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Háda Béla 

 

Az etióp biztonságpolitika és a szomáli – krízis 
 

Etiópia azon kevés afrikai országok egyike, amelyekkel széles összehasonlí-

tásban is igen terjedelmes nemzetközi szakirodalom foglalkozik. Ez érdeklő-

dést persze nem kis mértékben a mintegy háromezer éves történelemre támasz-

kodó kultúra számos egyedi vonása ébresztette. A tudományos elkötelezettség 

mellett ugyanakkor jóval gyakorlatiasabb érvek is szólnak amellett, hogy Etió-

pia valamivel kevésbé legyen közömbös a nyugati világ számára, mint a 

szubszaharai Afrika többi állama. Ezek sorában kiemelt helyen szerepelnek a 

biztonságpolitikai szempontok. A regionális stabilitás (vagy instabilitás) szem-

pontjából az etióp állam már évtizedek óta kulcstényezőnek számít azon a tér-

ségen belül, melyet a köz- és szaknyelv egyaránt „Afrika szarvának” nevez. 

Afrika szarva földrajzilag a Fehér-Nílus folyásától keletre, a Vörös-tenger és az 

Indiai-óceán partvidékéig húzódó területként határozható meg, melyen ma Eti-

ópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Kenya, részben Szudán és Uganda osztozik. 

A térség e politikai szemléletű meghatározásában többnyire egységes a szak-

irodalom.
1
 Etnográfiai szempontból a szóban forgó térség túlnyomórészt afroá-

zsiai (zömmel sémi és kusita) nyelveket beszélő, az etiopid átmeneti rasszhoz 

tartozó népek hazája. E kelet-afrikai vidék napjainkban a világ egyik legna-

gyobb és legaktívabb válsággóca, ahol társadalmon belüli és transznacionális 

konfliktusok egész rendszere figyelhető meg, nemritkán a háborús küszöb felett 

is. Ezek között máig a legnagyobb nemzetközi aggodalmak a szomáliai állam 

összeomlását kísérik. A krízisben Etiópia is közvetlenül érintett, mivel terüle-

tén, főként az Ogaden néven ismert régióban a Szomálián kívüli legnagyobb 

lélekszámú szomáli népesség él. E tanulmány az etióp államnak a szomáli 

konfliktussal szembeni politikáját elemzi, melynek során nem mellőzhetők a 

regionális összefüggések, és az etióp-amerikai kapcsolatok témánkra gyakorolt 

hatásának megismerése sem.  

 

Etiópia regionális hatalmi szerepe az újkorban 

 

Az etióp monarchia egyedülálló helyet foglal el Afrika történelmében. Azon 

túlmenően, hogy a világ egyik legősibb állama, az amerikai védnökség alatt ál-

ló Libériát leszámítva az egyedüli is volt, mely (kivéve az 1936-42-ig terjedő 

rövid időszakot)
2
 sikeresen ellen tudott állni az európaiak kolonizációs törekvé-

seinek. A nyugatiak sajátos hozzáállását sokáig az is motiválta, hogy Etiópia 

                                                 
1 Némi kivételt Uganda besorolása szokott jelenteni, mely társadalmi jellemzői és belső konf-

liktusainak jellege miatt sok tekintetben inkább az afrikai nagy tavak vidékéhez közelít. E kérdés 

azonban nem tartozik a témánkhoz. 
2 A néhány éves etiópiai olasz uralom politikai előzményeiről és nemzetközi közegéről ma-

gyar nyelven: ORMOS Mária: Háború Etiópia földjén, Kossuth, Budapest, 1970.  
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történelmi korszakokon keresztül Afrika egyetlen autentikus keresztény álla-

mának számított. Az archaikus, monofizita kopt egyház a helyi politika egyik 

legmeghatározóbb tényezőjévé vált, őrizve az etióp műveltséget, közösségi 

eszményeket, és támogatva a hatalmi struktúra gerincét alkotó amhara
3
 törzsi 

arisztokráciát. Az ország a Kebra Nagaszt
4
 hagyománya szerint az ókor óta fo-

lyamatos államiság örökösének tekinti magát. E történeti hagyomány közvetle-

nül az uralkodó Salamonida-dinasztia
5
 hatalmának legitimációját szolgálta, a 

belőle levezetett állami ideológia ugyanakkor számos, érdekes, európai párhu-

zamokkal is rendelkező elemet tartalmazott, mint például a keresztény uralko-

dói hatalom szakrális alátámasztása, a központosított állam eszméje, és nem 

utolsó sorban a birodalmi gondolat. Szempontunkból ez utóbbinak van igazán 

jelentősége. Etiópia ugyanis- bár nem volt fennállásának minden időszakában 

nagyhatalom- mindmáig birodalmi képlet, mely 8 nagyobb lélekszámú etnikum 

és 3 nagy vallási irányzat hazája. Az etióp történelem egyik témánk összefüg-

gésében is meghatározó vonása a környező muszlim államok és népcsoportok 

(egyebek mellett a szunnita szomálik) elleni évszázados küzdelem, melynek 

emléke a kiválasztottság vallásos tudatában élő koptok számára máig ható kö-

zösségi alapélmény. Az ország határai jelentős részben a 19. században lezárult 

terjeszkedés eredményeképpen alakultak ki. A négus
6
 ekkorra uralma alá haj-

totta az Etióp-magasföldet övező, az európaiak által még nem kolonizált törzsi 

területeket.
7
 Ennek során kerültek etióp ellenőrzés alá a ma oromók (gallák) és 

szomálik lakta országrészek is. A sikeres expanzió azonban nem jelentette azt, 

hogy Etiópia akkoriban meghatározó hatalmi tényező lett volna tágabb környe-

zetében. Afrika szarva egészen a huszadik század közepéig a brit és az olasz 

stratégiai törekvések játéktere volt. Francia Szomáliföldet,
8
 a mai Dzsibutit le-

                                                 
3 Az amhara az etióp állam valaha legnagyobb, ma második legnagyobb lélekszámú etnikai 

csoportja. Etnogenezisük minden jel szerint az országot alapító dél-arábiai bevándorló népele-

mekig vezethető vissza. Az amharák egészen a jelenkorig Etiópia papi és katonai arisztokráciáját 
adták. Bár az etióp szocializmus egyik deklarált célja volt túlhatalmuk megszűntetése, megkü-

lönböztetett befolyásuk máig érezteti hatását az ország társadalmi életében.  
4 A Kebra Nagaszt, azaz a „Királyok dicsősége” az etióp állam és az uralkodó dinasztia ere-

detét ismertető legenda, mely egészen a császárság 1974. szeptember 12-i megszűnéséig a biro-
dalom hivatalos állami ideológiájának és az uralkodócsalád legitimációjának alapját képezte. Ld: 

