
Zorg en hoop!

2016 loopt ten einde. Een woe-

lig jaar waarin diverse aansla-

gen hier dicht bij huis (Brussel,

Nice, Berlijn) worden gepleegd;

verderop het geweld dat dage-

lijks zijn slachtoffers eist; in de

V.S. Trump gekozen wordt als

president; Wilders met zijn

P.V.V.-predikers van moslim-

haat naar schrikbarende hoogte

stijgt in de prognoses voor de

komende verkiezingen.

Kijk je de berichtgeving over

Somalië in een paar landelijke

dagbladen erop na, dan over-

heersen aanslagen van Al Sha-

baab; is er een weinig aandacht

voor de dreigende honger;

wordt verslag gedaan over een

mogelijke sluiting door Kenia

van met name ook het grote

vluchtelingenkamp Dabaab aan

de grens met Somalië. Eigenlijk

een reactie op de miljarden (!)

dollars/euro’s die Europa aan

Turkije wil betalen in ruil voor

terugname van asielzoekers

vanuit Griekenland. Alsof het

koehandel betreft! Voor Soma-

lië een nieuw te verwachten

drama deze dreigende sluiting?

Hoe het ook moge zijn, één in-

druk blijft: dat de aandacht voor

Somalië binnen de landelijke

pers toch maar héél gering is!

2017 staat voor de deur. Met

alle zorgen voor de toekomst is

het toch van belang beroep te

blijven doen op de goede hoop!

Onze goede wensen voor dat

nieuwe jaar 2017 willen we

daarmee vullen voor iedereen

die dit leest. Gewoon omdat de

hoop het laatste zal zijn dat zal

sterven. En dat zal zonder enige

twijfel een overbekend gegeven

zijn in Somalië én bij hen die

van daaruit ooit door de nood

gedwongen zijn geweest die

vreemde, wijde wereld in te

trekken: op zoek naar rust en

vrede en veiligheid.

Goede hoop zal moeten blijven,

daarginds in Somalië, maar óók

hier! Met Geedi gaan we hoop-

vol af op een kleine mijlpaal:

Geedi nummer 10 zal in de

komende zomer verschijnen.

Opnieuw zullen we blijven

schrijven. Uitstekend past daar-

bij dat andere uitgangspunt van

Geedi: dat Somalië niet

vergeten mag worden!

Gijs
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Verkiezingen in Somalië voor het Hoger en

Lager Huis

In Somalië vinden verkiezingen

plaats in 2016 voor het Hoger

en het Lager Huis (Eerste en

Tweede Kamer).Deze verkie-

zingen zijn er voor bedoeld dat

iedere Somalische persoon in

alle vrijheid zijn of haar stem

kan uitbrengen op de persoon

van eigen keuze via het one

man one vote systeem.

In feite gebeurt dit niet, omdat

er veel problemen zijn die ook

mede oorzaak zijn geweest van

de burgeroorlog in het land. Zo

zijn te noemen: * de onveilige

situaties in delen van het land

die nog in handen zijn van ex-

tremisten; * nog altijd heeft er

geen volledige ontwapening

plaats gevonden; sommige clans

beschikken nog altijd over wa-

pens; * nog zijn niet altijd clans

met elkaar in gesprek over be-

paalde onderlinge problemen en

heeft er in dergelijke situaties

geen bemiddeling van buitenaf

plaats gehad; * voorheen was er

in Somalië een centraal gezag

met een centrale regering. Nu is

er een constructie van federatie-

ve samenwerking, waaraan

mensen eigenlijk niet gewend

zijn. De gekozenen zijn voor de

regio’s van de federatie (de af-

zonderlijke staten), die vervol-

gens de centrale regering

moeten gaan kiezen. *de vor-

ming van die aparte regio’s

heeft niet altijd op tijd plaats

gevonden; * ook de internatio-

nale gemeenschap is niet steeds

zijn toezeggingen correct nage-

komen (financieel, logistiek,

wat betreft toezicht enz.); *de

Somalische gemeenschap, te

veel gehinderd door clandenken,

is er zelf -goed beschouwd- nog

niet aan toe haar eigen keuzes te

maken. Tenslotte heeft de So-

malische regering zelf besloten

dat de definitieve verkiezingen

niet in 2016 hebben plaats ge-

vonden De Somalische bevol-

king zou zelf initiatief moeten

ondernemen.

De mensen zelf en ook een aan-

tal politici beschuldigen immers

de regering van dit voortdurend

uitstellen.

