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Facklig, Arbetsgivar- eller Yrkesmässig organisering som grund till
att återskapa en nationell identitet – exempel från Somaliland.
TCO:s internationella stipendiefond till minne av statsminister Olof Palme beviljade under 2003
undertecknad ett stipendium för att genomföra en studie i Somaliland. Denna studie genomfördes i februari/mars 2004 och följande rapport är en summering av gjorda lärdomar och erfarenheter i möten med olika representanter för det organiserade samhället i Somaliland. Det innebar
främst diskussioner och möten1 med organisationer som har inriktning på mänskliga rättigheter,
jämställdhet, social utveckling osv. Se bifogad person/organisationsförteckning. Fackliga
och/eller yrkesmässiga organisationer är än så länge relativt få eller är i början av sin organisering.
Journalistförbundet och Handelskammaren är de exempel som jag besökte och intervjuade i Hargeisa.
Det finns även ett skrå/kastsystem för vissa yrkesgrupper – i huvudsak inom manuella yrken som
frisör2, smed, krukmakare etc. Dessa står längst ner på samhällsstegen och befinner sig i en mycket utsatt position. Det finns ännu mycket lite dokumenterat om kastsystemet och är inget direkt
som är populärt att diskutera i Somaliland (förutom med dom som själva tillhör dessa grupper).
När man arbetar i Somaliland möts av en välkomnande attityd och en glädje att någon är intresserad av Somaliland. Kontakten med omvärlden är säkert av större betydelse än vi som främlingar
kan inse. Det finns dock ett praktiskt problem när det gäller möten i Somaliland – arbetstiden är
mycket kort. Den är generellt mellan 7.30 och 12.00. Anställda inom den offentliga sektorn är
dessutom ibland frånvarande från arbetsplatsen och det gör att det tar tid att genomföra även ett
blygsamt program.
Inledning
Republiken Somalia kom till som statsbildning 1960 genom en union mellan Brittiska Somaliland
och Italienska Somaliland. Det har dock funnits somalier på Afrikas Horn sedan lång tid tillbaka,
kanske två tusen år. Någon enad statsbildning har dock inte funnits förrän 1960. Somalier förenas
av ett gemensamt språk, en gemensam historia, kultur osv. Det är en sanning med modifikation
men kan ändå vara som en ram för somalier generellt. Det som dessutom förenar somalier är ett
liv i kamp med/mot en hård omgivning med ett arid landskap där nederbörd är mycket sporadiskt och motsättningar om vatten och betesmark har varit en röd tråd genom historien. Det har
fört med sig att relationer mellan familjer, släkter och klaner på olika nivåer har varit avgörande
för det somaliska samhällets utveckling. Klansamhället har präglats av perioder av fred och samarbete för att sedan avlösas av perioder av krig och konflikt. Detta har vid många tillfällen berott
på brist på regn och därmed en trängsel vid vattenhål och betesmark. Det är viktigt att tillägga att
i det somaliska finns inbyggda mekanismer för konfliktlösning som reglerar relationen mellan
familjer och/eller klaner.
Denna undersökning har sin bakgrund i det somaliska samhällets sönderfall efter regimen Barres
fall 1991. Somalia har fallit sönder i olika delar och kan, åtminstone för vissa delar av landet sägas
vara baserade på klanen som grund. Det finns studier som pekar på betydelsen av intresseorganisationer som överbryggare av motsättningar grundade på klan3. Bernard Helander menar att i
synnerhet yrkesorganisationer har en avgörande roll att spela i arbetet på att skapa en stat över
klangränser. Vidare menar han att arbetare inom transportverksamhet, sjukhuspersonal, lärare
m.fl. skulle vinna på att komma samman i intresseorganisationer. Detta skulle ha stor betydelse
för reorganiseringen av det somaliska samhället. En reorganisering som påbörjats på det lokala
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planet men har lång väg att gå innan det har skett på nationell nivå. Min ambition har varit att se
hur utvecklingen varit i Somaliland och om en sådan tendens är synlig i samhället.
Somaliland är den del av Somalia som vid en ytlig anblick kommit längst i försöken att återskapa
en organiserad stat med en fungerande struktur. Somaliland har kommit en lång väg på att återskapa ett reglerat samhälle. Det finns ett vibrerande civilt samhälle som arbetar med påverkansarbete och med kontroll på myndigheters maktutövning. Min avsikt har varit att med fackliga, arbetsgivar- eller yrkesorganisationen som grund granska om så är fallet. Det visade sig vara lättare
