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Egy zászló

Szomália 1954-ben papírra vetett zászlaja világoskék alapon ötágú fehér csillag.  
A csillagnak jelentése van: az öt ág a szomáli nép öt részre szakadását hivatott jel-
képezni.1 A zászló szomáli tervezői, akik az ötvenes években olasz fennhatóságú 

ENSZ-gyámság alatt éltek, azt remélték, hogy a hamarosan bekövetkező függetlenség 
egy olyan „Nagy-Szomáliát” hoz majd létre, amely mind az öt ágat egyesíteni fogja 
egyetlen országban. Ez a remény hiú ábránd maradt, de a zászló szimbolikája ráirá-
nyítja figyelmünket Szomália történetének egyik meghatározó tényezőjére, vagyis arra, 
hogy az 1960-ban függetlenné váló Szomália korántsem egyesítette területén a teljes 
szomáli népet, sőt szomálik milliói kerültek szomszédos országok fennhatósága alá, 
ahol mind a mai napig élnek. 

Miért szakadt a zászló által jelképezett öt részre a szomáli nép? A választ a Kelet-Af-
rikát gyarmatosító európai hatalmak (és Etiópia) által kijelölt határokban találjuk meg, 
amelyek etnikai viszonyok mellőzésével szabdalták fel „Afrika szarvát.” Így történhe-
tett meg, hogy a kusita nyelven beszélő pásztorkodó szomáli nép a függetlenség előtt 
és után nemcsak a függetlenség utáni Szomáliát kitevő Olasz- és Brit-Szomáliföldön 
(első és második ág) élt, hanem az 1963-ig angol gyarmat Kenyában (harmadik ág), 
az 1977-ig Franciaországhoz tartozó Dzsibutiban (negyedik ág) és a gyarmatosítók ál-
tal le nem igázott császári Etiópiában (ötödik ág) is. Amikor 1960-ban Olasz- és Brit-
Szomáliföld egyesüléséből létrejött a független Szomália, az ország első számú célja 
az volt, hogy a határait oly módon terjessze ki a szomszédos államokra, hogy az ott 
élő szomálik az anyaországhoz kerüljenek (pánszomálizmus). Az 1963-ban létrehozott 
Afrikai Egységszervezet azonban – a szomáli politikusok minden törekvése ellenére 
– az országok fennálló területi integritásának és szuverenitásának a tiszteletben tartását 
mondta ki, így nyilvánvalóvá vált, hogy diplomáciai úton nem lesz sikeres az összes 
szomáli egy országban való egyesítésének a terve. Szomália ezért 1963–1964 folyamán 
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sikertelen háborút indított Kenya és Etiópia ellen, melyet 1977–78-ban a szintén siker-
telen Ogaden-háború követett Etiópia ellen. A függetlenség utáni években tehát Szo-
mália ellenséges környezetben találta magát, a környező államok pedig egy agresszív 
és irredentista Szomáliával kényszerültek együtt élni. A pánszomálista törekvések és a 
térség országai között kialakult rossz viszony nemcsak a hatvanas és hetvenes években 
mérgezték meg Szomália és a környező államok (főképp Etiópia) kapcsolatát, hanem 
– ahogy látni fogjuk – a 2004 óta újra jelentős tényezővé váltak. 

Szomália története 2004 óta2

Az átmeneti kormány (TFG) létrehozása és az Iszlám Törvényszékek 
Uniójának a felemelkedése 
Szomália történetében meghatározó volt az 1991-es év, amikor Siad Barrét, az 1969 óta 
kormányzó brutális diktátort egyesült lázadócsoportok elűzték. Győzelmüket követő-
en az különböző lázadócsoportok egymás ellen fordultak, és Szomália az áttekinthetet-
len polgárháború káoszába süllyedt. A különböző hadurak irányítása alatt álló militáns 
csoportok legtöbbször klánhovatartozás és gazdasági érdekek alapján szerveződtek, és 
állandóan változó ad-hoc szövetségekben harcoltak egymás ellen, miközben fosztogat-
ták az éhínség által egyébként is sújtott civil lakosságot. Az ENSZ ezért 1992-ben béke-
fenntartók küldését határozta el, de az 1992 és 1995 között UNOSOM I–II és UNITAF 
néven futó missziók az ENSZ legsikertelenebb műveletei közé tartoznak – az egyik be-
vetés során Mogadishuban meggyilkolt és az utcákon végighurcolt amerikai katonák 
hulláinak látványa a világ összes tévécsatornáján látható volt, és nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy először az Egyesült Államok, majd utána számos állam visszavonja csa-
patait a misszióból. Az ENSZ végül 1995 márciusában, 154 békefenntartó katona halála 
után oszlatta fel a sikertelen UNOSOM II misszióját, Szomália pedig nemzetközi béke-
fenntartók jelenléte nélkül maradt 12 évig. A misszió nem ért el céljait: nem tudott békét 
és stabilitást hozni Szomáliának, a politikai, gazdasági és társadalmi élet újjáépítéséről 
nem is beszélve. Az ország hadurak által irányított és központi kormányzat nélküli ki-
sebb-nagyobb anarchikus területekre esett szét, és Szomáliát világszerte „failed state”-
ként kezdték emlegetni. 

A helyzeten nem segített a 2000-ben, főleg arab államok támogatásával létrehozott 
átmeneti nemzeti kormány (TNG – Transitional National Government) sem, mivel 
hatalmát nem sikerült az országra és a hadurakra kiterjesztenie. Ennek számos oka 
volt, amelyek közül kettőt érdemes kiemelni: a) a TNG-t jórészt a Hawiye-klán tagjai 
alkották és így más, szintén nagyszámú és befolyásos klánok kiszorultak a hatalom-
ból, és b) a TNG egyes minisztereinek közismert kapcsolatai voltak szomáliai radikális 
iszlamista csoportokhoz, így az al-Itihaad al-Islami (AIAI) nevű terrorszervezethez, 
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mely a kilencvenes évek folyamán több robbantást is végrehajtott Etiópia szomálik ál-
tal lakott Ogaden régiójában, azzal a céllal, hogy a „keresztény” Etiópiát gyengítse.3 
Etiópia ezért úgy ítélte meg, hogy a részben radikális iszlamistákból álló TNG nem felel 
meg az érdekeinek, és fokozott mértékben kezdte támogatni a vele jó kapcsolatban álló 
szomáliai hadurakat, akik történetesen jórészt a Hawiye-klán fő riválisaként számon 
tartott Darod-klánból kerültek ki.4 Az etiópbarát hadurak – köztük Szomália mai el-
nöke, Abdullahi Yusuf Ahmed – összefogtak a TNG ellen és létrehoztak egy „ellenkor-
mányt” is, ily módon lehetetlenné téve a TNG egyébként sem könnyű feladatát. 

A TNG fennállása alatt (2000–2004) nem tudott tehát úrrá lenni az országot bénító 
káoszon, és nem vált működőképes kormányzattá. A térség stabilitását féltő államok 
– elsősorban Etiópia, Kenya és Dzsibuti – ezért egy új szomáliai kormányzat megte-
remtésére törekedtek. Ebben a törekvésben támogatóra leltek Washingtonban, ahol a 
Bush-kormányzat – ne feledjük, röviddel 9/11 után vagyunk – aggódva figyelte a szo-
máliai anarchiát, mivel attól tartott, hogy a törvényen kívüli ország ideális menedéket 
biztosíthat al-Káida-terroristáknak. Egy új és erős központi kormányzat megszüntethet-
te volna ezt a fenyegetést, így az Egyesült Államok is támogatta az új rendezés tervét, 
akárcsak az ENSZ és az Európai Unió.

A 2002-től 2004-ig elhúzódó szomáliai tárgyalásoknak Kenya adott otthont, mivel az új 
kezdeményezés mögött hivatalosan a szubregionális IGAD-szervezet (Intergovernmental 
Authority on Development)5 állt, melynek soros elnökségét éppen Nairobi töltötte be, de 
a színfalak mögött nyilvánvaló volt, hogy elsősorban az Egyesült Államok támogatását 
élvező Etiópia irányítja az eseményeket. Az összegyűlt szomáli hadurak, klánvezetők 
és politikusok végül hosszas tárgyalások után egy parlamentet alakítottak, majd 2004 
októberében elnököt választottak. A képviselők választása nagy meglepetésre Etiópia 
közismerten szoros szövetségesére és jelöltjére, Abdullahi Yusuf Ahmedre esett. Bár a 
választás körülményei nem voltak teljesen tiszták – állítólag bizonyos személyek négy-
ötezer dollárt is fizettek egy-egy Yusufra adott szavazatért – az akkor 59 éves hadúr 
mégis Szomália elnöke lett.

Yusuf személye problematikus és polarizáló választásnak bizonyult, mivel közis-
mert volt az új elnöknek az etiópokkal való jó kapcsolata, márpedig Etiópia a szomálik 
túlnyomó többségének a szemében Szomália legfőbb ellenségének számít.6 Ennek 
egyik oka, hogy a 19. század végén agresszívan terjeszkedő keresztény etióp császár-
ság elfoglalta és magához csatolta a ma Ogadennek nevezett, de szomálik által lakott 
régiót. Ezt a sérelmet tetézték a Szomália függetlensége után vívott 1964-es és 1977–78-
as háborúk, melyekből Szomália került ki vesztesen. Ehhez járult az Ogadenben élő 
szomálikkal szembeni olykor brutális etióp bánásmód és az a tény, hogy Etiópia Barre 
bukása után is előszeretettel támogatott és játszott ki egymás ellen bizonyos hadurakat, 
ily módon irányítva Szomália politikai életét. A „keresztény” Etiópia a szomálik szemé-
ben hagyományosan országuk gyengítésére és bekebelezésére törekedett.
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Yusuf személye ugyanakkor egy tágabb problémára, a szomáli katonai és politikai 
elit polarizáltságára is ráirányítja a figyelmet. Szomáliában a 2000-es évek folyamán két 
nagy és egymás iránt igen ellenséges hatalmi csoport alakult ki. Az egyik csoport tagjai 
főleg a Mogadishuban és környékén honos Hawiye-klán haduraiból verbuválódtak. 
Ezen csoport (Mogadishu Group) tagjai közül kerültek ki a 2000-ben az arab államok 
támogatásával létrehozott, ámde sikertelen TNG-kormányzat tisztségviselői. A TNG, 
és így a Mogadishu Group egyes tagjai – mint említettük – kapcsolatban álltak szo-
máliai radikális iszlamista csoportokkal, és így különös bizalmatlansággal viseltettek 
a „keresztény” Etiópia által támogatott, és főképp a Darod-klán tagjaiból verbuválódó 
másik hatalmi csoportosulással szemben, akiknek bázisát az ország északkeleti csücs-
két elfoglaló régió, Puntland adta7. Ahogy sejthető, a Darod-klánhoz tartozó új elnök 
– aki Puntland első elnöke is volt – a második csoportból került ki.

