1 (42)
MUISTIO

MIG-168269
06.03.00
MIGDno-2016-706

28.06.2016

SOMALIAN TURVALLISUUSTILANNE KESÄKUUSSA 2016

Sisällysluettelo
1.

Yleiset turvallisuusolosuhteet ...................................................................................... 2

2.

Konfliktin vaikutukset siviiliväestöön ............................................................................ 7

3.

Turvallisuustilanne alueittain tammi - toukokuussa 2016 ........................................... 10
3.1.

Lower Jubba ............................................................................................................. 11

3.2.

Gedo ......................................................................................................................... 12

3.3.

Bay............................................................................................................................ 14

3.4.

Bakool ....................................................................................................................... 15

3.5.

Middle Jubba ............................................................................................................. 15

3.6.

Lower Shabelle ......................................................................................................... 15

3.7.

Benadir - Mogadishu ................................................................................................. 18

3.8.

Middle Shabelle......................................................................................................... 22

3.9.

Hiiraan ...................................................................................................................... 22

3.10.

Galgaduud ................................................................................................................ 24

3.11.

Mudug ....................................................................................................................... 24

3.12.

Pohjois-Somalia: Puntmaa ja Somalimaa .................................................................. 25

4.

Ihmisoikeustilanne ..................................................................................................... 25

5.

Humanitaariset olosuhteet ......................................................................................... 26

6.

Lähteet: ..................................................................................................................... 28

MIG-168269

2 (42)

MUISTIO

SOMALIAN TURVALLISUUSTILANNE
Tässä selvityksessä käsitellään Somalian turvallisuusolosuhteita ja siihen
vaikuttavia merkittävimpiä välikohtauksia, joita Somaliassa on sattunut tammikuun ja
toukokuun 2016 välisenä aikana. Selvitys päivittää maatietopalvelun aiempia
vastaavia selvityksiä (Somalia-tilannekuva 27.10.2015 ja Somalia Security Situation
April 2016).
Selvityksen aineistona on käytetty pääasiassa julkista Maahanmuuttoviraston
käytössä olevaa uutisraportointia. Selvitys ei ole kattava siinä mielessä, että siinä
olisi mainittuna kaikki tarkasteluajanjaksona Somaliassa esiintyneet turvallisuuteen
vaikuttavat tapahtumat. Toimittajien työskentelyolosuhteet Somaliassa ovat vaikeat
ja vaaralliset. Etenkin al-Shabaabin alueilta raportointi on hankalaa, eikä kaikista
tapahtumista ole välttämättä saatavilla raportoitua tietoja. Lisäksi monista
turvallisuuteen vaikuttavista välikohtauksista saatavat tiedot ovat puutteellisia.
Aseellisten yhteenottojen vaikutuksista ja niissä menehtyneiden tai haavoittuneiden
lukumääristä ei ole saatavilla tarkkoja tietoja.

1. Yleiset turvallisuusolosuhteet
Somalian yleisissä turvallisuusolosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta parempaan
viimeisten kuukausien aikana. Käytettävissä olevien lähteiden perusteella yleinen
turvallisuustilanne on pikemminkin heikentynyt.1
Merkittävin turvallisuutta heikentävä tekijä Somaliassa on ollut ja on edelleen alShabaabin taistelu Somalian hallintoa vastaan. Vakavimmin konflikti ja siihen liittyvä
yleinen epävakaus vaikuttavat ihmisten arkielämään maan etelä- ja keskiosissa.
Islamistit ovat jatkaneet erilaisia iskuja maan hallintoa, sen turvallisuusviranomaisia
ja sitä tukevia AMISOM-joukkoja vastaan. Käytettävissä olevien lähteiden mukaan
niiden lukumäärä ja intensiteetti ovat nousseet kesän 2015 jälkeen. Iskuja on tehty
aiempaa enemmän myös siviilikohteisiin.2 Tällaisista ovat esimerkkeinä iskut
Baidoassa helmikuussa3 ja Mogadishussa tammikuussa ja helmikuussa4. Iskujen
pääkohteita ovat kuitenkin olleet Somalian hallinto, turvallisuusviranomaiset ja
AMISOM-joukot. Al-Shabaab on tehnyt myös sotilaallisesti ja strategisesti
vaativampia hyökkäyksiä AMISOM-joukkojen tukikohtiin. Niiden yhteydessä on
surmattu useita kymmeniä AMISOM-sotilaita.5
Yleisesti ottaen turvallisuusolosuhteita voidaan kuvata epävakaiksi ja paikoitellen
turvattomiksi. Olosuhteet ovat myös vaikeasti ennakoitavissa. Erilaisia
turvallisuuteen vaikuttavia välikohtauksia ja iskuja sattuu säännöllisen
epäsäännöllisesti maan eri osissa, painottuen kuitenkin maan etelä- ja keskiosiin.6
Al-Shabaab toteuttaa iskujaan suuremmissa strategisesti tärkeissä kaupungeissa,
mutta eniten iskuja tehdään pääkaupungissa Mogadishussa. Erilaisia al-Shabaabin
1

UNSC 2016 s.3 ja s. 10.; Lifos 2016, s. 22.
Lifos 2016, s. 14; UNSC 2016 s.3.
3
Al-Jazeera 2016 a); Shabelle News 2016 af); Radio Dalsan 2016 b).
4
East African 2016 a); UN News 2016 a); East African 2016 b); Long War Journal b).
5
AC 2016; Lifos 2016, s. 14.
6
Lifos 2016, s. 12, s. 19.
2
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tekemiä iskuja ja turvallisuusvälikohtauksia sattuu useita viikon aikana, salamurhia
tai niiden yrityksiä lähes päivittäin.7
Islamistien iskujen luonne on pysynyt pääosin samana. He ovat tukeutuneet pääosin
sissitaktiikkaan, pommi- ja kranaatti-iskuihin ja salamurhiin. Hallitusta tukevat
AMISOM-joukot ovat puolestaan käyttäneet islamistien vastaisessa taistelussa
aiempaan verrattuna kovempia otteita ja siviiliuhreja enemmän aiheuttavaa
raskaampaa aseistusta. Lisäksi Kenian ilmavoimat ja amerikkalaiset
miehittämättömät lennokit ovat iskeneet aiempaa useammin al-Shabaabin
valvomille alueilla kohteinaan islamistien tukikohdat ja järjestön johtajat.8
Islamistien ja hallituksen välisen konfliktin ohella turvattomuutta aiheuttavat
paikalliset klaanien väliset ristiriidat, joille on tullut tilaa sen jälkeen kun al-Shabaab
on joutunut vetäytymään. Turvallisuustilanne voi muuttua nopeasti ja klaanien välillä
kytenyt konflikti voi syystä tai toisesta eskaloitua siviiliuhreja aiheuttavaksi
aseelliseksi yhteenotoksi. Viimeisten kuukausien aikana merkittäviä klaanien välisiä
yhteenottoja on esiintynyt Beledweynessä Hiiraanin alueella, missä osapuolina ovat
olleet Hawiye/Galjeel- ja Hawiye/Jajaele-klaanit. Yhteenottojen seurauksena
alueella sai loppuvuonna 2015 surmansa useita kymmeniä ihmisiä.9 Gedon alueella
Darood/Marehan-klaanin alaklaanit ovat taistelleet keskenään.10 Galkacyossa
marras-joulukuussa 2015 paikallishallinnon ja Puntmaan turvallisuusjoukot kävivät
kahden viikon ajan intensiivisiä taisteluita. Konfliktin syynä oli kaupungin hallintaan
liittyvät kiistat. Yhteenotoissa sai surmansa 20 ihmistä, 120 haavoittui ja 90 000
ihmistä jätti kotinsa turvaa hakiessaan.11
Yhteenottoja on esiintynyt Somalian hallinnon turvallisuusjoukkojen ja AMISOMjoukkojen sisällä ja välillä.12 Säröjä ja ristiriitoja on myös al-Shabaabin riveissä. Osa
islamisteista on ollut valmis irtautumaan al-Qaidasta ja liittymään ISIS-järjestöön.
Tämä on johtanut teloituksien avulla tehtyihin puhdistuksiin al-Shabaabin sisällä.13
Tällä hetkellä osa Somaliasta kärsii pitkään jatkuneesta kuivuudesta. Pahin tilanne
on Somalian pohjoisosissa Puntmaan ja Somalimaan alueilla.14 Niukat resurssit,
kuten pula laitumista ja eläinten juottopaikoista kiristävät ilmapiiriä ja lisäävät
klaanien välisiä konflikteja.15
Somalian pohjoisosissa turvallisuusolosuhteet ovat pysyneet pääosin
muuttumattomana. Verrattuna maan etelä- ja keskiosiin turvallisuustilanne on
parempi.16 Vaikka maan eteläosista kohti pohjoista siirtymään pyrkineet alShabaabin taistelijat ovat onnistuneet luomaan tukikohtia Puntmaan alueelle Golisvuoristoon, he eivät kuitenkaan ole onnistuneet operoimaan ja aiheuttamaan samaa
yleistä epävakautta kuin maan etelä- ja keskiosissa.17

7

Lifos 2016, s. 13 ja s. 22.
Lifos 2016, s.21; AC 2016.
9
Lifos 2016, s. 15.
10
Lifos 2016, s. 15
11
Hiiraan Online 2016 a).
12
Lifos 2016, s. 16; Shabelle News 2016 d); Shabelle News 2016 aj); Shabelle News 2016 ak).
13
Lifos 2016, s. 17.
14
UNICEF April 2016.
15
Lifos 2016, s. 7.
16
Lifos 2016, s. 17,
17
Lifos 2016, s. 17.
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Kärsimistään tappioista ja aluemenetyksistä huolimatta al-Shabaab kontrolloi
edelleen merkittävää osaa Somalian etelä- ja keskiosissa. Valtaosa tästä alueesta
on harvaan asuttua maaseutua. Järjestön taistelijat ovat kuitenkin lähellä niitä
kaupunkeja, jotka he ovat aiemmin menettäneet Somalian armeijalle ja AMISOM joukoille. Islamistitaistelijoiden on raportoitu soluttautuvan kaupunkeihin varsinkin
yöaikaan kaupunkien ulkopuolelta. He kykenevät tekemään iskuja missä tahansa
aiemmin menettämässään kaupungissa maan etelä- ja keskiosissa. Islamisteilla on
myös kannattajia ja ns. nukkuvia soluja kaupunkien sisällä. Ne ovat tarvittaessa
valmiita tekemään ja osallistumaan erilaisiin iskuihin. Järjestö on myös onnistunut
ottamaan aiemmin menettämiään kaupunkeja uudelleen haltuunsa ja pitämään niin
otteessaan eripituisia aikoja. Joskus hallinta on kestänyt vain muutamia tunteja.18
Tärkeimpien kaupunkien ja al-Shabaabilta vallattujen alueiden hallussa pitämiseksi
Somalian turvallisuusjoukot tarvitsevat edelleen AMISOM-joukkojen tukea. On
ilmeistä, että ilman AMISOM-joukkoja al-Shabaab voisi ottaa menettämiään alueita
takaisin. AMISOM-joukkojen vetäminen ei kuitenkaan ole näköpiirissä. YK:n
turvallisuusneuvosto jatkoi maaliskuussa AMISOM-joukkojen mandaattia vuodella,
so. maaliskuun 2017 loppuun.19
Islamistien kontrolloidessa merkittävää osaa Somalian etelä- ja keskiosista monet
kaupungit ovat edelleen kuin saaria al-Shabaabin hallinta-alueella. Kaupunkeihin
johtavat tiet ovat turvattomia, eikä monessa kaupungissa ole lentokenttää. Tämä
rajoittaa merkittävästi liikkumista maan sisällä.20
Somalian liittovaltion vastaperustetut osavaltiot ovat vasta muotoutumassa. Tällä
hetkellä toimintaansa aloittelevat Jubalandin hallintoalue, Lounais-Somalian
hallintoalue ja Galmudugin hallintoalue. Myös Puntmaan on määrä osallistua
Somalian tulevaan liittovaltioon. Somalimaa sen sijaan pyrkii edelleen saamaan
tunnustuksen omalle itsenäisyydelle, eikä näin ollen halua olla osa Somalian
liittovaltiota. Paikallishallintojen tai keskushallinnon mahdollisuudet tarjota turvaa,
oikeussuojaa ja muita palveluita ovat edelleen erittäin heikot, käytännössä
olemattomat.21
Osavaltioiden muodostusprosessi on ollut hidas ja jännitteinen. Siihen on sisältynyt
paikallisten ryhmien valtakamppailua. Ryhmät ja liittoutumat ovat muotoutuneet
pääasiassa klaanipohjaisesti. Yhtenä toimijana ja taustavaikuttajana ovat olleet
myös liike-elämän edustajat, jotka pyrkivät ajamaan omia intressejään sopivia
ryhmiä tai liittoumia tukemalla. Al-Shabaab puolestaan pyrkii hyödyntämään ja
kiihdyttämään eri ryhmien välisiä ristiriitoja oman asemansa parantamiseksi.
Erilaiset liittoumat voivat hajota ja uusia muotoutua nopeasti. Pahimmillaan konflikti
kärjistyy taisteluiksi, joiden taustalla on monia toimijoita ja erilaisia vaikuttumia.
Esimerkkinä tällaisesta on Markan satamakaupungin tilanne helmikuussa. Alueella
ovat pitkään kiistelleet Dir/Bimaal- ja Hawiye/Habr Gedir - klaanit. Al Shabaabin tuen
vaihtuminen bimaaleilta Habr Gedir - klaanille johti siihen, että al-Shabaab otti
Markan tilapäisesti haltuunsa helmikuussa.22 Liittoutumien muuttumista ja paikallisiin
valtakamppailuihin liittyviä yhteenottoja on vaikea ennakoida. Varmaa on, että al-

