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Leven

Drie Somaliërs en een Ethiopiër geven hun visie
op de hongersnood in Oost-Afrika en vertellen
over hun eigen vlucht naar Nederland. ‘Er zit
ook familie vanmij in de tentenkampen.’
Door Evelien Flink en Matthea Westerduin Foto’sAdriaan van der Ploeg

Somalië zit steeds
in mijn hoofd

Vlak voordat in Somalië in 1992
de hongersnood uitbrak, vluchtte
Ismail Moalim (1984) samen met
zijn ouders, broer en zussen naar
Nederland. Nu studeert hij Public
Administration in Leiden, en zet
hij zich in voor zijn geboorteland
als lid van de jongerenorganisatie
Somali Next Generation (SNG).

Wat kunt u zich nog
herinneren van Somalië?
‘Vooral vage beelden. In december
1989 brak de oorlog in Zuid-Soma-
lië uit doordat de rebellen in op-
stand kwamen tegen het regime
van dictator Muhammad Siad Bar-
re. Ik weet ook nog hoe blij ieder-
eenwas toenhet regime in 1991 ein-
delijk werd verjaagd. Ik zal nooit
vergeten dat ik op 26 januari een
cartoon van een vluchtende Barre
in de krant zag.’

Maar toch zijn ook jullie kort
daarop gevlucht.
‘Klopt. Nade val vanhet regimevan
Barre ging alles bergafwaarts. Zijn
troepen sloegen plunderend op de
vlucht, waardoor veel vruchtbare
akkers werden verwoest in rijke
landbouwgebieden. Hierdoor mis-
lukte de oogst, waarop in 1992 hon-
gersnood uitbrak. Meer dan
300 duizend mensen stierven dat
jaar van de honger.’

Wat waren uw eerste
indrukken van Nederland?
‘Ik herinnerme vooral het weer. De
kou, de sneeuw en hoe dat voelde.
Ook viel het me op hoe gesloten en
op zichzelf Nederlanders waren.
Op straat gaanmensenniet gemak-
kelijkmet elkaar in gesprek.’

Hebt u het idee dat

Rachel Tocklu (1966) vluchtte tij-
dens de burgeroorlog in Ethiopië
met haar moeder naar Nederland.
Tien jaar geleden startte Tocklu
haar bedrijf Teampro dat bemid-
delt tussen bedrijven in Neder-
land en ondernemers in Ethiopië.

In de jaren zeventig was er
een zware hongersnood in
Ethiopië. Wat kregen mensen
zoals u, die niet in dat
gebied woonden, daar van
mee?
‘Die gebieden waar hongersnood
was, waren dunbevolkt en ver van
ons vandaan. Ik wist niet van de
hongersnood. Op school hadden
we Engelse leerboeken. Daardoor
wist ik eerderwat er zich in Londen
afspeelde dan in Ethiopië. Maar
wat konden we ons voorstellen bij
seizoenen of Sneeuwwitje? In Ne-
derland leren kinderen eerst over
hun eigenomgeving. Dat is belang-
rijk, omdat je pas dan in staat bent
je land verder te helpen.’

Wat zijn uw eerste
herinneringen aan
Nederland?
‘Toen ik in Rotterdam een groep
kinderennaar school zaggaan, ben
ik hen achterna gelopen. Ik ver-
stond geen Nederlands, maar het
gaf me eengoedgevoel: ik doe iets.’

Er was een zware
burgeroorlog toen u uit
Ethiopië vluchtte. Wat
merkten u daarvan?
‘Als ik aan Ethiopië denk, zie ik niet
meteenbeelden vandeoorlog voor
me. Wel weet ik dat ik een maand
niet naar school kon, omdat het te
gevaarlijk was. Ik realiseerde me
beter wat er aan de hand was toen

ik in Nederland kwam. Als ik hier
politie zag, hoefde ik niet bang te
zijn. Ik kon hier gewoonmidden in
de nacht gaan stappen. Dat was in
Ethiopië ondenkbaar.’

Was u veel bezig met de
situatie in Ethiopië?
‘Door de actie van Live Aid in 1985
ben ik heel erg geschrokken. Ik rea-
liseerde me niet dat de hongers-
nood zo ernstig was. Met het inge-
zamelde geld moest de hongers-
nood toch opgelost kunnen wor-
den, dacht ik toen. Maar dat ge-
beurde niet. Ik denk nu dat handel
beter is dan hulp.

Staren we ons in het Westen
blind op het geven van hulp?
‘Ja. Het is een illusie dat hetWesten
de problemen in Afrika moet op-
lossen. ’

Wat vindt u van de beelden
van Giro 555?
‘Ik denk dat de beelden van uitge-
hongerde mensen en stervende
kinderen geen economische veran-
dering zullen brengen. De oplos-
sing moet van de Oost-Afrikanen
zelf komen. Natuurlijk kan het in-
gezamelde geld mensen in Oost-
Afrika helpen om ondernemingen
te beginnen, maar we moeten de
verantwoordelijkheid niet overne-
men. Samenwerken is het beste.’

Wat stoort u het meest in de
berichtgeving over De Hoorn
van Afrika?
‘Er wordt over Afrika nog steeds ge-
sproken alsof het een verloren con-
tinent is. Ik zie nu daar de vooruit-
gang. Dat beeld moet bekend wor-
den, niet alleen het beeld van hon-
gerige Afrikanen die zielig zijn.’

INTERVIEWS BEELDVORMING OVER HONGER IN AFRIKA

Ismail Moalim studeert Public
Administration in Leiden, en is lid
van de jongerenorganisatie
Somali Next Generation (SNG)

Rachel Tocklu studeerde scheikunde en werkte als milieu-
adviseur bij Akzo Nobel. Tegenwoordig heeft ze haar eigen
bedrijf.

➤

➤


