalmak kivonulásával váltak végül „failed state"-é.

A hidegháború során azonban nagy mennyiségű fegyver és katonai eszköz halmo
zódott fel az országban, mely a későbbiekben hozzájárult a fegyveres konfliktusok el
mélyüléséhez, miután a központi hatalom már nem tudott ellenőrzést gyakorolni a 
fegyverraktárak felett.

A nagyhatalmak jelenléte tehát stabilizálta az ország belpolitikai viszonyait is a hi
degháború végéig.20 A kilencvenes évek elején bekövetkezett összeomláshoz azonban 
nemcsak a nagyhatalmak kivonulása, hanem az addigra kiéleződött belpolitikai ellen
tétek is hozzájárultak.

Gazdasági váltás az ogadeni háború után

A Szovjetunióval kötött barátsági szerződés felmondása után Szomália külpolitiká
jában tehát a nyugati országok felé fordult. Nemcsak az Egyesült Államokkal kötött 
katonai szerződést, hanem 1981-ben a IMF-fel is sikerült megegyezésre jutnia. A Barre 
által meghirdetett tudományos szocializmus érvényét vesztette, helyette a nyugati vi
lág elvárásaihoz kellett igazodni a gazdasági segítséghez való hozzájutás érdekében. 
Az IMF-fel való kapcsolatfelvételt két megállapodás megkötése követte, mely lehetővé 
tette Szomália számára, hogy kiegyensúlyozza fizetésimérleg-hiányát, amely 1980-ban 
elérte a 333,1 millió dollárt. Az IMF abban is segítséget nyújtott Szomáliának, hogy ki
fizesse a külföldi adósságai után felhalmozódott kamattartozásokat. Ahhoz, hogy Szo
mália megfeleljen a segítségnyújtás feltételeinek, 50 százalékkal le kellett értékelnie va
lutáját, a szomáli schillinget, és csökkentenie kellett az állam beavatkozását a gazda
ságban.21 Az IMF hozzájárulásával Szomália a Világbankhoz fordulhatott gazdasági 
segélyért.

A gazdasági segélyek feltételeként szabott gazdasági liberalizálásnak és az állami be
avatkozás csökkentésének a tervezettel ellentétes hatásai is lehetnek. Azzal, hogy Szo
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máliában az IMF elvárásai miatt a nyolcvanas évektől teljesen szabadon lehetett vállal
kozásokba kezdeni, megfelelő feltételeket teremtettek az enyhén kábító hatású qatlevél 
termesztésének felvirágzásához, melynek használata a szomáli lakosság körében igen 
elterjedt. A qatcserje leveleiben található hatóanyag a leveleket elrágcsálva jut a szerve
zetbe. A qatlevelet termesztő gazdaságok igen nagy nyereségre tudtak szert tenni, egész 
városok alakultak ki ezek körzetében. A kormányzat tehát ismét dilemma elé került, mi
vel célja eredetileg olyan vállalkozások támogatása volt, az IMF elvárásainak megfele
lően, melyek az alultápláltság, a betegségek elterjedése ellen tudnak tenni valamit, és 
növelik az exportot. A qatcserje termesztését végül 1983-ban betiltották.

Az állami beavatkozás csökkenésének más, előre nem látott negatív következmé
nyei is lettek, ezek között említhetjük az ingatlanspekuláció általánossá válását Moga- 
dishuban, ahol az ingatlanpiacon sok magánbefektető is megjelent. Az árak meredek 
emelkedése növelte a magánvagyont, de nem volt hatása a termelésre.22 A szomáli 
esetben láthatjuk, hogy a magánbefektetők olyan vállalatokba invesztálták pénzüket, 
melyekből a közösség számára semmilyen haszon nem származott.

Az IMF-megközelítésnek a gazdasági liberalizálás negatív hatásai mellett egy másik 
gyengéje is megmutatkozott Szomáliában. Az IMF Szomália gazdaságát statikus szem
pontból vizsgálta, tehát azon ágazatok fejlesztését támogatta, melyekben Szomáliának 
komparatív előnye volt. Ez azonban Szomáliát olyan irányba vezette, hogy továbbra is 
a nyersanyagoknak és ültetvényi terményeknek a fejlett országokba irányuló exportjá
ra koncentráljon, amellyel továbbra is fenntartotta kiszolgáltatottságát a világpiac felé.

Siad Barre nem tehette meg ugyanakkor, hogy ellentmondjon az IMF-nek, hiszen a 
segélyek által lehetővé tett jólét tartotta fenn népszerűségét és védte meg az ellenzék 
támadásaitól. Az IMF által adott iránymutatások betartásával az ország, bár több évig 
fenn tudta tartani a jólétet, nem volt képes olyan irányba továbbfejleszteni gazdaságát, 
hogy önállóan is meg tudjon állni a lábán.

Politikai változás az ogadeni háború után

Szomália vereség 1978-ban nemcsak gazdasági következményekkel járt. Az 
Ogadenből kivonuló katonákat körülbelül 500 ezer fős menekültáradat követte, mely 
főképp az addig Etiópiában élő szomáli népességből állt.23 A vereség meggyengítette 
Barre hatalmát, akinek szembesülnie kellett azzal is, hogy az északi klánok a volt brit 
protektorátus területén fegyveres konfliktust szítottak azzal a céllal, hogy független
né válhassanak Szomáliától.