18

Lifos 2016, s. 13; s. 19.
UNSC 2016 A).
20
Lifos 2016, s. 20.
21
UNHRC 2015, s. 13; Lifos 2016, s.20; USDS 2016; BBC News 2016 b).
22
Lifos 2016, s. 6.
19
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Shabaab kärkkyy koko ajan mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia olosuhteita ja
kiistoja omiin tarpeisiinsa. 23
Somaliassa on määrä järjestää vaalit elokuussa, mikä todennäköisesti lisää
yhteiskunnallisia jännitteitä ja konfliktiherkkyyttä.24

23
24

Lifos 2016, s. 12, s. 20; UNOCHA 2016, s. 12.
Lifos 2016, s. 6; BBC News 2016 b); UNOCHA 2016, s. 11.
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2. Konfliktin vaikutukset siviiliväestöön
Ruotsin maatietopalvelun analyysin mukaan Somalian turvallisuusolosuhteet ovat
heikentyneet viimeisen vuoden aikana. Tämä johtuu Al-Shabaabin iskujen
lukumäärän ja intensiteetin kasvamisesta, iskujen kohdentamisesta aiempaa
enemmän myös siviilikohteisiin sekä ilmapommitusten lisääntymisestä al-Shabaabin
kontrolloimilla alueilla.25 YK:n pääsihteerin toukokuussa ilmestyneessä raportissa
todetaan maan turvallisuusolosuhteiden heikentyneen alkuvuoden aikana.26
Tarkkoja tietoja tai lukumääriä Somalian konfliktin vaatimista siviiliuhreista ei
kuitenkaan ole saatavilla, joten siviilien tilanteesta ja olosuhteista on vaikea sanoa
mitään varmaa. 27 Tämä johtuu mm. siitä syystä, että tietojen kerääminen on vaikeaa
hankalasta turvallisuustilanteesta johtuen.28 Ongelmana on myös toimittajiin
kohdistuvat oikeudenloukkaukset. Konfliktin kaikki osapuolet pyrkivät rajoittamaan
toimittajien työskentelyä ja totuuden kertominen on hengenvaarallista. Somaliassa
on saanut viime vuosien aikana surmansa useita toimittajia. Vuonna 2015 tapettiin 3
toimittajaa.29
Islamistien iskujen yhteydessä siviiliuhreja syntyy usein sivutuotteena ja vahingossa
ihmisten osuessa esimerkiksi pommi-iskun tapahtumapaikalle ja/tai joutuessa
osapuolten väliseen ristituleen. Al-Shabaab on kuitenkin iskenyt aiempaa enemmän
myös suoraan siviilikohteisiin. Isompien iskujen yhteydessä on tänä vuonna saanut
surmansa ainakin useita kymmeniä ihmisiä.30 Lisäksi islamistit ovat käyttäneet
kaupungeissa aseinaan kranaatinheittimiä, joiden tulitus on epätarkkaa. Al-Shabaab
on ampunut kranaatteja ainakin Mogadishussa, Kismayossa ja Baidoassa.
Useimmiten kranaatit ovat räjähtäneet asumattomalle alueelle ilman
henkilövahinkoja. Pääkaupungissa muutamat kranaatit ovat kuitenkin räjähtäneet
asuinalueella tavoiteltujen kohteiden ulkopuolella. Räjähdysten seurauksena on
menehtynyt ainakin toistakymmentä siviiliä.31
Siviilien kannalta turvallisuusolosuhteita ovat heikentäneet AMISOM-joukkojen
entistä ankarampi voimankäyttö al-Shabaabin vastaisessa taistelussa, Kenian
ilmavoimien kiihtyneet ilmapommitukset sekä Yhdysvaltojen miehittämättömien
lennokkien tekemät iskut. Iskujen pääkohteena ovat al-Shabaabin hallinta-alueilla
sijaitsevat tukikohdat ja johtajat, mutta ilmaiskut ovat kuitenkin luonteeltaan
summittaisempia, mikä on aiheuttanut myös siviiliuhreja. Tarkempia tietoja
ilmaiskujen vaikutuksista ei kuitenkaan ole saatavilla. 32
Turvallisuusolosuhteita kuvataan vakaammiksi al-Shabaabin valvonnassa olevilla
alueilla. Ongelmana näillä alueilla on kuitenkin huono ihmisoikeustilanne.33

25

Lifos 2016, s. 22.
UNSC 2016 s.3.
27
Lifos 2016, s.22.
28
Lifos 2016, s. 21.
29
CPJ 2016 b). Viimeksi kesäkuussa Mogadishussa surmattiin Radio Mogadishulle työskennellyt Sagal
Salad Osman. CPJ 2016 a)
30
Lifos 2016, s. 14; UNSC 2016 s.3.
31
UNSC 2016 s.3.
32
Lifos 2016, s.21; AC 2016.
33
Lifos 2016, s.21.
26
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Klaanien ja muiden aseellisten joukkojen välisessä väkivallassa uhrit ovat yleensä
konfliktiin osallistuvien ryhmien taistelijoita. Vanhukset, naiset ja lapset voivat
kuitenkin joutua väkivallan keskelle silloin kun taisteluita käydään taajamissa, kylissä
tai kaupungeissa. Taisteluissa voidaan käyttää myös raskaampaa aseistusta tai
kylät voivat syttyä palamaan. Paikallisesti kiihtynyt väkivalta on ajanut siviileitä
pakoon kodeistaan. Yleensä evakot voivat palata koteihinsa taisteluiden
rauhoituttua.34 Toisinaan ainoa vaihtoehto on kuitenkin siirtyä pidemmäksi ajaksi
pois kotiseudun turvattomuudesta. Tällä hetkellä Somaliassa on kaikkiaan n.
miljoona kotinsa jättämään joutunutta.35
Siviiliväestö voi joutua Somaliassa väkivallan keskelle ja uhriksi oltuaan väärään
aikaan väärässä paikassa. Sisäisen konfliktin ja epävakauden siviiliväestölle
aiheuttama yleinen uhka on edelleen huomattava. Turvallisuuteen kohdistuva riski
on suurempi maan etelä- ja keskiosissa niillä alueilla, missä aseelliset ryhmät
ottavat yhteen ja missä toteutetaan erilaisia sotilasoperaatioita. Riskit on suuremmat
myös suuremmissa kaupungeissa, missä islamistit toteuttavat aktiivisesti erilaisia
hallinnon vastaisia ja vastustajiinsa kohdistuvia hyökkäyksiä. Al-Shabaabin
päätoimialueena on ollut pääkaupunki Mogadishu. Edelleen jatkuvista yhteenotoista
ja iskuista huolimatta väkivalta ei kuitenkaan ole luonteeltaan totaalista: siviiliväestö
ei ole epävakaudesta johtuen automaattisesti erottelemattoman väkivallan kohteena
Somalian missään osassa. Turvallisuusriskeistä huolimatta siviiliväestö pyrkii
elämään normaalia elämää. Erilaisia iskuja sattuu edelleen, mutta niiden rinnalla
jälleenrakentaminen on vilkasta ja somalidiasporan paluumuutto aktiivista. Eräänä
merkkinä olojen asteittaisesta muuttumisesta parempaan suuntaan ja siviililiikenteen
vilkastumisesta on se, että Turkish Airlines -lentoyhtiöllä on päivittäinen reittilento
Istanbulista Mogadishuun. Toiveet paremmasta ovat voimakkaat ja niiden myötä
talouselämä saa uusia investointeja ja talous kasvaa. Ihmiset viettävät aikaansa
kahviloissa ja ravintoloissa, mitä ei vielä muutama vuosi sitten voinut ajatella.36
Olosuhteet ovat edelleen kuitenkin hyvin herkät ja vaikeasti ennustettavat.
Alkuvuoden aikana voimistuneet iskut ovat saaneet osan diasporasta pääkaupunkiin
palanneista lähtemään Mogadishusta uudelleen.37
Somalian epävakaissa olosuhteissa tietyt ryhmät ovat haavoittuvammassa
asemassa kuin toiset. Käytettävissä olevien lähteiden mukaan erityisesti naiset,
lapset, ns. vähemmistöklaaneihin kuuluvat sekä maan sisällä kotinsa jättämään
joutuneet henkilöt kärsivät maan epävakaista olosuhteista eniten. Naisiin kohdistuva
seksuaalinen väkivalta on yleistä ja tyttöjen sukuelinten jonkin asteinen silpominen
on lähes universaalia Somalian kaikissa osissa. Vähemmistöklaanien jäsenten
asema on yleisesti ottaen heikko. Heikon yhteiskunnallisen asemansa vuoksi
vähemmistöklaanien nuorukaiset ovat olleet otollista maaperää aseellisten ryhmien,
ja etenkin islamistien rekrytoinnille. Maan sisällä kotialueeltaan pois muuttamaan
joutuneet ovat vailla oman klaanin suojelua tai oikeussuojaa.38 On selvää, että mitä
useampi riskitekijä yksilön kohdalla toteutuu, sitä haavoittuvammassa asemassa
hän on.39

