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SOMALIAN TURVALLISUUSTILANNE
Tässä selvityksessä käsitellään Somalian turvallisuusolosuhteita ja siihen vaikuttavia merkittävimpiä tapahtumia ja turvalisuusvälikohtauksia, joita Somaliassa on sattunut heinäkuu ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Selvitys päivittää maatietopalvelun aiempia vastaavia selvityksiä (Somalia-tilannekuva 27.10.2015, Somalia Security Situation April 2016 ja Somalian turvallisuustilanne 27.6.2016).
Selvityksessä on käytetty Maahanmuuttoviraston käytössä olevaa julkista aineistoa,
joka koostuu suurimmaksi osaksi somalialaisten mediatalojen englanninkielisestä
uutisraportoinnista.
Toimittajien työskentelyolosuhteet Somaliassa ovat vaikeat ja vaaralliset. Etenkin
al-Shabaabin alueilta raportointi on hankalaa, eikä kaikista tapahtumista ole välttämättä saatavilla raportoitua, saati varmennettavissa olevaa tietoa. Lisäksi monista
turvallisuuteen vaikuttavista välikohtauksista saatavat tiedot ovat puutteellisia tai
konfliktiin osallistuvan osapuolen ilmoittamia. Aseellisten yhteenottojen vaikutuksista ja niissä menehtyneiden tai haavoittuneiden lukumääristä ei usein ole saatavilla
tarkkoja tietoja.

1. Poliittiset olosuhteet
Somalian poliittisia olosuhteita ovat kesän ja syksyn 2016 aikana hallinneet maassa
järjestettävät parlamenttivaalit ja presidentinvaalit sekä niihin liittyvä poliittinen vallanvaihdos.1 Vaalit ovat siirtyneet useasti syksyn 2016 aikana, mutta viimeisimmän
tiedon mukaan maahan on määrä valita uusi parlamentti joulukuussa 2016 ja uusi
presidentti tammikuussa 2017.2 Lisäksi Somalian parlamentissa on valmisteltu uutta
perustuslakia, jossa säädetään muun muassa vallan ja taloudellisten resurssien jakamisesta osavaltioiden ja liittovaltion välillä sekä määritellään presidentin ja pääministerin valtaoikeudet. Uuden perustuslain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään
vuonna 2020.3
Parlamenttivaalien myötä Somaliaan muodostetaan ensimmäistä kertaa kaksikamarinen parlamentti. Somalian parlamenttivaaleissa noudatetaan valitsijamiesjärjestelmää, jossa 135 klaanien vanhimpaa eri puolilta Somaliaa nimittävät 14 025
valtuutettua, joiden tehtävänä on valita parlamentin alahuoneeseen 275 parlamentin jäsentä. Somalian osavaltioiden paikallishallinnot valitsevat 54 jäsentä parlamentin ylähuoneeseen. Päätäntävalta parlamentin alahuoneessa jakautuu klaanien välillä 4.5-periaatteen mukaisesti siten, että neljän suurimman klaaniperheen edustajat saavat parlamentissa yhtäläisen määrän paikkoja, minkä lisäksi vähemmistöklaanien koalition osuus on puolet yhden enemmistöklaaniperheen paikkamäärästä.4 Vaalien jälkeen uusi parlamentti äänestää Somalian uudesta presidentistä. Noin
20 ehdokkaan joukosta ennakkosuosikkeja ovat Somalian nykyinen presidentti
Hassan Sheikh Mohamud sekä pääministeri Omar Abdirashid Ali Sharmarke.5

1

UNSC 2016 a), s. 89 - s. 91; UNSC 2016 c), s. 1.
DW 2016 b).
3
UNHRC 2016, s. 5.
4
UNHRC 2016, s. 5; UNSC 2016 a), s. 91; UNSC 2016 c), s. 5; BBC News 2016 c).
5
DW 2016 b).
2

3 (105)