sagt än gjort. Trots förberedda kontakter var det inte lätt att på kort tid etablera kontakter och
klargöra avsikten med min studie. Ett annat problem är att verklig arbetstid är begränsad i Somaliland – arbetsdagen avslutas redan vid lunchtid. En mycket stor majoritet av den manliga befolkningen ägnar resterande delen av dagen till att tugga kat (en mild men mycket vanebildande drog).
Jag fick möjlighet till att träffa mängder med organisationer (se bilaga) verksamma i samhället.
Det var olika typer av frivilligorganisationer – både professionella organisationer (NGO) och
även mer folkrörelseliknande organisationer (CSO). Det som mest imponerade var olika organisationer med kvinnor i spetsen. Antingen rena kvinnoorganisationer eller organisationer där
kvinnor har en framskjuten position.
Den formella sektorn är begränsad och någon reell fackföreningsrörelse finns ännu inte. Det
finns inte heller någon arbetsgivarorganisering förutom en relativt svag nationell handelskammare. Det som kan antydas är en yrkesmässig organisering bland journalister som efter många år
förberedelser kom till stånd 2003. Det är även så att läkare och advokater har kommit samman
och man kan förvänta sig att någon form att organisation bildas under kommande år. Någon
organisation för lärare finns inte heller men embryo till att skapa en förening bland nyutbildade
primärskollärare har tagits.4En sådan förening kommer av förklarliga skäl att vara klanöverskridande.
Fakta/Bakgrund
Somaliland har en yta av omkring 137 000 km2 (30 % av Sveriges yta) och ungefär 2,5 miljoner
invånare (enligt andra källor ner till 1,5 miljoner och andra upp till 3,5 miljoner invånare). Den
senaste reella folkräkningen genomfördes 1951 och då hade Brittiska Somaliland ungefär 500 000
invånare och Hargeisa ungefär 10 000 invånare. En ny folkräkning genomfördes 1975 men den
offentliggjordes aldrig av dåvarande regeringen.
Republiken Somaliland, med samma territoriella gränser som Brittiska Somaliland, bildades i maj
1991 efter att republiken Somalia kollapsat. De politiska motsättningarna tilltog under 1980-talet
och ett folkligt uppror mot regimen i pågick under hela detta decennium. Detta kulminerade 1988
när regeringen bombade Hargeisa och staden lades i ruiner. Regeringstrupperna lämnade Hargeisa 1991 och efter ett större rådslag med bred 5klanrepresentation förklarade landet sig självständigt.
Landet är idag en demokrati med en folkvald president, Dahir Rayale Kahin, vilken valdes i april
2003 med ca 500 000 röstande. Lokalval genomfördes i december 2002 och parlamentsval planeras under 2004. Lokala och utländska valobservatörer menar att valen genomförts på ett acceptabelt sätt. Huvudstad är Hargeisa med ett invånarantal på ca 500 000 och med en tillväxt på 10 %
per år (förmodligen den snabbaste urbaniseringstakten i Afrika).
Somalilands moderna historia
Republiken Somalia föll samman 1991 och ett utdraget inbördeskrig, som påbörjats under 80talet, utvecklades i full skala över hela Somalia. Somaliland förklarade sig självständigt från övriga
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Somalia i maj 1991. Det har inte varit en statsbildning utan initiala svårigheter. Inget land har t.ex.
ännu erkänt Somalilands status som egen statsbildning. Nya strider har inletts inom landet, först
1992, och sedan mellan 1994 och 1996. Flera klanöverskridande konferenser har hållits på olika
platser i landet. Det har därefter varit relativt lugnt inom landet. Fred och stabilitet har varit en
bärande princip för utvecklingen i Somaliland. Det finns emellertid ännu problem inför framtid.
Den närmaste grannen är Puntland som anser att stora delar av de östligaste regionerna av Somaliland är en del av Puntland. Puntland är en klanbaserad statsbildning och två av klanerna i östra
Somaliland är en del av samma huvudklan (Darod).
Ekonomisk översikt
Huvudsaklig sysselsättning är boskapsskötsel och ca 2/3 av befolkningen beräknas vara inblandade i näringar i anknytning till hanteringen av boskap. Ekonomin är lamslagen sedan 1998 när