34

Lifos 2016, s.21.
UNHCR 2016.
36
BMI 2016, s. 2; Somali Agenda 2016; Somali Investor 2016; AWEPA 2015, s. 33; Radio Dalsan 2016 g);
Africa Renewal 2016.
37
Lifos 2016, s. 32.
38
Lifos 2016, s. 23 ja s. 24.
39
Lifos 2016, s. 31.
35
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Sattumanvaraisen väkivallan aiheuttamien turvallisuusriskien ohella yksilöön voi
kohdistua erityinen väkivallan uhka, joka aiheutuu hänen asemastaan ja
henkilökohtaisesta profiilista. Useimmiten kohdennetun väkivallan tekijänä on alShabaab, mutta tekijöinä voivat olla myös muut aseelliset ryhmät. Al-Shabaabin
hyökkäysten ja väkivallan kannalta erityisiä riskiryhmiä ovat mm.40:
- hallitukseen kuuluvat tai sitä edustavat tahot
- parlamentin jäsenet
- Somalian turvallisuusjoukkoihin (armeija, poliisi) kuuluvat
- YK:n ja paikallisten kansalaisjärjestöjen edustajat
- toimittajat, poliitikot, opettajat, uskonnolliset ja paikalliset johtajat, liikemiehet joiden
näkemykset poikkeavat islamistien kanssa
- yleensä kaikki, jotka ovat eri mieltä al-Shabaabin kanssa.
- armeijalle, poliisille tai AMISOM-sotilaille palveluita tarjoavat tai myyvät kauppiaat
- al-Shabaabista loikanneet
Nuoret miehet ja pojat voivat olla vaarassa joutua al-Shabaabin pakkorekrytoimaksi.
Uusien taistelijoiden pakkorekrytointi väkivallalla uhkaamalla on kuitenkin
epätavallista. Yleensä islamistit hankkivat uusia taistelijoita aivopesulla ja
lupaamalla palkkaa, koulutusta tai paratiisipaikan seuraavassa elämässä. Lasten
rekrytointia tapahtuu myös muihin aseellisiin joukkoihin ja maan armeijaan, mutta
useimmiten sitä tekee al-Shabaab kontrolloimillaan alueilla.41 YK:n tutkimuksen
mukaan Somaliassa arvellaan olevan yli 5000 lapsisotilasta.42
Al-Shabaabin valvomilla alueilla tytöt voivat joutua pakkonaitetuksi islamistitaistelijan
puolisoksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuu myös liikkumista koskevia rajoituksia.
Islamistien määräysten mukaan naisilla ja tytöillä tulee olla miespuolinen saattaja
heidän kulkiessaan kodin ulkopuolella, eivätkä he saa tehdä työtä. Heidän on myös
pukeuduttava riittävän peittäviin vaatteisiin.43
Siviiliväestön mahdollisuus oikeussuojaan ja viranomaissuojeluun on hyvin heikkoa
Somalian kaikissa osissa. Somalian etelä- ja keskiosissa Al-Shabaabin
kontrolloimilla alueilla oikeuslaitos toimii hyvin summittaisesti ja uskontoon
perustuen. Sen toiminnan ytimessä ja lähtökohtana on tiukka sharia-lain tulkinta.
Syytetyn mahdollisuus tulla kuulluksi ja puolustaa itseään on käytännössä
olematon.44 Hallituksen valvomilla alueilla ei ole toimivaa poliisi- ja oikeuslaitosta,
jotka kykenisivät tarjoamaan oikeussuojaa asianmukaisella tavalla väestölle.
Rikoksen uhriksi joutuneella täytyy olla hyvät kontaktit ja klaaniverkostot
saadakseen suojaa tai hyvityksen kärsimästään vahingosta. Hänellä täytyy olla
usein myös maksukykyä maksaa viranomaisille, jotta he alkaisivat tutkia ilmoitettua
rikosta ja että rikokseen syyllistynyt saisi asianmukaisen rangaistuksen.45
Oikeuslaitos toimii heikosti myös maan pohjoisemmissa osissa Puntmaassa ja
Somalimaassa. Se on heikko, vailla riittävää toimintakapasiteettia, korruptoitunut ja
tuomarit kouluttamattomia. Käytännössä useimmat ristiriidat ja rikosasiat käsitellään
klaanien kesken perinteisen xeer-tapaoikeuden välityksellä.46
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Matkustaminen maanteitä pitkin on vaarallista Somaliassa ja varsinkin maan eteläja keskiosissa. Haavoittuvimmassa asemassa tässä suhteessa ovat muutenkin
yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat ryhmät sekä islamistien erityisesti
uhkaamat henkilöt. Ennen matkaan lähtemistä sen tarpeellisuutta arvioidaan siihen
sisältyvien riskien valossa, eli käytännössä vain välttämättömät matkat toteutetaan.
Periaatteessa alueelta toiselle voi siirtyä kulkemalla mm. minibussilla, kuorma-auton
lavalla, aasikärryillä tai jalan. Tosin al-Shabaab on rajoittanut joissain tapauksissa
pääsyä tiettyihin kaupunkeihin, jotka ovat aiemmin menettäneet, mutta joiden
ympäristöä he edelleen kykenevät kontrolloimaan. Ne joilla on varaa, matkustavat
lentäen tai turvamiesten saattamana. Maassa toimii sisäisiä lentoreittejä, mutta
niiden operointi riippuu turvallisuusolosuhteista. Islamistien kontrolloimille alueille ei
lentoja järjestetä. Maanteillä on useita aseellisten ryhmien ja rikollisryhmien
tiesulkuja. Niiden yhteydessä tiellä kulkijat voivat joutua erilaisten
oikeudenloukkausten ja ryöstelyiden kohteeksi ja naisiin ja tyttöihin voi kohdistua
seksuaalista väkivaltaa. Al-Shabaabin huomion voi tarkastuspisteellä kiinnittää
islamistien alueella kielletyt tavarat kuten epäislamilainen elektroniikka, YK:n
myöntämä asiakirja tai vesipullo, jossa on YK:n organisaation logoa muistuttava
symboli. Tarkastuspisteellä löydetyt ”väärät” tavarat voivat nostaa epäilyn vakoilusta
tai toimimisesta hallituksen puolella, mikä puolestaan voi pahimmillaan johtaa
teloitukseen. Al-Shabaabin valvomilla alueilla naisilta edellytetään asianmukaista
peittävää vaatetusta ja miespuolista saattajaa.47
Somalialainen yhteiskunta on hierarkkinen ja, sillä mihin klaaniin tai ns.
vähemmistöklaaniin kuuluu, on suuri merkitys yksilön aseman ja oikeuksien
kannalta. Klaani tarjoaa yksilölle tukea ja turvaa, ja klaanitausta vaikuttaa mm.
yksilön yhteiskunnalliseen asemaan, mahdollisuuksiin saada suojelua tai työtä.
Merkitystä on myös sillä, oleskeleeko oman klaaninsa perinteisillä asuinalueilla vain
niiden ulkopuolella. Maan sisällä siirtymään joutuneet evakot ovat haavoittuvassa
asemassa, koska heillä ei ole mahdollisuuksia turvautua oman klaanin verkostoon,
tukeen ja voimaan. Ilman klaanin tukea yksilöllä ei ole mahdollisuutta saada
oikeussuojaa perinteisen xeer-tapaoikeuden puitteissa.48