Az ogadeni háborút követően egymás után alakultak az ellenzéki mozgalmak, melyek 
fegyvert ragadva általános polgárháborút robbantottak ki Szomáliában. 1979-ben alakult 
meg a Somali Salvation Democratis Front (SSDF), melyet a politikai vezetéssel elégedet
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len katonai erők alapítottak. 1981-ben jött létre a Somali Nemzeti Mozgalom (SNM), me
lyet az északi területen hoztak létre, nagyrészt az Isaaq klán tagjai, és melynek célja a 
Barre-vezetés megdöntése volt. 1988-ban az SNM központját, Hargeisa városát a Szomáli 
Nemzeti Légierő lebombázta, hogy megfékezze az ellenállókat. Hargesiában, amely a volt 
Brit-Szomáliföld központja volt, több mint 100 ezer civil is életét vesztette.24

Az 1980-as év végén az ellenzéki mozgalom már teljesen átvette a hatalmat az észa
ki régióban, és megkezdte befolyása kiterjesztését a központi és déli területeken is. 
Több százezer szomáli hagyta el otthonát a fegyveres konfliktus elől menekülve, és 
Etiópiában, Dzsibutiban, Kenyában kerestek menedéket. A szomáli katonaság fel
bomlott, tagjai jórészt csatlakoztak a klánseregekhez, Barre hatalma gyakorlatilag már 
csak Mogadishura és környékére terjedt ki. A helyzetet súlyosbította, hogy a hideghá
ború végével az Egyesült Államok megvonta segítségét az országtól, így az 1990-es 
évek elejére az ország a „state failure" szélére került. 1990 augusztusában három el
lenzéki mozgalom, a már említett SNM; a United Somali Congress (USC) és a Somali 
Patriotic Movement (SPM) -  egyesítette erőit, hogy véget vessenek Siad Barre ural
mának. 1990 decemberében az ellenzéki erők Mogadishu elfoglalására indultak, és 
Barre szükségállapotot hirdetett ki. Az ellenzéki mozgalmak 1991. január 27-én elér
ték céljukat, megdöntötték Barre hatalmát.25 A három szervezet szövetsége azonban 
nem bizonyult hosszú életűnek, nem kezdődött meg az ország gazdasági és politikai 
újjáépítése. Az ellenzéki erők egymás ellen fordultak, a központi hatalmat egyikük 
sem tudta tartósan kézben tartani, így 1991-től mondhatjuk, hogy Szomália egyértel
műen „failed state"-té vált.

Összeomlott állam

A hatalomváltás után az USC vezetője, a Hawiye klánból származó Aidid tábornok és 
Ali Mahdi, egy befolyásos üzletember volt a két legerősebb vezető az országban, azon
ban nem tudtak megegyezni egymás között, ezért Mogadishut két részre osztották. 
A főváros két felét a két vezető külön-külön irányította, hatalmuk az ország többi ré
szére nem terjedt ki. Az új vezetés legnagyobb kihívása az országon eluralkodó anar
chiával szembeszállva a közintézmények újjáépítése lett volna. Szomáliában nem mű
ködtek rendőri erők, és a nemzeti hadsereg gyakorlatilag teljesen felbomlott.

Mindezek rendbehozatalához elsősorban egy központi vezetőre lett volna szükség -  
és a klánok közötti megegyezésre. Ennek megteremtésére több próbálkozás is történt, 
a kilencvenes évek elején nemzeti megbékélési konferenciák szervezésével a régió ál
lamai közvetítettek a felek között. Az első nemzeti konferenciát Dzsibutiban tartották, 
1991 július 15-21-én, melyet követően megerősítették Ali Mahdi kétéves, ideiglenes 
elnöki pozícióját. Ezzel Mahdi legitimitása megerősödött, kormányát pedig több or
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szág, mint például Dzsibuti, Egyiptom, Olaszország és Szaúd-Arábia is elismerte. Az 
ország másik erős embere, Aidid azonban nem volt megelégedve a konferencia ered
ményével.

Nemcsak Dzsibuti, más érdekelt országok, például Egyiptom és Olaszország is meg
próbáltak közvetíteni a szemben álló felek között, ám nem jártak sikerrel. A közvetíté
si próbálkozások sikertelensége több okkal magyarázható: a klánok és alklánok közöt
ti szembenállás továbbra is fennállt, azonban az egységek vezetői és a hadurak nem 
rendelkeztek semmilyen hivatalos legitimitással, támogatóik bármikor cserbenhagy
hatták őket. Ugyanakkor a harcban álló csoportok száma egyre növekedett.

1991 végén, az Aidid és Mahdi erői közötti mogadishui harcok már teljesen megbé
nították a város életét. Az Afrikai Államok Egységszervezetének -  OAU -  főtitkára, 
Salim Ahmed Salim és az Arab Liga Főtitkára, Ahmed Esmat Abdel Meguid is felszó
lította a feleket az ellenségeskedés beszüntetésére, ám ezek a felhívások hatástalanok 
maradtak. Az OAU, az Arab Liga és az Iszlám Konferencia is megpróbálta megszer
vezni a felek közötti tárgyalást, ám erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak. A regio
nális szervezetek azonban nem mentek tovább annál, hogy felhívják a feleket a harcok 
beszüntetésére, más érdemi intézkedéseket nem hoztak.

1991 és 1992 során a déli területeket és Mogadishu környékét az Aidid vezette USC 
tartotta ellenőrzése alatt. 1992-ben Aidid megpróbálkozott egy klánok közötti meg
egyezés tető alá hozásával az egységes vezetés megvalósítása érdekében, és létrehozta 
Somali National Alliance, SNA nevű szervezetet. Az SNA több klánt képviselő szerve
zetet is magába olvasztott, mint például az Isaaq klán Southern Somali National 
Movement nevű mozgalmát, az ogadeniekből álló Somali People's Movementet és más 
klánalapú szervezeteket is.