den huvudsakliga importören av boskap, Saudiarabien, införde ett totalstopp av boskap från Somalia. Det som har varit en avgörande räddning är somalilander i utlandet, diasporan, som löpande för in stora belopp i landet. Det sker i form av stöd till kvarvarande familjen samt till investering i byggnader eller i affärsdrivande verksamhet. FN räknar med att ungefär en miljard US dollar
årligen kommer in i Somalia som stöd från diasporan och till Somaliland bör det då införas ca
200 miljoner dollar årligen. Som jämförelse ligger det internationella biståndet på ca 80 miljoner
US dollar per år.
Jordbruk och boskapsskötsel
Den traditionella sysselsättningen för människor i den, till stora delen, arida miljön har varit boskapsskötsel. Av tradition har mycket boskap exporterats till arabstaterna – ett normalår exporteras över två miljoner får. I vissa, mycket begränsade områden har man även kombinerat boskapsskötseln med jordbruk. Endast 10 % av marken beräknas dock vara brukbar utan boskapsskötsel
av pastoralister kommer att vara en huvudnäring i framtiden.
Industri
Någon större industri finns inte. Lokala industrier för inhemskt bruk finns i mycket begränsad
omfattning. Det gäller tillverkning av tvål, jos, buteljerat vatten. Affärsmän har framskridna planer på att återstarta Pepsi Cola fabriken. En köttfabrik och en skinnberedningsfabrik i Burao är
exempel på nystartade större företag, en konservfabrik för sardiner i Las Koreh och en läkemedelsfabrik i Gebiley tillhör ett exempel på nyföretagande. Det är utlandssomalilander som initierar
en stor del av nyföretagandet. Antal anställda inom industrin är förmodligen försumbart och sysselsätter förmodligen inte ens 1 000 personer i landet som helhet.
Handeln
Sysselsättningsgraden inom handeln måste vara mycket stor. Samhällsbilden i större städer präglas
av handel på olika nivåer. En ny trend6 är att kvinnor i allt större utsträckning deltar i offentliga
affärslivet. Det är en trend som kommer att få betydelse för kvinnors deltagande i samhällslivet i
stort och troligen påverka
Byggnation
Stora summor av de medel som sänds tillbaka till Somaliland används till byggnation. Det innebär
att byggnadsindustrin är en gren som blomstrar i landet. Källor har uppgivit att människor verksamma inom byggnadsindustrin i Hargeisa har skapat någon form av organisation. Det gäller
förmodligen byggmästarna och inte arbetarna.
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Offentlig sektor
Nationella siffror är inte tillgängliga men i Hargeisa arbetar omkring 15 000 personer i statlig
tjänst vara ca 800 lärare (500 i privata skolor). Statligt anställda i Afrika har en lång tradition av
organisering. Det finns ingen uppgift på att statligt anställda i Somaliland har organiserat sig.
Civila samhället i Somaliland7
Det civila samhället har spelat, och spelar en mycket viktig roll bygget av Somaliland. Det gäller
både mer moderna former av det civila samhället som NGOs och särskilt mer traditionella
CBOs. Traditionellt ledarskap och koncensusbygge mellan klaner eller subklaner utförda av lokala
organisationer var en avgörande kraft i att bygga fred och stabilitet under första åren efter självständighetsförklaringen i maj 1991. Organisationer i det civila samhället har varit ledande i att ta
tag i frågor som gällt fred, stabilitet och demokrati. Det finns organisationer som arbetar yrkesutbildning för tidigare milis, följa upp tidigare krigsförbrytelser och konflikter på lokal nivå. Det
folkliga trycket har bl.a. lett till vapen är bannlyst från offentlig miljö. Organisationerna har varit
mycket alerta när det gäller förberedelser och genomförande av de allmänna val som genomförts
under senaste åren. Den svaga staten har gjort att organisationer inom det civila samhället tagit ett
stort ansvar för olika former av social service. Detta har dock skett i partnerskap med regeringen.
Det finns idag omkring 100 000 elever i utbildning. Det förbereds, i samarbete mellan det civila
samhället och staten, en ”code of conduct” för relationerna mellan det civila samhället och staten.
Det finns dock en spänning mellan civila samhället och staten som grundar sig i fördelningen av
ekonomiska medel. Internationella organisationer kan i flera fall (Sverige ett exempel) inte föra
över ekonomiska medel till statsapparaten i Somaliland eftersom landet inte är internationellt
erkänt. I stället förs ekonomiska medel över till organisationer i det civila samhället för insatser
inom hälsovård eller utbildning. Det nationella bygget ligger därmed i händerna på NGOs och
