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Stella Ismail (1965) vluchtte in
1997 vanuit Mogadishu, de hoofd-
stad van Somalië, naar Neder-
land. Met haar stichting African
Sky zet ze zich in voor Somalische
vrouwen in Nederland en vrou-
wenrechten in Oost-Afrika.

Waarom bent u gevlucht uit
Somalië?
‘Ik ben een rebel, ik wilde vrijheid.
Mogadishu was voor mij te klein
geworden. Mijn ouders kwamen
uit de middenklasse, dus ik heb
een goede jeugd gehad, maar ik
wilde een ander soort vrijheid.’

Wat mist u?
‘Via Facebook zag ik weer oude fo-
to’s van Somalië. Foto’s van bruilof-
ten en feesten uit 1984. Wat zagen
de mensen er modern uit. Wat een
verschil met nu. Maar het Somalië
van die foto’s bestaat nietmeer.’

Welke beelden heeft u van
het oude Somalië?
‘Ik ben opgegroeid in de hoofdstad
van Somalië, Mogadishu. Nergens
anders was het zo mooi: de witte
stranden, de oude wit-geschilder-
de huizen, de musea, de theaters,
de kerken en moskeeën. Het leek
op de Côte d’Azur in Frankrijk.
Maar alles is in de jaren negentig,
tijdensdeoorlog, verwoest endoel-
gericht kapotgemaakt door de
moslimfundamentalisten. Het was
een dubbele oorlog. Niet alleen
hebben we 10 miljoen mensen ver-
loren, onze geschiedenis werd uit-
gewist. Watmoetenwe onze kinde-
ren vertellen? Die kun je alleen
plaatjes laten zien van vroeger.
Daar ben ik boos en verdrietig om.
Er is honger in Somalië,maar dat is
niet het enige probleem.’

Wat vind u van de hulpacties?
‘Er is vaker droogte en honger in
Somalië geweest. Als de problemen
niet structureel worden aange-
pakt, is het over een aantal jaar
weer zo erg. Ikmis goede coördina-
tie. Mensen hebben niks aan fles-
sen Spa blauw of een kilo suiker.’

Begrijpen wij wat er nu in
Somalië speelt?
‘Nee. Mensen weten niet dat de no-
maden in Zuid-Somalië en Moga-
dishu al twintig jaar worden on-
derdrukt: dat is niet iets van één
dag, maar dat gaat over drie gene-
raties. Het zijn de vrouwen die de
afgelopen twintig jaar de econo-
mie en landbouw draaiende heb-
ben gehouden. Er is veel geweld te-
gen hen. Zelfs in de vluchtelingen-
kampenworden zij verkracht.’

Hoe zet u zich in voor
Somalië?
Er zit ook familie vanmij in de ten-
tenkampen. Maar ik heb gehoord,
dat ze het relatief goed maken. Ik
stuur geld, maar dat doen alle So-
maliërs die in diaspora wonen.
Geld geven is niet genoeg, ik wil er
naartoe om bij de mensen te zijn
en te doen wat nu nodig is: kinde-
ren wassen en voeden bijvoor-
beeld.

Hoe kijkt u naar de toekomst
van Somalië?
‘Ik hoop dat er vrede komt. Drie ge-
neraties zijn er verloren gegaan.
Somalië is een van de vijf onveilig-
ste landen van de wereld. Wat ver-
wachtdewereld vanons?Niemand
interesseert zich voor de mensen-
rechten in Somalië. Als er niets ge-
beurt, verdwijnt Somalië. Dan is
ons land vergeten.’

In 1974 vluchtte Mohamed Hersi
(1972) samen met zijn ouders,
broers en zussen van het Somali-
sche platteland. Het gezin kwam
terecht in een tentenkamp in
Oost-Ethiopië. Hersi is schoolarts
bij de GGD Amsterdam.

Wat kunt u zich nog
herinneren van jullie verblijf
in het tentenkamp?
‘Ikwas natuurlijk nog erg jong, dus
het zijn vooral flarden. Zo herinner
ik me de lange rijen tenten, en hoe
bang ik als jongetje was om er te
verdwalen. Verder weet ik nog hoe
ik samen met mijn familie in het
voedingscentrum zat. Mijn jongste
zusje en ik leden allebei aan zeer
ernstige diarree.Wat ikmeook kan
herinneren, is dat ik steeds door
verschillende vrouwen werd opge-
pakt, en vervolgenswerdmeegeno-
men naar plaatsen waar voedsel
werd uitgedeeld. Kinderen werden
wel vaker uitgeleend. Op deze ma-
nier hoopten vrouwen een extra
schepje pap te krijgen.’

U noemt alleen uw jongste
zusje. Hebben jullie het kamp
weer als gezin verlaten?
‘Ik herinner me alleen haar, maar
oorspronkelijk bestond ons gezin
uit acht kinderen en onze ouders.
Wat er inhet tentenkampmetmijn
andere broers en zussen is ge-
beurd, weet ik niet precies. Mijn va-
der leeft al lang niet meer en mijn
moeder, die in Somalië woont,
praat er liever niet over. Wat begrij-
pelijk is, ze heeft op jonge leeftijd
kinderen verloren.’

