
Skolor istället för pirater!
Somalilands utveckling i en av världens mest utsatta regioner är 
anmärkningsvärd. Från en sönderbombad spillra till ett fungerande 
demokratiskt samhälle på 23 år. Faktum är att landet hör till de mest 
demokratiska länderna i hela Afrika.

förebild med sina två kamrar. Storbritan-
niens ”House of the Lords” blev i Somaliland 
”House of the Elders” med traditionella klan-
ledare som har inflytande över vissa politiska 
frågor. För övrigt är Somaliland en modern 
republik med ett demokratiskt flerpartisystem 
med direktval av president och vice president 
(dessa får inte komma från samma klan). Man 
får inte grunda ett politiskt parti baserat på en 
klan utan på en politisk idé och man måste ha 
lokalavdelningar bland alla huvudklaner för 
att få registreras.

Demokratiska val
Med denna modell har man genomfört ett 
flertal val övervakade av internationella 
valobservatörer som inte har haft något av 
tyngd att anmärka på. Maktövergångarna har 
skett fredligt trots att det någon gång skiljt 
endast ett par hundra röster till den sittande 
presidentens nackdel. I detta fall avgick presi-
denten, gratulerade sin motståndare och gick 
i opposition.
Somaliland har skapat ett fredligt och stabilt 
samhälle med små medel. Ett exempel för alla 
klanbaserade samhällen i världen. 

Skolor istället för pirater
Medan de före detta unionsgrannarna i det 
före detta Italienska Somaliland blev ett 
globalt problem med terrorism och en mycket 
omfattande piratverksamhet på agendan valde 
Somaliland att starta 1 000 grundskolor och 
14 universitet och har som mål att alla barn, 
även flickorna, ska få en bra grundskole-
utbildning. Man bekämpar aktivt terrorgrup-
per och lagför pirater genom att döma dem 
till långa fängelsestraff. Somalilands regering 
prioriterar nu jobbskapande genom att försöka 
att attrahera investerare till landet. Somali-
lands vicepresident Abdirahman Abdilaahi 
Ismail understryker vikten av att unga männi-
skor kan få arbete och försörja sig. Risken är 
annanrs att de attraheras av piratverksamhet 
och terrororganisationer. 
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5 somaliska länder
Somalierna bor idag i fem olika länder. Det 
som vi vanligen kallar Somalia är det före 
detta Italienska Somaliland längs Afri-
kas horns östkust, en före detta italiensk 
koloni som de senaste årtiondena präglats 
av inbördeskrig, laglöshet, piratverksamhet 
och terrorism. En annan del är det före detta 
Franska Somaliland som idag heter Djibouti 
och som är en självständig stat. Sedan har vi 
östra Etiopien – Ogaden som är ett område 
med övervägande somalisk befolkning. 
Även norra Kenya är nästan helt befolkat av 
somalier. Sedan har vi det före detta brittiska 
protektoratet Brittiska Somaliland som idag 
heter Somaliland. En självständig stat som 
ännu inte erkänts. När brittiska Somaliland 
fick sin självständighet från britterna 1961 
fanns det starka krafter i landet som önskade 
att britterna skulle stanna kvar under tio år 
och hjälpa till att bygga upp skolväsendet 
och sjukvården med mera. Detta visar på 
en stor mognad under en tid när kolonierna 
kastade ut sina kolonialherrar med alla till 
buds stående medel och som ofta ledde till 
att olika grad av diktaturer infördes. En an-
nan rörelse vurmade för ett stor-Somalia där 
man hade visionen att alla de fem somaliska 
områdena skulle förenas under en fana. So-
maliland, som erkänndes av många nationer 
direkt vid självständigheten, valde att gå in i 
denna union med Italienska Somaliland med 
målet att alla fem somaliska områdena skulle 
införlivas i den nya federala staten Somalia. 
Det skedde aldrig och spänningen mellan det 
före detta Brittiska Somaliland och det före 
detta Italienska Somaliland ökade och es-
kalerade till slut i ett fullskaligt inbördeskrig 
där Mogadishu-regimen till slut bombade 
sina unionsfränder i Hargeisa (Somalilands 
huvudstad) med hundratusentals flyktingar, 
tiotusentals döda och en helt sönderbombad 
stad som följd.

Pirater, terrorister och anarki
Somalia kollapsade och det före detta Italiens-
ka Somaliland förföll i total anarki trots stora 
internationella ansträngningar. Fjorton försök 
gjordes att etablera en regering i Mogadishu  
på drygt tjugo år. Då regeringsbildningarna 
inte hade folkligt stöd innebar det att man i 
vissa fall endast styrde över några kvarter i 
Mogadishu. En brutal våldskultur baserad på 
olika krigsherrar och terrorgrupper genom-
syrade det före detta Italienska Somaliland. 
Piratverksamheten stöddes av breda grupper i 
samhället och al Quaida-inspirerade grupper 
styrde och styr fortfarande stora områden. 

Somaliland valde försoning
Klanerna i Somaliland valde en annan väg vid 
unionens kollaps. En väg av försoning. Man 
samlades för långa möten där man lät alla 
klaner komma till tals, även de som kämpat 
mot sina grannar på Mogadishu-regimens 
sida. Man kom fram till beslutet att lämna den 
kollapsade unionen och utropade ett fritt och 
självständigt Somaliland den 18 maj 1991. 

Demokrati à la Somaliland
Medan det före detta Italienska Somaliland 
sjönk i avgrundsdjup misär med en totalt 
kollapsad administration och en eskalerande 
piratverksamhet valde Somaliland en annan 
väg. Utan något egentligt stöd från omvärlden 
formade man en demokrati baserad på det 
gamla klansamhället med Storbritannien som 

 Somaliland valde demokrati, mänskliga rättigheter och fred istället för laglöshet, piratverksamhet och terrorism.

Somaliland rankades som det landet med 
bäst demokrati i hela nordöstra Afrika av 
The Economist 2011. 

Somalilands vice president Abdirahman 
Abdilaahi Ismail och Mikael Torstensson.

Fakta 
Somaliland
Somaliland har ca 4 miljoner invånare 
och är till ytan ungefär tre gånger större 
än Danmark. Somaliland har egen armé, 
polisväsende, valuta, nationalsång, 
fotbollslandslag och en fungerande ad-
ministration med en central regering och 
olika departement som i vilket europei-
skt land som helst.
Somaliland har nyligen tillsatt en 
fristående kommission för mänskliga 
rättigheter som har till uppgift att kriti-
sera lagar, kontrollera polisväsendet och 
fängelser med mera.
Man strävar efter en fördjupad demokra-
ti och en större förståelse för mänskliga 
rättigheter och hur dessa tillämpas i det 
dagliga livet.
Allt detta har man gjort på egen hand på 
drygt 20 år, det är något för omvärlden 
att uppmärksamma och hylla. Det är 
nödvändigt att aktivt stödja denna 
demokratiska utveckling inte minst 
genom att investera och skapa arbetstill-
fällen.

"Medan Somalia sjönk i avgrundsdjup 
misär med en totalt kollapsad administra-
tion och en eskalerande piratverksamhet 
valde Somaliland en annan väg."

Somaliland har startat 1 000 grundskolor och 14 universitet och har som mål att alla barn, även 
flickorna, ska få en bra grundskoleutbildning. 