statens roll är marginaliserad. I synnerhet som den största nationella inkomstkällan, export av
boskap, är stoppad sedan flera år. Den nationella planeringen försvåras därmed och irritation kan
uppkomma mellan staten och implementerade organisationer.
Det finns ett flertal internationella organisationer verksamma i Somaliland – bland nordiska kan
vi hitta Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, International Solidarity Foundation från Finland, International Aid Sweden. Den stora europeiska aktören är Novib/Oxfam
Netherlands som förvaltar stora belopp från EU. Men sedan finns Rädda Barnen, Care, olika
Oxfam för att bara nämna några bland mängden. Regeringen har över 600 registrerade organisationer men det är obekant hur många som är aktiva. COSONGO har knappt 100 registrerade
medlemmar och Nagaad något över 30 medlemmar.
Det senaste decenniet har antalet NGOs fortsatt att växa. Enligt Novibs rapport om det civila
samhället så är det inte så att enmans organisationer ökat utan organisationer som överlevt och
växer är seriösa organisationer som tar sitt mandat på allvar. Ett problem är givetvis den ekonomiska överlevnadsförmågan och beroendet av utländskt stöd. Det skapar ett biståndsberoende
som är olyckligt och leder till medlemmar eller målgrupp inte är i centrum för verksamheten. Få
organisationer har utvecklat lokal sponsring och har inte heller någon strategi för detta. Kapaciteten hos organisationerna varierar starkt – det finns organisationer med kontor, personal, flera
projekt eller program liksom det finns organisationer med mer frivillig karaktär. Organisationer
kan arbete med insatser för mikrokrediter, utbildning, hem för föräldralösa, mentalsjukhus osv.
Många arbetar med påverkansarbete, jämställdhet mellan män och kvinnor, MR-frågor och pressfrihet. Kvinnoorganisationer är särskilt aktiva arbetar även med att utrota bruket av kvinnlig
könsstympning.
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Det är utan tvekan en bild av ett mycket utvecklat civilt samhälle som är kapabelt att fylla en viktig roll i samhällsbygget. Detta gör att statsapparaten ger ett relativt tamt intryck. Ont om resurser
och kvalificerad personal tillsammans med låga löner gör att statsapparaten inte fungerar särskilt
bra. Organisationer inom det civila samhället har det bättre förspänt – kan i vissa fall rekrytera
kvalificerad personal och betala hyfsade löner. Detta kommer förmodligen på sikt att skapa ökade
spänningar mellan stat och civila samhället.
Facklig organisering historiskt i Somaliland.
Det finns inget beskrivet om eventuell facklig organisering innan befrielsen 1960. Primärskolor
startades under 1940-talet och den första sekundärskolan kom till i Sheikh i mitten på 1950-talet.
Det måste ha funnits en mycket begränsad population med formell anställning. Dessa var då troligen sysselsatta i den offentliga sektorn.
Självständiga fackliga organisationer växte fram under 1960-talet i yran efter befrielsen och föreningen med Italienska Somaliland till Republiken Somalia. Dessa förbjöds dock efter militärkuppen 1969. Staten skapade därefter sina egna fackliga organisationer som var direkt knutna till staten. Det troliga är att dessa organisationer saknade legitimitet generellt och i synnerhet i förhållande till sina egna medlemmar och dom kollapsade i samband med Siad Barre regeringens fall
1991.
Facklig eller yrkesmässig organisering idag i Somaliland.
Det finns, som kan avläsas ovan, ett vibrerande civilt samhälle i Somaliland. Några fackliga organisationer har ännu inte bildats och det kan anses som tveksamt om detta skulle accepteras av
regimen. Konstitutionen stipulerar dock rätten till föreningsfrihet. Intresseorganisering utifrån
yrkesmässig grund är även svårt att hitta i dagens Somaliland. Det finns yrkesinriktade organisationer där journalistförbundet är mest framträdande. Men även bland jurister, läkare, bussägare
pågår diskussioner om att etablera nationella organisationer med syfte att fungera som påtryckargrupper. Dess blir då klanöverskridande och kan ha en betydelse i nationsbygget.
Några fackliga organisationer av europeisk typ har ännu inte växt fram. Det pågår enligt uppgifter
försök att organisera någon form av facklig verksamhet i Hargeisa. Jag lyckades inte få kontakt