Somalian vaaleja on syytetty korruptiosta ja demokratiavajeesta. Paikkoja parlamentista on ostettu lahjomalla valitsijamiehiä ja klaanien vanhimpia, minkä lisäksi
alle 0,2 % Somalian väestöstä pystyy vaikuttamaan parlamentin jäsenten valintaan.6 Somaliassa on kuitenkin tavoitteena siirtyä klaanipohjaisesta politiikasta monipuoluejärjestelmään ja yleiseen äänioikeuteen vuoden 2020 vaaleihin mennessä,
jolloin jokaisella täysi-ikäisellä somalialaisella olisi määrä olla äänioikeus.7 Somaliaa
on pidetty epäonnistuneena valtiona, jossa heikko ja hauras hallinto on ollut kyvytön
ratkaisemaan aseellista konfliktia. Toimiva hallinto on edellytys yrityksille rakentaa
rauhaa Somaliassa.8
Vaalien aikana al-Shabaab on pyrkinyt luomaan entistä enemmän epävakautta
etenkin pääkaupungissa terrorisoidakseen vaaleja. Epävakaa turvallisuustilanne
onkin vaikeuttanut vaalien järjestämistä. Al-Shabaab on toteuttanut Mogadishussa
useita poliittisesti aktiivisten henkilöiden salamurhia ja murhayrityksiä, minkä lisäksi
se on kohdistanut iskuja hallintorakennuksiin.9
Somalian liittovaltio rakentuu osavaltioista, joissa toimii omat paikallishallintonsa.
Etelä- ja Keski-Somaliaan on perustettu kolme osavaltiota, jotka ovat Jubbalandin
hallintoalue, Lounais-Somalian hallintoalue (Southwest Somalia) sekä Galmudugin
hallintoalue. Hiiraanin ja Middle Shabellen maakunnista muodostuva Hir-Shabellen
osavaltio on vielä perustamatta.10 Myös Puntmaan itsehallintoalue on osa Somalian
liittovaltiota.11
Osavaltioiden muodostamisprosessi ei ole sujunut Somaliassa kaikilta osin yksimielisesti tai rauhanomaisesti. Eri puolilla Somaliaa paikalliset klaanit ja aseelliset joukot ovat vastustaneet paikallishallintojen muodostamista, mikä osaltaan on aiheuttanut ja kärjistänyt paikallisia konflikteja Etelä- ja Keski-Somaliassa. Hir-Shabellen
osavaltion perustamisprosessi on käynnissä, mutta se on kohdannut vastustusta
paikalisten klaanien taholta. Alueiden valtaklaanien välillä on erimielisyyksiä muun
muassa vallanjaosta klaanien välillä paikallishallinnossa, ja perustaminen on viivästynyt joidenkin osapuolten vetäydyttyä prosessista.12 Osavaltiojaossa myös Mogadishun status mahdollisesti omana osavaltionaan on vielä kiistanalainen.13
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Somalian liittovaltion osavaltiojako. Lähde: Chatham House. The Royal Institute of International Affairs
2015.

5 (105)