3. Turvallisuustilanne alueittain tammi - toukokuussa 2016
Turvallisuustilanne Somaliassa on edelleen yleisesti ottaen epävakaa. Erilaisia
välikohtauksia sattuu maan kaikissa osissa, mutta maan pohjoisosat ovat kuitenkin
pysyneet aiempien vuosien tavoin suhteellisen vakaina ja rauhallisina. Maan eteläja keskiosissa turvallisuuteen negatiivisesti vaikuttavat iskut ja muut välikohtaukset
ovat pohjoiseen verrattuna selvästi yleisempiä. Useimmiten niistä vastaa hallitusta
vastaan taisteleva al-Shabaab. Myös etelä- ja keskiosissa olosuhteet ja iskujen
lukumäärät vaihtelevat alueittain.
Käytettävissä olevan aineiston perusteella islamistien tekemiä hyökkäyksiä ja iskuja
on sattunut tammi-toukokuun 2016 aikana eniten suuremmissa kaupungeissa ja
erityisesti pääkaupungissa Mogadishussa.
Iskujen kohteena ovat yleensä Somalian armeijan tai AMISOM-joukkojen sotilaat.
Välikohtauksista ja iskuista aiheutuvat henkilövahingot kohdistuvat yleensä konfliktin
osapuoliin, ts. uhreina ovat yleensä islamistitaistelijat tai hallitusta tukevat sotilaat.
47
48
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Konflikti on vaatinut kuitenkin myös useita kymmeniä siviiliuhreja joko epäsuoran
tulituksen aiheuttamana, vahingossa pommiräjähdysten yhteydessä tai suorissa
iskuissa siviilikohteisiin, kuten ravintoloihin ja hotelleihin.
Ohessa on listattuna käytettävissä olevasta uutisaineistosta poimitut keskeisimmät
turvallisuusvälikohtaukset Somalian eri osissa tammi-toukokuun välisenä aikana.
3.1. Lower Jubba
Kenian armeijan sotilassaattue ajoi tammikuun alussa kauko-ohjattuun miinaan
Afmadowin lähellä Tabtan kylän liepeillä. Paikallisten asukkaiden mukaan räjähdys
oli suuri, mutta tietoja menehtyneistä tai miinan asettajasta ei ollut saatavilla.49 Isku
oli kuitenkin luonteeltaan al-Shabaabille tyypillinen.
Maaliskuussa al-Shabaabin sissit yrittivät hyökätä Somalian hallitusta tukevien
somalijoukkojen tukikohtaan Afmadowissa. Hyökkäyksen yhteydessä käytettiin
myös raskasta tykistöä. Somalian armeija ja lähistöllä sijainneesta AMISOMtukikohdasta saapuneet kenialaiset sotilaat kykenivät puolustamaan tukikohtaa.
Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai surmansa ainakin 19 sissiä ja kolme
somalihallinnon sotilasta.50 Islamistien vastainen operaatio jatkui muutaman päivän
päästä ja AMISOM-joukkojen raportoidaan surmanneen yhteensä 34 sissiä.51
Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen Kenian vastaisella rajalla sijaitseva Badhadhen
alue haltuunsa tammikuun lopulla. Islamistit olivat saanet alueen ja siellä sijaitsevan
sotilastukikohdan haltuunsa muutama viikko aiemmin Kenian ja Somalian armeijan
vetäydyttyä sieltä ilman taisteluita. Järjestö teki paikalliselle väestölle heti selväksi
kuka jatkossa vastaa alueen hallinnasta, mikä herätti monissa pelkoa ja ahdistusta.
Monet olivat käyneet kauppaa ja harrastaneet liiketoimia kenialaisten sotilaiden
kanssa, minkä vuoksi heillä oli syytä pelätä islamistien mahdollisia kostotoimia.
Tukikohdasta vetäytymisen syy ei ole tiedossa, mutta sen epäillään liittyneen alShabaabin el-Adden sotilastukikohtaan tehdystä iskusta ja sitä seuranneesta
kenialaisten joukkojen uudelleen ryhmittämisestä. Tammikuun puolessa välissä ElAdden tukikohtaan tehdyssä hyökkäyksessä sai surmansa yli 100 kenialaista
sotilasta.52
Kenian ilmavoimat pommittivat helmikuun alussa al-Shabaabin hallussa olevaa
Berhanin kylää, joka sijaitsee n. 60 kilometriä Kismayosta pohjoiseen. Paikallisten
mukaan alueelta kuului useita voimakkaita räjähdyksiä Kenian ilmavoimien
ammuttua useita ohjuksia islamistien leireihin. Pommitusten aiheuttamien uhrien
lukumäärästä ei ole tietoa.53
Al-Shaabaabin raportoitiin ampuneen 14.2. kranaatteja Kismayon lentokentälle.
Lentokentän lähistöllä sijaitsevalla asuinalueella räjähtäneet kranaatit haavoittivat
Jubbalandin hallinnon edustajan mukaan kolmea siviiliä. Lentokentän alueelle on
majoittunut AMISOM-joukkoja, mutta lisäksi kenttä toimii Yhdysvaltain lennokkien
salaisena tukikohtana.54 Maaliskuussa islamistit ampuivat kranaatteja Gulwaden ja
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Farjanon kyliin Kismayossa. Siviilien taloihin osuneiden kranaattien räjähdyksissä
sai uutislähteiden mukaan surmansa kuusi ihmistä.55
Jubbalandin hallinnon joukot hyökkäsivät helmikuun lopulla Kismayon ulkopuolella
sijaitsevaan Somalian armeijan tukikohtaan. Tukikohdassa oli 300 Somalian
armeijan sotilasta. Somalian armeijan edustajan mukaan kenialaiset AMISOMjoukot avustivat iskussa. Hyökkäyksen tarkoitusperistä, mahdollisista taisteluista ja
niistä aiheutuneista tappioista ei ollut tietoja saatavilla.56
Somalian puolustusministeri Abdulkadir Sheikh Ali Dinin autosaattue joutui
tienvarsipommihyökkäyksen kohteeksi maaliskuun alussa lähellä Kismayon
lentokenttää. Uutislähteiden mukaan ministeri selvisi iskusta vammoitta. Tietoja
muista mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla.57
Kolmen ihmisen on raportoitu saaneen surmansa ja kuuden muun haavoittuneen alShabaabin hyökätessä puuhiiltä valmistavaa ryhmää vastaan Burgabon kylässä 40
kilometriä Kismayosta länteen. Islamistit olivat aiemmin kieltäneet puuhiilen
tuotannon sen valvomilla alueilla. Välikohtaus sattui maaliskuussa.58
Huhtikuussa Yhdysvaltain miehittämätön lennokki ampui ohjuksia Yoontoyn kylässä
n. 20 kilometriä Kismayosta sijaitsevaan al-Shabaabin leiriin. Käytettävissä olevien
tietojen mukaan iskussa sai surmansa 12 islamistia.59
Maaliskuun puolenvälin jälkeen islamistit hyökkäsivät Kenian armeijan
sotilassaattuetta vastaan Hayon alueella n. 25 kilometrin päässä Dhobleyn
kaupungista. Al-Shabaabin antamien tietojen mukaan he surmasivat iskussa 12
Kenian armeijan sotilasta. Kenian viranomaisten tietojen mukaan hyökkäyksessä sai
surmansa yksi sotilas ja seitsemän muuta haavoittui.60 Toukokuun lopulla Kenian
armeijan sotilassaattue joutui al-Shabaabin väijytykseen Dhobleyn alueella. Sitä
seuranneissa taisteluissa sai surmansa 21 islamistisissiä.61 Islamistien mukaan
yhteenotoissa olisi saanut surmansa 5 Kenian sotilasta ja kahdeksan muuta
haavoittunut. Kenian armeijan edustajan mukaan heille ei koitunut tappioita.62
3.2. Gedo
Uutislähteiden mukaan al-Shabaabista hallituksen joukkoihin vuonna 2015 loikannut
entinen islamistikomentaja Hariye Ali ammuttiin kuoliaaksi Barderen kaupungissa
tammikuun alussa. Salamurhan toteutti kaksi pistoolein varustautunutta miestä.
Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut murhan tekijäksi, mutta tämän tyyppiset iskut
ovat olleet tyypillisiä al-Shabaabille. Ali oli merkittävässä roolissa Barderen
kaupungin haltuunotossa al-Shabaabilta.63 Myös kaupungin käräjäoikeuden tuomari
yritettiin murhata samassa kuussa. Al-Shabaabin toiminnan seurauksena hallituksen
turvallisuusjoukot pidättivät kuulusteluja varten kymmeniä islamisteiksi epäilemiään
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henkilöitä.64 Maaliskuun alussa kenialaiset pidättivät Barderan lähellä sijaitsevassa
Darul-Salamin alueella useita paimentolaisia epäiltynä islamistien tukemisesta.
Kenialaiset kuljettivat heidät Kenian puolelle kuulusteluja varten.65
Erilaisista operaatioista huolimatta islamistien iskut ovat jatkuneet Barderan alueella.
Helmikuun alussa Gedon alueen varakuvernööri haavoittui Barderessa puuhun
kiinnitetyn pommin räjähtäessä hänen lähellään.66 Maaliskuussa alussa islamistit
räjäyttivät useita tienvarsipommeja Barderassa. Pommit oli tähdätty paikalle
saapuneeseen Etiopian armeijan sotilassaattueeseen. Räjähdysten seurauksena
sotilaat ampuivat joka suuntaan, mikä herätti paniikkia paikallisessa väestössä.
Välikohtauksen seurauksista ja mahdollisista uhreista ei kuitenkaan ole tietoja.67
Maaliskuussa al-Shabaab kidnappasi kolme avustustyöntekijää Barderesta n. 50
kilometriä länteen sijaitsevassa Sidimon kylässä.68
Tammikuussa Somalian hallituksen sotilaiden kesken syntyi verojen keräämistä
koskeva riita Barderessa, mikä eskaloitui aseelliseksi yhteenotoksi. Raskailla
konetuliaseilla käydyssä välien selvittelyssä menehtyi yksi sotilas ja toinen
haavoittui. Tilanne saatiin rauhoitettua kiistaan liittymättömien sotilaiden puututtua
asiaan.69 Vastaavanlainen kiistely Somalian armeijan sotilaiden kesken johti
ammuskeluun ja yhden sotilaan kuolemaan ja parin muun haavoittumiseen
Barderan torilla helmikuussa.70
Beled Hawossa paikallishallinnon aluejohtaja selvisi täpärästi huhtikuussa häntä
vastaan tehdystä pommi-iskusta. Iskussa haavoittui kolme hänen turvamiestään.71
Vai paria päivää myöhemmin neljä siviiliä haavoittui Somalian parlamentin jäsentä
vastaan tehdyssä kranaatti-iskussa. Iskun kohteena ollut parlamentaarikko selvisi
iskusta vammoitta.72
Vuoden 2016 alkupuoliskon vakavin takaisku Somalian hallitukselle ja sitä tukeville
AMISOM-joukoille oli al-Shabaabin onnistunut isku kenialaisten sotilaiden
tukikohtaan 15.1. El Addessa. Iskussa surmattujen kenialaisten sotilaiden tarkkaa
lukumäärää ei ole julkistettu, mutta eri lähteiden mukaan heitä olisi ainakin useita
kymmeniä. Joidenkin arvioiden mukaan tukikohdassa olisi ennen al-Shabaabin
miehitystä ollut jopa 240 kenialaista sotilasta. Välittömästi iskun jälkeen Kenian ilmaja maavoimat tekivät useita kostoiskuja al-Shabaabia vastaan eri osissa Somalian
etelä- ja keskiosia. Iskujen vaikutuksista ja mahdollisista uhreista ei ole tietoa.73
Kiihtyneiden ilmaiskujen seurauksena on kuitenkin syntynyt aiempaa enemmän
siviiliuhreja. Gedon alueella iskuja on osunut myös asuinalueille, kuten Daarin ja Ali
Marehanin kyliin Barderan kaupungin lähistöllä. Al-Shabaabin kontrolloimille alueille
on tehty ilmaiskuja ainakin Garbahareyn lähistöllä sijaitseviin Tulo Barwaqon74 ja
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Basulin75 kyliin. Ilmaiskuissa on menehtynyt useita ihmisiä ja heidän joukossaan
myös lapsia. Iskujen pelossa sadat perheet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.
Iskuissa on tuhoutunut myös karjaa ja kaivoja.76
Siviiliväestöön kohdistuvat iskut ovat herättäneet antipatiaa AMISOM-joukkoja
vastaan. Asenteita kiristävät entisestään tiedot, joiden mukaan Etiopian joukot
olisivat pidättäneet ja kiduttaneet Burdhubon kaupungissa seitsemää naista.77
Pari viikkoa El Adden iskun jälkeen al-Shabaab hyökkäsi kenialaista
sotilassaattuetta vastaan Likoleyn kylän lähistöllä. Saattue koostui El Addesta
vetäytyvistä joukoista. Hyökkäys johti kiivaisiin taisteluihin, mutta niiden
vaikutuksista ei ollut tarkempia tietoja. Kenian ilmavoimien hävittäjien raportoitiin
pommittaneen rajusti El Adden aluetta.78
El Adden isku aiheutti myös Kenian armeijan uudelleen järjestelyjä. Taktisiin syihin
vedoten kenialaiset sotilaat vetäytyivät muutamista kaupungeista.79
Jubbalandin paikallishallinto suunnitteli maaliskuussa uutta al-Shabaabin vastaista
sotilasoperaatiota, jonka tavoitteena oli ajaa islamistit pois Somalian eteläosista.80
Tietoja operaation mahdollisesta toteutumisesta ja seurauksista ei ollut saatavilla.
Pommi-isku surmasi kaksi siviiliä ja haavoitti ainakin yhdeksää Garbahareyssa
maaliskuussa.81 Mikään ryhmä ei ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta
vastaavanlaiset iskut Somalian etelä- ja keskiosissa ovat olleet islamisteille
tyypillisiä.
3.3. Bay
Somalian armeijan sotilaat hyökkäsivät al-Shabaabin tukikohtaan Jamecon alueella
Burhakabon kaupungin lähistöllä tammikuun alussa. Somalian armeijan edustajan
mukaan taisteluissa sai surmansa useita islamistisissejä. Tilanne alueella
normalisoitui sen jälkeen kun islamistit pakenivat alueelta.82
Ainakin 10 armeijan sotilasta sai surmansa ja useita muita haavoittui kun alShabaab hyökkäsi Baidoasta 30 kilometrin päässä Gof-Gadudin kylässä
sijaitsevaan armeijan tukikohtaan. Islamistit menettivät hyökkäyksessä 7 sissiä.83
Etiopian armeijan sotilassaattue joutui helmikuun puolenvälin jälkeen al-Shabaabin
kauko-ohjatun tienvarsipommin kohteeksi Leegon lähellä. Räjähdystä seurasi
intensiivistä tulitusta. Uutislähteissä ei tehty selkoa yhteenoton mahdollisesti
aiheuttamista uhreista.84
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Baidoan keskustassa helmikuun lopulla tehdyssä kaksoispommi-iskussa menehtyi
ainakin 30 ihmistä, joista useimmat olivat siviilejä. Iskussa itsemurhapommittaja
räjäytti ensin autonsa paikallisen ravintolan lähistöllä ja hetkeä myöhemmin
pommiliivein varustautunut itsemurhaiskijä - tai aiemmin paikalle kätketty pommi
räjähti ravintolassa. Ravintolassa oli tapahtumahetkellä paljon ihmisiä seuraamassa
Englanninliigan jalkapallo-ottelua. Iskussa haavoittui 61 ihmistä. Al-Shabaab otti
vastuun iskusta ja ilmoitti sen kohteena olleen hallituksen virkailijat ja
turvallisuusjoukot.85
Somalian armeijan raportoitiin hyökänneen islamistien tukikohtaan huhtikuun
puolessa välissä lähellä Bur Eylen kylää Burhakabon alueella. Tarkempia tietoja