med dem som försöker att organisera en sådan förening. Hur en facklig organisation kommer att
utformas eller vilket mottagande en sådan organisation kommer att få av staten eller presumtiva
medlemmar är ännu skrivet i stjärnorna. Det är nödvändigt att komma ihåg att anställda formell
verksamhet är mycket få i relation till befolkningen i sin helhet.
Arbetsgivarorganisering
Somalilands handelskammare är det närmaste man kommer en arbetsgivarorganisering. Den var
från början etablerad av staten men är idag en självständig organisation.
Handelskammaren, som är en oberoende företagarorganisation, bildades 1993 med avsikten av
att stärka utvecklingen av landet och bidra till att ekonomin kommer i ordning. Man uppger att
det idag finns omkring 600 företag registrerade som medlemmar. Ett större företag betalar 12
dollar i registreringsavgift och 10 dollar årligen. En mindre förrättning betalar 6 respektive 4 dollar i samma avgifter. Det finns ett tvång från myndigheterna på att företag som ska bedriva import/export måste vara registrerade som medlemmar i Handelskammaren – annars beviljas företaget ingen licens för handel. Handelskammaren finansieras dels av avgifter från medlemmarna
men viktigast är en nominell avgift som är lagd på exporten av boskap. Men eftersom det har
varit en mycket begränsad export av boskap under större delen av Handelskammarens existens så
har intäkterna varit minimala. Det har varit stöd genom UNDP för att trycka ”Somaliland Trade
Directory” vid två tillfällen, Midlands/UK Handelskammare har haft en expert på plats under ett
år och sedan har fet även funnits andra utländska stöd.
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Handelskammaren bildades av staten (genom en sk Public Law) men inställningen har varit att
den ska vara fristående från staten och tjäna näringslivets utveckling. Det finns en struktur med
en General Assembly (GA) som väljer en Administrative Committee (AC). Det är dock en sanning med modifikation för någon General Assembly har ännu inte sammankallats men planer
finns att genomföra den första Assemblyn detta år. Det finns dock en Administrative Committee
på 15 medlemmar. Konstitutionen idag anger att AC väljs i ett allmänt val av GA. Det kan leda
till problem inom landet eftersom landets näringsliv domineras av Hargeisa och skulle troligen bli
totalt dominerande i ACn. Det finns ett förslag att säkerställa representation för hela landet genom att varje region ska utse en ledamot till AC. Detta förslag måste dock först antas av GA och
någon sådan har ännu inte ägt rum varför en förändring först måste antas av GA.
Det har dock inte varit alldeles enkelt att bilda en Handelskammare. Det pågick stridigheter i
Hargeisa mellan 1994 och 1996 så den reella starten av handelskammaren var 1997.
Det finns ett antal målsättningar som att representera och stärka medlemmarna, statistikbehandling, stärka företagen och även bidra till studier av svårigheterna för den nationella ekonomin och
hur dessa kan överkommas.
Summering av intrycken från Handelskammaren – det är svårt att få grepp om Handelskammaren verkligen fyller de funktioner som den åtagit sig alternativt blivit tilldelad av staten. Den stora
insatsen är förmodligen att se till att Directoryn kommer ut. Det innebär att en uppdaterad lista
på företag presenteras både internt inom landet och externt. Huruvida företagare ser Handelskammaren som någon verklig resurs är svårt att bedöma.
Det är även svårt att förstå om Handelskammaren haft någon funktion i det som är så viktigt i
Somaliland – att balansera olika intressen och då i synnerhet klanintressen. Man uppger vid förfrågan att man inte bryr sig om klanintressen. Det var heller ingen fråga som man ville svara på!
Företagare har intresse av att göra pengar och det är det övergripande motivet för verksamhet var
det som jag fick till svar när jag på olika sätt försökte förstå handelskammarens roll i samhällsbygget. Olika försöka från min sida att förstå om klanbalansen spelat någon funktion vid val av
funktionärer inom föreningen gav inget klart besked.
Handelskammaren försöker att hålla sig vid sidan om den aktiva partipolitiken. De har vid några
tillfällen försökt ingripa i konflikter mellan företagare och regeringen. Enligt egen utsago har det
gett positiv resultat. Ett exempel har varit motsättningar mellan stat och företagare avseende växelkurs. Det finns idag en officiell växelkurs på 3 500 SSh/dollar och en reell på ca 7 000
