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Somaliland – Afrikas  
bäst bevarade hemlighet

För drygt 20 år sedan kollapsade  
Somalia, och stora delar av 
 regionen föll i djup kris. Men 
det forna brittiska  protektoratet  
 Somaliland valde en annan väg 
och är idag ett fredligt, demokra
tiskt klansamhälle.  

I stort sett på egen hand har man 
med en statsbudget  som en svensk 
småkommun startat  ett tusental 
grundskolor  och sju universitet. 
Det hålls fria val och flera makt
övergångar har skett utan proble

matik. Det demokratiska arbetet 
och de allmännyttiga verksamhe
terna har fått stöd från bland an
nat Sverige.

Unga behöver arbete
Somaliland har sedan länge 
 bekämpat piratverksamheten och 
de terroristorganisationerna som 
är verksamma i Somalia. Trotts 
att man inte fått internationellt 
 erkännande har man en fungeran
de förvaltning, polisväsende, armé 
och en offentlig sektor. 

Vad som behövs nu är arbeten. 
Landet saknar inte naturtillgång
ar och har ett strategiskt läge vid 
Adenviken. Den längsta gränsen 
går mot Etiopien, en tillväxtmark
nad utan egen kust. Somalilands 
vice president Abdirahman Ab-
dilaahi Ismail har understrukit 
vikten av att skapa arbetstillfällen 
åt landets unga så att de inte fres

tas att flytta utomlands eller dras 
till piratverksamhet och terrorist
organisationer.

Företagsprojekt på gång
Svensken Mikael Torstensson 
är rådgivare åt den somaliländ
ska  regeringen och investerare i 
 landet.  Han menar att omvärlden 
just nu har ett unikt tillfälle att på
verka hela regionen.

– Vi har möjligheter att stärka  den 
demokratiska processen  genom att 
utveckla Somalilands näringsliv.  
Möjligheterna till investeringar är 
många, och tillgången på kompe
tent personal stor. Arbetslösheten 
bland universitetsutbildade ung
domar är 70 procent.

I samråd med den somaliländ
ska regeringen håller Mikael 
 Torstensson på att starta företags
projekt inom allt från mineral
utvinning, infrastruktur och fiske 
till lantbruk och köttproduktion. 
Många verksamheter drivs utifrån 
det nystartade bolaget Swedinvest 
Scandinavia AB. 

– Vi tror att Somaliland kan 
 utvecklas till ett mönsterland på 
Afrikas horn. Ett exempel på hur 
man kan skapa ett demokratiskt  
samhälle byggt på mänskliga 
 rättigheter och med ett blomst
rande näringsliv mitt i ett klan
baserat samhälle. 
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I ett område härjat av svält och krig har 
 Somaliland lyckats gå mot strömmen. Här råder 
demokrati och tillväxt, och landets ledare efterlyser nu 
 internationella investeringar för att få fart på  näringslivet.

fakta

■■ Efter självständigheten från 
britterna gick Somaliland i union 
med Italienska Somaliland med 
målet att alla somaliska områ
den på afrikas horn skulle enas 
under en flagga. Detta skedde 
aldrig. förtrycket mot Somaliland  
eskalerade, och Mogadishu
regimen anföll befolkningen med 
tiotusentals döda som följd. 
klanerna i Somaliland  valde då 
att lämna unionen och utropade 

en självständig republik. 20 år 
senare är Somaliland ett stabilt 
samhälle mitt i en mycket orolig 
del av världen. 

■■ Namn: Republiken 
 Somaliland.

■■ Invånare: över 3,5 miljoner
■■ Yta: 137 600 km2  (cirka 3 

gånger större än Danmark).
■■ Huvudstad: Hargeisa. 
■■ Status: Självständig stat som 

inte är erkänd ännu.
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SolENErgI är ett av områdena som  
Swedinvest Scandinavia AB utvärderar för investeringar. 
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