A frissen megválasztott Yusuf elnöknek és kormányának, a TFG-nek (Transitional 
Federal Government – átmeneti szövetségi kormány) tehát nemcsak az ország-újjáépítés 
egyébként is gigászi feladatával kellett foglalkoznia, hanem azzal is, hogy a Mogadishu 
Group tagjait a maga oldalára állítsa, vagy legalábbis ne idegenítse el őket teljesen. 
Yusuf ezért ravasz cselhez folyamodott: miniszterelnöknek a Hawiye-klán egyik tagját, 
Ali Mohamed Gheedit nevezte ki, így próbálva a gyanúsan elvesztett választás miatt 
felbőszült Hawiyékat kibékíteni. Gheedi azonban nem számított tapasztalt politikus-
nak, mi több, saját klánján belül sem volt nagy támogatottsága és elismertsége, tekin-
tettel arra, hogy állatorvos lévén Gheedinek nem voltak a Mogadishu Group hadura-
ihoz mérhető fegyveres egységei, és így hatalma is roppant korlátozott volt. A „civil” 
Gheedi kinevezését a Hawiyék közül sokan úgy értelmezték, hogy Yusuf egy nem-
zetközileg hatásos PR-akcióval igyekszik őket a politikai életből kiszorítani. Gheedi 
érezte gyenge pozícióját, és hamar kijelentette, hogy legfőbb feladatának a klánok és 
hadurak közti megbékélés megteremtését tekinti, és ezt a célt a saját klánjához fűződő 
jó kapcsolataival próbálja majd elérni. Az új miniszterelnöknek – amint majd látni fog-
juk – nem sikerült ezt a célt elérnie, és kijelenthetjük: ha Yusuf igazi „nagykoalíciós” 
kormányt akart volna létrehozni, miniszterelnöknek a Mogadishu Group egyik befolyá-
sos és emblematikus alakját választotta volna. Az új elnök azonban – feltehetőleg etióp 
támogatóinak javaslatára – nem volt hajlandó ebbe a kompromisszumba belemenni.

Ilyen előjelek mellett vette fel az újonnan megalakult kormány és a parlament 
a munkáját – egyelőre Nairobiban, mivel a biztonsági helyzet nem tette lehetővé a 
Mogadishuban vagy Szomália egy más városában történő ülésezést. A nemzetközi 
közösség a máris jelentkező problémák ellenére maximális pénzügyi és diplomáciai 
támogatásban részesítette az új kormányzatot, és a TFG megalakulásához nem kisebb 
reményt fűzött, mint hogy az új adminisztráció végre képes lesz hatalmát Szomália 
egészére is kiterjeszteni és egy átmeneti időszak után békét teremteni az országban. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy ekkor még a Mogadishu Group egyes tagjai képviselő-



98 Külügyi Szemle

Hettyey András

ként az új parlamentben ültek, sőt néhány Hawiye-hadúr még miniszteri pozíciót is 
kapott az új kabinetben. 

 Az egyetértés a két rivalizáló csoport között azonban nem tartott sokáig. 2005 már-
ciusában a tettlegességig fajultak a viták a parlamentben, amikor egy a televízióban is 
közvetített ülésen a feldühödött képviselők székekkel dobálták meg egymást. A vita 
egyik oka az volt, hogy az elnök felvetette egy IGAD-békefenntartó misszió felállítását és 
Mogadishuba küldését. Az indítványra érthető módon érzékenyen reagáltak a Hawiye-
klán tagjai, akik egy minden bizonnyal jórészt etiópokból álló katonai misszió jelenlétére 
nem tartottak igényt az általuk ellenőrzött fővárosban. Amikor ezután Yusuf azzal az 
ötlettel állt elő, hogy az addig Nairobiban ülésező átmeneti kormány székhelyét ne a 
Yusuf- és ezért TFG-ellenes Mogadishuba helyezzék át, hanem a vele szövetséges had-
urak ellenőrzése alatt álló Jowharba vagy Baidoába, törésre és a fent említett tettlegesség-
re került a sor. Az eset után a Mogadishu Group tagjai elhagyták Nairobit, és hazamentek 
Szomáliába, hátrahagyva a meggyengült és megosztott parlamentet és kormányt.

A 2005. márciusi törést később sem sikerült helyrehozni, így a megfogyatkozott TFG 
végül 2005 folyamán Jowharba, majd valamivel később az etióp határ közelében fekvő 
Baidoába költözött. A nagy reményekkel induló átmeneti kormány hatalma azonban 
nemcsak politikailag gyengült meg 2005 folyamán, hanem katonailag is. A Mogadishu 
Grouphoz tartozó hadurak magánhadseregei ugyanis jóval nagyobb létszámúak voltak, 
mint a TFG tagjainak vagy a TFG-vel szövetségben álló haduraknak a csapatai. Ennek 
az volt a következménye, hogy 2005 végére, vagyis megalakulása után egy évvel, a le-
gitim szomáliai kormány az országnak már csak a töredékét ellenőrizte, egészen pon-
tosan csupán a közép-szomáliai Jowhar városát, az etióp határhoz közel eső régiót és a 
fegyveres konfliktusok által nem érintett Puntlandot. Ez a terület az országnak mintegy 
egyharmada; Szomália középső és keleti területei fölött – a fővárosról nem is beszélve – 
a hivatalos szomáliai kormánynak nem volt hatalma, és ez 2006 végéig nem is változott. 
A TFG tehát a Mogadishu Group számára politikailag irrelevánssá, katonailag pedig elha-
nyagolhatóvá vált 2005 végére. Mindez nem jelentette azonban azt, hogy a TFG-ellenes 
erők szabad kezet kaptak volna Szomália nagy részében, sőt 2006 tavaszára maguk is 
érzékeny vereséget szenvedtek egy új erőtől, az Iszlám Törvényszékek Uniójától (UIC). 

Az UIC alapítása 1994-re megy vissza, amikor Mogadishu északi részén a Hawiyeék 
egyik alklánjához tartozó muszlim klerikusok megalapították az első saria-bíróságot. 
Az akkor már négy éve teljes káoszban élő város lakossága nagy örömmel fogadta a tör-
vényhozó és ítélkező bíróságot, mely néhány év alatt nagy mértékben visszaszorította a 
bűnözést a környéken. A következő években több ilyen bíróság is alakult a főváros többi 
részén, és 2000-ben létrehoztak egy ernyőszervezetet, az Iszlám Törvényszékek Unióját 
(Union of Islamic Courts – UIC). Fontos megemlíteni, hogy az UIC – bár a saria-jog alap-
ján ítélkezett – ekkor még sem retorikájában, sem tetteiben nem törekedett iszlamista cé-
lok (Szomáliai Kalifátus létrehozása, dzsihád Etiópia ellen stb.) megvalósítására. Az UIC 
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maga nagyon heterogén szervezet volt, amelyben a vallásilag mérsékeltebb és radikáli-
sabb bíróságok azon dolgoztak, hogy a teljes igazságszolgáltatási rendszert nélkülöző 
országban a jog és a rend érvényesüljön. Mindegyik bíróságnak volt kisebb-nagyobb 
fegyveres egysége, amelynek tagjait az adott törvényszék alklánja adta. Ezek a milíciák 
felügyelték a bíróság ítéleteinek a végrehajtását, és ők adták a 2000-ben létrejött, egye-
sült UIC immár figyelemre méltó katonai erejét. Soraik az AIAI egykori tagjaival és kül-
földi (pakisztáni, bangladesi, iráni) dzsihádista fegyveresekkel bővültek, így 2005-re az 
UIC képezte Szomáliában az egyedüli, nem hadurak által irányított jelentős fegyveres 
erőt. Meg kell azonban jegyezni, hogy az UIC összetételét egyértelműen a Hawiye-klán 
dominálta, még akkor is, ha retorikájukban a törvényszékek a saját klánhoz való lojalitás 
feladását és az egyetemes iszlám értékek követését hirdették is. Mindezek ellenére az 
UIC nagyon népszerű volt a főváros lakosságának a körében, mivel intézkedéseik nagy-
ban javították a biztonsági helyzetet Mogadishuban, és mivel ténykedésük szűkítette az 
illegális üzletek lebonyolításában jeleskedő brutális hadurak mozgásterét. 

Az UIC tehát Mogadishuban és környékén 2005-re annyira megerősödött, hogy ko-
molyan fenyegetni kezdte a Hawiye-hadurak (lényegében a Mogadishu Group) gazda-
sági pozícióit, mivel ők korántsem voltak érdekeltek a rend és törvényesség fenntartá-
sában. A két fél közötti összeütközést végül egy külső szereplő, az Egyesült Államok 
akciója okozta 2006 tavaszán. Washington már évek óta együtt dolgozott bizonyos 
Hawiye-hadurakkal, akik oly módon segítették az amerikai elhárítás munkáját, hogy 
Washington megrendelésére célzott gyilkosságokat hajtottak végre az UIC radikálisabb 
tagjai és vélt vagy valós, Szomáliában bujkáló terroristák ellen. Ezek a gyilkosságok 
szorosabb egységbe forrasztották a heterogén bíróságokat, és Amerika-ellenes ideoló-
giai hátszéllel látták el az UIC radikálisabb tagjait, főleg a hírhedt al-Shabab-milíciát.  
A CIA által pénzelt hadurak 2006 márciusában létrehozták a szervezetüket, a rövid éle-
tű ARPCT-t (Alliance for Restoration of Peace and Counter-Terrorism), azzal a céllal, hogy 
amerikai támogatással megsemmisítsék az üzleteiket fenyegető UIC-t. 