SSh/dollar. Den officiella används vid beräkning av import och regeringen ville vid något tillfälle
ersätta den med den reella. Näringslivet vill inte drabbas av ökande kostnader utan föredrar givetvis den lägre kursen. Resultatet blev en kompromiss och den officiella kursen höjdes till det belopp som gäller idag. Handelskammaren medlade och övertygade att det skulle vara en fördel att
hålla nere kostnaden för importerade varor så att inte folk drabbas. En svensk reflektion blir ju
att företagarnas övervinst blir ganska rejäl även utan att lägga på några extra kostnader på varan i
handeln.
Journalistförbundet8
Den enda yrkesorganisation i Somaliland som verkligen kan sägas ha haft ett inflytande på statsbygget i Somalia är journalistförbundet i Somaliland. Det kan sägas trots att Somalilands journalistförbund bildades så sent som i början av 2003. Men journalister och media har spelat och spelar en stor roll i bygget av en nationell identitet i Somaliland. Det har varit en process som pågått
sedan upplösningen av Somalia 1991. De första exemplen på oberoende tidningar stencilerades
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och spreds på gatorna i de större städerna direkt efter den gamla auktoritära regimen fallit. Det
var första gången människor fick tillgång till media som inte var strikt kontrollerad av staten. Den
oberoende pressen har sedan dess ansett sig som en förkämpe för fred, mot maktpolitik, mot
anarki och mot en klanbaserad utveckling9. Pressen har alltsedan dess i försökt arbeta i denna
anda och skapa ett utrymme för allmänhetens information och inflytande på samhällsutvecklingen i Somaliland. Massmedia har en viktig roll att fylla genom att artikulera fler stämmor i samhällsbygget.
Arbetet på att bilda en journalistförening har pågått sedan början av 90-talet. Det resulterade i en
organisation 1995 som efter en kort tid föll samman i samband med konflikten i Hargeisa under
samma period. Tanken om behovet av en förening fanns kvar och diskussionen pågick fram till
2002 när en förberedelsekommitté skapades med representanter från olika media i landet. Konstituerande konferens hölls sedan i februari 2003 och 16/3 2003 beviljades SOLJA föreningstillstånd av Informationsministeriet. SOLJA leds av en 17 man stark ”executive council” och planerat är kongresser vart annat år. En av huvudpunkterna för SOLJA är att arbeta för medlemmarnas säkerhet men även att försvara yttrandefriheten generellt i Somaliland.
Solja har idag 136 medlemmar representerade följande media: Radio Hargeisa som är statlig och
TV Somaliland som är privat. Radio Hargeisa återutsänder f ö BBC:s sändningar.
Det finns idag 3 engelskspråkiga veckotidningar, 3 dagliga tidningar och 3 arabiskspråkiga veckotidningar. Det hör till saken att det endast finns två tryckpressar i landet, varav en privat. Båda
pressarna är i mycket dåligt skick vilket syns på tidningskvaliteten.
Pressen har en avgörande rollen som den ”tredje” statsmakten i Somaliland. Det är inte helt riskfritt utan arresteringar äger rum med ojämna mellanrum. Det innebar att redan i juli 1992 skedde
första arresteringarna av journalister. Det har fortsatt men i takt med samhällsutvecklingen har
arresteringarna skett mer sällan och att en normal domstolsprocedur sker och inte godtyckliga
arresteringar.
Summering
Avsikten var att försöka få en inblick om facklig eller yrkesmässig organisering har fungerat över
klangränser och därmed vara ett verktyg för ett enhetligt samhällsbygge i Somaliland. Men också
givetvis att undersöka i vad mån det finns exempel på sådan organisering. Undersökningen är inte
tillräckligt omfattande för att kunna ge ett svar på huvudfrågeställningen. Den snabba utvecklingen av det civila samhället i Somaliland kommer säkert att resultera i att människor organiserar sig
i intresseorganisationer för att tillvarata sina intressen. Det kanske inte nödvändigtvis i första
hand kommer att resultera i fackföreningar utan närmast är yrkesorganisationer aktuella. Men
människor som arbetar inom service, byggnation, transport har mycket att vinna på att organisera
sig. Huvudskälet är för att stärka sin position i samhället och av bara farten kan man hoppas att
det innebär en starkare betoning av känslan för samhället och i mindre grad för klanen.