The Queen of Sheeba and Her Only Son Menelik (Kebra Nagast) Transl. By Sir E.A. Wallis 

Budge, In parentheses Publications Ethiopian Series, Cambridge, Ontario, 2000. 
5 Az etióp állam gyökereinek mondai hagyománya szerint a birodalomalapító I. Menelik 

Salamonak, Izrael királyának és a dél-arábiai Sába királynőjének fia. Noha történelmi tény, hogy az 

államalapító királyok vérvonala a 960-tól 1267-ig uralkodó Zague-dinasztiával megtört, az említett 

legitimációt a későbbi uralkodók sem nélkülözhették, így az utolsó Salamonidáig, I. Hailé Szelassziéig 

bezárólag mindnyájan I. Menelik leszármazottainak tekintették magukat. Harold G. MARCUS: A 
History of Ethiopia, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 2002. 

6 Negusza Nagaszt, „a királyok királya” , az etióp uralkodó hagyományos, amhara nyelvű titulusa. 
7 J.D. FAGE- William TORDOFF: Afrika története, Osiris, Budapest, 2004. 310-311.  
8 A terület elnevezése nem minden esetben konzekvens, a francia források olykor Francia 

Szomálipart (Côte Française des Somalis) néven emlegetik. Természetesen minden esetben a mai 

Dzsibutiról van szó. 
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számítva ezek a hatalmak osztoztak a térség területállományán. Nagy-Britannia 

Brit Szomáliföldön, Kenyában és a brit-egyiptomi kondomínium Szudánban 

rendezte be bázisait, míg Olaszország Olasz Szomáliát és Eritreát vette meg-

szállás alá, bekerítve ezzel az etióp birodalmat. A szubszaharai Afrika utolsó 

szuverén monarchiája pedig egyensúlyozásra kényszerült közöttük, akár előny-

telen megállapodások árán is. Etiópia számára a dekolonizáció folyamata kínált 

új szereplehetőségeket. Addisz-Abebából ekkor (és napjainkban is) Afrika 

szarvának legnépesebb országát kormányozták, mely széles nemzetközi kap-

csolatrendszerrel és adott környezetében ütőképes hadsereggel rendelkezett. 

Stratégiai jelentőségét emellett központi fekvése és az eritreai tengerparton ke-

resztül a Vörös-tenger hajózási útvonalainak ellenőrzése biztosította. Az ország 

regionális hatalmi szerepe a térség súlyos válságjelenségeivel egy időben, a 

hetvenes évek elején kezdett kibontakozni. Ez az időszak több szempontból 

gyökeres fordulatot hozott az etióp állam életébe. Egyrészt 1974. szeptember 

12-én egy katonatiszti csoport, a DERG (Ideiglenes Katonai Kormányzótanács) 

megfosztotta hatalmától az utolsó Salamonidát, I. Hailé Szelassziét, és felszá-

molta az évezredes monarchiát.
9
 Noha a valódi köztársasági államforma beve-

zetésére 1991-ig kellett várni, az új típusú hatalom születése mégis történelmi 

korszakváltást jelzett. „Júda törzsének utolsó oroszlánja”10
 egy halmozott el-

maradottsággal küzdő, etnikai és társadalmi feszültségektől terhes országot ha-

gyott örökül népének, melynek kényszerítő következményeként Etiópia közjogi 

berendezkedése egy máig tartó, erőltetett modernizáció tárgya lett. Másrészről 

pedig a hatvanas évek első felétől az etnikai alapú szeparatista eszmék megerő-

södésével a soknemzetiségű ország olyan kihívás elé került, mely érthető módon 

alapjaiban határozta meg a politikáját. Az ennek nyomán kialakult eritreai szaka-

dár mozgalom belső feszítő ereje mellett ugyanakkor egy külső tényező is veszé-

lyeztetni kezdte az ország területi integritását. Ez a szomszédos Szomália irre-

denta „nemzeti” politikája volt, mely a szomálik lakta Ogaden régió Etiópiához 

tartozását vitatta. E területi konfliktus mindmáig az etióp-szomáliai viszony köz-

ponti tényezője, és az egyik legfontosabb érv Addisz-Abebában a szomáliai poli-

tika befolyásolására. 

 

Ogaden és az etióp-szomáliai konfliktusosság előzményei 

 

Etiópia a 19. század második felében, II. Menelik császár hódításai révén 

terjesztette ki szuverenitását a ma Ogaden néven ismert bozótos-félsivatagos 

vidékre. Ogaden, mint tájegység, a pusztát átszelő Shebele folyótól északra, 

Harerig elterülő vidék. E leginkább legeltető állattartásra alkalmas, ritkásan be-

                                                 
9 Ld. pl. íves SANTAMARIA: Afrokommunizmus: Etiópia, Angola, Mozambik, IN: A kom-

munizmus fekete könyve, Nagyvilág, Budapest, 2000. 697-705. 
10 Az etióp császárok- emlékeztetvén dinasztiájuk fiktív palesztinai eredetére- titulatúrájuk-

ban a „Júda törzsének legyőzhetetlen oroszlánja” címet viselték. Ld. Andrzej BINKOWSKI: 

Ország a könnyek kapuja mögött, Kossuth, Budapest, 1977. 
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népesült terület a szomáli Dir, Dárud és Hávije törzsek (főklánok) szállásterüle-

te, akik máig zömmel juh, kecske és tevetartással foglalkoznak. Elnevezését 

eredetileg a Dárud klán legnépesebb alklánja, az Ogaadeen után kapta. A 

szomálik lakta országrész azonban a környező területeket is jelenti, melyeket 

gyakran az előbbivel összevonva emlegetnek, kialakítva Ogaden tágabb, politi-

kai fogalmát.
11

 Ezt az etnikai állapotot tükrözi az Etióp Szövetségi Demokrati-

kus Köztársaság föderatív struktúrája
12

 is, mely 1998-ban öltötte fel mai formá-

ját. A 9 etnikai alapon szerveződő szövetségi állam közül az egyik a szomáliké, 

több, mint 279.000 négyzetkilométer kiterjedéssel. Túlnyomórészt ők alkotják 

a terület (az Etiópiai Statisztikai Ügynökség szerint
13

) mintegy 4.560.000 fős 

népességét. E ponton azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez utóbbi szám igen-