2006 elejére tehát három nagyobb hatalmi csoportosulás alakult ki Szomáliában: a 
Baidoában ülésező, ámde gyenge TFG, a jórészt Hawiye-hadurakból álló ARPCT és az 
UIC. Mivel ez utóbbi kettő Mogadishuban volt honos, hamar bekövetkezett közöttük 
az összeütközés. A lakosság támogatását élvező, motiváltabb és külföldi, főleg eritreai 
segítséggel jól felszerelt UIC-csapatok 2006 júniusára nemcsak Mogadishut, hanem 
annak 100 kilométeres körzetét is elfoglalták, menekülésre kényszerítve a hadurakat 
és csapataikat. Az UIC 16 év után elérte azt, ami az ENSZ-nek és a haduraknak nem 
sikerült: egyesíteni Mogadishut, és békét és biztonságot létrehozni a városban. A had-
urak elűzése után az UIC szabadon láthatott hozzá az uralma alá került országrész kor-
mányzásához. Intézkedései között szerepelt a mogadishui reptér és kikötő megnyitása, 
az úttorlaszok megszüntetése és – 16 év után – a szemétszállítás kérdésének a megoldá-
sa. Az UIC ezzel párhuzamosan kiterjesztette a sariát a meghódított területekre is.8 
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A hatalma csúcspontján lévő UIC 2006 nyarára bizonyítottnak látta, hogy Szomáliát 
egy a saria-jogon és a Korán törvényein alapuló alternatív hatalmi rendszerrel jobban 
lehet kormányozni, mint a nyugati mintára létrehozott TFG-vel. Az UIC egyre kritiku-
sabb kezdett válni a nemzetközi közösség által legitimnek tartott átmeneti kormányzat-
tal szemben, sőt radikálisabb tagjai odáig mentek, hogy az UIC-nek – egész Szomália 
egyesítése után – vissza kell foglalnia Etiópiának a szomálik által lakott területeit is. 
Ez az üzenet nemcsak Etiópiát, hanem azokat a környező országokat (Kenya és Dzsibuti) 
is nyugtalanította, amelyek területén jelentős szomáli kisebbség él. Addisz-Abeba szá-
mára különösen riasztónak tűnt, hogy az UIC radikális szárnyának egyik jelentős sze-
mélyisége az az Aweys sejk volt, aki a kilencvenes években az AIAI vezetőjeként és fő 
ideológusaként vált hírhedtté. Tekintettel arra, hogy Etiópia az Egyesült Államok kulcs-
fontosságú szövetségesévé vált a „terror elleni harcban”, Washington is osztotta Addisz-
Abeba aggodalmát, annál is inkább, mivel az egyre magabiztosabb UIC vezetőségében 
egyre nyilvánvalóbban előtérbe kerültek a radikális iszlamista vonal képviselői.

Ahogy erre már korábban utaltunk, az UIC maga roppant heterogén szervezet volt, 
amely két főbb csoportból állt. Az egyik oldalon álltak a „mérsékeltek” Sharif Ahmed 
sejk vezetésével, aki az UIC egészének az élén is állt, a másikon a radikális, szalafista 
szárny az említett Aweys sejk vezetésével. Ehhez a szárnyhoz tartoztak a külföldi 
dzsihádista harcosok és az UIC legütőképesebb alakulata, az al-Shabab is, amelynek 
vezetője Aden Hashi Farah „Ayro” volt, ő az al-Káida afganisztáni táboraiban nyert ki-
képzést. Az al-Shabab által kivívott sorozatos katonai győzelmek a radikálisok felé bil-
lentették a mérleget az UIC-n belül, akik 2006 nyarán egyre szigorúbban érvényesítették 
akaratukat és a törvényeket Mogadishu utcáin: az UIC mozikat záratott be, megtiltotta a 
labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek nézését, és betiltotta a szomálik által nagyon 
kedvelt, enyhén narkotikus hatású khat cserje leveleinek az importálását és fogyasztását. 
Ezekkel az intézkedésekkel párhuzamosan a törvényszékek ítéletei is szigorodtak, egyre 
gyakrabban ítéltek kövezésre és egyéb kivégzés általi halálra vélt vagy valós bűnösöket. 
Mivel Szomália hagyományosan a toleránsabb és liberálisabb muszlim országok közé 
tartozott, ezek az intézkedések sok lakosban keltettek visszatetszést.

Az UIC azonban nem a hazai, hanem a nemzetközi porondon követte el azokat a 
végzetes hibákat, melyek végső soron a bukásához vezettek. Ez annál is inkább várat-
lan volt, mivel számos nyugati fővárosban pozitívan és óvatos bizakodással értékel-
ték az UIC „uralmának” első hónapjait, főképp az ugrásszerűen megjavult biztonsá-
gi helyzetet és a bűnözés visszaszorítását. Bizakodásra adott okot az is, hogy a nyári 
hónapokban az UIC Szudán fővárosában, Kartúmban tárgyalásokba bocsátkozott a 
Baidoában ülésező átmeneti kormány képviselőivel is egy esetleges „nagykoalíciós” 
kormány kialakításáról. Amikor azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az UIC-n belül a 
radikális elemek kerültek pozícióba, a tárgyalások eredmény nélkül félbemaradtak. 
Még aggasztóbb jel volt, hogy Addisz-Abeba régi ellensége, Aweys sejk, többször is a 
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keresztény Etiópia elleni dzsihád megvívására, Ogaden visszafoglalására és az etióp 
kormány megdöntésére szólította fel a szomálikat (és az etiópokat). Az etióp kormány-
zatot az UIC és Eritrea – Etiópia másik regionális ellensége – közötti egyre intenzívebb 
együttműködés is aggasztotta, amelynek keretében Aszmara fegyverekkel és lőszerrel, 
látott el, továbbá kiképzett UIC-harcosokat. A végzetes hibát akkor követte el azonban 
az UIC vezetősége, amikor nem volt kész arra, hogy az amerikai kormányzatnak in-
formációkkal és felvilágosítással szolgáljon egyes nemzetközileg is keresett terroristák 
hollétét illetően. Az amerikai kormányzat ugyanis meg volt győződve arról, hogy a 
kenyai és tanzániai amerikai követségek elleni 1998-as al-Káida-bombamerényletet el-
követő terroristák közül néhányan az UIC védelmét élvezik Szomáliában. Az UIC nem 
volt hajlandó ezeket az értesüléseket sem megerősíteni, sem cáfolni, s ezzel végképp 
eljátszotta Washington és a nyugati hatalmak kezdeti bizalmát. A kezdeti eufória után 
az UIC megítélése mind Szomáliában, mind a régióban romlani kezdett, előre vetítve 
az iszlamisták 2006. végi bukását.

 
Az UIC bukása, az etióp offenzíva és a lázadók harca a megszállók ellen
A törvényszékek fentebb vázolt radikalizálódásával párhuzamosan megnőtt a fegyve-
res összeütközés veszélye az UIC és a már régóta Nyugat-Szomáliában állomásozó eti-
óp hadsereg alakulatai között. Nyílt titok volt ugyanis, hogy Etiópia reguláris alakula-
taival támogatja és őrzi a Baidoában ülésező és csekély saját katonai erőnek parancsoló 
TFG-t. Az etióp támadást és az UIC bukását közvetlenül végül két tényező siettette: az 
egyik az Aweys sejk által egyre gyakrabban és radikálisabban megfogalmazott felhívá-
sok sora az Etiópia elleni dzsihádra; a másik tényező pedig az UIC fegyveres szárnyá-
nak lassú előrenyomulása Baidoa irányába. Amikor 2006. december 20-án az UIC-csa-
patok már csak 25 kilométerre voltak Baidoától, az etióp vezetés döntő ellencsapásra 
szánta el magát. Hogy a bekövetkező etióp offenzíva az amerikaiak belegyezésével és 
támogatásával indult-e meg, ahogy számos sajtócikk fogalmazott, vagy Etiópia ma-
gától döntött a támadás mellett, még nem tisztázódott egyértelműen. Az viszont tény, 
hogy a tankokkal és légierővel támogatott offenzíva meglepően sikeresnek bizonyult, 
még akkor is, ha közismert, hogy az etióp hadsereg az egyik legnagyobb létszámú és 
legtapasztaltabb hadsereg Afrikában. Az etiópok a háború első napjaiban három na-
gyobb ütközetben megsemmisítették az UIC és eritreai szövetségeseik csapatait, majd 
december 29-én elfoglalták Mogadishut. Az UIC vezetősége és megmaradt tagjai dél 
felé, a kenyai határ irányába menekültek, ahol január első napjaiban az amerikai légierő 
egy AC–130-as gépe légicsapást mért a menekülőkre, mivel al-Káida-tagokat feltételez-
tek köztük. A légicsapás sikertelen maradt, mivel a körözött terroristákat a híradások 
szerint nem sikerült likvidálni, a támadás azonban nyilvánvalóvá tette minden szomáli 
előtt, hogy az Egyesült Államok kinek az oldalán áll a konfliktusban, és egyértelművé 
tette Addisz-Abeba és Washington szoros együttműködését.
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Az etiópok győzelme a TFG győzelme is volt, ez a diadal azonban – és ezzel min-
denki tisztában volt – csak és kizárólag az etiópok segítségének volt köszönhető.  
Az átmeneti kormány az etióp csapatokat követve diadalittasan vonult be Mogadishuba, 
és úgy tűnt, hogy az UIC megsemmisítésével végre eljött az átmeneti kormány ideje. 
Yusuf és köre azonban a győzelemtől megrészegülve nem volt hajlandó a mérsékelt 
UIC-tagokkal és -szimpatizánsokkal tárgyalni és esetleg kooptálni őket az átmene-
ti kormányba. E helyett a TFG tisztviselői kijelentették, hogy nem fognak az „UIC-
terroristákkal” egy asztalhoz ülni. Az átmeneti kormány így továbbra is a szomáli 
társadalom egy szűk rétegének a támogatását élvezte csak, pozíciója Mogadishuban 
– az UIC egykori „fellegvárában” – pedig különösen gyenge volt. Saját rendőrség és 
hadsereg híján a TFG kénytelen volt a Szomáliában maradó etióp hadseregre hagyat-
kozni, amelynek erői ezt a feladatot csak kényszeredetten vállalták, hisz nagyon jól 
tudták, hogy a szomálik többségének a szemében ők ellenséges megszállók, nem pe-
dig a felszabadítók lesznek. 