Uppsala 2004-09-27

Gunnar Kraft
Stjernhjelmsgatan 13 B
753 33 Uppsala
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Personer och organisationer
Abdi Shafec
Abdikarim A. Moge
Abdillahi Adam Omar

Abdullahi Dirie Jama

Abdirahman Mohammed Elmi
(Hallsberg)
Ahmed Da’ar

Ahmed Hussein Esa

Ahmed Ibrahim Awaleh
Airi Toivonen

Amina Haji Ibrahim
Amina Warsame
Anab Ahmed
Faisal Ali Sheikh

Farha Suleiman
Farhan Adam Haibe
Fatima Jibrell

Edna Aden

Hussein Ali Nur
Ismail Issa Abrar
Ismael Hussein Omar

Jan Erik Wänn

Jama Abdillahi Shuriye

Jama Yasin Ibrahim

Kari Mette Monsen
Khadir Mahamed
Liban Mawel Shire

Mohammed Yusuf Iman
Omar Sheikh Abdillahi
Peter Njuguna

Somalilandsvensk på besök (och även tolk i Gebiley)
Havoyoko
E-mail: havoyoko@hotmail.com
Somaliland Journalist Association (SOLJA)
Generalsekreterare
E-mail: soljasl@hotmail.com
Somaliland Chamber of Commerce, Generalsekreterare
E-mail: hargcham@yesic.com
Tfn: 42 61 72 (mobil)
FOPAG financial manager
E-mail: fopaghar@hotmail.com
Manager Somaliland Teacher Education College (STEC),
E-mail: teachersomaliland@yahoo.com
Tfn: 42 87 56 (mobil)
Institute for Practical Research & Traning IPRT Director,
E-mail: ahesa@rocketmail.com
Web: www.iprt.org
Tfn: 42 78 07 (mobil)
Candlelight, tel 523146, mob 426069 men även ordförande för COSONGO
International Solidarity Foundation (ISF Finland)
E-mail: airitoivonen@hotmail.com
Tfn: 427953 (mobil)
Female-Headed Households Association, Ordförande
Somaliland Women’s Researh and Action Group (SOWRAG), Director
Volontär – barnmorska Göteborgs Initiativet (Fedha)
Somaliland Journalist Association (SOLJA)
Ordförande
E-mail: jamhuriya@yahoo.com
Lärare Beer
General Assistance and Volunteers Organisation GAVO/Berbera
Horn of Africa Relief and Development Organisation HORN RELIEF Director
E-mail: hrnairobi@hornrelief.org
Website: www.hornrelief.org
Edna Aden Maternity Hospital, Sjukhusdirektör
Utrikesminister
E-mail: ednahospital@hotamil.com
Web: www.ednahospital.netfirms.com
Somaliland Journalist Association (SOLJA)
FOPAG Director Hargeisa HQ
COSONGO Executive Director
E-mail: cosongohrg1@telesom.net
E-mail: cosongoharg@hotmail.com
Tfn:
Danish Refugee Council Country Director
E-mail: drchargeisa@hotmail.com
Tfn: 42 67 98 (mobil)
Forum for Peace and Governance FOPAG Executive director
E-mail: fopaghar@hotmail.com
Tfn: 49 60 98
Danish Refugee Council + Somaliland Nordic Relief
E-mail : jama_ibrahim@hotmail.com
Tfn 43 63 40 (mobil)
Norwegian Refugee Council
E-mail: karimette_monsen@hotmail.com
Somaliland TV, programme officer
E-mail: khadiir05@hotmail.com
Haatuf Media Network (Somaliland Times)
E-mail: haatufnews@hotmail.com
Web: www.somalilandtimes.net
Somaliland Chamber of Commerce
HAVOYOKO, Director, tel 428854
E-mail: havoyoko@hotmail.com
IAS Hargeisa, Projekt Manager
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E-mail: peter.njuguna@ias.nu
Tfn: 52 54 06 (mobile)
East African Renaissance Centre for Social Research, Media and Development,
Director
E-mail: rashid108@hotmail.com
Tfn: 42 94 98 (mobil)
Pastoral & Environmental Network in the Horn of Africa PENHA, Country
Representative
E-mil: penhasid@yahoo.co.uk
Tfn: 42 71 10 (mobile)

9