tapahtumasta ei ollut saatavissa.86
3.4. Bakool
Uutislähteissä ei ole juurikaan mainintoja merkittävistä turvallisuusvälikohtauksista
alkuvuoden aikana Bakoolin maakunnan alueella. Toukokuun lopulla Somalian
armeijan raportoitiin torjuneen raskaasti aseistautuneiden islamistien hyökkäys
armeijan sotilassaattuetta vastaan. Isku tapahtui Hudurin kaupungin lähellä LaGalayn alueella, n. 25 kilometriä Rabdhuren kaupungista. Kiivaaksi kuvatussa
tulitaistelussa sai surmansa yksi Somalian armeijan sotilas.87
3.5. Middle Jubba
Jilibin kaupungin asukkaat kertoivat helmikuun lopulla nähneensä kaupungin yllä
useita hävittäjiä, jotka iskivät al-Shabaabin hallussa olevaan kaupunkiin. Tarkempia
tietoja iskujen yksityiskohdista ja mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla. 88 Erilaisen
informaation saaminen al-Shabaabin hallussa olevilta alueilta on yleensä ollut
vaikeaa.
Huhtikuun alussa islamistien raportoitiin surmanneen kolme puuhiiltä valmistanutta
siviiliä Bur-Gabossa. Al-Shabaab oli aiemmin kieltänyt puuhiilen valmistamisen.89
3.6. Lower Shabelle
Somalian armeijan eri yksiköiden raportoitiin ottaneen yhteen tammikuun alussa
Barawen kaupungissa. Kyseessä oli armeijan sisällä kahden eri klaanin välinen
selkkaus. Yhteenotossa sai surmansa ainakin 5 ihmistä. Muiden yksiköiden
puututtua välikohtaukseen tilanne saatiin rauhoittumaan.90 Konflikti osoittaa
kuitenkin miten Somalian armeija on edelleen epäyhtenäinen ja klaanipohjainen.
Maaliskuun alussa islamistit yrittivät saada haltuunsa Barawen kaupungin liepeillä
Amrabesson kylässä sijaitsevan armeijan tukikohdan. Singoin ja konetuliasein
hyökänneet islamistit onnistuttiin kuitenkin torjumaan. Tietoja yhteenoton
seurauksena mahdollisesti syntyneistä uhreista ei ollut saatavilla.91
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Al-Shabaab hyökkäsi Wanlaweyn lähistöllä Warmahan kylässä Somalian armeijan
tukikohtaan tammikuun alussa. Kylä sijaitsee n. 55 kilometriä Mogadishusta etelään.
Hyökkäyksessä sai surmansa yksi sotilas ja seitsemän al-Shabaabin sissiä.
Joidenkin lähteiden mukaan iskussa sai surmansa ainakin 10 ihmistä. Islamistit
saivat tukikohdan hetkeksi haltuunsa somaliarmeijan sotilaiden vetäydyttyä
tukikohdasta hyökkäyksen seurauksena.92
AMISOM-sotilassaattuetta vastaan kohdennettu voimakas tienvarsipommi haavoitti
ainakin kolmea ihmistä Leegon kaupungissa tammikuun alussa. Vastaava hyökkäys
sotilassaattuetta vastaan toistui helmikuun alussa. Sen aiheuttamista uhreista ei
ollut saatavilla tietoja.93 Leego sijaitsee hieman yli 100 kilometriä pääkaupungista
luoteeseen. Iskujen tekijöistä ei saatu tietoja, mutta al-Shabaab on tehnyt toistuvasti
vastaavanlaisia hyökkäyksiä.94
Islamistien ja AMISOM-joukkojen raportoitiin ottaneen uudelleen yhteen Leegon
kylässä helmikuun 23. päivä, mutta hallitusta tukevien joukkojen kerrottiin
onnistuneen islamistien hyökkäyksen torjumisessa. Taisteluissa sai surmansa useita
islamistisissejä.95 Noin kuukautta myöhemmin Leegoa tulitettiin kranaatinheittimin.
Leegossa sijaitsee AMISOM-joukkojen tukikohta, joka oli oletettavasti tulituksen
kohteena. Tietoja kranaattien ampujasta, mahdollisista osumista tai uhreista ei ollut
saatavilla.96
Tammikuun puolessa välissä Afgoyessa, n. 30 kilometriä pääkaupungista tehdyssä
tienvarsipommi-iskussa menehtyi kaksi ihmistä ja kaksi muuta haavoittui. Toinen
menehtyneistä oli tunnettu paikallinen liikemies. Isku tehtiin lähellä Afgoyen
orpokotia.97 Noin kuukautta myöhemmin raskaasti aseistetut islamistit hyökkäsivät
Somalian armeijan tukikohtiin Afgoyessa. Islamistit saivat ilmeisesti hetkeksi joitain
osia kaupungista haltuunsa, mutta joutuivat kuitenkin lopulta vetäytymään.
Hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 5 ihmistä.98
Ainakin 11 siviiliä sai surmansa kun kahdeksan kranaattia ammuttiin Hawo Takon
kaupunginosaan Afgoyessa maaliskuun alussa. Kaupunki on Somalian armeijan ja
AMISOM-joukkojen hallinnassa ja on oletettavaa, että kranaatit on ampunut alShabaab.99
Islamistit onnistuivat miehittämään helmikuun lopussa Afgoyen lähistöllä, n. 30
kilometriä pääkaupungista luoteeseen sijaitsevan Lanta Buuron kylän ja siellä
sijainneen armeijan tukikohdan. Haltuunoton yhteydessä islamistit surmasivat useita
armeijan sotilaita. Islamistit vetäytyivät kylästä ja tukikohdasta ilman taisteluita heti
seuraavana päivänä alueelle etenevien hallituksen joukkojen tieltä.100 Al-Shabaab
iski Lanta Buuroon uudelleen n. kuukautta myöhemmin ja onnistuivat tuolloin
ottamaan haltuunsa muutamiksi tunneiksi siellä sijaitsevan armeijan tukikohdan.
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Islamistien sanottiin surmanneen tukikohtaan kohdistuneessa hyökkäyksessä yli 74
sotilasta.101
AMISOM-sotilaiden väitetään surmanneen siviilin ja syyllistyneen vakaviin
oikeudenloukkauksiin kuten kidutukseen ja ryöstelyyn Golweyn kylässä lähellä BuloMareeria n. 110 kilometriä Mogadishusta luoteeseen.102
Maaliskuun puolen välin jälkeen armeijan univormuun pukeutuneet aseistautuneet
miehet avasivat tulen pikkubussia kohden Bulo Mareerin lähellä. Ammuskelussa sai
surmansa autossa olleet viisi siviilimatkustajaa.103 AMISOM-joukot myönsivät
virheensä ja esittivät pahoittelunsa uhrien omaisille.104
Tuntemattomat asemiehet ampuivat siviilin Markon (Marka, Merca) kaupungissa
tammikuun lopulla. Tekijät pakenivat paikalta, joten tietoa syyllisistä ei saatu.
Kaupungissa on uutislähteiden mukaan tehty useita islamistien hyökkäyksiä ja
salamurhia.105 Al-Shabaab on edelleen läsnä kaupungin lähistöllä, vaikka AMISOMja Somalian hallituksen joukot ajoivat islamistit pois kaupungista elokuussa 2012.106
Voimakkaasti aseistautuneet sissit ottivat Markon kaupungin haltuunsa helmikuun
alkupuolella AMISOM-joukkojen vetäydyttyä sieltä tuntemattomasta syystä.107
Islamistien vastaiset joukot ottivat kuitenkin kaupungin takaisin islamisteilta lyhyiden
taisteluiden jälkeen heti seuraavana päivänä. Taisteluissa raportoitiin saaneen
surmansa useita islamistisissejä ja yksi Somalian armeijan sotilas.108
Hallituksen joukot ja tuntemattomat aseistetut miehet ottivat kiivaasti yhteen
Markossa huhtikuun puolessa välissä. Yhteenoton aiheutti kiistely tiesululla
ohiajavilta ajoneuvoilta kerättävistä maksuista. Välikohtauksessa haavoittui ainakin
kolme ihmistä. Tarkastuspisteet ja niillä vaadittavat maksut ovat laittomia, mutta
tästä huolimatta hallituksen sotilaat ja muut aseistautuneet joukkiot ylläpitävät niitä
ja vaativat ohikulkijoilta rahaa. Tarkastuspisteet ovat vaarallisia, sillä elleivät
ajoneuvojen kuljettajat ja kyydissä olevat henkilö suostu maksamaan vaadittuja
summia, he voivat joutua erilaisten oikeudenloukkausten kohteeksi.109
Helmikuun puolenvälin jälkeen Markon keskustassa hallituksen joukkoja vastaan
tarkoitettu käsikranaatti surmasi kaksi ihmistä. Tarkempia tietoja olivatko uhrit
siviileitä vai sotilaita ei ollut saatavilla. Viranomaiset pidättivät 10 iskusta epäiltyä
henkilöä.110 Muutama viikko myöhemmin vastaavanlaisessa somaliarmeijan partiota
vastaan tehdyssä kranaatti-iskussa haavoittui ainakin yksi siviili.111
Helmikuun puolen välin jälkeen AMISOM-joukkojen autosaattue joutui
tienvarsipommi-iskun kohteeksi Markon ulkopuolella. Räjähdystä seurasi kiivasta
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ammuskelua al-Shabaabin taistelijoiden ja AMISOM-sotilaiden välillä.
Välikohtauksen mahdollisista uhreista ei ollut tietoja saatavilla.112
Maaliskuun alussa islamistit ja Somalian hallituksen joukot ottivat kiivaasti yhteen
Markossa hallituksen joukkojen jouduttua väijytykseen. Tietoja mahdollisista
uhreista ei ollut saatavilla.113
Maaliskuun puolessa välissä kaksi siviiliä ammuttiin Markon kaupungissa.
Surmatyöt olivat uutislähteiden mukaan kosto ja liittyivät paikallisten klaanien
keskinäiseen konfliktiin.114 Klaanien välinen vastakkainasettelu kärjistyi entisestään,
kun äiti ja kuusi lasta paloivat kuoliaaksi tarkoituksella sytytetyssä tulipalossa
Jeebeyn kylässä Markon kaupungin lähellä. Klaanien välinen väkivalta ja surmatyöt
ovat jatkuneet alueella jo vuosia, mutta uutena elementtiä konfliktissa on kotien
polttaminen ja kostojen kohdentaminen naisiin ja lapsiin.115
Islamistit teloittivat julkisesti 60-vuotiaan miehen Kuntunwareyssa todettuaan tämän
harrastaneen noituutta. Uutislähteiden mukaan mitään todisteita miestä vastaan ei
kuitenkaan esitetty.116
120 kilometrin päässä pääkaupungista sijaitsevassa Qoryooleyn kaupungissa räjähti
helmikuun puolenvälin jälkeen käsikranaatti, joka surmasi kaupungin khat-torilla
yhden naisen ja haavoitti neljää muuta henkilöä. Käsikranaatti heitettiin Somalian
armeijan sotilaita kohden. Tekijöistä ei ole tietoa,117 mutta isku toteutettiin
islamisteille tyypillisellä tavalla.
Maaliskuun lopulla islamistit hyökkäsivät Qoryooleyssa poliisiasemalle. Tunteja
kestäneiden kiivaiden taisteluiden seurauksista ei ollut saatavilla tarkempia tietoja.118
Ainakin 20 islamistisissin raportoitiin saaneen surmansa maaliskuun alkupuolella
ulkomaisten erikoisjoukkojen tekemässä hyökkäyksessä al-Shabaabin tukikohtaan
Awheglen kylässä. Hyökkäyksessä käytettiin myös helikoptereita. Surmattujen
joukossa raportoitiin olevan islamistien komentajia.119
3.7. Benadir - Mogadishu
Ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui kun
itsemurhapommittaja räjäytti itsensä Village- raviontolassa lähellä presidentin virkaasuntoa tammikuun alussa Mogadishussa. Ravintolan kanta-asiakkaita ovat
toimittajat ja virkamiehet, joten oletettavasti iskun takana on heitä vastaan toistuvia
iskuja tehnyt al-Shabaab.120
Muutama viikko edellisestä al-Shabaab hyökkäsi suosittuun ravintolaan Lidon
rannalla pääkaupungin keskustassa. Autopommi-iskulla ravintolaan alkanut
hyökkäys jatkui aseistettujen islamistien rynnäköllä ravintolaan. Useita tunteja
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kestäneessä hyökkäyksessä sai surmansa 20 ihmistä ja melkein sama määrä
haavoittui. Useimmat uhreista olivat ravintolassa syömässä olleita siviileitä, mukana
myös naisia ja lapsia.121
Toinen merkittävä islamistien pääkaupungissa tekemä hyökkäys ns. pehmeään
kohteeseen sattui helmikuun lopulla, kun räjähdelastissa olleen ajoneuvon kuljettaja
räjäytti autonsa Mogadishun keskustassa sijaitsevan Somali Youth League (SYL) hotellin vieressä. Hetkeä myöhemmin alueella räjähti vielä toinen pommi.
Räjähdysten jälkeen hotelliin hyökkäsi useita aseistettuja islamisteja, jotka kävivät
tulistaistelua hotellin turvamiesten kanssa. Hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 20
ihmistä. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä hotelliin, koska hotellissa oli
majoittuneena vääräuskoisia diplomaatteja ja Somalian hallintoa tukevia
virkamiehiä.122
Helmikuun lopulla al-Shabaab hyökkäsi Mogadishun pohjoisosassa Maslahan
alueella Suqa Holahan lähistöllä sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Hyökkäyksessä
käytettiin kranaatinheittimiä ja sinkoja. Tukikohtaa puolustavat sotilaat onnistuivat
torjumaan hyökkäyksen, minkä yhteydessä ainakin yksi ihminen sai surmansa ja
kolme muuta haavoittui.123 Uutislähteiden mukaan Suqa Holahan lähellä
sijaitsevaan sotilastukikohtaan tehtiin uusi hyökkäys noin kuukautta myöhemmin.
Ilmeisesti kyseessä on sama tukikohta kuin edellisessä iskussa. Hyökkäyksessä
käytettiin sinkoja ja konekivääreitä. Hyökkäyksen mahdollisesti aiheuttamista
uhreista ei ollut saatavilla tietoa.124
Ilmeisesti al-Shabaabiin kuuluvat raskaasti aseistetut miehet hyökkäsivät tammikuun
alkupuolella Mogadishun lentokentän lähellä sijaitsevaan asuntolaan, jonne oli
majoittunut useita turkkilaisia. Turvamiesten vastarinnan ja voimallisen tulitaistelun
jälkeen hyökkääjät joutuivat pakenemaan. Hyökkäyksessä sai surmansa yksi
hyökkääjä ja yksi turvamies haavoittui.125
Villa Somalian aluetta on ammuttu toistuvasti kranaatinheittimillä alkuvuoden aikana.
Tammikuun alussa presidentinpalatsin lähistölle osuneet kranaatit surmasivat kaksi
ihmistä, joista toinen oli paikalle sattunut iäkäs nainen. Kranaatti-iskun tekijästä ei
ole tietoja, mutta on perusteltua olettaa että tekijänä oli al-Shabaab.126 Useita
kranaatteja räjähti samalla alueella myös helmikuun alussa. Osa kranaateista osui
lähistöllä asuinrakennuksiin, minkä seurauksena yksi pikkupoika sai surmansa ja
kahdeksan muuta ihmistä haavoittui.127 Huhtikuussa kranaattitulituksessa ainakin
kolme ihmistä sai surmansa ja kymmenen haavoittui kun islamistien ampumat
kranaatit osuivat Villa Somalian alueella ja sen lähistölle.128
Usein toistuvia turvallisuusvälikohtauksia Mogadishussa ovat lisäksi aiheuttaneet
islamistien vastustajiansa vastaan tekemät tienvarsipommi-iskut, kauko-ohjatut
autopommi-iskut, käsikranaatein tehdyt hyökkäykset ja salamurhat. Tällaisia on
tapahtunut alkuvuoden aikana useita. Uutislähteissä löytyy mainintoja ainakin