2. Yleiset turvallisuusolosuhteet
Somalian turvallisuusolosuhteita voidaan luonnehtia vuoden 2016 lopulla yleisesti
ottaen epävakaiksi.14 Merkittävin turvattomuutta aiheuttava tekijä on edelleen alShabaab -järjestö. Se on kyennyt tekemään varsinkin maan etelä- ja keskiosissa
erilaisia iskuja,15 kuten mittavia sotilasoperaatioita AMISOM- ja Somalian armeijan
tukikohtia vastaan. Järjestö on tehnyt useita iskuja myös Mogadishussa huolimatta
pääkaupungin tarkoista turvajärjestelyistä. Al-Shabaab on toteuttanut merkittäviä ja
tarkkaan suunniteltuja iskuja mm. hotelleja ja ravintoloita vastaan, joissa on ollut
asiakkaina järjestön vastustajinaan pitämiä ulkomaalaisia, Somalian hallinnon ja
turvallisuusviranomaisten edustajia.16
Epävakautta ovat lisäksi aiheuttaeet Somalian hallintoa tukevien ryhmittymien keskinäinen valtataistelu. Väkivaltaisuuksiin ovat osallistuneet poliitikkojen, kuvernöörien, klaanijohtajien ja muiden merkittävien henkilöiden ja johtajien omat aseistautuneet joukot. Edellisten lisäksi klaanien välillä esiintyneet riidat ovat ajoittain eskaloituneet aseelliseksi yhteenotoksi lisäten turvattomuutta paikallisesti.17
Al-Shabaab on ottanut vastuun useista salamurhista, joiden kohteina ovat olleet
Somalian hallinnossa työskentelevät virkamiehet ja poliitikot, parlamentaarikot, ulkomaisten järjestöjen työntekijät, kansalaisaktivistit ja toimittajat.18
Somalian konfliktin väkivallan uhreina ovat useimmiten olleet konfliktiin osallistuvien
joukkojen taistelijat, mutta varsinkin siviilikohteissa sattuneissa pommi-iskuissa on
menehtynyt useita paikalle sattumalta osuneita sivullisia. Siviilit ovat joutuneet kärsimään myös osapuolten sotilasoperaatioiden yhteydessä sekä AMISOM-joukkojen
toteuttamien al-Shabaabin vastaisten ilmapommitusten yhteydessä.19
ACLED-tutkimuslaitoksen20 mukaan siviileihin kohdistunut väkivalta edustaa n. reilua viidesosaa (23 %) kaikista tietoon tulleista väkivaltaisista turvallisuusvälikohtauksista Somaliassa. ACLED-selvityksen aineisto on koottu tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä aikana. Väkivallan seurauksena menehtyneistä siviilien
osuus on 14 %. Suurin vastuu siviiliuhreista on al-Shabaabilla. Sen katsotaan olevan toimminnallaan syyllineen 37 % siviilikuolemista.21 Siviileihin kohdistetun väkivallan määrässä on alueellisia eroja. Keskimääräistä korkeampaa se on Mudugin,
Barin, Middle Jubban ja Benadirin (Mogadishu) alueella.22
Turvalisuusolosuhteiden muutoksia koskevat käsitykset ovat osin ristiriitaisia. YK:n
ihmisoikeustarkkailijan syyskuussa 2016 julkaiseman raportin mukaan maan turvallisuustilanteessa on tapahtunut al-Shabaabin edelleen jatkuvista iskuista huolimatta
positiivista kehitystä:
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“The security situation continues to improve, even though AlShabaab has continued to attack major security and civilian facilities, such as its attacks against AMISOM military installations
and the killing of AMISOM soldiers, the occasional loss of territory and the capture of weaponry. The bomb attacks on the Ambassador and the Naasa Hablood hotels in Mogadishu in June
2016, which led to the death of two parliamentarians and the injury of a score of civilians, demonstrate the need for continued
support for Somalia to consolidate peace and reconciliation.”23

Myös YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteeri näkee Somalian turvallisuustilanteessa varovaista kehitystä suotuisaan suuntaan nykyisestä epävakaudesta huolimatta:
“After more than two decades of turmoil and being seen as a
failed State, Somalia continues to be on a positive, albeit delicate, trajectory towards peace and stability. This encouraging
trend comes against a background of persistent humanitarian
needs, chronic insecurity, human rights violations and inherent
vulnerabilities.”24

Kriittisemmän arvion Somalian turvallisuusolosuhteiden kehityksestä esittää YK:n
alainen Somalian aseidenvientikieltoa valvova tarkkailuryhmä. Sen mukaan Somalian turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut positiivista muutosta viimeisen vuoden
aikana:
“Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) remains the
most immediate threat to peace and security in Somalia. Contrary
to prevailing narratives of successful counter-insurgency and
counter-terrorism efforts, the Monitoring Group assesses that the
security situation has not improved in Somalia during the current
mandate.”25

Tämä näkemys saa tukea ACLED-tutkimusprojektin selvityksestä, sikäli kun tilannetta tarkastellaan siviiliväestön kannalta. Selvityksen mukaan siviileihin kohdistuneiden turvallisuusvälikohtausten lukumäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä aikana. Siviileihin kohdistuneiden
väkivaltaisten iskujen lukumäärässä on selvää vaihtelua kuukausitasolla. Vielä suurempaa vaihtelua voidaan havaita iskuissa menehtyneiden lukumäärässä. Yleisessä trendissä ei kuitenkaan voidaa havaita merkittäviä muutoksia. Huomattava piikki
niin siviileihin kohdistettujen väkivaltaisten iskujen, kuin niissä surmansa saaneiden
siviilien lukumäärässä on havaittavissa kesäkuussa 2016 vietetyn ramadanin aikana.
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Siviileihin kohdistuneiden turvallisuusvälikohtausten ja niissä menehtyneiden siviilien lukumäärä tammikuun
2015 ja syyskuun 2016 välisenä aikana. Lähde: ACLED 2016.