Uiteindelijk is men begonnen

de parlementariërs te kiezen.

Dat gebeurt per regio: Kismayo

(Jubba-land), Beydhabo

(ZuidWest), Jowhar (Hiirsha-

beele), Cadaado (Galmudug),

Garoowe (Puntland), Mogadis-

hu en Somaliland. Vroeger,

tijdens de interim-regering

2008-2012, vonden verkiezingen

plaats enkel in Mogadishu, waar

het dan een drukte van jewelste

was. Maar die drukte heeft zich

nu verplaatst naar de diverse

regio’s. De mensen daar zien

massa’s mensen, veelal met heel

veel geld, zoals ze dat nog nooit

eerder hebben gezien.

Er zijn 275 leden gekozen voor

het Lager Huis (Tweede Kamer)

en 54 senatoren voor het Hoger

Huis (Eerste Kamer). Deze

senatoren zijn afkomstig uit de

regio’s en zij vertegenwoordi-

gen die ook. De leden van het

Lager Huis zijn verkozen vanuit

de clans. 51 gekozen clanleden

verkiezen de voorzitter van het

Lager Huis. De zittende voorzit-

ter is intussen herkozen. In de

tweede helft van januari 2017

zullen de leden van het Hoger

Huis en het Lager Huis samen

de president kiezen.

Hoe verloopt nu zo’n
verkiezing?
In het algemeen worden mensen

verkozen die met het hoogste

bedrag aan geld de 51 personen

die moeten kiezen weten te

kopen. Zo is er het voorbeeld

bekend van iemand die voor 1,5

miljoen US dollar werd omge-

kocht! Er is bij de schrijver van

dit artikel slechts één voorbeeld

bekend van een senator die niet

met financiële middelen verko-

zen werd! In 2016 was er ook

sprake van een financiële

machtsfactor die van regerings-
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zijde gehanteerd wordt rondom

de verkiezingen. Juist mede

daardoor zijn er een tweetal

doden gevallen.

Hoe kijken Somaliërs
zelf daar tegen aan?
Somalische burgers zijn teleur-

gesteld. Zij hanteren in deze de

uitdrukking dat een gestolen

kameel nooit een “halal” jong

zal krijgen. Dat betekent dat de

politicus die zelf met fraude

gekozen werd, ook nooit op een

eerlijke manier een goede presi-

dent zal kunnen kiezen. Het

Somalische volk zal door deze

fase heen moeten. Grote

voordeel bij dit alles is dat nu

de verkiezingen in eigen land

worden gehouden, daar waar ze

voorheen in het buitenland

plaats vonden. De mensen zelf

zijn meer dan ooit tevoren

betrokken geraakt bij de verkie-

zingen en dat is dé grote winst

op dit moment in de geschiede-

nis van het land.

Tot slot kan de conclusie zijn

dat een grote stap vooruit gezet

is. De fouten die gemaakt zijn

kunnen in eigen land gecorri-

geerd worden. En dat is grote

winst!

Abdinasir

Een plekje verwerven. Hoe doe je dat?

Zondag 6 november 2016. Ik bezoek een bijeenkomst over integratie en discrimina-
tie in het Midi Theater in Tilburg. Met mijn achtergrond als voormalig vluchtelinge
uit Somalië een aansprekend thema. Al snel bekruipt mij echter steeds meer een
gevoel van onbehagen.

De problemen die worden

besproken zijn namelijk pijnlijk

herkenbaar. Herkenbaar in de

zin dat ik mij besef dat het veel

vluchtelingen niet lukt om in

Nederland het leven op te bou-

wen dat zij verwacht hadden.

Pijnlijk omdat ik mij realiseer

dat ik mogelijk tot de gelukkige

‘minderheid’ behoor die dit wel

is gelukt. Geluk gehad? Ik weet

het niet maar ben in ieder geval

al wel langere tijd op zoek naar

het antwoord op de volgende

vraag. Wat is de reden dat het

een aanzienlijk deel van de

Somalische vluchtelingen niet

lukt om hier een ‘gewoon’ leven

op te bouwen, een opleiding af

te ronden, een baan te vinden,

gewoon gelukkig te zijn?

Dat er meerdere oorzaken zijn

dat mensen alles achterlaten en

vluchten naar een ander land of

zelfs een ander continent is een

feit. Voor mij is het echter ook

een feit dat hier eigenlijk maar

één reden voor is, namelijk de

hoop op een beter leven!