seuraavista välikohtauksista:
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- 7.1. tuntemattomat miehet ampuivat ja haavoittivat lentokentällä
operoivassa turkkilaisessa yrityksessä työskentelevää naista.129
- 10.1. kahden henkilön raportoitiin haavoittuneen autoon piilotetun
pommin räjähdettyä Manaboliyon risteyksessä. Iskussa haavoittui
lentokentällä työskentelevä henkilö sekä räjähdyksen aikana paikalla
ollut sivullinen. Iskun tekijästä ei ollut tietoa, mutta hallituksen puolella
työskenteleviä virkailijoita ja turvallisuusjoukkoja vastaan tehdyt iskut
ovat olleet tyypillisiä islamisteille.130
- 2.2. UNICEFin päämajan lähistöllä Hamar Jajabin kaupunginosassa
räjähti voimakas autopommi. Paikallisen kansalaisjärjestön työntekijää
vastaan tehty isku ei kuitenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja.
Kohteena ollut työntekijä selvisi vammoitta.131
- 5.2. Wadajirin kaupunginosassa toteutetussa autopommi-iskussa
haavoittui Somalian tiedustelupalvelun NISAn upseeri. Hänen
autoonsa asennetun pommin räjähdyksessä menehtyi lähistöllä ollut
siviili.132
- 16.2. tuntemattomat asemiehet avasivat tulen turkkilaisen
rakennusliikkeen ajoneuvoa vastaan Bulo-Hubeyn kylässä
Mogadishussa. Ainakin yksi turkkilainen työntekijä sai surmansa.133
- 26.2. tuntemattomat hyökkääjät heittivät käsikranaatin Kahdan
kaupunginosan hallintorakennukseen Mogadishussa. Iskun
vaikutuksista ja mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla tietoja.134
- 1.3. tienvarsipommi räjähti sotilassaattueen kohdalla pääkaupungin
lähistöllä. Iskussa sai surmansa ainakin neljä sotilasta.135
- 9.3. autolla liikkuneen itsemurhapommittajan iskussa poliisiasemaa
vastaan menehtyi ainakin kolme poliisia ja kaksi muuta haavoittui.136
- 17.3. al-Shabaabin jäsenten epäillään heittäneen käsikranaatti
armeijan tiesulkua vastaan Bakaran alueella. Räjähdyksen jälkeen
sotilaat avasivat tulen lähistöllä ollut ihmisjoukkoa vastaan.
Yksityiskohtia tapahtumasta tai muita tietoja iskun mahdollisista
uhreista ei ollut saatavilla.137
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- 27.3. tuntemattomat asemiehet ampuivat Somalian
tiedustelupalvelun sotilaan Talehin kylässä Hodanin kaupunginosassa.
Uhrin vaimo haavoittui samassa yhteydessä.138
- 28.3. tuntemattomat asemiehet ampuivat kuoliaaksi tunnetun
liikemiehen Yaqshidin kaupunginosassa. Teon motiivi on epäselvä,
mutta liikemiehen kerrotaan vuokranneen asunnon pääkaupungin
entiselle pormestarille. Tekijöitä ei saatu kiinni.139
- 31.3. tuntemattomat asemiehet ampuivat kuoliaaksi kaksi Dewan
sairaalassa työskennellyttä turkkilaista lääkäriä. Isku tapahtui Hodanin
alueella kun lääkäreitä kuljettanutta autoa alettiin tulittaa.140
- 5.4. tuntemattomat asemiehet ampuivat Hamar Weynen
kaupunginosassa ohiajavasta autosta parlamentaarikkoa kuljettanutta
autoa. Parlamentin edustaja haavoittui ammunnan seurauksena ja
kaksi hänen henkivartijaansa sai iskussa surmansa.141
- 6.4. tuntemattomat asemiehet hyökkäsivät Somalian armeijan
komentajan kotiin. Komentajan turvamiehet onnistuivat torjumaan
hyökkäyksen. Hyökkäys ei aiheuttanut vahinkoja.142
- 9.4. ainakin kolme siviiliä, joiden joukossa lapsi, sai surmansa
autopommin räjähdettyä ravintolan läheisyydessä Beyhanin alueella.
Lisäksi viisi muuta haavoittui iskussa. Isku oli kohdennettu ravintolaan,
koska sen asiakaskuntaan kuului somalian turvallisuusjoukkojen
sotilaita.143
- 18.4. ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui
autopommi-iskussa ja siihen liittyvässä ammuskelussa. Aseistetut
miehet yrittivät surmata Bondheren kaupunginosan johtajan tulittamalla
tämän autoa. Ammuskelussa saivat surmansa auton kuljettaja ja kaksi
turvamiestä. Ampujien räjähtein varustettu auto räjähti myöhemmin
Yaqshidin alueella. Räjähdyksen lähistöllä kahvilaa pitänyt nainen sai
surmansa räjähdyksen voimasta. 144
- 20.4. ainakin kolme lasta, heidän joukossaan yksi 6-vuotias tyttö,
ammuttiin kuoliaaksi Al Bakaron kylässä Hodanin kaupunginosassa.
Lisäksi kymmenkunta muuta haavoittui. Uutislähteiden mukaan
armeijan univormuihin pukeutuneet aseistautuneet miehet avasivat
tulen väkijoukkoon sen jälkeen kun eräs auto oli osoittanut ajovalot
kyläläisiä ryöstäneitä asemiehiä kohden. Tekijöitä ei saatu kiinni.145
- 9.5. liikennesääntöjen rikkojaksi naamioitunut itsemurhapommittaja
surmasi viisi ihmistä sen jälkeen, kun hänet oli viety
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liikennerikkomusten vuoksi poliisin päämajaan Shanganin alueella.
Epäilty räjäytti tukikohtaan toimitetun ja räjähtein varustetun autonsa.
Iskussa haavoittui lisäksi ainakin 10 muuta.146
3.8. Middle Shabelle
Somalian armeijan ja al-Shabaabin sissien välillä käytiin kiivaita taisteluita
helmikuun alussa Mahadayn kaupungin lähistöllä Ali Foldheren kylän alueella.
Taistelut alkoivat armeijan tunkeudututta islamistien hallussa olleeseen kylään.
Tunteja kestäneissä taisteluissa käytettiin raskaita aseita ja niiden aikana sai
surmansa useita ihmisiä. Monet alueen asukkaat pakenivat kodeistaan uusien
taisteluiden pelossa.147 Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen yksiköiden
raportoitiin saaneen Mahadayn alue kokonaan hallintaansa reilua viikkoa
myöhemmin.148 Islamistien tekemä väijytys Somalian armeijan ja AMISOMjoukkojen sotilassaattuetta vastaan johti kuitenkin kiivaisiin taisteluihin El-Barafin
kylässä Mahadayn maaseudulla maaliskuun alussa. Yhteenotossa väitetään
saaneen surmansa useita islamistitaistelijoita.149 Vastaava väijytys uusiutui
Mahadayn alueella huhtikuun alkupuolella. Uutislähteiden mukaan useita islamisteja
sai surmansa hyökkäyksen aikana. Tapahtumasta saatavilla olevat tiedot ovat
kuitenkin epämääräisiä.150
Qoryoleyssa menehtyi yksi ihminen ja viisi muuta haavoittui maaliskuun puolessa
välissä kun tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin khatia myyvällä torilla
ruuhka-aikaan.151
Somalian armeija ja AMISOM -joukot joutuivat uutislähteiden mukaan vetäytymään
islamistitaistelijoiden tieltä Aden Yabalin kaupungista huhtikuun alkupuolella.
Hallitusta tukevat joukot olivat saaneet sen haltuunsa vain muutamaa päivää
aiemmin. Syytä vetäytymiseen ei tiedetä, eikä islamistien paluuseen liittynyt
taisteluita.152 Hallituksen joukot saivat alueen kuitenkin uudelleen haltuunsa
toukokuun puolessa välissä islamistien vetäydyttyä alueelta - niin ikään ilman
taisteluita.153
Somalian hallitusta tukevien joukkojen raportoitiin vetäytyneen myös Runir-goodin
kylästä toukokuun alussa. Vetäytymistä edelsi kaksi päivää kestäneet taistelut,
joiden aikana al-Shabaab ilmoitti surmanneensa 25 somaliarmeijan sotilasta. Runirgood sijaitsee 10 kilometrin päässä Adalen kaupungista.154 Alueen hallinta vaihtui
kuitenkin jo muutamaa päivää myöhemmin islamistien puolestaan vetäydyttyä ja
Somalian armeijan sotilaiden saavuttua AMISOM-joukkojen tukemana kylään.155
3.9. Hiiraan
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Maakunnan alueella on esiintynyt toistuvasti klaanien välisiä yhteenottoja.
Tammikuussa Buq Gosaarin alueella, so. noin 50 kilometriä Beledweynestä länteen
käydyissä taisteluissa sai surmansa ainakin 10 ihmistä.156
Somalian hallituksen sotilaat joutuivat vetäytymään helmikuun puolessa välissä alShabaabin edestä Burweysta Bulo-Burden alueella. Vetäytymistä edelsi kiivaat
taistelut, joissa sai surmansa ainakin 10 al-Shabaabin taistelijaa.157
Tuntemattomat hävittäjät pommittivat maaliskuun alussa al-Shabaabin harjoitusleiriä
el-Dibissä, joka sijaitsee lähellä Bulo-Burden kaupunkia. Leirin kerrotaan
tuhoutuneen pommituksessa täysin, mutta tarkempia uhrilukuja ei ollut saatavilla.158
Amerikkalainen miehittämätön lennokki iski islamistien harjoitusleiriin maaliskuun
alussa Raso Campissa, joka sijaitsee n. 195 kilometriä Mogadishusta pohjoiseen
Bulo-Barden alueella. Islamistien paraatiin kohdistuneessa iskussa sai surmansa
ilmeisesti ainakin 150 al-Shabaabin taistelijaa. Kuolleiden joukossa oli uutislähteiden
mukaan islamistien puolustuksesta vastaava Sheikh Abukar Ali Aden sekä
islamistien Hiraaniin alueen kuvernööri Yusuf Ali Ugas. Islamistit olivat
tiedustelulähteiden mukaan valmistelemassa suurta iskua jonnekin Somalian eteläja keskiosissa.159
Uutislähteiden mukaan kaksi liikemiestä mestattiin helmikuun lopussa n. viisi
kilometriä Beledweynestä itään. Al-Shabaabin raportoitiin kaapanneen aiemmin
kyseiset miehet Beledweynen länsipuolella sijainneesta kylästä. Mestausten
raportoitiin nostattaneen yleistä pelkoa Hiiraanin maakunnan alueen väestössä.160
Tuntemattomat aseistetut miehet ampuivat maaliskuun lopussa kuoliaaksi
koraanikoulun opettajan Beledweynessä. Ampumisesta epäillyt miehet onnistuttiin
pidättämään, mutta tarkempia syitä murhan motiivista ja pidätettyjen taustoista ei
ollut saatavilla.161 Islamistien tiedetään kuitenkin toteuttaneen useita vastaavia
salamurhia. Islamisteja epäillään myös käsikranaattihyökkäyksestä Howlwadagin
kaupunginosassa sijaitsevassa moskeijassa Beledweynessä huhtikuun alussa.
Iskussa sai surmansa kaksi ihmistä ja viisitoista haavoittui. Tekijöitä ei saatu
kiinni.162
Al-Shabaabin iskujen ohella turvallisuusvälikohtauksia Beledweynessä ovat
aiheuttaneet alkuvuodenaikana klaanien väliset yhteenotot sekä
turvallisuusjoukkojen keskinäiset kahakat. Maaliskuun lopussa uutisoitiin kahden eri
klaanin välillä käydystä taistelusta. Ainakin yhden ihmisen raportoitiin
haavoittuneen.163 Huhtikuun puolessa välissä Somalian armeijan sotilaat ja poliisi
ottivat yhteen beledweyneläisellä poliisiasemalla. Kiivaiden ja useita tunteja
kestäneiden taisteluiden syistä, seurauksista ja mahdollisista uhreista ei ollut
saatavilla tarkempia yksityiskohtia.164
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3.10. Galgaduud
Useiden al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin saaneen surmansa tammikuun
puolessa välissä Somalian armeijan ja islamistien välisissä taisteluissa. Yhteenotto
sattui El-burin lentokentän läheisyydessä islamistien yritettyä hyökätä armeijan
tukikohtaan.165 Paria viikkoa myöhemmin AMISOM-joukkoihin lukeutuvat Etiopian
armeijan yksiköt valmistautuivat hyökkäämään El-burin kaupungin lähellä olevia
islamisteja vastaan.166 Islamistit puolestaan iskivät huhtikuun alussa etiopialaista
AMISOM-sotilassaattuetta vastaan Ulo-Jaranin kylässä lähellä El-burin kaupunkia.
Useita tunteja kestäneen tulitaistelun seurauksista ja mahdollisista uhreista ei ollut
saatavilla tietoja.167
Somalian armeijan raportoitiin ottaneen etiopialaisten AMISOM-joukkojen tukemana
Gal’adin kaupungin haltuunsa huhtikuun alkupuolella. Al-Shabaab vetäytyi alueelta
ilman taisteluita päivää aiemmin.168
Dhusamarebissa käytiin kiivaita taisteluita maaliskuun alussa Somalian hallituksen
joukkojen ja entisen somaliarmeijan komentajan joukkojen välillä. Taisteluissa
käytettiin käsiaseiden ohella raskaita aseita. Taisteluissa sai surmansa ainakin 20
ihmistä, joista useimmat olivat siviileitä. Sadat ihmiset joutuivat pakenemaan
taisteluiden tieltä.169
Adadon lentokentällä käytiin huhtikuun puolessa välissä intensiivinen tulitaistelu,
missä yhteen ottivat kahden eri klaaniin kuuluvan khat-kauppiaan asejoukot.
Yhteenotto aiheutti kuolonuhreja ja haavoittuneita, mutta tarkempia tietoja väkivallan
seurauksista ja uhrien lukumäärästä ei ollut saatavilla.170
Somalian armeijan kommandojoukkojen hyökkäyksessä el-Timirin kylässä
sijaitsevaan islamistien tukikohtaan surmattiin toukokuun puolessavälissä ainakin 15
al-Shabaabin sissiä.171
3.11. Mudug
Ainakin 21 islamistitaistelijaa ja yksi siviili sai uutislähteiden mukaan surmansa ja 33
muuta ihmistä haavoittui Aadin ja el-Abdin alueella Mudugissa helmikuun lopulla
käydyssä taistelussa. Yhteenoton syynä oli se, että paikalliset asukkaat kieltäytyivät
maksamasta al-Shabaabin vaatimia almuja (zakat).172 Yhteenotto uusiutui uudelleen
maaliskuun alussa, kun al-Shabaabin taistelijat ja Galmudugin hallinnon sotilaat
ottivat yhteen. Taisteluissa sai surmansa ainakin kymmenen ihmistä, joista
useimmat olivat Galmudugin hallinnon sotilaita, mutta mukana oli myös taisteluiden
keskelle joutuneita siviileitä.173
Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen maaliskuun lopulla haltuunsa Galkacyon
läheisyydessä olevan Afbarwaqon kylän. Aluetta aiemmin kontrolloineet Galmudugin
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hallinnon sotilaat vetäytyivät alueelta ilman taisteluita. Alueelle saapuneet islamistit
tulevat Eylin alueelta, missä ne olivat ottaneet aiemmin kiivaasti yhteen
puntmaalaisten joukkojen kanssa.174
3.12. Pohjois-Somalia: Puntmaa ja Somalimaa
Puntmaa
Tuntemattomat aseistetut miehet surmasivat helmikuun alussa Bosasossa tunnetun
liikemiehen. Murhan syistä ja tekijöistä ei ole tarkempaa tietoa. On mahdollista, että