Somalian ulkoministerin Abdisalam Omerin mukaan al-Shabaab on käytännössä
lyöty sotilaallisesti Somaliassa. Syyskuussa YK:n yleiskokouksessa puhunut Omer
totesi, että islamistit kontrolloivat enää n. 10 % maan pinta-alasta. Lisäksi useita alShabaabin johtajia on onnistuttu surmaamaan kesän ja syksyn aikana aikana. Osa
johtajista on jättänyt al-Shabaabin. Ulkoministerin mukaan al-Shabaabin epäsymmetriset iskut ns. pehmeitä kohteita vastaan ovat merkki järjestön epätoivoisuudesta.26
Ulkoministerin näkemyksissä voi olla liiallista toiveikkuutta. On totta, että alShabaab on joutunut vetäytymään useilta aiemmin hallussaan pitämiltä alueilta
maan etelä- ja kesiosissa. Al-Shabaabin vastainen operaatio eteläisessä Somaliassa on kuitenkin sittemmin pysähdellyt, eikä eteneminen ole ollut vuoden lopulla
enää yhtä nopeaa. Al-Shabaab pitää hallussaan edelleen isoa osaa Somalian eteläisessä osassa Juba-joen itärannalta alkaen.27

26
27

Shabelle News 2016 eä).
UNSC 2016 a), s. 11; Stratfor 2016 d).

8 (105)

Al-Shabaabin tukialueet Somalian etelä- ja keskiosissa syksyllä 2016. Lähde: Stratfor 2016 d).

