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S O M Á LS KO  - FE D E RA CE   N E B O   D E FIN ITIVN Í RO ZPA D  ?

Č ervencové jednání více než 300 zástupců  Mezivládního ú řadu pro rozvoj (IGAD),
ú střední prozatímní vlády a 20 ozbrojených frakcí pů sobících na ú zemí Somálska
o přechodním uspořádání jeho federální správy, znovu obrátilo pozornost k této
východoafrické zemi, které akutně hrozí definitivní rozpad. Již dnes je její ú zemí rozděleno na
4 oddělené oblasti – de facto nezávislou Republiku Somaliland na severu, autonomní oblast
Somálský stát Puntland na východě,  autonomní Stát Jihozápadní Somálsko a zbytek
Somálské republiky severně od hlavního města Mogadiša k hranicím Puntlandu (viz mapa).

Pro upřesnění zrekapitulujme, že Republika
Somaliland (The Republic of Somaliland) byla
vyhlášena 18.5.1991 na ú zemí bývalého
protektorátu Britské Somálsko, když místní
přestavitelé zrušili deklaraci, kterou se na Britech
právě nezávislý Somaliland (od 26.6.1960) zavázal
k 1.7.1960 vstoupit do nově vyhlašované Somálské
republiky. Republika zahrnuje 6 oblastí
(Severozápadní, Awdal, Sahil, Togdheer, Sool a
Sanaag) a jejím hlavním městem je Hargeisa.
Kmenoví náčelníci z oblastí Sool (část), Východní
Sanaag, Bari, Severní Mudug a Mugal svolali do
města Garowe v květnu 1998 ú stavní konferenci,
v jejímž prů běhu vyhlásili 23.7.1998 autonomní
oblast Puntland (hlavní město Garowe). Její vláda
nikdy nepožadovala nezávislost nebo odtržení od
zbytku Somálska, ale naopak usiluje o zachování

jeho ú zemní jednoty a obnovení ú střední vlády budoucí Somálské federativní republiky.
Ú stava, schválená v referendu v r. 2002, definuje Somá lský stá t Puntland (The Puntland State
of Somalia) jako samozvanou autonomní oblast Somálska. Posledním secesionistickým
ú tvarem na ú zemí Somálska je autonomní Stá t Jihozá padní Somá lsko (The State of South-
West Somalia), který 1.4.2002 vyhlásila na ú zemí obývaném genocidou zkoušených kmenů
Digil a Mirifle, v oblastech Bay a Bakol, Armáda odporu Rahanweinu (RRA). Stát usiluje
o osvobození zbývajícího somálského ú zemí, okupovaného navzájem bojujícími milicemi
kmenových náčelníků , a o vytvoření federativně uspořádaného Somálska. Stát tvoří 6 oblastí
na jihu Somálska – Bay, Bakol, Dolní Jubba, Střední Jubba, Gedo a Dolní Shabelle, jeho
hlavním městem je Baidoa.

Zatímco vlajka Republiky Somaliland je všeobecně známa1), zavedena byla
14.10.1996 2) a uzákoněna byla ú stavou přijatou 31.5.2001,3) vlajky zbývajících dvou států
jsou dosud známé málo. Deklarace autonomní oblasti Puntland z r. 1998 stanoví v čl. 3, že
vlajkou, znakem a hymnou Puntlandu zů stanou po 12 měsíců  od jejího přijetí symboly a



hymna Somálské republiky,4) první informace o
jiné vlajce se objevily až začátkem r. 2003.
Obdobně jako v případě Somalilandu, i tady by
se puntlandskou vlajkou stal symbol vedoucí
politické síly oblasti – Fronty pro osvobození
Západního Somálska – tři vodorovné pruhy
(zelený, bílý a červený) se světlemodrým
trojú helníkem při žerdi a bílou pěticípou hvězdou
uprostřed něho.5) Pruhy odpovídají vlajce
Somalilandu, s nímž se Puntland pře o
svrchovanost nad oblastmi Sool a Sanaag,
trojú helník pak připomíná vlajku Somálska, o
jehož setrvání v současné podobě Puntland
usiluje. Jiné zdroje však potvrzují setrvávání u
praxe používání symbolů  Somálska. I když
nemáme k dispozici překlad puntlandské
ú stavy,6) je zřejmé, že v jejím článku 3.3 nejsou
vlastní symboly popsány a je zde odkaz na
symboly somálské. V listopadu 2002 se objevily
zprávy o vlajce Jihozápadního Somálska, kterou
tvoří tři vodorovné pruhy stejné šíře –
světlemodrý, červený a tmavozelený s tím, že
ú zké černé proužky oddělující prostřední pruh od
obou krajních jdou na vrub jeho šířky; kruh šesti
pěticípých hvězd leží v modrém pruhu při žerdi.7)

Bližší informace dosud nejsou k dispozici.

Jaroslav Martykán

Prameny:

(1)Vexilologie č. 106, s. 2022; symboliku (zelený pruh –
prosperita, bílý – mír, červený – krev prolitá bojovníky za
osvobození, šaháda – islám, černá hvězda – zánik ideje
jednotného Somálska) přináší konference FOTW podle (2).
(2) http://www.efb.ch/flaghs/so-mlan.html ze 7.8.2003.
(3) http://www.somalilandforum.com/Revised-
Constitution.htm z 9.5.2002.
(4) http://fotw.vexillum.com/flags/so-punt.html ze
7.8.2003.
(5) http://members.tripod.com/-Puntland/main.htm ze
7.8.2003.
(6) http://members.tripod.com/-Puntland/axiga.htm ze
7.8.2003.
(7) http://www.arlaadi.com./f.html z 6.8.2003.
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