Welke knelpunten ontmoeten

Somalische vluchtelingen bij

het omzetten van hoop naar

werkelijkheid in het dagelijkse

Nederlandse leven? Terwijl ik

luister naar de zeer inspirerende

sprekers betrap ik mijzelf op het

in gedachten samenstellen van

een lijstje met zaken waar ik

zelf mee ben geconfronteerd.

Als ik bijvoorbeeld terugdenk

aan de verwachtingen die ik

zelf had en aan het verschil met

de werkelijkheid moet ik zelfs

heel even lachen. Al die eisen

waaraan moet worden voldaan

en het gevoel dat je je nooit ge-

noeg aanpast om als gelijkwaar-

dige medeburger te worden

gezien. Als vanzelf denk ik ver-

volgens aan het element geluk.

Was mijn c.q. is een succesvolle

integratie in Nederland een

kwestie van geluk? Of is het

een kwestie van je eigen kansen

creëren en pakken? En hoe ver-
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houdt zich dit tot de Nederland-

se context? Bieden het

Nederlandse beleid en de maat-

schappij voldoende kansen of

werken deze eerder beperkend

bij integratie van Somalische

vluchtelingen?

Terugkijkend op mijn eigen

situatie concludeer ik dat meer-

dere elementen een rol hebben

gespeeld, situaties van persoon

tot persoon kunnen verschillen

en dat bovengenoemde vragen

daardoor niet eenduidig te

beantwoorden zijn. Vanuit mijn

perspectief is er echter wel één

aspect dat bij integratie van

Somalische vluchtelingen altijd

een rol zal spelen. Linksom of

rechtsom zullen verschillen in

onze culturele achtergrond

overbrugd moeten worden.

Vaak realiseren mensen zich

echter niet wat het betekent om

als Somalische vanuit een

groepsgebonden identiteit (F

cultuur) te functioneren in een

individualistische maatschappij

(G cultuur) als Nederland. Het

Nederlandse beleid is in die zin

uiteraard opgesteld vanuit de

Nederlandse normen en context.

Vanuit dit referentiekader is het

begrijpelijk dat bijvoorbeeld

gesteld wordt dat aanpassen aan

de Nederlandse context c.q.

integratie nodig is.

De vraag is echter of vluchte-

lingen met een andere culturele

achtergrond voldoende snel

(kunnen) begrijpen wat deze

normen zijn en wat dit betekent

voor het gedrag wat van hen

verwacht wordt. Wordt er in

deze aanpak voldoende reke-

ning gehouden met het feit dat

mensen vanuit een groepsge-

bonden cultuur niet gewend zijn

c.q. niet aangeleerd is om als in-

dividu te denken en te doen om-

dat dit afhankelijk is van wat de

groep denkt en doet. Dat geldt

voor mij ook. In mijn opvoe-

ding was geen ruimte om als

persoon een keuze te maken of

een besluit te nemen. In Neder-

land is dit een eis omdat je, in

tegenstelling tot in Somalië, niet

als groep maar als individu

verantwoordelijk bent.

Niet eenvoudig
Als ik terugkijk naar de weg die

ik hierin de afgelopen 22 jaar

heb bewandeld kan ik maar één

kritische succesfactor benoe-

men. Om mijn plekje in de

Nederlandse maatschappij te

verwerven heb ik net als ieder

ander in Nederland mijn eigen

kansen moeten creëren. In mijn

situatie betekende dit echter dat

ik een deel van mijn eigen (cul-

turele) identiteit moest loslaten.

Hier was voor mij en is voor

veel Somalische vluchtelingen

veel (wils)kracht, volharding en

moed voor nodig. Het loslaten

van een deel van je identiteit

kan namelijk ook betekenen dat

de groep waartoe je behoort,

zoals bij mij, afstand van je

neemt.

Op dat moment realiseer je je

hoe belangrijk het gevoel is

ergens bij te horen. Vanuit dit

kader kan gesteld worden dat

het zeker niet eenvoudig is om

in een totaal andere maatschap-

pij zelf een plan te bedenken en

pro-actief te zijn bij het realise-

ren van persoonlijke doelstel-

lingen. Bijvoorbeeld het

realiseren van een stukje meer-

waarde voor de maatschappij

door het behalen van een diplo-

ma en het vinden van een baan.

Voor veel Somalische vluchte-

lingen is opleiding of werk dan

ook, mede vanwege de culturele

verschillen, een erg hoge drem-

pel. In het beleid, en de maat-

schappelijke norm die daaraan

ten grondslag ligt, is de focus

echter wel op arbeidsparticipa-

tie gericht.