Hatalmának erősítésére Aidid fő ellenfele, Mahdi, szintén klánok közötti együttmű
ködést óhajtott létrehozni. Néhány próbálkozása sikerrel járt, ugyanakkor a labilis po
litikai helyzetet jellemzi az, hogy időközben 1992-ben saját klánja, a Hawiye klán al
csoportja, az Abgal három részre bomlott, így Mahdi a saját klánján belül is egyre 
kisebb bázisra tudott csak támaszkodni.26

Éhínség a kilencvenes évek elején

Szomália helyzetét tovább súlyosbította, hogy a fegyveres konfliktusok mellett a gazda
ság működésképtelenné vált, és éhínség fenyegette az országot. A háború lerombolta a 
meglevő infrastruktúrát az országban, a hidak, repülőterek, iskolák, kórházak romokban 
hevertek. A nemzetközi ügynökségek hiába adták le a vészjelzést már 1991-ben és 1992- 
ben a közeledő éhínségről, az ipari országok a hidegháború végét követő politikai válto
zásokra összpontosítottak a világ más részein, és a felhívást figyelmen kívül hagyták.
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Bár az országban több, a lakosságot segítő nem kormányzati szervezet is működött, 
munkájukat nagyban megnehezítették a háborús körülmények. Szomáliában már a ki
lencvenes évek elején jelen volt és működött a Nemzetközi Vöröskereszt és más NGO-k 
is, melyek semlegességük miatt élhettek a lehetőséggel, és segítséget tudtak nyújtani a 
lakosságnak. A hadurak a szervezetek működésének engedélyezése ellenében gyakran 
védelmi pénzt kértek, és részesedést az ételszállítmányokból. A humanitárius segítség- 
nyújtást az is nehezítette, hogy az országban gyakorlatilag nem működött a víz- és 
elektromos hálózat a háborús időszakban. A Vöröskereszt dokumentumainak alapján 
kijelenthetjük, hogy Szomáliában vállalt szerepe volt a szervezet legnagyobb vállal
kozása a második világháború óta.

A háború súlyosbította az éhínséget, és 1992 augusztusára a becslések szerint 1,5 
millió ember állt az éhezés küszöbén. Mire az év közepén a nyugati hatalmak élelmi
szerszállítmányokat kezdtek küldeni az országba, szakértők szerint a vidéki területe
ken az összes gyermek alultápláltságtól szenvedett.27

Menekültügyi helyzet

Az ogadeni háború után indult meg az első nagy menekültáradat Szomáliába. Az 
Ogadenből kivonuló katonákkal együtt rengeteg szomáli származású menekült érke
zett az országba, számuk 1978-ra elérte az 500 ezret, több mint felüket menekülttábo
rokban szállásolták el, Szomália északi területén, ahol az Issaq klán tagjai voltak több
ségben. Annak ellenére, hogy ezeken a területeken a történelem során rengeteg harc 
dúlt az itt élő klánok között a legelők és víz megszerzéséért, a menekültek és a foga
dó terület lakosai között kezdetben jó viszony alakult ki. A menekültek ellátása azon
ban teljes mértékben a nemzetközi segélyektől függött. Ez egyre nehezebb helyzetbe 
hozta Szomáliát, hiszen az ország gazdasági egyensúlya emiatt már a nyolcvanas 
években függővé vált a nemzetközi közösség segélyeitől. Barre idején olyan módon 
is kihasználták a helyzetet, hogy önkénteseket toboroztak Barre fegyveres erőibe a 
menekültek soraiból.

A menekültek hazatéréséről Etiópia, Szomália és az UNHCR (az ENSZ Menekült- 
ügyi Szervezete) között 1988-ban és 1989-ben több tárgyalás is zajlott. Az UNHCR már 
a hetvenes évek óta jelen volt Szomáliában, és 1989-ig több mint 50 millió dollárt köl
tött évente a menekültek elszállásolására és élelmezésére.

*-v

A kilencvenes évek elejére azonban a helyzet olyannyira zavarossá vált Afrika szar
ván, hogy lehetetlen volt számon tartani a menekülteket. Különösképpen Szomáliá
ban, ahol a lakhelyükről elmenekülök száma sokkal magasabb volt, mint a régió bár
mely más országában. A szomáli menekültek egy része az országhatárokon kívül, má
sok Szomálián belül telepedtek le. Az egyik csoporthoz tartozók a határon átkelve
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Dzsibutiban, Etiópiában, Kenyában és Jemenben kerestek menedéket a háború pusztí
tása elől, az országon belül pedig a városok felé áramlottak az emberek, ahol még éle
lemhez lehetett jutni.

A szomszédos országokba érkező Szomáliák eleinte nem okoztak problémát, és be 
tudtak illeszkedni a társadalomba. Ahogy a háború súlyosbodott, és egyre nagyobb tö
megek érkeztek, a szomszédos országok elkezdték visszafordítani a menekülteket. 
1993-ra, csak Kenyában több mint 400 ezer regisztrált szomáli menekült élt, és a szá
muk még növekedőben volt. Etiópiában körülbelül 700 ezer menekült élt, tizenöt me
nekülttáborban, Jemen területén pedig körülbelül 50 ezer szomáli menekültet segített 
az UNHCR.28

Szomáliföld kérdése

Miközben Szomália területén elmérgesedett a fegyveres konfliktus, és nem működött a 
központi kormányzat, 1991 közepén az észak-szomáliai területek elszakadása kevés fi
gyelmet kapott. Szomáliföld elszakadását az Issaq klán harcolta ki. Az Issaq klán a 
szomáli népesség kb. 20 százalékát teszi ki, és már a nyolcvanas években létrehozta el
lenállási mozgalmát. Az Issaq klán a Barre-vezetéssel szemben is felvállalta a fegyveres 
konfliktust. A klán politikai szervezete az SNM, melynek eredeti célja Barre hatalmának 
megdöntése és a demokratikus politikai rendszer létrehozása volt. Miután Barre meg
bukott, az SNM vezetője, Abdurahman Ahmed Ali nem vett részt az országon eluralko
dó, a központi hatalom megszerzéséért folyó polgárháborúban. 1991. május 18-án kihir
dette Szomáliföld Köztársaság függetlenségét, és kinevezte magát elnöknek. 
Szomáliföld elszakadását több okkal is magyarázhatjuk. Az első az, hogy a függetlene
dés óta az Issaq klán kapcsolatai igencsak megromlottak a mogadishui központtal. 
A klánban ellenérzéseket keltett, hogy a Szomáliái fejlődés 90 százalékban csak a déli ré
szeket érinti, és az is, hogy a függetlenedés után szinte csak déli klánok tagjai alkották 
a vezetőséget. Sok Isaaq klánhoz tartozó vezető ellenezte Barre hatalmát, mert elődje, 
akinek pozícióját elfoglalta, az egyetlen Isaaq klánból származó miniszterelnök, 
Mohammed Ibrahim Egal volt. Az ellenállási mozgalom miatt az Isaaq klán tagjait az 
1980-as években szigorú katonai ellenőrzés alatt tartották, ami csak növelte az ellenér
zést a mogadishui kormányzattal szemben. Az elszakadási okok között említhetjük a te
rület gyarmati múltját is, ugyanis Szomália összes többi területe olasz gyarmatként mű
ködött 1960-ig, és csak az Isaaq terület volt brit fennhatóság alatt. Bár a két terület hiva
talosan egyesült 1960-ban, az Issaaq klán sosem volt elégedett az unióval.