Az etióp hadsereg a győzelem után ily módon roppant paradox helyzetbe került. 
A katonai és politikai vezetés tisztában volt vele, hogy az etióp katonák további je-
lenléte Szomáliában nagyon népszerűtlen a lakosság szemében, és hogy a megmaradt 
iszlamisták és etiópellenes erők feltehetőleg hamarosan gerillaharcot indítanak ellenük 
(ahogy ez hamar be is következett). Másrészről nyilvánvaló volt azonban az is, hogy 
a hadsereg nem vonulhat vissza, hiszen ezzel újra átengedné a terepet az UIC-nek, és 
akkor az offenzíva hiábavalónak bizonyul. Az etióp vezetés ezért az Afrikai Unióhoz 
fordult, hogy hozzon létre egy Szomáliába helyezendő békefenntartó missziót az or-
szág pacifikálására. Etiópia ezzel két legyet ütött volna egy csapásra: köszönhetően az 
AU által a tehermentesítésükre küldött missziónak, Etiópia kivonhatta volna csapatai 
nagy részét Szomáliából, ugyanakkor a misszió jelenlétével biztosíthatta volna, hogy az 
ország ne kerüljön újra az iszlamisták kezére.

Az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa január 19-én hívta életre az AMISOM 
(African Union Mission to Somalia) névre hallgató békefenntartó missziót, amely ere-
detileg hat hónapos időtartamra, 8000 főből állt volna.9 Csapatokat Uganda, Burundi, 
Nigéria, Ghána és Malawi is ígért, 2008 nyaráig azonban csak Ugandából (1600 fő) 
és Burundiból (850 fő) érkeztek meg és kezdték meg működésüket az ígért csapatok.  
A mintegy 2400 főből álló misszió létszáma természetesen messze nem elegendő még 
Mogadishunak a pacifikálásához sem, így az AMISOM elsősorban a főváros repterét, 
kikötőjét és az elnöki palotát őrzi, valamint segélyszállítmányokat kísér. A részben az 
EU által finanszírozott misszió katonáit – sokat hangoztatott pártatlanságuk ellenére 
– rendszeresen érik támadások, ezekben 2008 júliusáig hét békefenntartó halt meg.  
A várható halálos áldozatok, a költségek és a misszió nyilvánvaló sikertelensége miatt 
a nigériai, ghánai és malawi egységek megérkezésére kevés a remény, így az AMISOM 
várhatóan soha nem fogja elérni az előirányzott 8000 fős létszámot. 
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Az AMISOM kis létszáma Etiópia számára azzal a tehertétellel járt, hogy csapatait 
nem vonhatja ki Szomáliából, hiszen a tehermentesítésükre küldött afrikai erő létszá-
ma korántsem elegendő. Ennek megfelelően az etióp hadsereg mind a mai napig Szo-
máliában állomásozik körülbelül 15-20 ezer főnyi katonasággal.10 A szomáli lakosság 
szemében a megszálló etiópok csak azért támadtak Szomáliára, hogy – elűzve az erős 
iszlamistákat – újra káoszba és széttagoltságba süllyesszék országukat, ily módon biz-
tosítva a befolyásukat. A népszerűtlen etióp hadsereg elleni merényletekre – ahogy vár-
ható volt – nem is kellett sokat várni: egy héttel az etiópok győzelme és Mogadishuba 
való bevonulásuk után elkezdődtek a támadások, amelyek jóformán megszakítás nél-
kül ma is tartanak. A „lázadók” január végétől kezdve sorozatosan ütöttek rajta az etió-
pok és a TFG által használt épületeken, etióp járőrökön és az átmeneti kormány tiszt-
ségviselőin. A támadások és ellentámadások okozta harcok miatt a biztonsági helyzet 
Mogadishuban rosszabb lett, mint 1991 óta bármikor. Az etióp csapatok 2007 márciusá-
ban és október–novemberében két nagy hadműveletet indítottak a lázadók megfékezé-
sére, szétrombolt lakónegyedeket és civil áldozatokat hagyva maguk mögött, anélkül, 
hogy a lázadóknak érzékeny veszteségeket okoztak volna. A polgárháborús helyzetre 
való tekintettel Mogadishu kétmilliós lakosságának a 60 százaléka menekült el a vá-
rosból ENSZ-jelentések szerint, míg a harcokban körülbelül 8500 civil vesztette életét.  
A törvényszékek által teremtett békéből és biztonságból 2007-re nem sok maradt, annál 
is kevésbé, mivel egyre többször érkeztek vidékről is etióp csapatok elleni merényletek 
és rajtaütések hírei. 

A TFG hamar az újraszerveződő UIC-t vádolta a lázadás vezetésével, a helyzet azon-
ban ennél jóval bonyolultabb. Kétségtelen, hogy egykori UIC-tagok jelentős szerepet 
töltenek be a „lázadók” között. Ők azok, akik az etióp invázió idején illegalitásba vo-
nultak (ami Mogadishuban nem volt nehéz), majd az etióp megszállás kezdetével újra 
a fegyvereikhez nyúltak, és megkezdték a harcot a gyűlölt keresztény ellenség ellen. 
A lázadók soraiban harcoló egykori UIC-tagok közül kiemelkedik a már említett al-
Shabaab-milícia, amely a lázadók legütőképesebb és legfanatikusabb részét képezi. 
Az etióp megszállás ellen harcolók azonban nemcsak egykori UIC- és/vagy iszlamista 
elemekből áll, megtalálhatók köztük korábban a törvényszékekkel nem szimpatizáló, 
szekuláris szomálik is. Hasonlóképpen nem lehet állítani – mint ahogy a TFG tette – 
hogy a lázadók csak a Hawiye-klán tagjaiból kerülnének ki, jóllehet ez a klán domináns 
a harcolók között. Az etióp megszállók elleni harc ügye sokkal népszerűbb annál, mint-
sem csak a lakosság 25 százalékát kitevő Hawiyék vennének benne részt. Sok szomáli 
gondolja úgy, hogy politikai-vallási meggyőződésétől függetlenül hazafias kötelessége 
a megszállók ellen harcolnia, és ezért sokan „nemzeti ellenállásként” definiálják a las-
san két éve tartó lázadást. Végezetül jelen van a harcolók soraiban egy meghatározha-
tatlan számú, de minden bizonnyal több száz főre rúgó külföldi dzsihádista csoport is, 
ennek tagjai az iszlám védelmének céljából érkeztek Szomáliába, harcolni a keresztény 
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Etiópia és szövetségese, az Egyesült Államok ellen. A „lázadók” ezen sokszínű ideoló-
giai-politikai háttere és összetétele miatt beszél Kelet-Afrika kiváló ismerője, Kenneth 
Menkhaus a szomáliai lázadók kapcsán „complex insurgency”-ről.11 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az UIC vezető személyiségei, köztük Ahmed sejk 
és Aweys sejk az etióp invázió után Eritrea fővárosában, Aszmarában leltek menedékre, 
ahol 2007 első hónapjai folyamán számos egykori UIC-tag és -szimpatizáns gyülekezett. 
Ahogy majd látni fogjuk, Eritrea 1998 óta támogatta a mindenkori szomáliai etiópellenes 
erőket, azért, hogy az ellenséges Etiópiát gyengítse, és erejét Szomáliában lekösse. Nem 
véletlen tehát, hogy az egykori UIC vezetőségének jó része éppen Eritreába menekült 
az etióp invázió után, ahol 2007 szeptemberében a szekuláris szomáliai ellenzék már ré-
gebb óta ott élő tagjaival megalapították az ARS-t (Alliance for the Re-Liberation of Somalia).  
Az ARS fő célnak az etióp csapatok Szomáliából való kiűzését tűzte ki, s e célt fegyve-
res úton igyekszik elérni, az otthon maradó egykori UIC-tagok harcának irányításával. 
Bár pontos információk nem ismeretesek, az ARS minden bizonnyal a távoli Eritreában 
állomásozva is jelentős koordináló szerepet játszik a szomáliai lázadók harcának össze-
fogásában. A 2006-os eseményekkel párhuzamosan 2007–2008 fordulóján újra kiújultak 
azonban az ellentétek a tág értelemben vett szomáli ellenzék mérsékelt és radikális ele-
mei között, amikor a radikális al-Shabaab-milícia bejelentette, hogy szakít a mérsékelt 
Ahmed sejk vezetése alatt álló ARS-szel és önállóan folytatja tovább a harcát. Ezzel az 
akcióval az ARS befolyása szomáliai harcok fölött mindenképpen csökkent, de továbbra 
is számolni kell vele mint a legfontosabb, a szomáli ellenzéket tömörítő platformmal. 
Annyi bizonyos, hogy az ARS által képviselt csoportok (szekuláris ellenzék, mérsékelt 
iszlamisták) támogatása és jó szándéka nélkül a szomáliai helyzet nem fog javulni.

Mogadishuban nem sokat változott a helyzet 2007-ben és 2008 első felében. A lá-
zadók továbbra is súlyos harcokban állnak az etióp csapatokkal, s azok nem képesek 
gátat vetni az erőszaknak. Változás annyiban történt, hogy a lázadók akciói egyre ösz-
szehangoltabbak és pontosabbak lettek, és így egyre több – civil és etióp – áldozatot 
követelnek. Szomorú újdonság az is, hogy egyre gyakrabban követnek el öngyilkos 
robbantásokat a lázadók, jóllehet Szomáliában 2007 előtt nem történtek ilyen merényle-
tek – ezek megjelenését sokan az iraki példák által fanatizált külföldi dzsihádharcosok 
szomáliai jelenlétével indokolják. 2007 folyamán az is megfigyelhető volt, hogy a láza-
dók egyre korszerűbb fegyverzettel harcolnak, köszönhetően többek között az eritreai 
szállítmányoknak. A lázadóknak nemcsak Kalasnyikovjaik, hanem akna- és gránátve-
tőik és ZU–23 típusú légvédelmi gépágyúik is vannak, s ezekkel célzottan támadnak 
etióp konvojokra, járőrökre és laktanyákra. 