In mijn ogen zou het beter zijn

om bij integratie de nadruk te

leggen op maatschappelijke par-

ticipatie in plaats van arbeids-

participatie! Begin gewoon eens

heel laagdrempelig met contact

maken en verbaas je over wat

dit oplevert. Het Maatjesproject

is hiervan een prachtig voor-

beeld. Dit project levert zoveel

meer op dan het aanleren van de

Nederlandse taal. Als mensen

elkaar leren kennen worden

waarden en normen gedeeld,

ontstaan nieuwe netwerken,

gaan mensen elkaar beter be-

grijpen en ontstaat wederzijds

begrip. Dergelijke initiatieven

werken verbindend in plaats

van polariserend en creëren

kansen in plaats van een voe-

dingsbodem voor langdurige

werkloosheid, uitzichtloosheid

en radicalisering.

De vraag is dan ook: leidt het

huidige beleid tot inclusie of tot

uitsluiting? In praktische zin:

gaan wij initiatieven waarmee

we culturele verschillen kunnen

overbruggen aanmoedigen of

ontmoedigen? Blijven we vast-

houden aan het huidige jaren-

lange ontmoedigingsbeleid voor

vluchtelingen? Of pakken we de

kans en creëren we gezamenlijk

een samenleving waaraan men-

sen direct participeren en hun

hoop op een beter leven realise-

ren?

Zainab Osman
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Stichting Dalmar

Stichting Dalmar is een Nederlandse non-profitorganisatie, die zich in eerste
instantie voornamelijk heeft gericht op capaciteitsopbouw, empowerment en het
sociale welbevinden van de Somalische gemeenschap in de diaspora én in Somalië.
Dalmar is in 1993 opgericht als een jongeren- en mediaorganisatie en heeft zich
sinds die tijd ingezet voor de empowerment van jongeren en vrouwen, gender en
gelijkheid, en maatschappelijke en politieke betrokkenheid van jongeren.

Gaandeweg is Dalmar uitge-

groeid tot een organisatie die

breder kijkt dan alleen de

Somalische gemeenschap. Door

samenwerking met andere orga-

nisaties, bijvoorbeeld via Radio

Dalmar met andere migranten-

omroeporganisaties in Edu-

som*; op het gebied van VGV

(vrouwelijke genitale vermin-

king; vrouwenbesnijdenis) met

Afrikaanse organisaties; in

VON (Vluchtelingen Organisa-

ties Nederland) met andere

vluchtelingenorganisatie, heeft

ze een enorm netwerk weten op

te bouwen en een uitgebreide

expertise op een breed terrein

van vluchtelingenthematiek in

Nederland. Dalmar is nog

steeds expert op het gebied van

de Somalische gemeenschap in

Nederland, de bredere diaspora,

maar kan bovendien door het

inzetten van haar netwerk een

veel bredere doelgroep van

vluchtelingen en migranten

bedienen.

Stichting Dalmar beheert Radio

Dalmar. Radio Dalmar is een

belangrijk onderdeel van de

organisatie en speelt een grote

rol bij het behalen van de doel-

stellingen van Stichting Dalmar.

Radio Dalmar zendt uit in

Amsterdam en is tevens te

beluisteren via de website van

Dalmar. Radio Dalmar maakt

informatieve, educatieve en in-

teractieve programma’s. Uitzen-

dingen bevatten nieuws en

actualiteiten, informatie over

thema’s en taallessen.

Primair ligt de doelstelling van

Dalmar bij het empoweren van

vluchtelingen tot verantwoorde-

lijke burgers die zowel in

Nederland als op mondiaal

niveau een waardevolle bijdrage

kunnen leveren. Initiatieven van

Dalmar zijn gericht op het

‘klaarstomen’ van vluchtelingen

voor de Nederlandse maat-

schappij, maar ook op het

begeleiden van vluchtelingen

die terug moeten en/of willen

naar land van herkomst. Daar-

naast houdt Dalmar zich bezig

met het voorlichten van Neder-

landse instanties over de speci-

fieke problemen die spelen bij

de doelgroep en over de effec-

tieve wijze van benadering.

Dalmar hanteert als uitgangs-

punt dat de vluchtelingen-

gemeenschappen in Nederland

in eerste instantie zelf verant-

woordelijk zijn voor de emanci-

patie en participatie van de

eigen achterban. Ze maakt

gevoelige thema’s bespreekbaar

bij de achterban en functioneert

regelmatig als intermediair

tussen de doelgroep en Neder-

landse instanties.