csak vitatott, más (nem etióp) források akár 7 milliós lakosságot is feltételez-

nek. Noha az ország össztársadalmán belül a szomálik részaránya mindössze 

6%, e szóban forgó vidék etnikai arculatát egyértelműen ők határozzák meg. A 

szomáli nép karakteres társadalmi sajátossága a klánstruktúra. Ez számos ki-

sebb-nagyobb főklán (quasi törzs) alklán és nagycsalád rendszerét jelenti, me-

lyek egymáshoz képest alá, vagy mellérendelt viszonyban élve az egyéni és 

csoporttörekvések kifejezésének és érvényesítésének sajátos kereteit hozzák 

létre. A szomáli átlagember identitását nagy mértékben határozza meg a 

klánhovatartozás. Hasonló társadalmi modelleket a szomszédos népeknél (pl.: 

arabok) is megfigyelhetünk. A szomálik hat főklánja
14

 a Dir, Dárud, Hávije, 

Isszak (Ishák), Digil és Rahanvajn számtalan alklánra és családra bomlik, létre-

hozva a nemzet bonyolult alrendszereit. Ezek az alrendszerek meghatározó sze-

repet játszottak a szomáli modernizációs törekvések zátonyra futásában, és a 

polgárháború kibontakozásában is.
15

  

Afrika szarvának nemzetközi határait túlnyomórészt a már korábban emlí-

tett gyarmati korszakban húzták meg, gyakran nem ügyelve eléggé annak pon-

tos kijelölésére. E mögött persze olykor politikai szempontok is meghúzódtak, 

a későbbi évtizedekben nem kevés problémát okozva az immár szuverén álla-

moknak. A bizonytalanság különösen az Ogadent délkeleti irányban lezáró 

egykori etióp-olasz szomáliai határ esetében volt jellemző, ami jogilag is meg-

                                                 
11 Az Ogadennel szomszédos Harert például szintén túlnyomórészt szomálik lakják. A két 

régió közötti legszembetűnőbb különbség a gazdálkodási kultúrában mutatkozik meg. Míg előbbi 
nagyállattartó, addig utóbbi inkább ültetvényes kávétermelő vidék. 

12 A szövetségi államokat az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság alkotmányának 47. 

cikkelye sorolja fel. Ld. Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Letölthető: 

http://www.ethiopiafirst.com/Election2008/Constitution.pdf , Letöltve: 2008.11.18. 
13 Ld. Central Satistical Agency of Ethiopia Link: http://www.csa.gov.et/text_files/ 

2007_national_statistics.htm Letöltve: 20008.07.11. 
14 Ezeket szakirodalmi utalások alapján törzseknek, vagy kláncsaládoknak is nevezhetjük. 
15 Minderről HEGEDŰS Kata: Szomália- a véget nem érő háború országa, IN: MARTON 

Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban, Teleki László Intézet, Külpo-

litikai Tanulmányok Központja, Budapest, 2006. 219-222.  

http://www.ethiopiafirst.com/Election2008/Constitution.pdf
http://www.csa.gov.et/text_files/%202007_national_statistics.htm
http://www.csa.gov.et/text_files/%202007_national_statistics.htm
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alapozta a két érintett ország területi vitáit, melyek a külső szomáli területek 

dekolonizációját követően szinte azonnal felszínre törtek.  

Szomália végül 1960-ban nyerte el függetlenségét. Az újszülött állam azon-

ban csak a szomálik alig kétharmadát fogta közre határaival, a többiek Dzsibu-

ti, Kenya, de legnagyobbrészt Etiópia területén éltek. Szomália egyike lett Fe-

kete-Afrika kevés etnikailag homogén államának.
16

 Sajátos helyzete folytán 

azonban a földrészen egyedülálló módon, nyíltan irredenta politikai célokat fo-

galmazott meg.
17

 E törekvések vezérmotívuma Nagy-Szomália álma volt, mely 

legfőképp Ogaden annektálása által valósulhatott volna meg. Ezt a több milliós 

lélekszámú szomáli lakosság mellett a terület földrajzi elhelyezkedése is indo-

kolta, miszerint természetes összekötője lehetne Szomália északi és délkeleti 

országrészeinek. Ogaden vonzerejét az is nagyban megnövelte, hogy 1973-tól 

jelentős szénhidrogén-készleteket feltételeznek a felszíne alatt. A szomáli nem-

zeti egységtörekvések Addisz-Abebában egyre nagyobb geopolitikai aggodal-

makat szültek. Miután 1960-ban és ’64-ben is súlyos feszültség alakult ki a ha-

tárvonal kérdésében a két ország között, senkinek nem lehetett kétsége afelől, 

hogy Szomália nyíltan fenyegeti Etiópia területi épségét, de ugyanezen filozó-

fia mentén Dzsibuti függetlenségét és Kenya határait is. Az 1977. év hozta el a 

máig legismertebb és legsúlyosabb konfliktust a két ország között. Az év júliu-

sában Mohamed Sziad Barré szomáliai tábornok-elnök hadserege rajtaütött az 

eritreai forradalmi mozgalommal küszködő Etiópián. Az említett 1974-es for-

radalmat és a belpolitikai küzdelmek átmeneti éveit követően Mengisztu Hailé 

Mariam ezredes, a DERG egyik vezetője, a modern kori etióp történelem leg-

ismertebb alakja ragadta magához a kormányrudat Addisz-Abebában. Hatalma, 

melyet egy szocialista típusú állam kiépítésére használt fel, éppen a szomáli 

támadás évére szilárdult meg. Az ellenség kezdeti térnyerése a súlyos háborús 

vereség rémével fenyegette a munkások újszülött afrikai államát. A Szovjet-

unió hatékony támogatásának köszönhetően azonban végül sikerült visszavo-

nulásra kényszeríteni a szomáli hadsereget.
18

 Az ún. ogadeni háború tehát Etió-

pia győzelmével zárult, a tanulságok levonását azonban nem lehetett megkerül-

ni sem biztonságpolitikai, sem belpolitikai téren. A soknemzetiségű ország bel-

ső társadalmi erőviszonyai nem álltak összhangban a hatalmi pozíciók belső 

megoszlásával. Ez az állapot az etióp társadalom sok évszázados öröksége, ami 

a huszadik század második felére állandó kockázatokat rejtett az államra nézve, 

kezelése pedig kizárólag alkotmányos eszközökkel volt lehetséges. A szomáli 

törekvések kanalizálására is ez kínált elvi lehetőséget, de a Mengisztu-rezsim 

                                                 
16 BÚR Gábor: Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában, IN: BALOGH András (szerk.): 

Nemzet és nacionalizmus, Korona, Budapest, 2002. 303.  
17 BÚR Gábor: Afrika, IN: NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. Eu-

rópán kívüli országok, Osiris, Budapest, 2006. 259. 
18 Ld. HORVÁTHNÉ ANGYAL Boglárka - MAJOR Katalin: Etióp külpolitikai fordulat a 