Järjestön vetäytyminen maaseudulle on johtunut paitsi AMISOM-joukkojen ja Somalian hallintoa tukevien joukkojen aiheuttamasta sotilaallisesta paineesta, se on
myös osa harkittua taktiikkaa. Al-Shabaab väistyy sotilaalisesti konventionaalisessa
mielessä vahvempaa vastustajaansa, mutta tarkkailee ja iskee sitä vastaan sopivan
tilaisuuden tullen. Vetäytymisen seurauksena Somalian armeijan ja AMISOMjoukkojen rajalliset voimavarat on venytetty laajalle. Vaikka ne kontrolloivat tärkeimpiä kaupunkeja Somalian etelä- ja keskiosissa, ovat alueet niiden välillä usein alShabaanin vaikutuspiirissä, mikä tekee kaupungista eristettyjä saarekkeita. Pienempien kylien ja kaupunkien ylläpitämisen ja puolustamisen vaikeuden vuoksi
AMISOM on vetäytynyt monin paikoin ja jättänyt ne uudelleen al-Shabaabin haltuun. Tämä on antanut al-Shabaabille uutta toimintatilaa, josta käsin se on voinut
suunnitella hyökkäyksiä uusia tukikohtia vastaan. Haltuunsa saamilla alueilla alShabaab on voinut lisäksi kerätä taloudellisia resursseja ja rekrytoida uusia taistelijoita riveihinsä.28
Epävakaiden olosuhteiden johdosta maan etelä- ja keskiosissa on aseellisten joukkojen ylläpitämiä tiesulkuja, jotka vaikeuttavat humanitaarisen avun, tavaroiden ja
ihmisten liikkumista. Pahiten epävakauden ja tarkastuspisteiden on raportoitu vaikeuttavan tieyhteyksiä Mogadishusta Buulobarden kautta Beledweyneen, Mogadishusta Baidoan kautta Doolowiin ja Mogadishusta Barawen kautta Kismayoon.29
28
29
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AMISOM-joukkojen toimintakapasiteettiin vaikutti merkittävästi syksyn aikana etiopialaisten yksiköiden vetäytyminen Keski-Somaliasta. Syynä oli mitä ilmeisimmin
Etiopian sisäiset levottomuudet ja tarve siirtää sotilaita lähemmäksi kotimaisia kriisipesäkkeitä, mistä ne voidaan siirtää mikäli tarvetta ilmenee. Vetäytymisen jälkeen
al-Shabaabin raportoitiin saaneen joitain alueita uudelleen haltuunsa. Islamistien
paluuta peläten monet asukkaat pakenivat kyseisiltä alueilta.30
Kenia on ilmoittanut alkavansa vetää AMISOMiin kuuluvia joukkojaan Somaliasta
vuoden 2018 aikana niin, että viimeisten sotilaiden on määrä poistua maasta vuoteen 2020 mennessä. Keniassa sisäpoliittinen paine kenialaisten joukkojen poisvetämiseksi on ollut voimistumassa johtuen jatkuvista terrori-iskuista.31 AMISOMoperaation mahdollinen loppuminen tarjoaa al-Shabaabille paluumahdollisuuden.
AMISOM-joukot ovat olleet keskeisessä roolissa sitä vastaan käydyssä taistelussa.32
Al-Shabaabin vastaista taistelua on vaikeuttanut Somalian armeijan palkkojen viivästyminen. Palkkojensa maksamattomuuteen tyytymättömät sotilaat ovat kieltäytyneet työstään ja vetäytyeet kasvavassa määrin hallituksen haltuun ottamilta alueilta. Myös näille alueille al-Shabaab on saapunut nopeasti uudelleen. Alueiden hallussapito on tosin ollut useimmiten vain lyhytaikaista.33 Palkkaviiveiden vuoksi sotilaat ovat pystyttäneet laittomia tiesulkuja, missä he ovat vaatineet maksuja tarkastuspisteen ohittavilta.34
Pohjois-Somaliassa Puntmaan ja Somalimaan turvallisuusolosuhteet ovat verrattain
vakaammat kuin Etelä- ja Keski-Somaliassa.35 Puntmaassa toimiva al-Shabaabin
pohjoinen ryhmittymä on jatkanut kapinaa Puntmaan hallintoa vastaan tukikohdastaan Golis-vuorilta käsin. Al-Shabaab ei kykene haastamaan aseellisesti vahvempia
Puntmaan turvallisuusjoukkoja avoimesti taisteluissa, mutta se on jatkanut iskujen
kohdistamista puntmaalaisia sotilassaattueita vastaan.36 Al-Shabaabista erkaantunutta ISIS-mielistä ryhmittymää pidetään kasvavana uhkana Puntmaassa.37 Tähän
mennessä Abdulqadir Muminin johtamien joistakin kymmenistä taistelijoista koostuvien joukkojen vaikutus Puntmaassa on ollut rajallinen. Ryhmittymä on ideologisesti
sitoutunut ISIS:iin, mutta sillä ei tiedetä olevan operationaalisia yhteyksiä järjestöön.38 Lisäksi Puntmaan ja Somalimaan väliseen rajakonfliktiin liittyvät jännitteet
ovat jatkuneet.39 Itsenäiseksi julistautuneessa Somalimaassa poliittista jännitettä
aiheuttaa matalan intensiteetin konflikti Somalimaan hallinnon ja autonomiaa tavoittelevan Khatumon hallinnon välillä,40 mutta hallintojen joukkojen välillä ei ole raportoitu esiintyneen väkivaltaisia turvallisuusvälikohtauksia kesän ja syksyn 2016 aikana. Klaanien väliset konfliktit ovat aiheuttaneet alueella epävakautta paikallisesti.41
30
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Shabelle News 2016 dj); Shabelle News 2016 i).
31
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Konfliktin eri osapuolten vaikutuspiirissä olevat alueet Somaliassa joulukuussa 2015. Lähde: EASO 2016.
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3. Konfliktin vaikutukset siviiliväestöön
Somaliassa siviiliväestö kärsii aseellisen konfliktin suorista ja epäsuorista vaikutuksista. Kesän ja syksyn 2016 aikana raportoitujen turvallisuusvälikohtausten perusteella Somalian konfliktissa väkivalta ei kohdistu ensisijaisesti siviiliväestöön, vaan
turvallisuusvälikohtauksissa on osallisina useimmiten konfliktin osapuolten taistelijoita. Turvallisuusvälikohtausten siviiliuhrit ovat yleensä sattumalta paikalla olleita
sivullisia. ACLED-tutkimuslaitoksen mukaan 23 % Somaliassa raportoiduista väkivaltaisista turvallisuusvälikohtauksista kohdistui siviileihin tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä aikana. Turvallisuusvälikohtauksissa menehtyneistä 14 % oli
siviilejä. Eniten siviileihin kohdistui väkivaltaa Etelä- ja Keski-Somaliassa Benadirin
(Mogadishu), Middle Jubban ja Mudugin maakunnissa.42
Suurin vastuu siviilikuolemista on al-Shabaabilla, joka ACLED:n mukaan on aiheuttanut siviilikuolemista 37 % tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 välisenä aikana.43
Tavallinen siviiliväestö ei ole al-Shabaabin toteuttamien iskujen pääkohteena, mutta
järjestön suorittamien salamurhien ja iskujen kohteena on korkean profiilin siviilihenkilöitä kuten Somalian hallituksen ja turvallisuusviranomaisten edustajia, kansainvälisten toimijoiden työntekijöitä, klaanijohtajia ja toimittajia. Al-Shabaab kohdistaa iskuja myös siviilikohteisiin kuten hallituksen edustajien ja kansainvälisten toimijoiden suosimiin ravintoloihin ja hotelleihin sekä hallintorakennuksiin. Lisäksi esimerkiksi al-Shabaabin toteuttamissa itsemurha- ja autopommi-iskuissa menehtyy
sivullisia siviiliuhreja.44 YK:n alaisen tarkkailuryhmän näkemys on, että vaikka alShabaabin siviilikohteisiin toteuttamien iskujen määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, järjestö on kyennyt toteuttamaan siviilien kannalta entistä tuhoisampia iskuja, joissa on menehtynyt ja haavoittunut aiempaa enemmän ihmisiä.45
Al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla järjestön on raportoitu teloittaneen siviilejä, joilla epäillään olevan yhteyksiä Somalian hallintoon tai sitä tukeviin toimijoihin. Näin
järjestö toimii etenkin otettuaan haltuunsa hallituksen joukkojen aiemmin kontrolloimia alueita.46 Al-Shabaabin järjestämät julkiset teloitukset toimivat pelotteena
paikalliselle siviiliväestölle.47
Al-Shabaab rahoittaa toimintaansa muun muassa keräämällä hallinta-alueillaan veroja (zakat) paikalliselta väestöltä. Taloudellisen paineen alla järjestö on käyttänyt
siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa keinona vaatia veroja sekä pakkorekrytoida paikallista väestöä. Tapauksissa, joissa paikallinen väestö on vastustanut al-Shabaabin
aggressiivista verotusta, al-Shabaab on ajautunut aseellisiin konflikteihin paikallisten klaanijoukkojen ja siviiliväestön kanssa. Al-Shabaab harjoittaa kontrolloimillaan
alueilla pakkorekrytointia ja käyttää myös lapsisotilaita. YK:n alainen tarkkailuryhmä
raportoi lasten pakkorekrytoimisen al-Shabaabiin lisääntyneen vuoden 2016 aikana.48
Myös Somalian hallituksen turvallisuusjoukot sekä hallintoa tukevat kansainväliset
ja paikalliset joukot ovat syyllistyneet kohtuuttomaan voimankäyttöön ja oikeuden42