Az etióp hadseregnek a legtöbb gondot a mogadishui terep okozza. A 17 éve tartó 
harcok alatt az egykor kétmilliós város épületeinek jelentős része romba dőlt, kiváló 
fedezéket és menedéket nyújtva a lázadóknak, akik nagyon jól kiismerik magukat a 
házrengetegben. A tény, hogy a városban még mindig nagy számú civil lakosság él, 
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megkönnyíti a lázadóknak a rejtőzködést, és a rajtaütések után a civil lakossággal való 
elkeveredést. Ennek az a következménye, hogy az etióp csapatok egy-egy összecsapás-
ban gyakran nem tudnak különbséget tenni a fegyveresek és a civil lakosság között, így 
olykor válogatás nélkül tüzet nyitnak mindenkire, aki véletlenül arra jár. A civil áldoza-
tok nagy száma (2008 júniusáig mintegy 8500 fő) ezzel magyarázható, és a szomáli olda-
lon nyilvánvalóan nem járul hozzá az etiópok jelenlétének pozitívabb értékeléséhez.

2008 első hónapjaiban gyökeresen új jelenségként a lázadók vidéki terjeszkedését kell 
megemlíteni. Mint említettük, a lázadók terepe elsősorban a gerillaharcra kiválóan al-
kalmas Mogadishu volt, míg a nyílt terepen a jól bevált városi taktikák sikeres alkalma-
zására nyilvánvalóan nem nyílt lehetőségük a lázadóknak. 2008 első hónapjaiban mégis 
sikerült a megerősödött iszlamistáknak – legalábbis időlegesen – kiterjeszteni a hatal-
mukat Dél- és Közép-Szomália egyes városaira is, februárban, a lázadók a Mogadishutól  
150 kilométerre nyugatra fekvő Dinsoor városát támadták meg és foglalták el, ha csak 
rövid időre is. Még látványosabb volt egy májusi támadás, melyben egy Mogadishutól  
230 (!) kilométerre északra fekvő várost foglaltak el a lázadók. Mindezek az akciók az etióp 
megszállás hiányosságaira és a lázadók erejének és magabiztosságának növekedésére 
utaltak. 2008 tavaszára nyilvánvalóvá vált, hogy az etióp hadsereg nemcsak a fővárosban, 
hanem vidéken is súlyos gondokkal küzd a lázadók elleni harcban. Az utóbbi másfél év 
összecsapásainak tükrében nagyon kérdéses, hogy Etiópia képes lesz e valaha is katonai 
eszközökkel megnyerni a lázadók elleni háborút. A jelenlegi erőviszonyok mellett erre 
kevés az esély, így kézenfekvő a kérdés: miért nem köt békét vagy egyezik ki Etiópia az 
iszlamistákkal, miért folytatja ezt a minden bizonnyal kilátástalan és roppant költséges 
harcot a szomszédos államban, mely oly sok halálos áldozattal és sebesülttel jár. 

Az etióp vezetés valóban csak nagyon sokára látta be, hogy a győztes invázióját 
követően kialakult szomáliai helyzetet csak nehezen tudja kezelni. Az invázió utáni 
első hónapokban Addisz-Abeba két nagy offenzívát is indított a mogadishui lázadók 
ellen, abban bízva, hogy katonai erővel le tudja győzni őket. Talán nem teljesen vélet-
len az egybeesés, hogy körülbelül akkor, amikor 2007 őszén a második etióp offenzíva 
sem törte meg a lázadók ellenállását, Yusuf elnök elbocsátotta Gheedi miniszterelnö-
köt, mert nem sikerült a lázadók bázisát képező Hawiye-klánt megbékítenie. Gheedi 
menesztése mögött Etiópia állt, sőt nem túlzás azt állítani, hogy maga Meles Zenawi 
etióp elnök bocsátotta el a szomáliai miniszterelnököt. Ghedi ugyanis már korábban 
összeütközésbe került Yusuffal, aki ezért már egy ideje el akarta mozdítani hivatalából. 
A miniszterelnök azonban túlélt egy Yusuf által a háttérből kezdeményezett bizalmi 
szavazást a baidoai parlamentben, és úgy tűnt, hogy megerősödve kerül ki az afférból, 
amikor hirtelen Addisz-Abebába rendelték egy megbeszélésre, amelynek végén „ön-
ként” beadta a lemondását. Ez az incidens jól mutatja Etiópia hatalmát és befolyását 
a szomáliai átmeneti kormány fölött, hiszen kiderült: ha kell, Addisz-Abebából még a 
szomáliai alkotmányt is felül lehet írni.



106 Külügyi Szemle

Hettyey András

Gheedi elbocsátásának volt azonban egy pozitív hozadéka is, mivel a 2007 novembe-
rében kinevezett új miniszterelnök, Nur Hassan Hussein eredményesebbnek bizonyult 
a lázadókkal és az Eritreában állomásozó ellenzékkel való tárgyalásokban. Hassan 
Hussein ugyanis hamar kijelentette, hogy kész előfeltételek nélkül tárgyalni az átme-
neti kormány ellenfeleivel. Bár Aweys sejk és az al-Shabaab hamar kijelentették, hogy 
csak akkor hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni, ha előbb az etióp csapatok elhagyják Szo-
máliát, Hassan Husseinnek mégis sikerült megbeszéléseket folytatnia az eritreai ellen-
zék mérsékelt tagjaival, köztük Ahmed sejkkel. A tárgyalások 2008. június 9-én vezet-
tek eredményre, amikor a TFG és az ARS mérsékelt tagjai békét kötöttek Dzsibutiban. 
Bejelentésüknek megfelelően az al-Shabaab és az asmarai ellenzék egy része azonban 
nem ismerte el a békeszerződést, és a harcok az utóbbi hetekben csak fokozódtak az 
országban. A békeszerződés által javasolt, Szomáliába telepítendő ENSZ-békefenntartó 
misszió sorsa is nagyon kétséges, hiszen a jelenlegi szomáliai biztonsági állapotok nem 
teszik lehetővé egy ilyen misszió sikeres végrehajtását. Kérdéses továbbá, hogy mely 
tagállamok lennének hajlandók egyáltalán csapatokat biztosítani egy szomáliai béke-
fenntartó művelethez. Szomália 2008 nyarán, négy évvel az átmeneti kormány megala-
kulása után is bizonytalan jövő elé néz.

A környező országok és az Egyesült Államok 
szerepvállalása Szomáliában 2004 óta

Etiópia 
Ahogy a bevezetőben említettük, Etiópia keleti Ogaden régiójában mintegy négy-öt 
millió szomáli él (főleg a Darod-klánból), és ez a tény nagyban meghatározta a két 
ország kapcsolatát a múltban. Ahogy láttuk, Szomália és Etiópia többször is háborúban 
állt az előbbi függetlensége óta (1960), melyek során Etiópiának sikerült kivédenie a 
pánszomálista törekvéseket és megakadályoznia az Ogaden Szomáliához csatolását. 
A két ország azonban nemcsak nyílt sisakkal küzdött egymás ellen, hanem hagyomá-
nyosan egymás belpolitikai ellenségeit is felhasználták. Az „ellenségem ellensége a 
barátom”-stratégia jegyében támogatta Etiópia 1991 előtt a Barre-ellenes erőket, míg 
Szomália két, a központi etióp kormány ellen harcoló lázadó csoportot látott el fegy-
verrel és pénzzel: az Ogadenben élő szomálik által 1984-ben alapított ONLF-et (Ogaden 
National Liberation Front) és az Etiópiában élő oromó népcsoport által 1973-ban alapított 
OLF-et (Oromo Liberation Front).12

Az 1991 utáni anarchikus években Etiópia korántsem hanyagolta el szomáliai érde-
keit, sőt nagyon is aktív diplomáciai szereplője volt a különböző sikertelen szomáliai 
békekonferenciáknak. Addisz-Abeba alapvető célja 1991 óta az volt, hogy a szomszéd-
ságában egy szekuláris, vallásilag-ideológiailag mérsékelt, etiópbarát és pánszomálista 
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hangokat nem hallató kormány kerüljön a hatalomra.. Ennek megfelelően Etiópia haj-
landó volt minden olyan békekezdeményezést támogatni, mely a fenti kritériumoknak 
megfelelő szomáliai kormányt jutatott volna a hatalomra. Ez azonban fordítva is igaz 
volt: Addisz-Abeba mindent megtett, ha nem az érdekeinek megfelelő csoportok ke-
rültek Szomáliában hatalomra. Ez utóbbira jó példa a 2000-ben az arab (és etiópellenes) 
államok támogatásával létrehozott TNG, ennek kudarcában szerepet játszott a destruk-
tív etióp politika is. 

(Fontos megjegyezni, hogy nem csak az etióp kormányzat igyekezett olykor gát-
lástalan módszerekkel a saját érdekeit érvényesíteni Szomáliában. Eritrea – Etiópia 
regionális ellenfele, amióta a két ország 1998–2000 között véres határháborút vívott 
egymással – hasonlóképpen a saját érdekeinek megfelelően avatkozott be Szomália 
belügyeibe. Ahogy majd látni fogjuk, Eritreának Szomáliában egyetlen érdeke volt: 
gyengíteni ellenfelét, Etiópiát, egyedül ezért a célért támogatta Asmara a TNG-t, majd 
az iszlamistákat is.) 

Etiópia – miután sikeresen aláásta a TNG-kormány hatalmát – 2002-ben maga látott 
egy új szomáliai kormány megteremtéséhez, amely végül a 2004-ben létrejövő TFG-ben 
öltött testet. Ahogy láttuk, Addisz-Abeba elérte, hogy a küldöttek Abdullahi Yusufot, 
Etiópia jelöltjét válasszák meg elnöknek, s azt is, hogy az új kormányban – a szomáli 
társadalmat kevéssé reprezentáló módon – túlsúlyban voltak az etiópbarát miniszte-
rek. 2004 végére úgy tűnhetett, hogy Etiópia elérte minden célját Szomáliában. 