’70-es években, Kül- Világ, www.freeweb.hu/kul-vilag, 2005/4. szám, 54-66. Letöltve: 

2008.11.18. 

http://www.freeweb.hu/kul-vilag
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alkalmatlan volt egy ilyen politikai fordulat véghezvitelére, így az csak az 

1991. évi etióp „rendszerváltást” követően indulhatott meg. A szomálik lakta 

régió (és benne Ogaden) szövetségi állami státuszt kapott, elvileg belső önálló-

sággal. Az alapvető stratégiai dilemma azonban nem oldódott meg. A szomálik 

tágabb nemzetállami törekvései Afrika szarván továbbra is az egyik legakutabb 

biztonsági problémát jelentették, máig bizonytalanná téve a fennálló területi 

status quo jövőjét. A problémát az is árnyalja, hogy Etiópiában valódi demok-

ráciáról
19

 még közel sem beszélhetünk, a szomáli közösségi törekvéseket pedig 

továbbra is nagy ellenszenv kíséri. 

 

Az Ogadeni Nemzeti Felszabadítási Front 
 

Az 1977/78-as háború természetesen meghatározó politikai és eszmei fo-

lyamatok alaptényezője lett az ogadeni szomálik életében. Az 1984-ben alakult 

Ogadeni Nemzeti Felszabadítási Front (Ogaden National Liberation Front- 

ONLF) a háború alatt működő Nyugat Szomáli Felszabadítási Front (WSLF) 

bázisán szerveződött, formálisan, mint politikai és szociális mozgalom.
20

 Az 

ONLF gyakorlatilag napjainkig ápolja Nagy-Szomália eszméjét, melyet a régió 

függetlenségének kivívása útján valósítana meg.
21

 A szervezet hangsúlyozottan 

nacionalista ideológiai beállítottságú, okulva az elmúlt évek tapasztalataiból, 

hivatalos szinten elhatárolódik a vallási alapú erőszaktól. Saját taktikájában a 

gerillaakciók és terrorcselekmények játszanak kitüntetett szerepet. Az ONLF 

mértéktartó becslések szerint eddig több ezer ember haláláért felelős. Áldozata-

ik többnyire katonák és kormányalkalmazottak, de például 2007 áprilisában hat 

kínai olajkutató is elhunyt egy nagy hírverést kapott akciójuk során.
22

 A szer-

vezet a politikai küzdőtéren is jelen van, ahol számottevő eredményeket köny-

velhet el. Az ONLF 1997-2000-ig közvetlenül irányíthatta a szomáli szövetségi 

állam kormányát, míg 2000-től napjainkig a szervezet politikai szárnya által is 

támogatott Szomáli Népi Demokratikus Párt (SPDP) tölti be ezt a szerepet. Az 

ONLF tevékenysége nyomán a szomáli régió középső része gyakorlatilag had-

műveleti területté vált, ahol az etióp fegyveres erők igyekeznek visszaszorítani 

a szervezet gerilláit. A közállapotok javítására tett kísérleteik azonban mindmá-

ig csekély eredményt hoztak. Addisz-Abeba számára tehát továbbra is elsődle-

ges biztonságpolitikai törekvés az ogadeni szecesszionista mozgalom felszámo-

                                                 
19 A 12. jegyzetben hivatkozott, 2004. december 8-a óta hatályos etióp alkotmány sok részleté-

ben megfelel a liberális demokrácia követelményeinek. A társadalom és a politikai kultúra sajátos-

ságai miatt a demokratikus játékszabályok nem váltak a mindennapok részévé.  
20 Sally HEALY: Conflict in the Ogaden and its Regional Dimension, A Horn of Africa Gro-

up Seminar Report, Chatham House, Royal African Society, 31. August 2007. 
21 Rebecca BLOOM- Eben KAPLAN: Ogaden National Liberation Front (ONLF), Council 

on Foreign Relations Nov 1., 2007. Link: http://www.cfr.org/publication/13208/ , letöltve: 

2008.11.18.  
22 Részletek: 9 Chinese workers killed in Ethiopia, China Daily, 2007.4.24. Letölthető: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/24/content_858956.htm , Letöltve: 2008.11.18. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-04/24/content_858956.htm
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lása, amely elviekben bármikor katonai és politikai támogatást kaphat a határ 

túlsó oldaláról is. A szomáliai államkudarc pedig mindent egybevetve csak fo-

kozta ezt a dilemmát. Napjainkban az etióp állam Szomáliával szembeni maga-

tartásának alapmotivációja saját területi integritásának megőrzése, és az 

ogadeni helyzet saját szempontjai szerint való rendezése. A szomáli-politika 

tehát - mint alább visszatérünk rá - egyben biztonságpolitika is, és Etiópia lépé-

sei ennek összefüggésében vizsgálandóak. 

 

Szomália összeomlása és az etióp beavatkozás 

 

Etiópiában és Szomáliában is az 1991. évben, 4 hónap eltéréssel szűnt meg 

a diktatúra. Csakhogy míg az előbbiben egy formálisan demokratikus beren-

dezkedésnek adta át a helyét, utóbbiban a teljes dezintegrációnak.
23

 Szomália 

összeomlása máig a legriasztóbb példa a működésképtelen állam kategóriájára. 