Szomáliföld nemzetközi elismerése központi kérdéssé vált az elszakadás után, 
ugyanis egy ország sem ismerte el hivatalosan létezését. Szomszédai, Dzsibuti és Etió
pia azért nem ismerték el, mert aggódtak, hogy saját országuk belpolitikai helyzetére
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ez a lépés milyen hatással lenne. Az új köztársaság Afrika területén nem talált magá
nak szövetségeseket. 1992-ben az ENSZ főtitkára, Boutros-Ghali is amellett állt ki, 
hogy Szomáliföld Köztársaságát Szomália részeként kezeljék.29

Az ENSZ és a multilaterális beavatkozás

1992-ben, mikor a Szomáliái helyzet felkeltette végre a nemzetközi közösség figyelmét, 
az ENSZ már szert tett bizonyos tapasztalatra a hidegháború utáni konfliktusok keze
lésében. A szervezet a nyolcvanas évek vége óta aktív szerepet vállalt béketárgyalások 
szervezésében, tűzszünetek elrendezésében és a humanitárius segítségnyújtás terüle
tén. A megelőző fél évtized alatt az ENSZ több sikert is elkönyvelhetett, hiszen 1988- 
ban tárgyalásos úton rendezte a szovjet visszavonulást Afganisztánból, elősegítette a 
nyolc évig húzódó iraki-iráni háború befejezését, és 1989-ben elérte, hogy Dél-Afrika 
kivonuljon Namíbiából.30 Az 1990—1991-es iraki-kuvaiti konfliktus során egyértelmű
vé vált, hogy az ENSZ valóban központi szerepet kíván és tud vállalni a nemzetközi 
béke és biztonság fenntartásában a hidegháború utáni időszakban.

A hidegháború végével a BT újra érdemben működőképessé vált, egy olyan időszak 
után, amikor a két nagyhatalom egymás érdekeinek keresztülhúzása végett igen gyak
ran élt vétójogával. Az új főtitkár, Boutros-Ghali békeprogramjában jelezte, hogy a bé
kefenntartás és akár békekierőszakolás terén is központi szerepet szán az ENSZ-nek. 
A hidegháború végével a szervezetnek esélye nyílt arra, hogy betöltse azt a szerepet, 
melyre eredetileg létrehozták a béke és biztonság fenntartása, az igazság és emberi jo
gok védelme és a társadalmi fejlődés előremozdítása terén. 1993-ra az ENSZ több mint 
egy tucat békefenntartó akcióban vett részt, melyekben szerepe a katonai megfigyelés
től a béke biztosításáig terjedt. 1992-ben látott napvilágot Boutros-Ghali főtitkár ötven
három oldalas elemzése, az Agenda for Peace31, amelyben új megközelítésből vizsgálta 
az ENSZ szerepét a béke-előkésztés és békefenntartás területén. A főtitkár az ajánlotta, 
hogy a tagállamok tartsanak készenlétben különlegesen kiképzett, fegyveres békefenn
tartó egységeket és felszerelést, amelyet a BT bármikor bevethet. Ez is jelezte a főtitkár 
elkötelezettségét amellett, hogy az ENSZ aktív szerepet vállaljon a hidegháború utáni 
nemzetközi életben, bár javaslatát végül hivatalosan nem fogadták el.

Az ENSZ központi döntéshozó szerve, a Biztonsági Tanács működését azonban to
vábbra is az öt állandó tag érdekei határozták meg. Ezzel magyarázható, hogy miért 
reagált az ENSZ olyan lassan a Szomáliái helyzetre. A kilencvenes évek elején az állan
dó tagok figyelmét lefoglalták a világ más eseményei, a változások Kelet-Közép-Euró- 
pában és a volt Jugoszlávia területén. A Szomáliái helyzetre történő lassú válaszadást 
maga a helyzet bonyolultsága is okozta, hiszen a központi kormányzat hiányában, a 
hadurak által uralt országban a háborús körülmények szélsőségesen nehézzé tették a
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humanitárius akciót. Bár a Szomáliái éhínség tragédiája már 1991 novemberében nyil
vánvalóvá vált, a világszervezet sokáig várt válaszával.32

Az UNICEF és a UN World Food Program már évek óta aktívan működött Szomá
liában, ám az ENSZ csak Boutros-Ghali főtitkárrá választása után, 1992 januárjában 
kezdett komolyabban foglalkozni az üggyel. Boutros-Ghali, aki ENSZ-főtitkári pozí
cióját megelőzően Egyiptom külügyminisztere volt, hosszú távon is szívén viselte Af
rika szarvának sorsát.

ENSZ-békefenntartó művelet: UNOSOMI

Szomáliában az éhínség tragédiája vonta magára a világ figyelmét, ám egyértelmű 
volt, hogy a nemzetközi közösség nem tud segítséget nyújtani az országnak, amíg zaj
lanak a fegyveres összecsapások. Az ENSZ-főtitkár és különleges megbízottjai 1992 so
rán többször is próbálkoztak a felek megbékéltetésével és a békefenntartó akció műkö
désének előkészítésével.