A következő hónapok azt mutatták azonban, hogy Addisz-Abebában nem számol-
tak azzal az eshetőséggel, hogy a TFG-kormány nem válik be. Ahogy láttuk, 2005–2006-
ban az átmeneti kormány Szomália területének egyre csökkenő része fölött gyakorolt 
minimális hatalmat. Hiába a nyugati hatalmak által folyósított dollármilliók és az etióp 
hadsereg ereje, a TFG elhanyagolható tényező maradt Szomália nagy részén, mi több: 
a TFG létrejötte csak újabb harcokat generált a Mogadishu Group és az etiópbarát és 
TFG-tag hadurak között. Legkésőbb 2006-ra Etiópiának szembe kellett (volna) néznie 
azzal, hogy kezdeményezése kudarcot vallott: az általa életre hívott TFG nem hozott 
békét és biztonságot Szomáliának. 

A helyzet csak rosszabbodott 2006 folyamán, amikor a nyíltan irredentista és etiópel-
lenes UIC került Mogadishuban a hatalomra. Addisz-Abebában úgy értékelték – némi 
joggal – hogy az egyre radikalizálódó iszlamisták fellépése és ideológiájuk jelentős fe-
nyegetést jelent Etiópiára, ahol több muszlim él, mint a szomszédos Szudánban.13 Leg-
alább ennyire aggasztotta Etiópiát az a tény, hogy regionális ellensége, Eritrea, nagy 
mennyiségű fegyverrel és lőszerrel látta el az UIC-t, sőt tagjainak katonai kiképzésében 
is segítette. Amikor az Ogadenre igényt formáló UIC fegyveres szárnya 2006 decembe-
rében Baidoára készült támadni, a TFG hivatalosan is megkérte Etiópiát, hogy siessen a 
segítségére. Mint láttuk, Etiópia nem habozott teljesíteni a kérést, hadseregével elfoglalta 
majd megszállta Szomália jelentős részét. Úgy tűnt, hogy az UIC eliminálásával Etiópia 
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megszüntetett egy problémát, de hamarosan kiderült, hogy a régi probléma (UIC) csak 
egyszerűen helyet adott egy új, az előzőnél nem kisebb problémának (az etiópellenes 
lázadás). 

Az UIC fölötti gyors győzelmet követő megszállással Etiópia még jobban beleke-
veredett a szomáliai konfliktusba, hiszen most már nemcsak a távolból irányította és 
támogatta az átmeneti kormányt, hanem hadserege Szomáliában is állomásozott. A ha-
marosan kitörő és mindmáig tartó lázadás ellen Etiópia – a jelek szerint – tehetetlen, 
katonai erővel nem fogja tudni azt leverni. Az etióp megszállás tehát nemcsak népsze-
rűtlen és eredménytelen, hanem egyúttal költséges és veszélyes is, tekintettel az etióp 
hadsereg veszteségeire. 2007 végére Etiópia eljutott oda, hogy a győztes invázió után 
etióp érdekek számára a szomáliai helyzet kontraproduktívvé vált. 

Ezt a tényt – ha lassan is – felismerték Addisz-Abebában, s a megoldására kétlép-
csős tervet dolgoztak ki. Ennek első lépése volt a Zenawi és köre által 2008 folyamán 
megütött egyre békülékenyebb hang, melynek keretében Addisz-Abeba konstruktívan 
viszonyult az új szomáliai miniszterelnök, Hassan Hussein békekezdeményezéseihez. 
Az első lépcső célja a lázadók mérsékelt szárnyával történő békeszerződés megkötése 
volt, melyet 2008 júniusában el is ért Etiópia, amikor az átmeneti kormány és az ARS 
mérsékelt elemei békét kötöttek Dzsibutiban. A békeszerződés kimondta, hogy a har-
coló felek közötti kilencvennapos fegyverszünettel párhuzamosan az etióp csapatok 
fokozatosan kivonulnak Szomáliából, október 9-re teljesen elhagyva az országot. A he-
lyükre „elégséges számú” ENSZ-békefenntartó lépne, ebbe muszlim országok külde-
nének csapatokat. A terv második lépcsője tehát az etióp csapatok kivonása lett volna, 
s a helyükbe ENSZ-csapatoknak kellene lépniük. 

A dzsibuti békeszerződés óta eltelt idő eseményei sajnos azt mutatják, hogy ez a két-
lépcsős terv sem vált be. A fő probléma az, hogy már a dzsibuti békeszerződést is csak a 
szomáliai ellenzék egy része írta alá. A radikális elemek Aweys sejk vezetésével, illetve 
az al-Shabaab visszautasította a békeszerződést, és tovább folytatta a harcát az etiópok 
ellen. Aweys többször is kijelentette, hogy az ENSZ-csapatok ellen is harcra fogja buz-
dítani Szomália népét, ha azok az országba települnének, amire azonban kevés az esély, 
hiszen a mai helyzet Szomáliában az, hogy „there is no peace to keep”. A dzsibuti béke-
folyamat és a hozzá kapcsolódó etióp remények tehát máris füstbe mentek, és Etiópia 
egyre távolodik a békés Szomália megteremtésétől.

Eritrea
Eritrea fiatal ország, harminc éven át tartó függetlenségi harc után csak 1993-ban nyerte 
el önállóságát Etiópiától, amelynek 1952 óta volt része. Első ránézésre nem egyértelmű, 
hogy Eritreának milyen érdekei vannak Szomáliában, amellyel még csak közös hatá-
ra sincs. A választ az 1998 és 2000 között dúló etióp–eritreai háborúban találjuk meg.  
A két ország közötti pontatlan határvonal miatt kirobbant háború – amely hetvenezer 
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ember életét követelte – 2000-ben hivatalosan lezárult ugyan, amikor a harcoló felek 
Algírban békét kötöttek. A két ország közötti rossz viszony azonban megmaradt, mivel 
Etiópia nem fogadta el a határokat kijelölő nemzetközi bizottság demarkációs ítéletét. 
A két hadsereg ezért évek óta farkasszemet néz a határon, s a két ország kapcsolata 
ellenségesebb nem is lehetne. 

Ez a rossz viszony sajnos Szomáliára is kihatott, ahol Etiópia és Eritrea 1998 óta vív 
egymással egy „proxy war”-t. Eritreának ezzel a Szomáliába „kihelyezett” konfliktus-
sal egy célja van: ellenségét, Etiópiát, gyengíteni, erejét Szomáliában lekötni. Ennek a 
taktikának a jegyében Aszmara mindig azokat a mindenkori szomáliai hatalmi cso-
portokat támogatta, amelyek éppen TFG-, vagyis etiópellenesek voltak. Így támogatta 
Eritrea fegyverrel és lőszerrel először a TFG-ből kiváló Mogadishu Group hadúrjait majd 
az UIC-t. Eritrea ezen kívül az Etiópiában operáló OLF- és ONLF-lázadókat is ellátta 
fegyverrel és lőszerrel, sőt segített a lázadóknak kiképzőbázisokat fölállítani Szomália 
területén, hogy onnan támadjanak Etiópiára, illetve a támadások után oda tudjanak 
visszahúzódni. Közismert tény volt továbbá, hogy több ezer eritreai katona is állomá-
sozott 2006 folyamán Szomália területén.  

Mindezeknek az akcióknak a 2006 utolsó napjaiban megindított etióp támadás vetett 
véget. Az etióp offenzíva és az UIC elűzése óta Aszmara szerepe valamelyest csök-
kent Szomáliában, ma Eritrea elsősorban bázisként és búvóhelyként szolgál a tág ér-
telemben vett szomáliai ellenzéknek. Nem véletlen, hogy az ellenzéket összefogó ARS 
is Aszmarában alakult meg, és az alapító ülésen az ARS vezetősége meg is köszönte az 
eritreai elnök, Isaias Afewerki és az eritreai nép támogatását. Eritrea ma is a szomáliai 
lázadók egyik legfontosabb fegyverszállítója.

Talán nem kell különösebben kiemelni, hogy Eritrea szomáliai szerepvállalása csak és 
kizárólag a saját érdekeit szolgálja, a helyzet esetleges pacifikálódása és egy békefolya-
mat elindulása Aszmara érdekeivel ellentétes lenne. Abból kell kiindulni, hogy Eritrea 
mindaddig ezt a destruktív taktikát fogja követni, amíg a) megbukik az Afewerki-féle 
rezsim, vagy b) Eritrea és Etiópia közös megegyezéssel kijelöli a határt és normalizáljak 
a kapcsolatait. 2008 nyarán az egyikre kisebb az esély, mint a másikra. 

Az Egyesült Államok 
Az Egyesült Államok és Szomália – ha ez a két fogalom egy mondaton belül elhangzik, 
sokaknak jut eszükbe az 1993. októberi mogadishui csata, amelyben az amerikai Delta 
Force erői sikertelenül próbálkoztak Mohammed Farah Aideed hadúr likvidálásával. 
Az akcióban 18 katona halt meg amerikai oldalról, többük holttestét a diadalittas tömeg 
végighurcolta a főváros utcáin. A televíziós kamerák által megörökített és az amerikai 
háztartásokba eljutott képek valóságos sokkot váltottak ki, melynek hatására az Egyesült 
Államok visszavonta katonáit a szomáliai ENSZ-misszióból. A kudarcot követő néhány 
évben a magára hagyott ország lekerült Washington és a nyugati világ térképéről.
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Szomália kiemelten csak 9/11 után került újra az Egyesült Államok figyelmének 
fókuszába, mivel Washington tartott attól, hogy az anarchiába süllyedt ország ideá-
lis búvóhelye lehet az al-Káidának és egyéb terroristáknak. Amerikai titkosszolgálati 
információk megerősíteni látszottak ezeket az aggodalmakat, ezért Washington – re-
gionális szövetségesének, Etiópiának a segítségével – a „war on terror”-t kiterjesztette 
Szomáliára is. Amerika – korábban kitértünk erre – ezt úgy látta a legkönnyebben meg-
valósíthatónak, hogy egyes szomáliai hadurakat bízott meg bizonyos Szomáliában tar-
tózkodó terroristagyanús személyek célzott likvidálásával. Az UIC megerősödésével 
ezen titokban elvégzett gyilkosságok kiterjedtek a törvényszékekhez tartozó radikális 
személyekre is. 2006 folyamán az Egyesült Államok felfedte a lapjait, és létrehozta a 
terrorellenes harcban részt vevő hadurakkal az APRCT-t, melynek létrejötte csak még 
nagyobb egységbe forrasztotta az UIC-t, míg a szövetség meglehetősen rövid életűnek 
bizonyult. A Szomáliában rettegett és közismerten brutális hadurakkal való amerikai 
együttműködés nemcsak sikertelen volt, hanem semmibe vette Szomália megmaradt 
szuverenitását is, megkerülte a legitim TFG-t, és még népszerűtlenebbé tette a Bush-
kormányzatot a térség muszlimjai körében. Találóan jegyezték meg amerikai elemzők 
a Foreign Affairs hasábjain: „Recent U.S. policy has only made matters worse.”14