Noha a térképek ma még többnyire intakt országként jelölik, Szomália ma gya-

korlatilag nem létezik. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, hogy Szomália eseté-

ben az államkudarc valójában nem jelenti a gyakran emlegetett „állam nélküli 

állapotot”. Éppen ellenkezőleg, egyszerre több állami entitás is jelen van a vi-

déken,
24

 melyek igényt tartanak a közhatalom gyakorlására saját, de facto hatá-

raik között. Az irányításra képes politikai erő hiánya leginkább csak a déli terü-

letekre jellemző. Itt azonban - mint alább szó lesz róla- a polgárháború önma-

gukat legitimnek tekintő kormányok hatalmi harcában is megnyilvánul. A 

szomáli társadalom helyzetének rémisztő fejleményei ugyanakkor nem csak a 

politikai dezorganizációhoz köthetőek, hanem a helyi „kiskirályoknak” számító 

klánfőnökök és hadurak banditatevékenységének is következményei. Az egy-

ségállam szétesése a szomáliai rendszerváltást követően indult meg, mikor a 

Sziad Barré hatalmát megdöntő Egyesült Szomáli Kongresszus (United Somali 

Congress- USC) alkotórészeire bomlott, és a kisebb frakciók véres polgárhábo-

rúban próbálták kezükbe ragadni az ország irányítását. Még 1991. májusában 

az északi területek (az egykori Brit Szomáliföld) helyi vezetői -nem mellesleg a 

Sziad Barré rezsim alatt sokat szenvedett Isszak klán irányításával- deklarálták 

önállóságukat, a Szomáliföldi Köztársaság megalakulását. Noha ezzel kivonták 

az általuk uralt vidéket a polgárháború tüzéből, egyszersmind a sírba is taszítot-

ták a szomáli egység eszméjét.
25

 A de facto szuverén államot elsőként Dzsibuti 

ismerte el 1997-ben. A kicsiny ország együttműködésével saját bántatlanságát 

is megvásárolta, a szomáli irredentizmus ugyanis jelentős Issza
26

 lakossága mi-

att rá is veszélyt jelentett. A békés Szomáliföldi Köztársaság ennek tükrében 

                                                 
23 BENKES Mihály: Afrika, IN: DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván, NÉMETH István 

(szerk.): 20. századi egyetemes történet, III. kötet, Korona, Budapest, 1997. 275-277. 
24 E tanulmány születésekor három is. 
25 Ld. Matt BRYDEN: Somalia and Somaliland, African Security Revew, Vol 13, No 2, 

2004. 23-33. 
26 Az Issza a Dir főklán legnépesebb alklánja, mely Dzsibuti lakosságának csaknem 40%-át adja. 
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mindenképpen kezelhetőbb szomszéd, mint a polgárháborús területek, vagy az 

egységes és offenzív politikával kacérkodó Szomália. A példa hamarosan köve-

tőre talált a Szomálifölddel szomszédos vidékeken is, ahol a Caseyr-fok sivata-

gos hátországa, a zömmel Dárudok lakta Puntföld 1998-ban szintén független-

ségi nyilatkozatot tett. Igaz, azzal a kitétellel, hogy a szomáli állami egység 

helyreállása esetén készek integrálódni az újjászülető Szomáliába. A szakadár 

területek közösségei a függetlenségi deklarációkkal többé-kevésbé sikeresen 

távol tartották földjeiktől a polgárháborút, az új államok határvonalaiban azon-

ban nem sikerült megegyezniük, ami újabb konfliktusok forrása lett. A déli or-

szágrészben, Jubaföld és Benadir régiókban ugyanakkor egyre nagyobb mére-

teket öltött az erőszak. A klánharcok az ENSZ beavatkozása nyomán sem csi-

tultak, így a világszervezet- belátva a vereségét- 1995-ben felszámolta a nem-

zetközi katonai jelenlétet Szomáliában.
27

 A szomszédos országok érdekeltsége 

ugyanakkor közvetlen érintettségük miatt változatlanul megmaradt. Etiópia már 

az 1998-2000 között dúló eritreai háború alkalmával is komoly katonai ténye-

zőként jelent meg a polgárháborús régióban, ahol helyi szövetségeseit támogat-

ta az Eritrea által favorizált erőkkel szemben. Ekkoriban a térség sajátos kísér-

leti terepévé vált az etióp-eritreai konfliktusnak a két ország ugyanis a polgár-

háborús felek felhasználásával igyekezett kiszélesíteni a már meglévő frontvo-

nalakat.
28

 Az etióp kormányzat 2002. novemberében publikálta az ország kül-

kapcsolati és nemzetbiztonsági stratégiáját,
29

 melyet etióp „Fehér Papírként” 

is emlegetnek
30

. A dokumentum a biztonságpolitikai érintettség erőssége szem-

pontjából az országok három, többé kevésbé koncentrikus körét írja le Etiópia 

körül. Az első kör Egyiptomot, és az Arab-félsziget államait foglalja magába. 

Etióp nézetek szerint előbbivel a Nílus vizének felhasználása miatt,
31

 míg utób-

biaknak a lehetséges fundamentalista térnyerés miatt alakulhat ki konfliktus. A 

második kört a szomszédos országok jelentik, különös tekintettel Eritreára, 

Szudánra és persze Szomáliára. A harmadik egy virtuális belső kör, mely azo-

kat az instabil határtérségeket (köztük Ogadent) jelöli, melyek permanens konf-

liktusforrásként írhatók le. A szomáli- kérdés tehát mind a második, mind a 

harmadik körnek részét képezi, minek következtében jelenleg a legösszetettebb 

biztonsági problémát jelenti Addisz-Abeba számára.   

                                                 
27 Az ENSZ tevékenységéről: The United Nations and Somalia 1992-1996, Department of 

Public Information, United Nations, New York, 1996. valamint (amerikai összefüggésekkel) 
John R. BOLTON: Wrong Turn in Somalia, Foreign Affairs, 1994/1, January-February, 56-66. 

28 Ld. Fiona LORTAN: The Ethiopia-Eritrea Conflict: A Fragile Peace, African Security 

Revew, Vol. 9, No. 4, 2000. 
29 A dokumentumot ld. The Federal Democratic Republic of Ethiopia Foreign Affairs and Natio-

nal Security Policy and Strategy, Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, 

www.mfa.gov.et/Foreign_Policy_And_Relation/Foreign_Policy_And_Relation.php (2008. 11.18.). 
30 Mohammed, ABDUL: Ethiopia’s Strategic Dilemma int he Horn of Africa, Crisis in the 

Horn of Africa, Febr., 2007. Link: http://hornofafrica.ssrc.org/Abdul_Mohammed/ (2008.10.12).  
31 A Nílus vizének mintegy 80%-a a térségből származik, jelentős része az Etióp-

magasföldön ered. 