Dankzij jarenlange ervaring in

het uitvoeren van projecten,

heeft Dalmar zich ontwikkeld

tot een kenniscentrum en

netwerk voor zowel diaspora

organisaties als voor organisa-

ties van vluchtelingen. Het

bundelen van krachten is daar-

bij een belangrijk uitgangspunt.

Op basis van een principiële

neutraliteit en een transparante

werkwijze, weet Dalmar uiter-

sten met elkaar te verbinden.

De stichting verzorgt gratis taal-

lessen via de omroepen.

Ahmed Abdulwahab

Coordinator

Dalmar Foundation

Postbus 45695

2504 BB Den Haag

www.dalmar.org

T. 070-3300752

F. 070-3388352

M. 06-41824602

* EDUSOM: Stichting Educa-

tieve Samenwerkende Omroe-

pen van Migranten
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Het kolonialisme

Geschiedenis van Somalië, deel III

We maken een flinke sprong in de tijd en wel een sprong van bijna drie eeuwen. We
zagen al een vroege Portugese bemoeienis met de Hoorn van Afrika. Maar nu zul-
len de niet-Afrikaanse hoofdrolspelers in de 19

e
eeuw anderen worden. De lokale

vaste spelers bleven de Somali, de negus van Ethiopië en de Eritreeërs. De hoofd-
rolspelers in de koloniale verdeling van de Hoorn van Afrika waren gedurende de
tweede helft van de 19

e
eeuw Italië, Frankrijk, Engeland en het snel expanderende

Ethiopië. Ethiopië was in die tijd al net zo naarstig bezig haar gebied uit te breiden
als de Europese koloniale mogendheden dat waren, waarmee maar weer eens ge-
zegd kan worden, dat kolonialisme niet noodzakelijkerwijs de geur van zout water
hoeft te hebben. De effecten van deze verdeling van de regio zijn nog steeds merk-
baar. Het ene gevolg is, dat de Somali niet alleen in het huidige Somalië maar ook
in Djibouti, Oost-Ethiopië en Noordoost Kenia wonen. Het andere gevolg is, dat
door deze grenstrekkerij het voor de rondtrekkende nomaden moeilijker werd om in
hun levensonderhoud te voorzien, omdat zij afgesneden werden van een deel van
hun weidegronden.

De Somali zelf zijn in die tijd,

dat wil zeggen in de 19e eeuw,

net als nu te onderscheiden in

drie hoofdgroepen: de gevestig-

de landbouwers, die vooral in

het Zuiden van Somalië langs

de rivieren Shebelle en Juba

wonen, de rondtrekkende

nomaden en de stedelingen.

Aan de huidige Somalische kust

liggen een aantal oude steden

waarvan we er een aantal al

ontmoet hebben zoals Zeyla en

Berbera die al bestonden ge-

durende de eerste eeuwen van

onze jaartelling en Mogadishu,

de huidige hoofdstad, die haar

grote bloeiperiode in de 12e en

13e eeuw kende.

Het Suezkanaal
De grote aanleiding voor de

Europese machten om de kusten

van de Hoorn van Afrika onder

hun beheer te brengen waren de

plannen voor de bouw van het

in 1869 geopende Suezkanaal.

De controle over de Rode Zee-

kust en de andere kusten van de

Hoorn werd van strategische

betekenis. Immers het Suezka-

naal opende de zeer korte weg

vanuit Europa naar de landen

rond de Indische Oceaan en

verder. Er hoefde niet meer

rond Kaap de Goede Hoop ge-

varen te worden. Vanaf de twee-

de helft van de 19e eeuw zetten

Europese machten een voet aan

de kust van de Hoorn. Frankrijk

verwierf in 1862 de controle

over wat nu Djibouti heet. Italië

veroverde de Eritrese Rode

Zeehavens Assab in 1869 en

Massawa, toen in Egyptische

handen, in 1885. In de jaren 80

van de 19e eeuw ontstonden

Brits en Italiaans Somaliland.

De Britten zaten in het Noorden

en de Italianen in het Zuiden

van wat tegenwoordig Somalië

heet. Van enige controle op het

Somalische achterland was toen

geen sprake.

Ethiopië en de Europe-
se koloniale machten
Dat Italië als nieuw opkomende

koloniale en economische

macht een voet aan de grond in

de Hoorn had kunnen krijgen,

was uitsluitend te danken aan de

Frans-Britse rivaliteit. Beide

grote Europese machten gunden

elkaar niets. De Italianen, die

slechts weinig kolonies bezaten,

was er alles aangelegen haar

bezittingen uit te breiden.