A békefenntartó műveletek csak akkor járhatnak sikerrel, ha a konfliktus minden 
résztvevője valóban meg kívánja tartani a tűzszünetet, ahogy az például Cipruson tör
tént a hetvenes években. Szomáliában azonban a tűzszüneti megállapodások tető alá ho
zása is nagy feladatot jelentett, mivel a politikai szövetségek gyakran változtak, és a szö
vetségesek sem bíztak meg egymásban, ugyanakkor a katonai helyzet is bizonytalan 
volt. Emiatt az aláírt tűzszüneti megállapodások sem voltak érvényben hosszú ideig.

Az ENSZ-nek a békefenntartó erő létrehozásakor meg kellett oldani egy fontos problé
mát: hogyan küldjön békefenntartó erőket egy olyan országba, ahol nincs működő kor
mány, és a tűzszüneti megállapodásokat nem tartják be. A korábbi esetekben ugyanis az 
ENSZ-békefenntartó műveletek akkor kezdődtek el, amikor a konfliktus résztvevői már 
egymás között megegyezésre jutottak. Ráadásul még sosem volt rá példa, hogy békefenn
tartó erőket küldjenek egy szuverén államba az állam kormányának beleegyezése nélkül. 
Szomáliában, ahol nem volt kormány, csak egymás ellen harcoló klánok, nem volt lehet
séges egy ilyen fajta beleegyezés megszerzése. Bár Mahdi, az ideiglenes kormányzó bele
egyezését adta az ENSZ-beavatkozáshoz 1992-ben, ő a valóságban nem rendelkezett ha
talommal az ország egész területén. Ugyanakkor a tény, hogy Mahdi támogatta az ENSZ 
beavatkozását, az ellenfelei szemében megkérdőjelezte az ENSZ-akció pártatlanságát.

Ilyen körülmények között, egy kormány és politikai struktúra nélküli országban az 
ENSZ teljesen új helyzetben találta magát. 1992 júliusának végén a az ENSZ BT elismer
te, hogy Szomáliában az emberi szenvedés és bizonytalanság olyan mértékű, ami „fenye
getést jelent a nemzetközi békére és biztonságra" nézve, és figyelmeztetett, hogy a 
szomáli felek kooperációjának hiányában nem zárja ki egyéb intézkedések meghozatalát 
a humanitárius segítségnyújtás biztosítása érdekében. Szomália nem mint támadó állam
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jelentett biztonsági fenyegetést a szomszédaira nézve, hanem politikai instabilitása és a 
menekültáradat miatt, amely destabilizálta a régió többi országát is. Az 1992. július 27- 
én meghozott BT határozat döntött egy sürgősségi légihíd nyitásáról Szomália felé, ame
lyen keresztül lehetségessé vált a segítségnyújtás, és létrehozott egy ötszáz fős békefenn
tartó erőt, mely biztosíthatta az élelmiszer-szállítmányokat Mogadishuban és környé
kén. Sahnoun, az ENSZ-főtitkár különleges Szomáliái megbízottja és Aidid tábornok 
megegyezést írtak alá az ötszáz fős ENSZ-katonai alakulat működéséről, amely Pakisz
tánból érkezett. Ám ez az erő nem bizonyult elég nagynak ahhoz, hogy stabilizálja a 
mogadishui helyzetet. 1992. augusztus 12-én, a főtitkár beszámolóját követően, a BT az 
UNOSOM I létszámát 3500-ra emelte, azonban a létszám feltöltése a hadurak ellenkezé
se miatt meghiúsult. 1992 decemberében az UNOSOM 1564 fős személyzettel működött, 
amely 50 katonai megfigyelőből, egy 500 fős zászlóaljból és logisztikai és személyzeti al
kalmazottakból állt össze.33

Az ENSZ-békefenntartás szabályainak megfelelően az UNOSOM I működési elve is 
azon alapult, hogy erőszakot nem alkalmazhattak, csak önvédelem esetén. Ez biztosí
totta működésükhöz a szemben álló felek hozzájárulását. Ugyanakkor ez volt az akció 
legnagyobb gyengesége is, mivel a Szomáliái helyzet inkább békekierőszakolást kívánt 
volna meg, mint békefenntartást. A helyzet súlyossága alapján még a 3500 fős haderő, 
amely végül nem is lett hadrendbe állítva, sem lett volna elegendő arra, hogy a Mog- 
adishun kívül eső területeken is bevessék.

Az ENSZ-nek ebben az időszakban más országokban, Kambodzsában és Bosznia- 
Hercegovinában is voltak alakulatai, ezekhez az akciókhoz képest a szomáli esemé
nyek kevés figyelmet kaptak. Az ENSZ békefenntartó akcióinak addigi története során 
a kambodzsai volt a legnagyobb ENSZ-misszió, és Bosznia-Hercegovina felé is erősebb 
volt a tagok elkötelezettsége.

Az UNOSOM I, mivel létszáma sokkal alacsonyabb volt, mint amit a helyzet meg
kívánt, illetve mivel a BT felhatalmazása alapján a helyi hatóságok belegyezésével kel
lett működnie, nem volt hatékony, és gyakorlatilag nem tudott eredményeket elérni.

Miután az 500 fős pakisztáni csoport megérkezett 1992 októberében, hetekig tétlenül 
várta a parancsokat a Mogadishu melletti laktanyában. Több nemzetközi nem kor
mányzati szervezet is kritizálta az ENSZ központosított döntéshozatali szervezetét, 
mivel egy ilyen sürgős cselekvést igénylő helyzetben a lassú reagálás sok áldozatot je
lenthetett. Áz ENSZ-akció legélesebb kritikusa maga Sahnoun különleges megbízott 
volt, és miután nyilvánosan kritizálta az ENSZ lassú reagálását a szomáli helyzetben, 
beadta lemondását. Helyére Boutros-Ghali ezután egy iraki kurd diplomatát, Ismat 
Kittanit nevezett ki 1992 november elején.

