
  På dansk Af somalia  
Informationsmøde om situationen i Somalia efter, Kulan Warbixineed oo kusaabsan xaaladda ay 

Soommaaliya kusugantahay kadib markii soo galeen 
Ciidamada Itoobiya oo ay caawinayaan ciidamada 
maraykanku. Kulan kan waxaa soo abaabulay ururka 
Enhedslistens waxaana kala qayb qaanadaya ururo 
Soomaliyeed iyo Soomaalida reer aarhus. 

at etiopiske tropper støttet af USA er gået ind i Somalia. 
OPLÆG VED: 

VAGN RASMUSSEN, 
STS SOMALIA 

OSMAN FARAH (Cand. Pol), 
ABDIWAHAB (Tidligere lektor i Somali national universitet) WAXAA KAHADLAYA: 

LØRDAG D. 10. MARTS  KL. 13.45 VAGN RASMUSSEN,  
TOUSGÅRDSLADEN, STS SOMALIA  

EDWIN RARHSVEJ  6B ABDIWAHAB  
BRABRAND OSMAN FARAH  

Vagn Rasmussen fra STS International Solidarity og STS Somalia,  
Abdiwahab tidligere Lektor i Mogadishu universitet, Osman Farah (Cand.pol.) 
og selv somalier, vil fortælle om konflikten, som atter har gjort Mogadishu 
usikker for dens indbyggere, og som har sendt masser af somaliere på flugt fra 
bombeangreb og krigshandlinger.  Vagn Rasmussen har for nylig været i 
Kenya til World Social Forum og tæt på begivenhederne.  

WKHTIGA IYO MEESH 
SABTIDA. 10. MAARSO  SAC. 13.45 

TOUSGÅRDSLADEN, 
EDWIN RARHSVEJ  6B 

BRABRAND 
Vagn Rasmussen oo metelaya  STS International Solidarity iyo 
STS Somaliya,  Cabdiwahab  iyo Cisman Faarax oo metelaya 
somaaliya, waxay inoo sheegi doonaan arinta cakiran  ee ka 
jirata Soomalya  siiba magaalada Muqdishu oo dadka kunooli 
uga qaxayaan amaandaro awgeed. Vagn Rasmussen wuxuu 
tegey mar dhoweyd Kenya isagoo tegi kari waayay Somaaliaya, 
dagaalad iyo amaandarada kajirta daraadeed  wuxxu kaqayb 
galay kulankii ”World Social Forum”.  Somaaliya waxaan 
ognahay in lahilmaamay oo hadda kahor aysan cidina 
kahadlijirin. Markay Muqdisho qabteen Maxkamadihii 
islaamiga ahaa waxay keeneen nabad iyo kala dambayn. 
Maxkamadihii waxay kufideen meelo badan oo ay kamidtahay 
Kismayo kadibna waxay hareereyeen Baydhabo oo xarun u 
ahayda DFKM. Waxaa bilowday wadahadal nabadeed laakiin 
waxaan sugin in ay wax kaso baxaan wadahadalkaan oo soo 
weeraray Somaliya dowlada deriska la ah ee itoobiya.  Waxa 
kale oo lalayaabat soogelidda USA . Arimahan isku murugsan 
ee somaliya waxaa wax inoo ga sheegaya Vagn, Abdiwahab iyo 
Cismaan.

Situationen i Somalia er kompliceret. USA hævder at være på jagt efter Al-
Qaida-medlemmer, men det var civile, der blev ramt af bomberne ved grænsen 
til Kenya.  
Etiopien hævder at beskytte overgangsregeringen, som støttes af USA, EU og 
AU. Men overgangsregeringen består i høj grad af tidligere krigsherrer og blev 
forhandlet på plads i Kenya. Somalierne er aldrig blevet spurgt. I Mogadishu 
var der for en gangs skyld ro og orden, da de islamiske domstole havde taget 
magten. Domstolene fortsatte med at erobre Kismayo og omringede derefter 
Baidoa. Men selv om EU d. 20. december havde fået tilsagn fra både 
overgangsregering og domstole til forhandlinger, gik Etiopien alligevel til 
angreb og fik de dårligt bevæbnede domstole og deres tilhængere til at trække 
sig.  Hvad der er på spil, hvorfor USA også her blander sig, og hvem der sker i 
Somalia, vil Vagn Rasmussen, Abdiwahab og Osman forsøge at forklare os. 

ARRANGØRER: 
Enhedslistens Anti-racistiske Gruppe  i samarbejde med Somalisk Forum, 
IFTIN, Somalisk Familieforening, Somalisk Ældreforening og  Somalisk 
Kultur-og Opdragelsesforening.  
 