A szoros amerikai–etióp együttműködés jegyében Washington mindvégig támogatta 
a TFG-t az UIC ellenében, az Egyesült Államok fókusza azonban mindvégig a terrorel-
lenes harc maradt: Washington mindössze 250 ezer dollárral támogatta a 2002 és 2004 
közötti kenyai tárgyalásokat, míg az ARPCT tagjait 150 ezer dollárral – havonta. Ez a 
példa is mutatja, hogy az Egyesült Államok jóformán csak a terroristák elleni hajszára 
összpontosított Szomáliában, és az olyan szempontok, mint az állami struktúrák újjá-
építése vagy a „good governance” hangsúlyozása a legjobb esetben is csak másodlagos 
szerepet játszott Washingtonban. 

Az UIC elleni etióp invázió is Washington beleegyezésével indult meg, azon csak 
spekulálni lehet, hogy Addisz-Abeba támadott volna akkor is, ha az Egyesült Államok 
nem támogatja az offenzíva gondolatát (amerikai diplomaták szerint igen). A zöld jel-
zést a támadáshoz minden bizonnyal akkor kapta meg Etiópia, amikor 2006 decem-
berében Jendayi Frazer, az afrikai ügyekben illetékes külügyi államtitkár-helyettes 
kijelentette, hogy az UIC vezetése szélsőségesekből és terroristákból áll, amely megál-
lapítás elfogult helyzetfelismerésről tanúskodott. A kocka azonban már el volt vetve, és 
Etiópia megindította a támadást. A sikeres offenzíva utolsó napjaiban, amikor az UIC 
vezetősége Kenya felé menekült, hajtotta végre az Egyesült Államok a már említett 
légicsapását vélt vagy valós menekülő terroristák ellen. Az akció – melyet 2007. január 
végén egy újabb követett – jogszerűségét Washington „önvédelemmel” indokolta.

 Washington, akárcsak Addisz-Abeba, hamar felismerte, hogy az etióp megszállás 
hosszú távon nem fogja megoldani Szomália gondjait, ezért a Bush-adminisztráció a 
kezdetektől fogva támogatta az AMISOM felállításának ügyét. 2007 folyamán az Egye-
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sült Államok nem kevesebb mint hatvanmillió dollárt költött erre a célra, finanszírozva 
– többek között – az ugandai egységek és felszerelésük Szomáliába történő légi szállítá-
sát. Washington rengeteg politikai és pénzügyi tőkét fektetett az AMISOM-ba, és talán 
ezzel magyarázható, hogy Amerika csak későn ismerte fel a misszió nyilvánvaló kudar-
cát. Ezért jelenthette ki egy magas rangú amerikai diplomata 2007 augusztusában – egy 
hamvába holt össz-szomáli megbékélési konferencia kapcsán –, hogy Szomáliának az 
utóbbi húsz évben most van a legnagyobb esélye a békére. A nyilatkozat az akkori-
ban (és ma is) folyó kegyetlen utcai harcok, az AMISOM kudarcának és az átmeneti 
kormány gyengeségének tükrében téves helyzetfelismerésről tanúskodik, igaz, ezzel 
korántsem csak Washingtont lehet elmarasztalni. Sok nyugati fővárosban vélekedtek 
szintén úgy, hogy az „AMISOM+TFG-etióp hadsereg = béke” egyenlet valóra válik. 
Egy-másfél év távlatából természetesen mindig könnyebb rámutatni az elkövetett hi-
bákra, de akkor is elgondolkodtató, hogy mekkora reményeket fűztek nyugati főváros-
okban egy optimális esetben is csak nyolcezer fős békefenntartó misszióhoz, melynek 
egy kétmilliós várost és 300 ezer négyzetkilométernyi területet kellett volna felügyelnie 
és pacifikálnia.

2008 folyamán Washington hangsúlyozottan támogatta az új szomáliai miniszterel-
nök, Hassan Hussein tárgyalásait a lázadókkal, mivel felismerte, hogy politikai nyitás 
nélkül a TFG sosem lesz képes rendet és békét hozni Szomáliába – e nélkül pedig nem 
képzelhető el a terroristák búvóhelyeinek felszámolása. Amerika ennek megfelelően 
üdvözölte a Dzsibutiban megkötött békeszerződést, amely azonban – úgy tűnik – nem 
javította tartósan a helyzetet. Washington 2008 nyarán távolabb van céljától – egy terro-
rista- és iszlamistamentes Szomália létrehozásától – mint valaha.

Kenya 
Kenya szomáliai politikája Etiópiáét követi, mivel Nairobi is hasonló problémákkal állt 
és áll szemben. Ahogy említettük, Kenyában is jelentős szomáli kisebbség él (mintegy 
félmillió fő), és Kenya is hosszú és porózus határon osztozkodik Szomáliával. A hatva-
nas években Szomália Kenyát is megtámadta, de itt sem sikerült a külhonba szakadt 
szomálikat az anyaországhoz csatolnia.15 A szomáliai fenyegetés miatt kézenfekvő volt, 
hogy Kenya és Etiópia szorosan együttműködjön katonai és diplomáciai kérdésekben, 
és ez az 1964-ben megkötött védelmi szerződés óta tartó kooperáció mind a mai napig 
megvan a két ország között. 

Nairobi aggódva szemlélte az 1991 óta tartó anarchiát a szomszédságában, ahonnan 
menekülők ezrei indultak meg újra meg újra a békésebb Kenya felé. A hosszú közös 
határvidéken virágzott a fegyverkereskedelem, a csempészet és a banditizmus. Kenya 
célja ezért – akárcsak Etiópiáé – egy stabil, béketeremtő és antiirredentista szomáliai 
kormány hatalomra kerülése volt. Nem véletlen tehát, hogy éppen Kenya adott otthont 
a 2002 és 2004 között zajló szomáliai béketárgyalásoknak, melyek során a házigazdák 
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az etiópbarát szomáli erőket támogatták. A TFG megalakulásával Kenya elérte céljait, 
és jelentős diplomáciai sikert aratott. Abdullahi Yusuf és kormánya 2004 óta mindig 
számíthatott Kenya támogatására.

A TFG sikertelensége és az UIC megerősödése a fentiek tükrében súlyos aggodalom-
ra adtak okot Nairobiban, különösen mivel Kenyában sem elhanyagolható a muszlimok 
száma (mintegy tíz százalék), és tartottak attól, hogy a törvényszékek radikálisabb 
iszlamista törekvései a kenyai muszlimok körében is elterjedhetnek. Kenya számára 
az is aggasztó volt, hogy 2006 második felében Aweys sejk többször is felszólította Szo-
mália népét, hogy foglalja vissza a szomálik által lakott Ogaden régiót. Nairobi joggal 
számolhatott azzal, hogy ha az UIC esetleg sikerrel járna az Ogadenben, a következő 
célpont Kenyának a szomálik által lakott északkeleti része lenne. Kenya ezért támogat-
ta az etióp inváziót és az AMISOM felállítását is, amelybe Nairobi azért nem küldött 
csapatokat, mivel tudta hogy a szomálik nem tartanának pártatlannak egy esetleges 
kenyai békefenntartó kontingenst. 

A jelenlegi szomáliai helyzet Kenya számára több szempontból is aggasztó. A Ke-
nyában létrehozott TFG bukása egyben a 2002–2004-es, nem éppen pártatlan kenyai 
közvetítésnek a kudarca is lenne, a lázadók győzelme pedig a kenyai szomáli kisebb-
ség miatt volna aggasztó. A szomáliai helyzet megoldása Kenyának különösen fontos, 
mivel a különben is szegény országba az utóbbi hónapok folyamán menekülők tízezrei 
érkeztek Szomáliából. 

Az UIC-párti erők 
Bár aktivitásuk és hatásuk a 2006-os etióp offenzíva és megszállás következtében erő-
sen lecsökkent, mégis érdemes röviden szót ejteni azokról a térségbeli országokról, 
amelyek Szomáliával nem határosak ugyan, de mégis jelentős befolyást gyakoroltak 
az ottani helyzetre, mivel a 2004 és 2006 közötti években (és részben utána is) az UIC-t 
támogatták az átmeneti kormány ellenében. 

Egyiptom évszázadok óta hagyományosan ellenséges a keresztény Etiópiával szem-
ben. Ennek elsődleges oka az, hogy Egyiptom mindig is meg akarta szerezni a számára 
oly fontos Nílus forrásának vidékét, hogy biztosítsa magának a zavartalan és elégséges 
vízellátást. Egyiptom emiatt már a 19. század folyamán is többször megkísérelte Etió-
pia elfoglalását, és Kairó a közelmúltban is Etiópia gyengítésén fáradozott. Egyiptom 
hagyományos partnere a térségben Eritrea, kapcsolatuk az 1961 és 1991 közötti eritreai 
függetlenségi háborúra nyúlik vissza, amikor az eritreai lázadók Etiópia ellen mindig 
számíthattak Kairó támogatására. Etiópia gyengítését szolgálta az Eritreának nyújtott 
egyiptomi támogatás az 1998–2000-es határháborúban, akárcsak a különböző etiópel-
lenes erők támogatása Szomáliában 1991 után. 