http://www.mfa.gov.et/Foreign_Policy_And_Relation/Foreign_Policy_And_Relation.php%20(2008
http://hornofafrica.ssrc.org/Abdul_Mohammed/
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Szomália tekintetében 2004-ben merültek fel egy új kibontakozás esélyei, 

mikor Kenyában a klánok képviselői megállapodtak egy átmeneti parlament, 

illetve szövetségi kormány megalakításáról. Kenya csaknem egymillió fős 

szomáli kisebbségnek ad otthont, akik az ország területének mintegy egyne-

gyedét lakják. Ráadásul a polgárháborús zóna közvetlenül határos vele, így 

nem meglepő Nairobi erős érdekeltsége egy stabilabb állapot kialakításában. A 

kenyai megállapodás nyomán az új szomáli parlament a Dárud kötődésű Ab-

dullahi Juszuf Ahmed ezredest választotta az ország elnökének, ki egyszer-

smind az Átmeneti Szövetségi Kormány (Transitional Federal Government- 

TFG) feje is lett.
32

 Az új végrehajtó hatalom tekintélye ugyanakkor csekélynek 

bizonyult. A helyi irányítás ugyanis a hadurak kezében összpontosult, noha a 

klánoknak elvileg számarányuknak megfelelően rögzített kormányzati pozíciók 

jutottak. Szomáliának tehát továbbra sem volt (valójában ma sincs) olyan kor-

mánya, mely egyértelműen gyakorolta volna a szuverenitást az „ország” terü-

lete felett, és felelősséget vállalhatott volna a helyi fejleményekért a nemzetkö-

zi közösség előtt. Ebben a helyzetben jelentkezett egy új politikai erő, az Isz-

lám Bíróságok Uniója (Union of Islamic Courts- UIC).
33

 E sokféle irányzatot 

összefogó
34

 muszlim szervezet eleinte igen progresszív célokért, a törvényesség 

és a közösségek morális konvencióinak helyreállításáért szállt síkra, melyet az 

iszlám elveinek nyomán képzelt el. E ponton érdemes megjegyeznünk, hogy 

noha a szélsőséges muszlim eszmék Afrika szarvát sem hagyták érintetlenül, a 

ma iszlám fundamentalizmusként ismert eszmeáramlat a számára igen kedvező 

társadalmi és politikai viszonyok ellenére sem tekinthető ma még egyeduralko-

dónak a területen. Az iszlám militáns eszmék terjedése is csak az Egyesült Ál-

lamok iraki invázióját követően erősödött fel a térség muszlim ifjúságának kö-

reiben.
35

 A fundamentalizmus vallási alapon integráló törekvéseit a naciona-

lizmus és a klánok partikularizmusának párhuzamos jelenléte is gátolja. Ennek, 

valamint alapvetően respektálható törekvéseinek az ismeretében a nyugati világ 

eleinte mértékletesen viszonyult az Unió fellépéséhez, mely katonai szárnya, az 

Al-Shabaab milícia segítségével 2006. tavaszára átvette a hatalmat a szétziláló-

dott déli országrészben, és bevonult Mogadishuba (Muqdisho) is. Az év nyará-

ra azonban a szervezeten belül a szélsőséges csoportok kerültek túlsúlyba, me-

lyek egy iszlám fundamentalista jellegű kibontakozást szorgalmaztak. Vezető-

jük, a Hávije törzsből származó Hasszán Dahir Avejsz sejk, nyíltan Etiópia-

ellenes nyilatkozatai ismét rávilágítottak a krízis etióp-szomáli relációira. A 

külső ellenséggel szembeni mozgósítás nem újszerű stratégiai a belső kohézió 

                                                 
32 Az új szövetségi miniszterelnök kinevezését megelőzően Puntország kormányfője is volt, 

mint a Madzserten alklán egyik legbefolyásosabb vezetője.  
33 A szomáliai iszlámizmusról és az Unió létrejöttéről: Somalia’s Islamists, International 

Crisis Group, Africa Report No 100, 12 December 2005. 
34 Az UIC-nek 11 tagszervezete volt. Ld: John PENDERGAST- Colin THOMAS-JENSEN: 

Blowing the Horn, Foreign Affairs, Vol 86, Issue 2 (Apr/May) 2007. 
35 Mohammed, ABDUL: im.  
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megerősítésére. Már az 1977/78-as háborútól is joggal várhatta volna a Sziad 

Barré-kormány, hogy a klánok és frakciók energiáit az Etiópiával szembeni há-

ború, és nem a belső harcok vezetik majd le. A vereség azonban a széthúzás 

irányába hatott, és Avejsznek harminc évvel később már nem volt reális esélye 

egy hasonló alapokon nyugvó egység megteremtésére. 

Miután Avejsz dzsihádra szólította fel az ogadeni szomálikat az ország ellen, 

Addisz-Abeba a nacionalizmus után egy újabb ideológia, az iszlám fundamenta-

lizmus mozgósító erejével találta szembe magát. Noha ez alapvetően még csak az 

ogadeni szakadár törekvések támogatását jelentette, a szomáli iszlamisták gesztu-

sokat tettek más, többségében muszlim etiópiai népcsoportoknak (pl. az 

oromóknak) is. Az iszlám és a kopt egyház közötti egyensúlyt Etiópiában roppant 

komolyan veszik. A vallási gyűlölködés felszítása az enyhén muszlim többségű 

társadalmat katasztrófával fenyegetheti, és távlatilag megkérdőjelezné az etióp ál-

lam fennmaradását. A felekezeti konfliktusokkal kapcsolatban Afrika szarván na-

gyon keserű tapasztalatok születtek.
36

 Minthogy az egész térségben Etiópia rendel-

kezik a legnagyobb lélekszámú muszlim népességgel,
37

 ezt az Ogaden relációin is 

túlmutató biztonságpolitikai kockázatot az etióp kormány nem hagyhatta figyel-

men kívül. A szerveződő iszlám fundamentalista hatalom a nyugat szemében is 

szalonképtelenné vált, így Addisz-Abeba anélkül tervezhette meg ellenlépéseit, 

hogy komolyabb nemzetközi tiltakozással kellett volna számolnia. Az elvi hátteret 

pedig maga a UIC szolgáltatta azzal, hogy nyíltan támogatta az Ogadeni Nemzeti 

Felszabadítási Front terroristatevékenységét, ami a terrorizmus elleni háború érájá-

ban a legszélesebb támadási felületet nyitotta vele szemben. A tapasztalatok és a 

rendelkezésre álló eszközök ismeretében Etiópia újfent a katonai beavatkozást pre-

ferálta és preventív csapásra szánta el magát. Melesz Zenavi miniszterelnök a TFG 

felkérését és az Egyesült Államok hallgatólagos támogatását is maga mögött tud-

hatta, mikor bejelentette a fundamentalista hatalom elleni támadást. Némi légi elő-

készítéssel 2006. december 24-én kezdődtek meg az etióp hadműveletek az UIC 

által uralt területeken. Hamar kiderült, hogy Zenavi tábornokai alapvetően jól szá-

moltak a lehetőségekkel. Az iszlámista milíciák a helyi erőviszonyokhoz igazodva 

szervezték meg magukat, és tehetetlennek bizonyultak az etióp légierővel és páncé-

los egységekkel szemben. Ennek nyomán december 28-án az inváziós erők érdemi 

ellenállás nélkül bevonultak a fővárosba.
38

 2007. január 13-án elesett az utolsó 

iszlámista támaszpont, Ras Kamboni is,
39

 és az etióp fegyverek árnyékában elvileg 

helyreállt az országrész felett a TFG gyenge szuverenitása. A 2007. év fejleményei 

azonban világossá tették, hogy a helyi politikai erők együttműködési készsége még 

mindig nem kielégítő. Avejsz végül a szövetséges Eritreába menekült, mely az eti-