Hierdoor kwamen zij zowel in

Eritrea als in Italiaans Somali-

land in conflict met de Ethiopi-

sche vorsten. Immers deze

Ethiopische vorsten zochten als

vanouds een uitweg naar de zee

en hadden reeds in de 19e eeuw

hun oog laten vallen op de kus-

ten van de Rode Zee en Soma-

lië. In 1887 veroverde Ethiopië
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de oude handelsstad Harar, een

belangrijke tussenpost voor de

handel op Zeyla. Van daaruit

expandeerde de negus naar de

zuidoostelijke gebieden, de

Ogaden, waar overwegend

Somali woonden.

Aan het einde van de 19e en

gedurende een groot deel van de

eerste helft van de 20e eeuw

bestond de Ethiopische controle

over deze gebieden vooral uit

belastinginning door legereen-

heden, wat eigenlijk een net

woord voor plundering is. Zo

hadden aan het begin van de 20e

eeuw de Ethiopische legers

meer dan honderdduizend stuks

vee en meer dan tweehonderd-

duizend kamelen van de Oga-

deni, een Somalische clan,

geroofd en werden de goede

weidegronden door de Ethiopi-

sche machthebbers onderling

verdeeld.

Gezien de Italiaanse en Ethiopi-

sche expansiedrift kwam

-logisch- een overeenkomst tus-

sen Ethiopië en Italië moeizaam

tot stand. Door hun expansieve

politiek vond er een aantal aan-

varingen plaats. Italië met haar

weinige koloniën (Eritrea, Zuid

Somalië en Libië) wilde immers

ook een plaats onder de zon en

erkend worden als een grote

mogendheid. Vanaf 1930 schoof

Italië stilletjes aan haar troepen

de Ogaden in, het Zuidoosten

van het huidige Ethiopië. In die

tijd had de toenmalige Ethiopi-

sche vorst Haile Selassie in

deze streek slechts de feitelijke

controle over de economisch

belangrijke steden Harar en Jiji-

ga en hun directe omgeving.

Dat was niet onbelangrijk,

omdat Harar met het omringen-

de plateau vruchtbaar was en

een rijke inkomstenbron vorm-

de voor de productie en handel

in koffie en qat (een softdrug

die in de wijde regio veel

gebruikt wordt).

In de jaren 30 van de vorige

eeuw braken er tussen Italië en

Ethiopië gevechten los om de

controle van het Zuidoosten van

de Ogaden. Clans en clanleden

werden tegen elkaar uitge-

speeld. De Italiaanse koloniale

regering verstrekte wapens en

giften aan bandieten om Ethio-

piërs aan te vallen. Ethiopische

soldaten vielen op hun beurt

geregeld de Italiaanse kolonie

binnen. Het hoogtepunt van

deze incidenten vormde een

kleine slag tussen de Italiaanse

en Ethiopische legers in 1934 te

Walwal in de Ogaden.

Tussen de Britse en Ethiopische

heersers was de verdeling van

het gebied daarentegen snel ge-

regeld. De Britten hechtten wei-

nig waarde aan de expansie van

hun Somalische kolonie. Voor

hen volstond de controle op de

havenstad Berbera om zodoen-

de over een voldoende en gega-

randeerde aanvoer van vee te

beschikken voor de aan de over-

zijde gelegen belangrijke ha-

venstad Aden. Dit vlees was

nodig om zowel het Britse gar-

nizoen als de bunkerende sche-

pen te bevoorraden. Aden was

door de opening van het Su-

ezkanaal de belangrijkste haven

en bunkerplaats voor de snelle

verbinding tussen Engeland en

India geworden. Het gevolg van

het Britse exportbeleid was

overbeweiding en uitputting van

de weidegronden in Brits

Somaliland.

De Fransen beperkten hun in-

vloedssfeer tot de haven in

Djibouti, strategisch gelegen

nabij het smalste punt tussen de

Rode Zee en de Indische

Oceaan. Door de aanleg van de

spoorlijn van Addis Abeba naar

Djibouti, gereed in 1919, kre-

gen de Fransen de economische

controle over Ethiopië en had-

den verder geen belang bij een

militaire expansie. Dit leidde tot

het verval van de oude Somali-

sche havenstad Zeyla. Immers

alle handel ging van toen af per

spoor naar Djibouti in plaats

van per karavaan naar Zeyla.