taustalla on alueen kurjat taloudelliset olosuhteet, jotka ovat aiheuttaneet
väkivaltaisuuksia kaupungissa.175 Vastustajiin kohdistuvat salamurhat ovat kuitenkin
olleet hyvin tyypillinen islamistien toimintatapa.
Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen Puntmaan armeijan tukikohtaan
maaliskuun puolessa välissä Bosasossa. Useita tunteja kestäneessä tulituksessa
sai surmansa yksi ihminen ja kaksi muuta haavoittui.176
Etelä- ja Keski-Somaliassa kasvaneen sotilaallisen paineen ajamana toistasataa alShabaabin taistelijaa pyrki maaliskuun puolessa välissä hakeutumaan Puntmaan
puolelle. Islamistit siirtyivät veneillä Eylin alueelle ja ottivat siellä sijainneen
Gara’adin kylän haltuunsa. Seuraavana päivänä islamistien perässä saapuneet
puntmaalaiset joukot ottivat islamistien kanssa kiivaasti yhteen Suujin kylässä.
Useita päiviä kestäneissä taisteluissa sai surmansa kymmeniä islamistien
taistelijoita, ja väkivallan aiheuttaman turvattomuuden seurauksena sadat ihmiset
joutuivat pakenemaan kodeistaan.177
Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä ja ainakin kahdeksan muuta maaliskuun lopulla
Puntmaan hallinnon alaisuuteen kuuluvassa Galkacyon pohjoisosassa. Surmansa
saaneiden joukossa oli yksi Puntmaan hallinnon virkamies, hänen turvamiehiään ja
pari ohikulkenutta siviiliä. Al-Shabaab otti vastuun räjäytyksestä.178
Somalimaa
Somalimaan hallinnon sotilaat hyökkäsivät tammikuun puolenvälin jälkeen
Khatumon itsehallintoa ajavien joukkojen tukikohtaan lähellä Sandheerin kaupunkia.
Tarkempia yksityiskohtia iskun seurauksista ja mahdollisista uhreista ei ollut
saatavilla.179
4. Ihmisoikeustilanne
Somalian ihmisoikeustilanteessa ei ole tapahtunut tänä vuonna julkaistujen
raporttien perusteella muutosta parempaan. Yleinen ihmisoikeustilanne on edelleen
huono. Keskeinen siihen vaikuttava tekijä on maan etelä- ja keskiosissa jatkuva
konflikti al-Shabaabin ja Somalian hallituksen sekä niitä tukevien AMISOM-
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joukkojen välillä. Kaikkien konfliktin osapuolten on raportoitu syyllistyneen erilaisiin
oikeudenloukkauksiin. Siviiliväestö on kärsinyt pahoin jäätyään konfliktin jalkoihin.180
Yhteenotot osapuolten välillä ovat aiheuttaneet tappioita siviiliväestön keskuudesta
ja lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa epävakauden
seurauksena. Tarkkoja tietoja siviiliuhrien lukumäärästä ei ole saatavilla, mutta YK:n
pääsihteerin raportin mukaan tammi-huhtikuun välisenä aikana sai erilaisissa
turvallisuusvälikohtauksissa ja iskuissa surmansa ainakin 220 siviiliä. Tämän lisäksi
sadat ihmiset ovat haavoittuneet. Yli puolet surmansa saaneista menehtyi alShabaabin iskujen ja vajaa puolet Somalian turvallisuusjoukkojen ja AMISOMjoukkojen operaatioiden seurauksena.181 On kuitenkin huomattava, ettei kaikista
konfliktin seurauksena menehtyneistä ole raportoitu. Lisäksi tiedonsaanti Somaliasta
on puutteellista mm. toimittajien työtä ja sananvapauden käyttöä koskevien
rajoitusten vuoksi. Somaliaa pidetään yhtenä vaarallisimmista työskentelyympäristöistä toimittajille.182
Aseellisten joukkojen on raportoitu syyllistyneen kidutukseen, pahoinpitelyihin,
seksuaaliseen väkivaltaan, taistelijoiden ja alaikäisten pakkorekrytointeihin ja
laittomiin pidätyksiin. Al-Shabaabin hallitsemilla alueilla ylläpidetään ankaraa sharialakia, johon sisältyvät rankaisumenetelminä mm. mestaukset, teloitukset,
kivitystuomiot, ruoskimiset ja raajojen katkaisut.183
Nuorten naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on lähes unisversaalia
Somaliassa.184
Käytännössä Somaliassa ei ole saatavilla oikeussuojaa ja erilaiset
oikeudenloukkaukset jäävät rankaisematta. Viranomaisilla ei ole riittävää
toimintakykyä monitoroida, tutkia, raportoida, syyttää ja saattaa rikoksiin ja muihin
oikeudenloukkauksiin syyllistyneet henkilöt edesvastuuseen teoista.185
5. Humanitaariset olosuhteet
Somalian humanitaariset olosuhteet ovat tällä hetkellä erittäin hankalat. Pitkään
jatkunut väkivalta ja El Niño -sääilmiön aiheuttama kuivuus ja siitä johtuva
elintarvikepula on asettanut yli 12 miljoonaisen väestön enemmistön haavoittuvaan
asemaan. Pahiten kuivuus on koetellut Somalimaata ja Puntmaata. 4.7. miljoonaa
somalialaista kärsii tällä hetkellä ruokapulasta ja elää humanitaarisen avun varassa.
305 000 alle viisivuotiasta lasta on akuutisti aliravittuna ja heistä yli 58 000 uhkaa
nälkäkuolema ilman välitöntä hoitoa. Olosuhteita vaikeuttaa humanitaarisen avun
toimittamista koskevat rajoitukset sekä yleiseninfrastruktuurin heikko kunto.186
Somalia on ollut vuosia inhimillistä kehitystä koskevien mittareiden mukaan
maailman köyhimpiä valtioita. Indikaattoreiden mukaan Somalian väestöstä 73 %
elää köyhyysrajan alapuolella, synnyttävistä äideistä joka 18 kuolee synnytyksen
aikana, 1.7 miljoonaa lasta on peruskoulutuksen ulkopuolella ja 82 % väestöstä on
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vailla puhdasta käyttövettä ja asianmukaisia saniteettitiloja. Julkisia palveluita kuten
terveys- ja koulutuspalveluita on saatavilla vain hyvin rajoitetusti.187
Yli 1.1. miljoonaa somalialaista elää evakkoleireissä hyvin puutteellisissa
olosuhteissa Somalian eri osissa. Heidän asemansa on hyvin haavoittuva, koska
heillä ei käytännössä ole mitään palveluita tai suojaa tarjolla ja he ovat usein
erilaisten oikeudenloukkausten kohteena. Muun muassa heihin kohdistuva syrjintä
ja seksuaalinen väkivalta ovat yleisiä. Seksuaalista väkivaltaa kokeneista
somalialaisista 75 % on evakkoja. Myös rekrytoinnit aseellisiin ryhmiin on yleistä
heidän keskuudessaan. Tuhannet evakot ovat joutuneet pakkohäätöjen kohteeksi
mm. pääkaupungissa. Mogadishussa joutui vuonna 2015 yli 100 000 jättämään
asumuksensa, koska evakkojen käytössä olleita rakennuksia on otettu uudelleen
käyttöön. Häädetyt ovat joutuneet siirtymään kaupungin laidoille, missä palveluiden
saaminen on vielä vaikeampaa.188
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(25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-kdf-convoy-targeted-inland-mine-blast-near-afmadow/
b): 9.2.2016: KDF jets bomb Al shabaab stronghold in southern Somalia.
Osoitteessa (25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/kdf-jets-bomb-alshabaab-stronghold-in-southern-somalia/
c): 15.2.2016: Al shabaab carries out mortar attack on Kismayo airport, 3 injured.
Osoitteessa (25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/al-shabaab-carriesout-mortar-attack-on-kismayo-airport-3-injured/
d): 22.2.2016: Jubbaland forces attack Somali military base outside Kismayo.
Osoitteessa (25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/jubbaland-forcesattack-somali-military-base-outside-kismayo/
e): 3.3.2016: Roadside Blast targets defense minister’s convoy in Kismayo.
Osoitteessa (25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/roadside-targetsconvoy-carrying-somali-defense-minister/
f): 9.3.2016: Al shabaab attacks Kismayo with mortar fire. Osoitteessa (24.5.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/03/al-shabaab-attacks-kismayo-with-mortar-fire/
g): 16.3.2016: Firece battle in Afmadow leaves 3 soldiers dead. Osoitteessa
(25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-firece-battle-inafmadow-leaves-three-soldiers-dead/
h): 19.3.2016: Al shabaab opens fire on charcoal workers, kills 3. Osoitteessa
(25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/al-shabaab-open-fire-oncharcoal-workers-near-kismayo-3-dead/
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i): 19.3.2016: Al shabaab ambushes KDF convoy in Somalia. Osoitteessa
(25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/al-shabaab-ambushes-kenyanarmy-convoy-in-somalia/
j): 13.4.2016: Pentagon: 12 Al-Shabaab militants killed in US airstrikes in Somalia.
Osoitteessa (25.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/pentagon-12-alshabaab-militants-killed-in-us-airstrikes-in-somalia/
k): 7.1.2016: A militant who defected to SNA killed in Bardere. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/former-al-shabaab-commanderwho-defected-to-sna-shot-dead-in-bardere/
l): 10.1.2016: Somalia: Heavy gunfire kills 1, wounds another in Bardhere town.
Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-heavygunfire-kills-1-wounds-another-in-bardhere-town/
m): 15.1.2016: KDF launches air strikes against Al shabaab in response to El-Adde
attack. Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/kdflaunches-air-strikes-against-al-shabaab-in-response-to-el-adde-attack/
n): 19.1.2016: KDF launches more airstrikes in pursuit of al Shabaab after El Adde
attack. Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/kdflaunches-more-airstrikes-in-pursuit-of-al-shabaab-after-el-adde-attack/
o): 20.1.2016: KDF warplanes kill 7 people in Somalia. Osoitteessa (26.5.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/01/kdf-warplanes-kill-7-people-in-somalia/
p): 24.1.2016: KDF warplanes bomb residential areas in Gedo. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/kenyan-military-warplanesbomb-residential-areas-in-gedo/
q): 27.1.2016: Heavy fighting between Al shabaab and KDF erupts in Gedo.
Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/heavy-fightingbetween-al-shabaab-and-kdf-erupts-in-gedo/
r): 31.1.2016: Scores rounded up in Bardere operation. Osoitteessa (26.5.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-scores-rounded-up-in-barderesecurity-operation/
s): 2.2.2016: KDF withdraws from Somali town. Osoitteessa (26.5.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/02/kdf-withdraws-from-somali-town/
t) 7.2.2016: Gedo deputy governor wounded in bomb explosion. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/gedo-deputy-governorwounded-in-bomb-explosion/
u) 10.2.2016: Somalia: One dies, two hurt in Bardere fighting. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-one-dies-two-hurt-inbardere-fighting/
v): 25.2.2016: Four Al shabaab commanders killed in KDF airstrike in southern
Somalia. Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/four-alshabaab-commanders-killed-in-kdf-airstrike-in-southern-somalia/
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w): 2.3.2016: KDF enter village in Gedo region, grab pastoralists. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-kdf-enter-village-ingedo-region-grab-pastoralists/
x): 5.3.2016: Somalia: Multiple roadside blasts heard in Bardere. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-multiple-roadsideblasts-heard-in-bardere/
y): 8.3.2016: Jubbaland plans anti-Al shabaab offensive. Osoitteessa (26.5.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/03/jubbaland-plans-anti-al-shabaab-offensive/
z): 11.3.2016: Tea shop bomb in Somali town kills 2, injures 9. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/tea-shop-bomb-in-somali-townkills-2-injures-9/
å): 15.3.2016: Al shabaab kidnaps 3 Aid workers in Gedo region. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/al-shabaab-kidnaps-threehumanitarian-aid-workers-in-gedo-region/
ä): 12.4.2016: Somali district official escapes car bomb blast. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/somali-district-official-escapescar-bomb-blast/
ö): 12.4.2016: Unidentified jets carry out airstrike in Gedo region. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/unidentified-jets-carry-outairstrike-in-gedo-region/
aa): 15.4.2016: Somalia: 4 people injured in Balad Hawo Explosions. Osoitteessa
(26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/somalia-4-injured-in-baladhawo-bomb-blasts/
ab): 19.4.2016: Ethiopian troops in Somalia torture women in Gedo region.
Osoitteessa (26.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/ethiopian-troops-insomalia-torture-women-in-gedo-region/
ac): 5.1.2016: SNA, Al Shabaab clash in a battle near Burhakabo. Osoitteessa
(27.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somali-forces-al-shabaab-clashin-deadly-battle-near-burhakabo/
ad): 7.1.2016: Somalia: Al shabaab raids army base near Baidoa, 10 soldiers dead.
Osoitteessa (27.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-alshabaab-raids-army-base-near-baidoa-10-soldiers-dead/
ae): 22.2.2016: Ethiopian troops convoy targeted in IED blast in Somalia.
Osoitteessa (30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/ethiopian-troopsconvoy-targeted-in-ied-blast-in-somalia/
af): 1.3.2016: OIC Condemns Suicide Bomb Attack in Baidoa. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/oic-condemns-suicide-bombattack-in-baidoa-somalia/
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ag) 16.4.2016: SNA attacks Al shabaab base in Baay region, says official.
Osoitteessa (30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/sna-attacks-alshabaab-base-in-baay-region-says-official/