Az UIC – 2006-os sikerét követően – az etiópok által létrehozott átmeneti kormány 
gyengülésével párhuzamosan Eritrea mellett Egyiptom növekvő támogatására is szá-



1132008. tél

Szomália története és a környező országok szerepvállalása 2004 óta

míthatott. Az egyiptomi támogatásra és az etiópellenes erők együttműködésére jó 
példa az az összehangolt akció, melynek keretében 2006 nyarán Eritrea és Egyiptom 
katonai kiképzőket küldött Szomáliába, akik egy Mogadishutól északra fekvő katonai 
bázison az UIC 3800 harcosát képezték ki. Az egész akció pénzügyi terheit a szintén 
etiópellenes Líbia kormánya vállalta magára. 

Ez a példa nélküli logisztikai művelet természetesen nem maradt titokban az átme-
neti kormány előtt, amelynek akkori miniszterelnöke, Ghedi azzal vádolta meg Egyip-
tomot, Líbiát és Iránt, hogy terroristákat támogatnak. Jóllehet Irán nem vett részt ebben 
az akcióban, mégis tudomásunk van arról, hogy Teherán 2006 júliusában három alka-
lommal is szállított fegyvereket az UIC-nek, augusztusban pedig kétmillió dollárral 
támogatta az iszlamisták ügyét. Fegyverrel, lőszerrel és tagjainak kiképzésével Szíria és 
a Hezbollah is támogatta az UIC-t 2006-ban (a Hezbollah támogatása a szakemberek kö-
rében vitatott). A rijádi kormány tagadta ugyan, de az amerikaiak szerint szaúd-arábiai 
magánszemélyek jelentős összegeket utaltak az UIC egyes tagjainak. 

Az UIC-nak szánt támogatások – legyenek azok pénzügyi vagy hadi jellegűek – az 
etióp offenzíva után egy időre megszakadtak. A jelenlegi információk szerint több or-
szág, így például Egyiptom, Líbia és Irán is, beszüntette a etiópellenes szomáliai erők 
támogatását. Megalapozottan csak azt lehet kijelenteni, hogy Eritrea (és valószínűleg 
Katar) látja el továbbra is fegyverzettel és pénzzel a lázadókat. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy teljes bizonyossággal ki lehetne jelenteni a többi UIC-szimpa-
tizáns ország passzivitását. Az etióp offenzíva azonban mégis a TFG-párti országok 
győzelmének volt elkönyvelhető – ahogy fordítva is igaz, hogy az azóta kialakult rossz 
biztonsági helyzet az átmeneti kormány ellenzőinek a malmára hajtja a vizet. Akárhogy 
alakuljon is azonban a TFG és a lázadók sorsa, bizonyos, hogy a térségbeli államok 
konstruktív hozzáállása nélkül valószínűleg sosem fog a szomáliai helyzet stabilizá-
lódni. Egy esetleges jövőbeni szomáliai békerendezésnek a környező országok érdekeit 
is figyelembe kell majd vennie – cserébe pedig a környező államoknak fel kell hagyniuk 
a fegyverek, lőszerek és pénz Szomáliába történő exportálásával. 

Összefoglalás

Ha össze akarjuk foglalni a Szomáliában szerepet vállaló államok erőviszonyait, azt 
látjuk, hogy az átmeneti kormányt életre hívó és támogató Addisz-Abeba–Nairobi–Wa-
shington-tengellyel szemben 2006 folyamán létrejött egy számos térségbeli országot 
tömörítő informális szövetség, amely az UIC-t támogatta a TFG ellenében. Ehhez a 
„szövetséghez” tartozott mindenekelőtt Eritrea, de mellette Egyiptom, Líbia és kisebb 
mértékig Irán és Szíria is. Ha ezekhez az országokhoz hozzászámítjuk az Aweys sejk-
kel jó kapcsolatot ápoló és a szomálik hagyományos gazdasági központjának számító 
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Egyesült Arab Emírségeket és az egykori UIC-ből alakult lázadókat 2008 folyamán nagy 
összegekkel támogató Katart, egy nagyon érdekes, kétpólusú kép alakul ki. 

 A mérleg egyik serpenyőjében vannak azok az országok, amelyek 2004 óta mind-
végig a TFG-t támogatták. Feltűnő, hogy ezek az országok (Egyesült Államok, Etió-
pia, Kenya, az AMISOM nagy részét adó és ezzel természetesen a Yusuf-kormányt 
stabilizáló Uganda és a TFG-t hatalmas összegekkel támogató Európai Unió) mind 
„keresztények” államok. Feltűnő az is, hogy ezen informális szövetség afrikai tagjai – 
Etiópia, Kenya és Uganda – a „fekete”, helyesebben szólva a szubszaharai Afrikához 
tartoznak.

A mérleg másik oldalán jobbára muszlim országokat találunk, Egyiptomot, Líbiát, 
Iránt, Szíriát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. A kivétel itt Eritrea, amelynek 
a lakossága csak felerészben muszlim. Az UIC-párti államok jobbára észak-afrikaiak 
és közel-keletiek. Noha hiba lenne Szomáliát a „civilizációk háborújának” egy újabb 
színtereként beállítani – mivel a „keresztény” Eritrea az iszlamistákat, míg a szunni-
ta Szaúd-Arábia hivatalosan az átmeneti kormányt támogatja –, a kialakult konstel-
láció mégis világosan mutatja, hogy nagyon sok, egymással ellentétes érdek ütközik 
Afrika szarván. Összefoglalóan meg kell állapítani, hogy a környező államok Szomá-
liában gyakran csak a saját érdekeik érvényesítésére törekedtek, nem törődve azzal, 
hogy adott esetben ez a megviselt ország és lakosságának további pusztulásához vezet.  
A környező államok rendszerint destruktív szomáliai szerepvállalása természetesen 
csak egy a sok tényező közül, amelyek miatt Szomália 1991 óta káoszban él. Mégis, ha 
a Szomália szomszédságában lévő országok ténylegesen elköteleznék magukat a béke 
mellett, a szenvedő szomálik milliói eggyel több okkkal reménykedhetnének a szebb 
jövőben.

Jegyzetek
 1  A jelen dolgozatban „Szomália” alatt 1991-ig a teljes országot értjük, 1991 után pedig csak a szűk ér-

telemben vett Szomáliát, a függetlenségét kikiáltó, de egyetlen állam által sem elismert Szomáliföld 
nélkül, mivel arra nem terjed ki az anyaország fennhatósága. Szomáliföld nagyjából az egykori 
Brit Szomáliföld területét foglalja magában, vagyis az 1991 előtti Szomália északnyugati részét.  
A „szomáli” terminus a Szomália lakosságának 85 százalékát alkotó szomáli néphez tartozókat jelö-
li. A maradék 15 százalékon arabok és bantu törzsek osztozkodnak.

 2  Szomália 2004 előtti történelméhez: Hegedűs Kata: „Tizenhárom év anarchia: Szomália a hideghá-
ború után”. Külügyi Szemle, Vol. 4. No. 1–2. (2005). 37-62. o.

 3  Etiópia lakosságának mintegy 60 százaléka keresztény, 35 százaléka pedig muszlim.
 4  A legnagyobb szomáli klánok: a Hawiye (a teljes szomáliai lakosság 25 százalékával), a főleg 

Szomáliföldön élő Issaq (22 százalék), a Darod (20 százalék) és a Rahanweyn (17 százalék).
 5  Tagjai: Dzsibuti, Kenya, Etiópia, Szomália, Szudán, Uganda. Eritrea 2007-ben kilépett.
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 6  Yusuf egy Siad Barre ellen elkövetett sikertelen puccskísérlet után, 1978–ban Etiópiába menekült, 
ahonnan 1991-ig etióp támogatással irányította Barre-ellenes lázadócsoportját.

 7  Puntland 1998-ban függetlennek kiáltotta ki magát, ám nem szándékozik hosszú távon Szomáliától 
elszakadni.

 8  Az UIC-ről egy nagyon érdekes, háromrészes helyszíni riport látható a YouTube internetes 
videómegosztó portálon: http://www.youtube.com/watch?v=b7MbCj_iMgw.

 9  A Béke és Biztonsági Tanács sajtóközleménye: http://www.apanews.net/article.php3?id_
article=19420.

10  A Szomáliában állomásozó etióp katonaság pontos létszáma nem ismert, csak becslésekre lehet ha-
gyatkozni.

11  Kenneth Menkhaus: „The crisis in Somalia: Tragedy in five acts”. African Affairs, No. 106. (2007).
12  Az ONLF célja az Etiópiától való elszakadás, míg az OLF az oromók etiópiai marginalizálása és 

elnyomása ellen küzd.
13  Etiópia lakosságának 33, más források szerint 40 százaléka muszlim.
14  John Prendergast–Colin Thomas-Jensen: „Blowing the Horn”. Foreign Affairs, March/April 2007.
15  Ez volt az ún. „Shifta–háború”.
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Résumé

The history of Somalia and the influence of external actors since 2004

The creation of the Transitional Federal Government (TFG) in 2004 failed to solve the 
long–standing problems of Somalia. Led by the divisive president Abdullahi Yusuf Ah-
med, the TFG alienated key warlords and ordinary Somali citizens alike. While the new 
government was accepted abroad as the legitimate political face of Somalia, this was 
never the case in the country itself, where it remained highly unpopular and ineffective, 
wielding very little influence.

A more promising initiative was the ascent in 2006 of the UIC (Union of Islamic 
Courts), which was seen by Ethiopia as a grave threat because of its jihadist credentials. 
Addis Abeba decided therefore in December 2007 to attack the Courts and drive them 
out of Somalia. While the attack was at first successful remnants of the UIC, jihadist 
fighters and anti-Ethiopian elements soon began a guerilla war against the Ethiopians, 
leading to heavy casualties on both sides, including civilians. Ethiopia, and the little 
African Union force AMISOM are obviously unable to pacify the country.

One reason for the failure of the TFG is the destructive policy of its neighbours, 
especially Ethiopia and Eritrea. These countries - alongside with the United States – are 
pursuing their own agenda in Somalia and are acting in their own interests, making 
the situation there even more complicated and more difficult to solve. Any future peace 
settlement must bear these regional interests in mind.