ACLED, s. 8 - s. 9.
ACLED 2016, s. 8.
44
UNHRC 2016, s. 8; UNSC 2016 a), s. 4 - s. 5, s. 32.
45
UNSC 2016 a), s. 4, s. 145 - s. 146.
46
UNSC 2016 a), s. 32.
47
Shabelle News 2016 ho).
48
UNSC 2016 a), s. 5, s. 11, s. 27, s. 32, s. 34, s. 70, s. 147 - s. 148.
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loukkauksiin siviiliväestöä kohtaan. Esimerkiksi AMISOM-sotilaiden on raportoitu
syyllistyneen mielivaltaisiin pidätyksiin ja teloituksiin. Somalian klaanipohjaisen armeijan ja hallituksen turvallisuusjoukoissa toimivien erilaisten paikallisten militioiden
toiminta on heikosti kontrolloitua, ja siten hallintoa tukevien joukkojen toiminta siviilejä kohtaan saattaa olla mielivaltaista. Siviileihin kohdistuvat oikeudenloukkaukset
rapauttavat paikallisen väestön luottamusta turvallisuusjoukkojen kykyyn turvata
rauhaa Somaliassa.49
Yhdysvaltalaisten ja kenialaisten ilmavoimien suorittamat ilmaiskut al-Shabaabin
tukikohtiin ovat myös aiheuttaneet siviiliuhreja, tuhonneet kyliä ja pakottaneet siviilejä siirtymään maan sisäisesti. Lisäksi paikalliset klaanien väliset konfliktit eri puolilla Somaliaa ovat vaatineet siviiliuhreja ja ajaneet ihmisiä evakoon.50 Somaliassa
on yli miljoona maan sisällä siirtymään joutunutta evakkoa (IDP).51
Aseellinen konflikti rajoittaa ihmisten liikkumista Etelä- ja Keski-Somaliassa. AlShabaab kontrolloi ihmisten liikkumista ylläpitämällä tarkastuspisteitä teillä kontrolloimillaan alueilla, minkä lisäksi järjestö kykenee pystyttämään tiesulkuja myös hallinta-alueidensa ulkopuolella. Myös Somalian hallintoa tukevat joukot kuten Somalian armeija ja paikalliset aseistetut joukot ylläpitävät tarkastuspisteitä Etelä- ja Keski-Somalian teillä ja vaativat rahaa läpikulkijoilta. Tarkastuspisteillä siviilien on raportoitu joutuneen erilaisten oikeudenloukkausten kohteeksi.52 Suuri osa Etelä- ja
Keski-Somalian turvallisuusvälikohtauksista tapahtuu pääteiden varsilla, mikä tekee
maanteillä matkustamisesta riskialtista.53
Kenian päätös sulkea Dadaabin pakolaisleiri ja palauttaa yli 300 000 somalipakolaista kotimaahansa tulee mahdollisesti lisäämään entisestään paikallisia konflikteja
jo valmiiksi niukoista resursseista Etelä- ja Keski-Somaliassa.54 Lähes 30 000 somalipakolaisen paluumuutto Keniasta vuoden 2016 aikana on jo synnyttänyt ongelmia etenkin Jubbalandin alueella, minne useimmat palaajista saapuvat.55 Syksyllä Jubbalandin hallinto ilmoitti, ettei se voi ottaa uusia paluumuuttajia Dadaabista
vastaan, koska palaajille ei ole tarjolla välttämättömiä peruspalveluita. Jubbalandin
viranomaiset ovat estäneet elokuun lopulla ja syyskuun alussa somalipakolaisten
paluun maareittiä pitkin takaisin kotimaahansa.56 Myös pakolaisten lentokuljetukset
leiriltä Mogadishuun keskeytettiin toistaiseksi syyskuussa pääkaupungin epävarman turvallisuustilanteen vuoksi.57