ah): 23.2.2016: Warplanes seen hovering over Al shabaab town. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/warplanes-seen-hovering-overal-shabaab-stronghold/
ai): 3.4.2016: Somalia: Al shabaab kills Three charcoal workers. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/al-shabaab-kills-three-charcoalworkers-in-southern-somalia/
aj): 3.1.2016: Somalia: Govt troops exchange deadly gunfire in Barawe. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-govt-troops-exchangedeadly-gunfire-in-barawe/
ak): 4.1.2016: Somalia: Calm returns to Barawe after deadly clash. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-calm-returns-to-barawefollowing-deadly-clash/
al): 4.1.2016: Somalia: Death toll from Warmahan raid rose to 8. Osoitteessa
(30.5.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-death-toll-fromwarmahan-attack-rose-to-8/
am): 4.1.2016: Somalia: AMISOM vehicle hit by explosion. Osoitteessa (1.6.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-amisom-vehicle-hit-by-explosion/
an): 11.1.2016: Somalia: Roadside bomb kills 2 outside Mogadishu. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-roadside-bomb-kills-2outside-mogadishu/
ao): 14.1.2016: Somalia: AMISOM kills civilian in Golweyn area. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/amisom-kills-civilian-in-golweynarea-in-lower-shabelle-region/
ap): 25.1.2016: Somalia: unarmed civilian shot dead in Marko town. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-unarmed-civilian-shotdead-in-marko-town/
aq): 5.1.2016: BREAKING: Al-Shabab takes control of Marka town. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/breaking-al-shabab-takes-controlof-marka-town/
ar): 5.2.2016: AMISOM troops’ convoy targeted in land-mine explosion. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/amisom-troops-convoy-targetedin-land-mine-explosion/
as): 7.2.2016: Grenade blast kills woman, wounds 4 in Qoryoley. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/grenade-blast-kills-womanwounds-4-in-qoryoley/
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at): 16.2.2016: Al shabaab launches massive midnight attack on army bases in
Afgoye. Osoitteessa (1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/al-shabaablaunches-massive-midnight-attack-on-army-bases-in-afgoye/
au): 20.2.2016: Somalia: police arrest ten suspects over Marko grenade blast.
Osoitteessa (1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-policearrest-ten-suspects-over-marko-grenade-blast/
av): 21.2.2016: Somalia: Roadside bomb hits AU troops convoy outside Marko.
Osoitteessa (1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-roadsidebomb-hits-au-troops-convoy-outside-marko/
ax): 23.2.2016: SNA and AMISOM forces ‘repel’ militants in attack. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-sna-and-amisom-forcesrepel-al-shabaab-in-leego-attack/
ay): 1.3.2016: Somali troops recapture key village from militants. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-sna-retake-town-from-alshabaab/
az): 2.3.2016: Somali troops clash with Al shabaab in Marko city. Osoitteessa
(2.3.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somali-troops-clash-with-alshabaab-militants-in-marko-town/
aå): 3.3.2016: Govt forces targeted in Marko grenade attack. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-govt-forces-targeted-inmarko-grenade-attack/
aä): 7.3.2016: Somalia: Al shabaab raids army base near Barawe. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-al-shabaab-raids-armybase-near-barawe/
aö): 9.3.2016: Foreign commandos attack Al shabaab base, kill 20 militants.
Osoitteessa (1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/foreign-commandosattack-al-shabaab-base-kill-20-militants/
aaa): 15.3.2016: Somalia: Two civilians shot dead in Marko town. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-two-civilians-killed-inmarko-town/
aab): 21.3.2016: Al Shabaab briefly seizes army base, kills soldiers. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/al-shabaab-militants-brieflyseizes-sna-base-kills-74-soldiers/
aac): 21.3.2016: Gunmen open fire on civilian car, 5 people dead. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/unknown-gunmen-open-fire-oncivilian-car-5-passengers-dead/
aad): 21.3.2016: Gunmen open fire on civilian car, 5 people dead. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/unknown-gunmen-open-fire-oncivilian-car-5-passengers-dead/
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aae): 29.3.2016: Gunfight in Qoryoley as militants raid police post. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/fierce-fight-in-qoryoley-as-alshabaab-attacks-police-station/
aaf): 14.4.2016: Somalia: 3 people injured in Marko fighting. Osoitteessa (1.6.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/04/somalia-three-wounded-in-marko-fighting/
aag): 3.5.2016: Mother and six children burnt alive in Somalia. Osoitteessa
(1.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/mother-and-six-children-burntalive-in-somalia/
aah): 5.1.2016: Gunmen attack Turkish building near Mogadishu airport.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-gunmenattack-turkish-building-near-mogadishu-airport/
aai): 6.1.2016: Favori female employee injured in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/gunmen-wound-a-womanworking-for-turkish-company-in-mogadishu/
aaj): 7.1.2016: BREAKING: Mortar shells rain down near Somali palace.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/breaking-mortarrounds-rain-down-near-somali-palace/
aak): 10.1.2016: UPDATED: Car bomb explosion injures two in Mogadishu.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/updated-car-bombexplosion-injures-two-in-mogadishu/
aal): 1.2.2016: BREAKING: Mortar fire rain down around Somali palace in
Mogadishu. Osoitteessa (2.6.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/02/breaking-mortar-fire-rain-down-aroundsomali-palace-in-mogadishu/
aam): 1.2.2016: UPDATE: Mortar fire in Mogadishu kills 1, wounds 8 people.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/update-mortar-fire-inmogadishu-kills-1-wounds-8-people/
aan): 2.2.2016: Aid worker survives Car bomb explosion in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-aid-worker-survives-carbomb-explosion-in-mogadishu/
aao): 5.2.2016: BREAKING: Car bomb blast targets senior NISA officer in
Mogadishu. Osoitteessa (2.6.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/02/breaking-car-bomb-blast-targets-senior-nisaofficer-in-mogadishu/
aap): 16.2.2016: BREAKING: Drive by shooting in Mogadishu targets Turkish staff.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/breaking-drive-byshooting-in-mogadishu-targets-turkish-staff/
aaq): 26.2.2016: Grenade bomb targets Kahda district admin office. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somalia-grenade-bomb-targetskahda-district-admin-office/
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aar): 28.2.2016: One died, three wounded in allied troops’ base raid. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/one-died-three-wounded-inattack-on-sna-and-amsiom-base-in-mogadishu/
aas): 1.3.2016: SNA convoy targeted in IED blast, 4 soldiers dead. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-govt-troops-convoytargeted-in-land-mine-blast-4-dead/
aat): 17.3.2016: SNA targeted in grenade explosion in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-govt-troops-targeted-ingrenade-bomb-in-mogadishu/
aau): 27.3.2016: Gunmen kill NISA soldier in Mogadishu. Osoitteessa (2.6.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/03/gunmen-kill-nisa-soldier-in-mogadishu/
aav): 28.3.2016: Somalia: Businessman killed outside mosque. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/businessman-shot-dead-outsidemosque-in-mogadishu/
aay): 29.3.2016: Gunmen attack army base in northern Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-gunmen-attack-armybase-in-northern-mogadishu/
aax): 31.3.2016: Somali PM slams murder of Turkish Doctors. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/pm-condemns-murder-of-turkishnationals-in-mogadishu/
aay) 5.4.2016: UPDATE: Somali lawmaker injured in drive-by shooting. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/update-somali-lawmaker-injuredin-drive-by-shooting/
aaz): 6.4.2016: Gunmen attack army chief residence in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/gunmen-attack-army-chiefresidence-in-mogadishu/
aaå): 7.4.2016: Three killed, Ten injured as Mortars land near Somali palace.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/mortar-rounds-landnear-somalias-presidential-palace/
aaä): 9.4.2016: Somalia: Car bomb blast kills Three in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/somalia-car-bomb-blast-kills-atleast-three-in-mogadishu/
aaö): 18.4.2016: Car bomb, gunfire kill at least three in Mogadishu. Osoitteessa
(2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/car-bomb-gunfire-kill-at-leastthree-in-mogadishu/
A): 20.4.2016: Gunmen in Somali army uniform kill 3 children in Mogadishu.
Osoitteessa (2.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/gunmen-in-somaliarmy-uniform-kill-3-children-in-mogadishu/
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B) 4.2.2016: SNA soldiers, Al shabaab clash near Mahaday town. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/sna-soldiers-al-shabaab-militantsclash-near-mahaday-town/
C): 11.2.2016: Somali, AU troops push Al shabaab out of town. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/somali-au-troops-push-alshabaab-out-of-town/
D): 6.3.2016: Govt troops clash with militants near Mahaday. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-govt-troops-clash-withmilitants-near-mahaday/
E): 4.3.2016: Eleven Civilians Injured in Mortar Barrage On Afgoye. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-eleven-civilians-injuredin-mortar-barrage-on-afgoye-town/
F): 13.3.2016: One dead, five wounded in Qoryoley market blast. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/one-dead-five-wounded-inqoryoley-market-bomb-blast/
G): 7.4.2016: Al shabaab ambushes AMISOM convoy near Mahaday. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/al-shabaab-ambushes-amisomconvoy-near-mahaday/
H): 1.5.2016: Al shabaab retakes town from SNA and AU forces. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/05/al-shabaab-retakes-town-fromsna-and-amisom-forces/
I): 9.4.2016: Al shabaab retakes town after SNA and AMISOM retreat. Osoitteessa
(6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/al-shabaab-retakes-town-aftersna-and-amisom-retreat/
J): 3.1.2016: Somalia: Buq Goosaar admin warns of renewal of clan clashes.
Osoitteessa (6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/somalia-buqgoosaar-admin-warns-of-renewal-of-the-clan-clashes/
K): 14.2.2016: Al shabaab retakes Burweyn after SNA and AU troops Retreat.
Osoitteessa (6.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/al-shabaab-retakesburweyn-after-clash-sna-troops/
L): 25.2.2016: Two businessmen beheaded in central Somalia. Osoitteessa
(8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/02/two-businessmen-beheaded-incentral-somalia/
M): 6.3.2016: Warplanes hit Al shabaab training camp in central Somalia.
Osoitteessa (8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/warplanes-strike-alshabaab-training-camp-in-central-somalia/
N): 9.3.2016: Top Al shabaab leaders killed in US airstrike on Raso camp.
Osoitteessa (8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/top-al-shabaabcommanders-among-150-militants-killed-in-us-airstrike/
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O): 26.3.2016: Four arrested for killing a Quran teacher in Beledweyne. Osoitteessa
(8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/four-arrested-for-killing-a-quranteacher-in-beledweyne/
P): 31.3.2016: One injured as Gunfire erupts in Beledweyne. Osoitteessa
(8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/03/somalia-gunfire-erupts-inbeledweyne/
Q): 1.4.2016: Somalia mosque bombing kills two, injures fifteen. Osoitteessa
(8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/bomb-attack-on-mosque-insomalia-kills-two-injures-fifteen/
R): 16.4.2016: Somali military and police forces clash in Beledweyne. Osoitteessa
(8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/04/somali-military-and-police-forcesengage-in-gunfire-in-beledweyne/
S): 14.1.2016: Official: Several militants killed in firefight near Elbur airport.
Osoitteessa (8.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/01/official-several-alshabaab-fighters-killed-in-firefight-near-elbur-airport/
T): 29.1.2016: Ethiopia troops launch military maneuver near Elbur. Osoitteessa
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