Hoe voelt honger?
‘Ik denk dat echte honger voelt als
een langzame dood. Je eet steeds

minder, waardoor je steeds zwak-
ker en suffer wordt. Uiteindelijk
eet je zelfs helemaal niets,maar ho-
pelijk voel je tegen die tijd ook
niets meer. Ik kan nog steeds geen
eten weggooien.’

Geven de Nederlandse media
de huidige situatie in
Somalië goed weer?
‘Niet helemaal. Deze hongersnood
wordt niet alleen door droogte ver-
oorzaakt. Andersdan inde jaren ze-
ventig, wordt de situatie nu verer-
gerd door de radicaal-islamitische
beweging Al-Shabaab. Daarom is
het er in Zuid-Somalië nu zo slecht
aan toe. Al-Shabaab laat geennood-
hulp toe. Daarbijmagde bevolking
niet het gebied ontvluchten. Die
mensen worden dus gegijzeld. Ik
vermoed dat de meeste Nederlan-
ders dit niet weten.’

Heeft het zin geld te
doneren?
‘Ik weet dat veel Nederlanders dat
zonde vinden, aangezien slechts
een deel uiteindelijk bij de Soma-
liërs terechtkomt. Maar die men-
sen zijn ook blij met een deel van
wat jij geeft.’

Hoe zet u zich in?
‘Het geld dat ik zelf inzamel, stuur
ik naar mijn neef in Somalië. Hij
werkt bij een lokale hulporganisa-
tie. Ik probeer op alle mogelijke
manieren te besparen. Waarom
zou ik nu op vakantie gaan, als ik
met dat geld ook levens kan red-
den? Daarnaast zet ik me samen
met de Somalische gemeenschap
in Nederland in voor Hiilqaran,
een beweging die pleit voor demo-
cratie. Somalië zit voortdurend in
mijn hoofd.’

Mohamed Hersi heeft zich aangesloten bij Hiilqaran, een be-
weging die pleit voor democratie in Somalië. Hij is opgeleid
tot arts.

Stella Ismail studeerde in Somalië economie en pedagogiek.
In 2000 werd ze gevraagd lid te worden van het Nederland-
se platform voor Afrikaanse belangen, African Sky.

De Somalische burgeroorlog
Eind jaren tachtig brak in Somalië een burgeroorlog uit, die diverse keren van karakter – en

van deelnemers – is veranderd, maar nooit is afgelopen. Ook kreeg Somalië te maken met de
afscheiding van gebieden (het noordelijke Somaliland, Puntland), interventies door de VN en

de Verenigde Staten, en gewapende conflicten met buurland Ethiopië.
Al sinds de jaren negentig is Somalië een onnavolgbare lappendeken van gebieden onder controle

van krijgsheren en milities. Aanvankelijk ging de strijd tussen de in 1991 afgezette marxistische
president Siad Barre en zijn tegenstanders. De laatste jaren spelen islamistische milities een

grote rol. De meest radicale afsplitsing daarvan, Al-Shabaab, heeft het zuiden en midden
van het land (maar niet de hoofdstad Mogadishu) in handen. De aanhoudende strijd verergert de

humanitaire crisis als gevolg van de droogte in de regio.
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Nederlanders begrijpen wat
er nu in Somalië speelt?
‘Nee. Veel mensen denken dat de
honger in Somalië nooit zal eindi-
gen, omdat deze door droogte
wordt veroorzaakt en je het kli-
maat nu eenmaal niet kunt veran-
deren. Maar de huidige situatie
wordt juist veroorzaakt door de
oorlog tussen Al-Shahaab en de
door het Westen gesteunde rege-
ring. HetWestenwist al lang dat de
droogte tot een voedselcrisis zou
leiden, maar besloot geen hulp te
sturen in de hoop dat ook het re-
gime vanAl-Shabaab zou afsterven.
Eigenlijk wordt de hongersnood
dus gebruikt als machtsmiddel.’

Een vrij complex verhaal.
‘Misschien is het begrijpelijker als
mensen het aan iets bekends kun-
nen relateren. De Hongerwinter
van 1945 bijvoorbeeld. Die werd
toch ook niet alleen door de stren-
ge winter veroorzaakt? De bezet-
ting vandeDuitsers leiddedestijds
tot hongersnood.’

Sommige Nederlanders
geven geen geld omdat zij
vrezen dat het niet goed
terechtkomt.
‘Dat mensen zich daarover zorgen
maken, begrijp ik volkomen. Maar
niet doneren betekent dat wij toe-
laten dat honderdduizenden men-
sen sterven van de honger. Je kunt
ook geld geven aan kleinschalige
hulpacties zoals bijvoorbeeld Save
Our Somalia (S.O.S) van SNG.
‘Ik zou nu eigenlijk aan mijn mas-
terscriptiemoetenwerken,maar ik
zet me liever in. Ik kan niet rustig
achter mijn bureau zitten, weten-
de dat er mensen verhongeren in
Somalië.’