Een belangrijk aspect wordt

hier weer zichtbaar: de telken-

male terugkeer van de Ethiopi-

sche politiek om de controle

over de Hoorn of ten minste

over een uitgang naar zee. Wat

we hier zien zal zich voortzetten

in de Ethiopische politiek na

1945. Dit veroorzaakte mede de

lange duur van de Eritrese

bevrijdingsoorlog (einde 1992)

en de Ethiopisch-Eritrese grens-

oorlogen van de afgelopen paar

jaar. Nu Somalië uiteengevallen

is, zien we dat Ethiopië met

politieke middelen, een rol

poogt te spelen in allerhande

Somalische overleggen, en met

militaire middelen een vinger in

de Somalische pap heeft en wil

houden. Dit gebeurt niet uitslui-

tend met kleine militaire opera-

ties maar vooral via

wapenleveranties aan bevriende

groeperingen en oorlogsheren.

Hans Alles
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Ter land … Ter zee… een openlucht begraafplaats

Nu al het meest dodelijke jaar ooit.

Bijna 5.000 migranten verdronken (Volkskrant van 5.11.2016).

Eind december is dat getal opgelopen tot meer dan 5.200!

Onder hen een onbekend aantal Somaliërs.

In een volgend nummer van Geedi komen we erop terug.

Maandeeq,

mijn geroofde kameel

De dagen gaan voorbij.

De nachten komen terug

De seizoenen wisselen elkaar af

De geest reist naar verre gewesten

Oh Maandeeq,

Kameel van mij die werd geroofd

door wie haar moest bewaken en bewaren

Mijn kameel, erfenis van mijn grootouders,

die voor mij diende

als een bron van energie

in de diepte van mijn hart

hoor ik machteloos

naar je klacht en je schreeuwen om hulp

Ik ruik weer wel lekker je ruikende geur

Denkend aan je ongeluk,

maakt het voor mij

het bestaan vreselijk moeilijk

Omar Mohamud Osman

Maandeeq,

hasheijdii la dhacay

Maalmuhu waa ay gudbaan.

Habeennadu waa ay soo laahtaan

Mowsinnadu waa ay isbedbedelaan

Naftu waxey u fooftay carro fog

Maandeeqey,

hasheydii uu kii dhaqilahaa,

dhowrilahaa dhacay Hasheyda,

Dhaxalkii

awoowayaashey,

tii ii aheyd isha awoodda

Waxaan bartamaha laabteyda

ka maqlaa anigoo tabar

là ololkaada iyo cabaadkaada gargaardoon

Waxaan weli ii soo carfa

udgoonka uduggada

Marka aan ka fikiro ayaandaradda,

jiritaanka dhibaato adag ayuu igu noqdaa

Omar Mohamud Osman



De vrees van Igaal Shidaad

Nog één keer (glim)lachen om de “dappere held” Igaal

Shidaad, zo alom bekend!!

Op een nacht reist Igaal Shidaad

van zijn dorp naar een ander

dorp verderop. De nacht is heel

donker en de wind waait hard.

Igaal staat bekend als laf. Hij

loopt angstig rondkijkend over

het pas. Zijn ogen gaan van de

rechterkant van het smalle pad

naar de linker. Hij loopt met

snelle pas en trilt van angst.

Plotseling staat hij voor een

“donker ding”. Het lijkt een ge-

vaarlijk beest. Hij kan zijn ogen

niet geloven als het donkere

ding ook nog lijkt te bewegen

en hem aan wil vallen. Het

beest beweegt en zal hem zeker

met huid en haar verslinden,

denkt hij verschrikt. Ik moet

voorzichtig zijn, ik moet alert

blijven, zegt Igaal Shidaad

tegen zichzelf. Hij verroert geen

vin en staat stokstijf stil voor

“het ding”. Hij durft geen voet

meer te verzetten. Hij dacht als

ik me niet verroer, denkt het ge-

vaarlijke beest dat ik een boom

ben. Igaal Shidaad wacht en

wacht tot het ochtendgloren.

Hij is stijf van het lang stil

staan. Dan ziet Igaal “het ding”

waarvan hij dacht dat het een

gevaarlijk beest was. Het was

geen eng gevaarlijk beest. Het

is een doodsimpele boomstronk

(kurtun). Hij schaamt zichzelf

en zegt luid tegen de stronk:

“Oh! Jij stronk, wat was jij deze

nacht? Je was donker, maar een

stronk! En wat heb ik van je

vorm gedacht? Ik dacht dat je

een gevaarlijk beest was! En dat

zal ik nooit meer doen. Ik zal

nooit meer ’s nachts reizen!”