Kittani, miután átvette különleges megbízotti feladatait, jelentést készített az 
UNOSOM I sikerét akadályozó tényezőkről, ami elősegítette Boutros-Ghali döntését 
abban, hogy Szomáliában nagyobb katonai jelenlétre van szükség.34
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Multinacionális beavatkozás az Egyesült Államok vezetésével

Az Egyesült Államok, miután magára hagyta Szomáliát 1990-ben a hidegháború vé
gen, nagy katonai erőkkel tért vissza 1992-ben, ami annak is köszönhető, hogy a tele
vízióban sugárzott riportok az éhezésről nagy hatással voltak a közvéleményre. 
Az Egyesült Államok vezetésével induló nemzetközi beavatkozás azonban nagyrészt 
Boutros-Ghali és a volt amerikai elnök, George Bush érdekeinek egyezésével magya
rázható.

Boutros-Ghali elégedetlen volt az UNOSOM I eredményeivel, aminek kudarcát 
nagyrészt a helyi hadurak kiszámíthatatlansága okozta; Bush pedig nem fogadta 
örömmel, hogy az új világrendben, amelyre az Egyesült Államok vezető szerepe volt 
jellemző, szomáli gyerekek éheznek, ami a közvélemény felháborodását váltotta ki. 
Mind Bush, mind Boutros-Ghali nagy kudarcként könyvelte el, hogy az ENSZ és az 
iparosodott országok által küldött élelmiszer- és egyéb segélyek valójában nem jutnak 
el a célpontjukig. A biztonsági helyzet tovább súlyosbodott Szomáliában, az ENSZ 
azonban nem rendelkezett olyan pénzügyi és logisztikai eszközökkel, amelyek a gyors 
katonai beavatkozást lehetővé tették volna. 1992-ben megszületett az ENSZ-döntés ar
ról, hogy az Egyesült Államokat kérjék fel az intervenció vezetésére.

Boutros-Ghali 1992. november 24-én levelet intézett az BT elnökéhez, melyben kifej
tette, hogy mivel az UNOSOM I nem tudta betölteni szerepét, további, erősebb intéz
kedések meghozatalára van szükség a segítségnyújtás biztosítása érdekében. Egy nap
pal a levelet követően az Egyesült Államok 24 ezer fős katonai erőt ajánlott fel hozzá
járulásként a Szomáliái helyzet rendezésnek elősegítésére, melynek költségét 450 mil
lió dollárra becsülték. Az Egyesült Államok kijelentette, hogy amennyiben az BT felha
talmazza a tagállamokat a segélyek katonai erővel való biztosítására, az USA elvállal
ná az akció szervezését és vezetését, ha abban más tagállamok is részt vesznek.

Az ENSZ BT 794. sz. határozata, melyet 1992 december 3.-án hozott meg, az alapító 
okirat VII. fejezete alapján felhatalmazta a United Task Force-ot a cselekvésre, kihang
súlyozva, hogy minden szükséges eszközt használhatnak a humanitárius és segítség- 
nyújtási tevékenység mihamarabbi biztosítása érdekében. Az Egyesült Államok vezet
te UNITAF, három fő feladattal lett megbízva: a mogadishui és kismayui kikötők bizto
sítása, az ellátási útvonalak megtisztítása; más városok és élelmiszer-központok bizto
sítása; illetve a feladatok átadásának előkészítése az UNOSOM II számára.

Az UNITAF működésének fontos nemzetközi jogi vonatkozásai is voltak, mivel ez 
volt az első alkalom, hogy a BT az alapító okirat VII. fejezete alapján adott felhatalma
zást egy olyan ügyben, mely ellentmondott a 2. cikkely 7. bekezdésében leirt belügyek- 
be való be nem avatkozás elvének.35 Az a tény, hogy a humanitárius dimenziót fonto
sabbnak tartották az állami szuverenitás tiszteletben tartásánál, a konkrét Szomáliái 
esetnél sokkal tovább mutató következményekkel bírt.
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Nem sokkal az UNITAF működésének megkezdése után azonban ellentét alakult ki 
az ENSZ-főtitkár és az UNITAF vezetősége között abban a kérdésben, hogy a feladat
körbe tartozott-e a szomáli harcosok lefegyverzése. Mivel a cél a biztonságos környe
zet megteremtése volt, Boutros-Ghali úgy vélte, az akció része a lefegyverzés is, és csak 
ezután veheti át a feladatokat az UNOSOM II. Az UNITAF vezetője azonban úgy vél
te, a missziónak nem része a szomáli fegyveresek lefegyverzése. Az ellentétek abból 
eredtek, hogy a két fél máshogy értelmezte a biztonságos környezet fogalmát. Az 
ENSZ értelmezésében a lefegyverzés részét képezi a biztonságos környezetnek, hiszen 
csak így lehetséges a békefenntartó erők működése. Az USA azonban nem kívánt ilyen 
nagy kockázatot vállalni azon túl, hogy biztosítsa az ellátási útvonalakat. A lefegyver
zés hosszú távú elkötelezettséget jelentett volna, az Egyesült Államok azonban úgy 
tervezte, hogy az utak biztosítása után visszavonja csapatait. A lefegyverzéssel egy ke
vésbé körvonalazott feladatot vállalt volna el, hiszen senki sem tudta, pontosan meny
nyi fegyver található az országban, és azt sem, hogyan reagálnának a Szomáliák egy 
ilyenfajta megalázó intézkedésre.

Az UNITAF működésének kezdetekor az sem volt világos, meddig maradnának az 
amerikai csapatok Szomáliában. 1992 decemberében Colin Powell pár hónaposra be
csülte az időtartamot, mivel négy hétre volt szükség, míg elfoglalják állásaikat a csapa
tok, majd még hat hétre, amíg úrrá lesznek a helyzeten. Azonban amikor 1993. március 
26-án a 814. sz. határozatban a BT döntött arról, hogy az UNOSOM II fokozatosan át
venné a feladatokat, egyértelművé vált, hogy ez több időt fog igénybe venni, így a pa
rancsnokság hivatalos átvétele 1993. május 4-re lett kitűzve.