óp befolyás terjedésének ellensúlyozása érdekében mintegy 2.000 katonával támo-

                                                 
36 Ezek között napjainkban a közismert darfúri helyzet számít a legriasztóbb precedensnek. 
37 Ez a népesség kb. 50%-át jelenti, azaz mintegy 39,5 millió főt. Ld. Mohammed, ABDUL: im.  
38 Cedric BARNES- Harun HASSAN: The Rise and Fall of Mogadishu’s Islamic Courts, 

Journal of Eastern African Studies, Vol. 1, No. 2. July 2007. 157. 
39 MTI jelentés 2007. január 13. szombat 
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gatta a szélsőségeseket. Etiópiát persze nem annyira a nemzetközileg elismert 

szomáli kormány iránt érzett aggodalom vezette, mint inkább saját geostratégiai 

megfontolásai. Az etióp fővárosban a jól ismert iszlám terrorizmuson és a határo-

kon átszivárgó fegyveres csoportok jelentette veszélyen kívül a szomáli irreden-

tizmus újjáéledésétől való félelem és az eritreai regionális törekvések akadályozása 

is a beavatkozás mellett szólt.
40

 Az ország meggyengítette az ogadeni felkelők 

szomáliai hátországát és baráti kormányzatot segített hatalomra a területen, erőfe-

szítésének távlati eredményei mégis kétségesek. Noha a fundamentalisták elvesz-

tették a főváros és a stratégiai pontok feletti ellenőrzést, akcióképességük nem 

szűnt meg teljesen. Terrorcselekményeik és kisebb fegyveres rajtaütéseik állandó 

fenyegetést jelentenek a megszállók és a kormányerők számára is. A publicisták 

egy része alighanem joggal nevezte Szomáliát Etiópia „Irakjának”. Az etióp had-

sereg ugyanis láthatóan nem képes pacifikálni a vidéket, a béketeremtés és fenntar-

tás feladatait pedig minél hamarabb átadná az Afrikai Unió berkein belül szervező-

dő nemzetközi erőknek. Ez utóbbiak azonban igen lassan állnak fel, ezért a teljes 

etióp kontingens kivonására e kézirat lezárásáig nem kerülhetett sor. Mindennek 

dacára az akciónak Addisz-Abeba szempontjából megvan a maga érdeme. Egy 

szélsőséges iszlám állam kialakulásának veszélye délkeleti határai mentén pillanat-

nyilag kétségkívül elhárult, a hadsereg fellépése pedig világosan demonstrálta az 

ország elszántságát a területi és hatalmi status quo megőrzésére a térségben.  

 

Az Egyesült Államok térségbeli politikája   

 

Az Amerikai Egyesült Államok afrikai és közel-keleti szerepvállalásait 

számos jogos kritika éri manapság. Kétségtelen, hogy az USA politikája ér-

demben máig nem járult hozzá sem a szomáliai, sem az ogadeni állapotok ren-

deződéséhez. A hagyományos hatalmi politika saját logikája alapján a szegény, 

halmozódó elmaradottsággal küzdő világrészben csak geopolitikai lehetőséget 

lát, melynek megragadásához nem kényszerül jelentősebb áldozatra. Washing-

ton az utóbbi években leginkább az iszlám fundamentalizmus terjedésének 

meggátolását, az Al-Kaida feltételezett szomáliai kapcsolatainak felderítését és 

semlegesítését, valamint a Vörös-tengeren áthaladó tengeri szállítási útvonalak 

biztosítását helyezte előtérbe. A térség népeinek életébe nem tudott, de tegyük 

hozzá, nem is mert érdemben, előremozdítólag beavatkozni. Ez alól talán egye-

dül Madeline Albright külügyminiszter békeközvetítő szerepe említhető kivé-

telként, melyet az etióp-eritreai háború lezárásakor játszott. Igaz, ez utóbbi 

misszió is a tengeri útvonalak biztonsága miatt volt igazán fontos Washington 

számára. Afrika szarva a nyugati politika szemében túlságosan komplikált, bi-

zonytalan és elmaradott terület, amelyről általában kevés ismeret áll rendelke-

zésre. Az igen ellenséges társadalmi és politikai környezet miatt pedig nem tű-

                                                 
40 Somalia: The Tough Part Is Ahead, IN: International Crisis Group, Africa Briefing No 45, 

Nairobi/Brussels, 26. January 2007. 4-6. 
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nik kifizetődőnek sokat invesztálni bele. Az Egyesült Államok helyi politikai 

jelenléte nem is gazdasági, mint inkább katonai eszközök által biztosított. A 

nyugati katonai jelenlét bázisának Dzsibuti számít, mely egy francia haditenge-

részeti támaszpont mellett otthont ad a 2002-ben felállított, mintegy 1.800 fős 

amerikai különleges tengerészgyalogsági egységnek is.
41

 A különítmény jelen-

leg az Egyesült Államok Afrika Parancsnokságának alárendeltségébe tartozik,
42

 

feladata pedig a terrorizmus elleni küzdelem térségbeli támogatása, főként 

Szomália, Kenya és Jemen területén.
43

 Mindezek ellenére Amerika leglátvá-

nyosabb vállalkozása az utóbbi időben a 2007. január 9-én Badel szomáliai falu 

térségében, az Al-Kaida néhány tagjának likvidálására végrehajtott légitámadás 

volt.
44

 Az Egyesült Államok kissé tétova hozzáállása leginkább a helyi szövetsé-

gesének számító Etiópia pozícióit erősíti. A Bush kormányzat külpolitikai filozó-

fiája természetes szövetséget feltételezett Etiópia és az USA között a nemzetközi 

terrorizmus elleni küzdelemben. E szoros kapcsolatot Condoleezza Rice kül-

ügyminiszter 2007. december 5-i látogatása alkalmával is megerősítették Addisz-

Abebában. Washington ennek szellemében támogatta az említett 2006. karácso-

nyi inváziót, és a nemzetközi szervezetek által gyakran megfogalmazott vádak-

nak megfelelően nem reagált érdemben az etióp katonák civilekkel szembeni ke-

gyetlenkedéseire sem.
45

 Az etióp-amerikai „keresztény” szövetség ma a térség 

hatalmi erőviszonyainak egyik kulcstényezője. Adott állapotában e koalíció ké-

nyelmes hátteréül szolgál az etióp regionális törekvéseknek, miáltal egyszer-

smind a Szomáliával szembeni politika érvényesítését is elősegíti. 
 