Uit: Oude Somalische Kinder-

verhalen

Kowtan

een Somalisch spelletje voor behendige mensen

Kowtan is een behendigheids-

spelletje dat vooral veel ge-

speeld wordt bij de

rondreizende nomaden.

Voor Kowtan heb je een vijftal

kleine, platte steentjes nodig.

Pak de vijf steentjes in de volle

hand. Gooi ze (niet té ver!)

omhoog, draai zeer snel de hand

om en probeer de steentjes op te

vangen op de rug van de hand.

Uiteraard zullen er steentjes op

de grond vallen, maar dat is

voorlopig nog niet zo’n

probleem. Laat dan heel voor-

zichtig de steentjes die zijn

opgevangen, van je hand

glijden. Op één na.

Vervolgens gooi je het overblij-

vende steentje met de hand

waarop het ligt omhoog en

probeer je het meteen met

diezelfde hand weer op te

vangen. Dat gebeurt niet met de

handpalm naar boven, in de

open hand, maar andersom. Het

steentje moet als het ware weer

gegrepen worden met de rug

van de hand naar boven.

Als dat allemaal foutloos ge-

presteerd is, begin je van voor

af aan. Alles herhaalt zich, maar

nu met twee steentjes, vervol-

gens met drie, dan met vier en

tenslotte met vijf. Mocht er ech-

ter toch iets fout gaan -je hebt

bijvoorbeeld geen enkel steentje

op de rug van je hand opge-

vangen; of ze glijden plotseling

allemaal van je hand- dan is je

beurt voorbij en mag een

volgende speler zijn handigheid

en snelheid vertonen.

Telkens wanneer je aan de beurt

bent, begin je vooraan en niet

waar je noodgedwongen de

vorige beurt  moest stoppen.

Een goede Kowtanspeler heeft

zonder twijfel véél geoefend.

Waarschijnlijk ook is hij

vingervlug!!
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Nura Abdi: Tranen in het zand

Somalische literatuur

Deze keer aandacht voor een boek dat al in 2003 in Duitsland is verschenen en een
paar jaar later in vertaling uitgebracht werd op de Nederlandse markt. Centrale
thema en bijzonder aangrijpend beschreven: vrouwenbesnijdenis.

Het boek in onderverdeeld in

drie delen: Somalië, Kenia,

Duitsland en bevat aan het eind

een oproep tot steun aan de

strijd tegen besnijdenis van

meisjes en jonge vrouwen.

Tevens zijn namen opgenomen

van organisaties alsook web-

sites voor meer informatie.

Nura Abdi groeide op in Moga-

dishu, de hoofdstad van Soma-

lië, waar zij in 1974 is geboren.

Op haar vierde neemt haar

jonge leven een dramatische

wending: zij wordt naar traditi-

oneel Somalisch gebruik besne-

den. Zij wil de dapperste zijn,

maar de angstkreten van de

meisjes die vóór haar deze ui-

terst pijnlijke behandeling moe-

ten ondergaan, doen haar in

tranen uitbarsten. Huilend

ondergaat ook zij de ingreep die

haar lichaam blijvend verminkt.

Wanneer de Somalische burger-

oorlog enkele jaren later Moga-

dishu teistert, vlucht Nura’s

familie naar Kenia. Nura besluit

naar de Verenigde Staten te ver-

huizen in de hoop daar een baan

te vinden en haar familie finan-

cieel te kunnen bijstaan. Op de

luchthaven van Frankfurt wordt

ze echter aangehouden, en ze

vraagt asiel aan in Duitsland.

Pas daar komt ze er achter dat

niet iedere vrouw wordt besne-

den, en na jaren in pijn geleefd

te hebben wendt zij zich tot een

arts.

Tranen in het zand is het ont-

hutsende verslag van Nura’s

jeugd in Somalië en Kenia, haar

vlucht naar Europa en haar

strijd tegen de genitale

verminking van jonge meisjes

en vrouwen.

Nura Abdi woont en werkt -bij

het verschijnen van de Neder-

landse editie van haar meesle-

pende boek- in Düsseldorf,

waar zij zich inzet voor haar

Somalische landgenoten.

Nura Abdi Tranen in het zand

Uitgeverij Arena, Amsterdam

1996 ISBN 978.90.6974.677.8
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