1993 februárjában már érződött az UNITAF működésének pozitív hatása az ország
ban. Több segély jutott el a kikötőkbe és az élelmezési központokba, gyakorlatilag min
den ellátási útvonalat sikerült biztosítani Közép- és Dél-Szomáliában, a repülőtér és a 
kikötő Mogadishuban újra működőképessé vált, és a felfegyverzett klánharcosok már 
nem zavarták a város nyugalmát. A biztonságos környezet lehetővé tette az ENSZ Fej
lesztési Programja számára, hogy rendbe hozza Mogadishu vízellátását, és a kismayui 
kikötő is használhatóvá vált. A humanitárius segélyek ismét eljuthatottak azokhoz az 
emberekhez, akik szűkölködtek, így elmondható, hogy az UNITAF teljesítette felada
tát Szomália déli és központi területein.36

UNOSOM II és az ENSZ kivonulása Szomáliából

Az UNOSOM II az ENSZ békefenntartással kapcsolatos új alapelveinek első próbája
ként indult. Mandátuma az ország egész területére kiterjedt, szemben az UNITAF-fal, 
melynek működési területe kisebb volt, mint az ország területének fele. Az UNOSOM 
II célja az volt, hogy akcióba lépjen azon csapatok ellen, amelyek megszegik a tűzszü
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netet, ellenőrzést gyakoroljon a fegyveresektől elkobzott vagy talált fegyverek fölött. 
Feladatul kapta a harcoló felek lefegyverzését és az aknamezők megszüntetését, bizto
sítania kellett a kikötőket, repülőtereket és a fontosabb utakat, illetve védelmet nyúj
tani az ENSZ és más nem kormányzati szervezetek számára. Az UNOSOM II az első 
olyan békefenntartó misszió, amelynek joga volt erőszakot alkalmazni, nemcsak önvé
delem esetén, hanem feladatainak végrehajtása érdekében is. Működési koncepciója az 
„An Agenda for Peace"-ben meghatározott „béke-kierőszakolásra" épült; a csapatok 
több fegyverrel is rendelkeztek, mint a hagyományos békefenntartók.

Már a misszió kezdetekor nyilvánvaló volt, hogy az UNOSOM II és a szemben álló 
szomáli felek közötti konfrontáció elkerülhetetlen. A legnagyobb nemzetközi visszhan
got az váltotta ki, mikor 23 pakisztáni katona életét vesztette egy Aidid által birtokolt 
fegyverraktár ellenőrzése során. Aidid és támogatói, akik az SNA soraiból kerültek ki, 
ellenezték az ENSZ jelenlétét az országban, és megtámadták az ENSZ erőit. Válaszként 
az BT megerősítette az UNOSOM II mandátumát, és felhatalmazta a támadók elleni lé
pések megtételére. Az ENSZ-erők ezután három napon keresztül bombázták Aidid ka
tonai bázisait, ami több száz Szomáliái halálát okozta.37

Az UNOSOM II azonban nem volt képes betartatni a tűzszünetet az országban, és 
1994-ben a fegyveres harcok kiújultak, amikor megkezdődött az ENSZ-csapatok kivo
nása az országból. Az utolsó ENSZ-békefenntartók 1995 márciusában hagyták el az or
szágot, és a világszervezet kénytelen volt belátni, hogy az UNOSOM II nem teljesítet
te kitűzött feladatait, és nem volt képes biztosítani a politikai rendezéshez szükséges 
békés viszonyokat.

Az ország részekre szakadása

Az ENSZ-csapatok kivonulása után a klánok közötti harcok tovább folytatódtak. 
Szomáliföld függetlenedése után további területek szakadtak el Szomáliától, bár egyi
kük sem volt képes más országok elismerését megszerezni. 1998-ban két terület, 
Puntland és Jubaland nyilvánította ki függetlenségét.38

A politikai helyzet rendezésére több kísérlet is történt, ám ezek nem jártak sikerrel, 
és Szomáliát a mai napig a bukott államok között tartják számon. Nemzetközi közve
títés segítségével 2000-ben a dél-szomáli területek képviselői konferenciát tartottak 
Dzsibutiban, melynek során nemzetgyűlést és elnököt választottak, Abdikassim Salad 
Hassan személyében, aki azonban Mogadishuba való megérkezése után sem tudta ki
vívni a harcoló felek elismerését, és hatalma nem terjedt túl Mogadishu egy részén. 
2002 októberében az összes fontos harcoló fél, Szomáliföld kivételével, ismét fegyver
szüneti megállapodást írt alá Kenyában, és bár a harcok folytatódtak, 2004 januárjában 
új, átmeneti alkotmányt fogadtak el. Szeptemberben Kenyában összeült a 275 fős
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szomáli parlament, és új elnököt választottak, Abdullahi Yusuf Ahmed személyében. 
Yusuf ezt megelőzően Puntland elnökeként tevékenykedett, és a parlamenttel együtt 
öt évre szól mandátuma, ám hatalma névlegesnek mondható, és nem terjed túl 
Mogadishu területén.

Szomália emiatt máig nem tudott kikerülni a bukott államok sorából, hiszen 1991 
óta nem működik semmilyen hatékony kormányzati rendszer az országban. Ennek kö
vetkezményeképpen az országban a lakosság kevesebb, mint 40 százaléka tud írni, ol
vasni, és az iskoláskorú gyermekek mindössze 15 százaléka részesül oktatásban, ami a 
szomszédos országok 75 százalékos arányához viszonyítva is igen alacsony.39

A gazdasági termelés szintén megbénult a háborúskodások miatt, ugyanakkor meg
lepetésként szolgál, hogy a mobiltelefon-hálózat kiválóan működik az országban, ame
lyet külföldi, nagyrészt Szomáliából külföldre menekült vállalkozók tartanak fenn.40 
A központi kormány hiánya miatt Szomália jelenleg azért is tekinthető fenyegetésnek 
a nemzetközi közösség számára, mert terrorista szervezetek húzódhatnak meg itt, ki
használhatva a kaotikus viszonyokat.