Konklúzió 
 

A szomáli nemzeti mozgalom Szomália jelenlegi állapotában is szokatlan és 

kockázatos jelenség Afrikában. E kockázat különösen erős Etiópia vonatkozá-

sában, mely - mint említettük - évszázadok óta birodalmi képlet. Noha a csá-

szárságnak már régen leáldozott, e birodalmi hagyománytól sok tekintetben 

máig nem szakadt el teljesen a soknemzetiségű ország politikai elitje, mely az 

etnikai alapú szeparatizmusban az állam fennmaradását veszélyeztető tényezőt 

lát. Tegyük hozzá, minden bizonnyal nem megalapozatlanul. Tény ugyanakkor, 

hogy a jelenlegi állapotok a nem katonai jellegű fenyegetések egész sorát idé-

                                                 
41 Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA)  
42 A 2007 október 1-ével alapított Afrika Parancsnokság (United States Africa Command-

AFRICOM) 2008 október 1-i hatállyal vette át az egység irányítását a Központi Parancsnokság-

tól (Central Command- CENTCOM). 
43 Princeton N. LYMAN- Stephen J. MORRISON: The Terrorist Threat in Africa, Foreign 

Affairs, Vol. 83, Issue 1 (Jan/Febr.) 2004. 
44 Ld. Amerikai légi csapás Szomália területén, Kitekintő.hu, 2007. január 9. Link: 

http://kitekinto.hu/iszlam/2007/01/09/amerikai_legi_csapas_szomalia_teruleten/ Letöltve: 2008. 11. 18. 
45 Az Ogadenben tapasztalható állapotokat ugyanakkor a külügyminiszter asszony sem hagy-

ta szó nélkül. Ld. pl. Rice appeal to Ethiopia on Ogaden, BBC News, 7. December, 2007. Link: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7132566.stm , Letöltve: 2008.11.19. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7132566.stm
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zik fel az etióp állam számára, melyek kezelése nemzetközi tapasztalatok alap-

ján jóval összetettebb, és bizonytalanabb kimenetelű feladat, mint az államterü-

let fegyveres védelmének megszervezése. Az etióp katonai fölény tehát az adott 

közegben nem eredményezhet magasabb biztonsági komfortot. Ez veti fel azt a 

kérdést, hogy mi is Etiópia stratégiai érdeke? Az ország alapjában véve (mint 

minden állam) a rendezett szomszédsági kapcsolatokban érdekelt, ugyanakkor 

fontos szempont, hogy szomszédai konszolidált társadalmi és belpolitikai vi-

szonyok között létezzenek, és ne tudják fenyegetni Etiópia területi épségét. Ezt 

figyelembe véve jelen helyzetben Addisz-Abeba számára kétféle végkimenetel 

is elfogadható lehet: egyrészt megfelelő az egykori szomáli államterület nem-

zetközileg elismert utódállamokra bomlása, melynek folyamata (mint láthattuk) 

már megindult. Emellett elfogadható az állami egységnek a nemzetközi közös-

ség által favorizált restaurációja is, mely azonban távlatilag visszavezethet az 

ogadeni háborúba torkolló dilemmához, ezért mindenképpen kölcsönös biztosí-

tékokat igényel a két ország részéről. A szomáli törzsi és klánstruktúra ugyan-

akkor olyan belső megosztottságot eredményez e népcsoporton belül, mely 

napjainkban ellehetetleníti az egységes, „nemzetként” való fellépést a világ 

előtt. A klánok divergens politikai törekvései nem csak az egység újrateremté-

sét hiúsítják meg, hanem a megosztó technikáknak is széles teret nyitnak. Ezál-

tal a „szomáli probléma” megoldása a távoli jövő feladatai közé száműzhető, 

elnyújtva a válságot és a szomáli nép tragédiáját. Noha Etiópia mindent elkövet 

annak érdekében, hogy Ogaden sorsát elválassza Szomáliáétól, ez az eddigi ta-

pasztalatok alapján nemigen lehetséges. Az alapprobléma kezelése leginkább 

csak komplex megközelítéssel képzelhető el, melybe benne foglaltatik a szo-

máliai politikai konszolidáció és a szomáli-szomáli kapcsolatok újrafogalmazá-

sa is. Ez utóbbi Etiópia területi integritásához fűződő félelmeire is megoldást 

kínálhat. Mindez persze a politológiai elmélet. A gyakorlati valóság azonban 

éhezésről, járványokról, öldöklésig fajuló etnikai, vallási és államközi konflik-

tusokról, szociális és társadalmi katasztrófákról szól a világnak ezen a részén. 

Afrika szarván mindezek az emberek mindennapi alapélményeit jelentik, me-

lyekkel szemben leginkább a szűkebb közösségektől remélnek védelmet. Ilyen 

feltételek mellett még a szükséges nemzetközi és helyi társadalmi támogatás 

mellett is roppant nehéz megalapozni egy új politikai kultúrát. Szomália jövő-

jének alapkérdése, hogy sikerül-e újjáépíteni a kilencvenes években elveszett 

szilárd állami kereteket, vagy a klánok és hadurak uralma válik tartóssá a vidék 

jelentős részén. A nemzetközi érdektelenség az utóbbi években nem használt a 

sokdimenziós konfliktus rendeződésének. Bíztató viszont, hogy a térségben ki-

terjedt, eddig feltáratlan nyersanyagkészletek vannak. Afrika szarva tehát közel 

sem értéktelen terület, a világgazdasági érdekeltség pedig könnyen a rendezés 

felé ható tényező lehet. Manapság azonban még ritkák az optimista hangok az 

érintett népek jövőjével kapcsolatban, ami újfent rávilágít a szomorú tényre, 

miszerint a nemzetközi közösség alapjában véve közönnyel szemléli Afrika 

társadalmi és politikai konfliktusait.  
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