4. Turvallisuustilanne alueittain heinä - marraskuussa 2016
Etelä- ja Keski-Somalian turvallisuusolosuhteita voidaan luonnehtia koko maassa
yleisesti ottaen epävakaiksi. Paikallisissa olosuhteissa on kuitenkin alueellisia eroja.
Kaikkien maakuntien turvallisuusolosuhteissa epävakautta on aiheuttanut kesän ja
syksyn 2016 aikana al-Shabaabin toiminta. Lisäksi turvallisuusvälikohtauksien osa49

UNSC 2016 a), s. 19, s. 33 - s. 34, s. 151, s. 160, s. 164 - s. 165, s. 169; UNSC 2016 c), s. 10.
UNSC 2016 a), s. 34, s. 169; UNSC 2016 c), s. 10.
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UNSC 2016 b), s. 5.
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puolina on ollut paikallisia toimijoita kuten paikallishallintojen turvallisuusjoukkoja,
paikallisia aseellisia joukkoja ja klaanimilitioita. Lukumäärällisesti eniten turvallisuusvälikohtauksia on kesän ja syksyn 2016 aikana raportoitu Lower Shabellen
maakunnassa ja pääkaupunki Mogadishussa, missä valtaosa turvallisuusvälikohtauksista on liittynyt al-Shabaabin toimintaan. Eniten vaikutusvaltaa al-Shabaabilla on
Middle Jubban maakunnassa, joka on kokonaisuudessaan järjestön vaikutuspiirissä. Kansainvälisten joukkojen ilmaiskut ovat painottuneet Lower Jubban, Gedon ja
Middle Jubban alueille. Klaanien välisiä konflikteja on raportoitu eniten Hiiraanin,
Galgaduudin, Mudugin ja Lower Shabellen maakunnissa.