Szomália példája mutatja, hogy a nemzetközi közösség beavatkozása egy bukott ál
lam esetén nem mindig váltja be a hozzá fűzött reményeket. Az ország függetlenedés 
utáni történelme bizonyítja, hogy a nagyhatalmak jelenléte milyen meghatározó jelen
tőséggel bírt a hidegháború idején, ennek hatása még a kilencvenes években is érezhe
tő volt. Az ENSZ beavatkozása Szomáliában végül kudarccal zárult, mivel a kezdeti si
kereket követően nem sikerült helyreállítani a belső rendet az országban, ahol a mai 
napig nem működik hatékony központi kormányzat.

Jegyzetek
1 http://newsvote.bbc.co.Uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc:co.uk/l /h i /world/africa/Somalia.
2 Rotberg, Robert I.: The Failure and Collapse of Nation-States. Breakdown, Prevention and Repair. 

In: Robert I. Rotberg (szerk.): When States Fail. Causes and Consequences. 11-14. o.
3 Sorensen, Georg: Changes in Statehood. The transformation of international relations. Palgrave, New 

York 2001. 72-73. o.
4 Sorensen, i. m. 82-83. o.
5 Sorensen, i. m. 86. o.
6 Sorensen, i. m. 90. o.
7 Gurr, Ted Robert-Goldstone, Jack A.-Harff, Barbara-Levy Marc A.-Marshall Monty G.-Bates, 

Robert H.-Epstein, David L.-Kahl, Colin H.-Surko, Pamela T.-Ulfelder, John C.-Unger, Alan N.: 
State Failure Task Force Report. Phase III. Findings, http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail.

8 Lewis, Ioan-Mayall, James: Somalia. In: James Mayall (szerk.): The Mew Interventionism 1991-1994. 
United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia. 100. o.

9 Lewis-Mayall, i. m. 94. o.
10 Laitin, David D.-Samatar, Said S.: Somalia. Nation in Search of a State. Westview Press, Colombia 

1987.1-4. o.

2005. tavasz-nyár 59

http://newsvote.bbc.co.Uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc:co.uk/l
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail


Hegedűs Kata

11 Laitin-Samatar, i. m. 44-47. o.
12 Makinda, Samuel M.: Seeking Peace from Chaos. Humanitarian Intervention in Somalia. Lyenne Rienner 

Publishers, London 1993.18. o.
13 Laitin-Samatar, i. m. 10-13. o.
14 Laitin-Samatar, i. m. 48-50. o.
15 Laitin-Samatar, i. m. 51-52. o.
16 Laitin-Samatar, i. m. 67-69. o.
17 Laitin-Samatar, i. m. 63-65. o.
18 Makinda, i. m. 51-53. o.
19 Makinda, i. m. 54-56. o.
20 Makinda, i. m. 57. o.
21 Makinda, i. m. 46-47. o.
22 Laitin-Samatar, i. m. 125-126. o.
23 Lewis-Mayall, i. m. 100. o.
24 Makinda, i. m. 25-27. o.
25 Lewis-Mayall, i. m. 101. o.
26 Makinda, i. m. 61-66. o.
27 Lewis-Mayall, i. m. 107. o.
28 Makinda, i. m. 48M9. o.
29 Makinda, i. m. 36-38. o.
30 Lewis-Mayall, i. m. 11-12. o.
31 Boutros Boutros-Ghali: A n  Agenda for Peace. United Nations, New York 1992.
32 Makinda, i. m. 41-42. o.
33 Lewis-Mayall, i. m. 109. o.
34 Makinda, i. m. 66-69. o.
35 Lewis-Mayall, i. m. 114. o.
36 Makinda, i. m. 70-74. o.
37 Makinda, i. m. 76. o.
38 http://www.globalpolicy.org/nations/sovereign/failed/2004/0121feeding.htm.
39 http://newsvote.bbc.co.Uk/m papps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/l/hi/world/

/  africa/somalia/0304thriv.
40 http://newsvote.bbc.co.Uk/m papps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/l/hi/world/

/  africa/somaha/0591051iving.

Résumé

Thirteen years o f anarchy  -  Somalia after the Cold War

There has been no central government in Somalia since 1991; the country has been a 
'failed state' for more than a decade. It becomes obvious after a short theoretical 
overview of the notion of a 'failed state' that the role of the international community is 
vital in the country's position. The presence of the great powers was decisive after 
Somalia gained independence. During the Cold War it was first the economic support 
of the Soviet Union, then of the U.S. that helped maintain the unity of the country. After
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Résumé

the Cold War the great powers abandoned Somalia, and the wars among the various 
clans have dominated the country since the military coup in 1991. The intervention of 
the UN ultimately failed because the internal order in the country could not be restored 
after the initial successes, and there is no efficient government even today.

D reizehn Jahre Anarchie -  Somalia nach dem kalten Krieg

In Somalia funktioniert seit 1991 keine zentrale Verwaltungsorganisation, seit mehr als 
einem Jahrzehnt ist das Land ein „failed state". Nach einem kurzen theoretischen 
Überblick über den Begriff des „failed state" wird durch einen Überblick über die 
Geschichte Somalias eindeutig, welche Bedeutung der Rolle der internationalen 
Gemeinschaft in der Entwicklung der Lage des Landes zukommt. Nach der Erlangung 
der Unabhängigkeit war die Anwesenheit der Großmächte determinierend, während 
des kalten Krieges half anfangs die wirtschaftliche Unterstützung der Sowjetunion, 
dann die der Vereinigten Staaten bei der Aufrechterhaltung der Einheit des Landes. 
Nach der Epoche des kalten Krieges ließen die Großmächte Somalia im Stich, und nach 
dem Militärputsch des Jahres 1991 bemächtigten sich des Landes die Kriege zwischen 
den Klans. Der Eingriff der UN endet schließlich mit einem Fiasko, da es nach den 
anfänglichen Erfolgen nicht gelungen war, im Land die innere Ordnung wieder 
herzustellen, wo bis zum heutigen Tag keine effiziente Regierungsverwaltung tätig ist.
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