4.1. Lower Jubba
Konfliktin osapuolet:
Lower Jubban alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat:






al-Shabaab
Somalian armeijaan integroidut Jubbalandin paikallishallinnon turvallisuusjoukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat kenialaiset sotilaat.58 Alueella
on operoinut myös etiopialaisia joukkoja osana AMISOM-operaatiota. Kenian ilmavoimat ovat tukeneet alueella olevia maajoukkoja iskemällä alShabaabin oletettuihin tukikohtiin.
Taisteluun al-Shabaabia vastaan on osallistunut myös Somalian armeijan ja
Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkoja, sekä amerikkalaisia hävittäjiä ja miehittämättömiä lennokkeja.

Konfliktin luonne:
Lower Jubban maakunnan alueella turvallisuusolosuhteet ovat vakiintumattomat.
Konfliktin olennaisimpina piirteinä ovat kesän ja syksyn 2016 aikana olleet yhteenotot al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevien joukkojen välillä. Sotilaallinen paine al-Shabaabia vastaan on ollut voimakas, ja järjestö on joutunut vetäytymään
osasta hallussaan pitämistä alueista. Taktiikkansa mukaisesti järjestön taistelijat
ovat usein väistäneet sotilaallisesti vahvempaa vastustajaansa. Järjestö on kuitenkin kyennyt tekemään merkittäviä hyökkäyksiä ja iskuja AMISOM- ja Jubbalandin
tukikohtia ja sotilassaattueita vastaan.
Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan on tehty pommi-iskuja myös alueen
suurimmassa kaupungissa Kismayossa, mutta niiden tekijästä ei pääsääntöisesti
ole saatu varmaa tietoa. Iskujen todennäköisenä tekijänä pidetään usein kuitenkin
al-Shabaabia.
Taisteluista aiheutuneet henkilövahingot ovat yleensä kohdentuneet osapuolten
taistelijoihin, mutta yhteenottojen ja sissi-iskujen yhteydessä on aiheutunut myös siviiliuhreja. Al-Shabaabin vastaisten ilmahyökkäysten ja pommitusten yhteydessä on
niin ikään aiheutunut siviiliuhreja.

58
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Osapuolten keskinäisten yhteenottojen lisäksi Kismayossa on toteutettu yksittäisiä
pommi-iskuja, joissa on menehtynyt siviileitä.
Turvallisuusvälikohtausten ja iskujen yhteydessä aiheutuneista mahdollisista henkilövahingoista ei usein ole ollut mainintaa julkisissa uutisraporteissa. Lower Jubban
alueella esiintyneen väkivallan aiheuttamista henkilötappioista ei ole saatavilla tarkkoja tilastoja käytettävissä olevista lähteistä.

Lower Jubban alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt kesän ja syksyn 2016 aikana toistuvasti hyökkäyksiä Jubbalandin ja AMISOM-joukkojen tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:

59



Kesäkuun lopulla raskaasti aseistetut islamistit hyökkäsivät Jubbalandin turvallisuusjoukkojen ja Etiopian armeijan sotilassaattuetta vastaan BuloGadudin kylän lähellä. Kylä sijaitsee Kismayosta n. 15 kilometrin pohjoiseen. Iskussa haavoittuneiden tai menehtyneiden lukumäärästä ei ollut tarkempia tietoja saatavilla. Joidenkin tietojen mukaan amerikkalaiset hävittäjät
olisivat osallistuneet iskun torjumiseen.59



Syyskuun puolenvälin aikoihin raskaasti aseistetut islamistit hyökkäsivät
AMISOM-joukkoihin kuuluvan kenialaisten sotilassaattueen kimppuun. Saattue oli matkalla Legtasta Kulbiyowiin. Hyökkäys alkoi saattueen ajettua tien
varrelle asetettuun pommiin. Räjähdyksen aiheuttamista ja sitä seuranneen
ammuskelun mahdollisista uhreista ei ole tietoja.60



Kolmen siviilin raportoitiin saaneen surmansa syyskuun puolessa välissä
Wirkoyn kylässä Kismayon pohjoispuolella, kun tienvarteen piilotettu miina
räjähti ohiajaneen bussin kohdalla. Miinan asentajaksi epäillään alShabaabia ja se oli tarkoitettu Somalian hallituksen joukkoja vastaan.61



Lokakuun loppupuolella raskaasti aseistautuneiden al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin hyökänneen Afmadowissa Jubbalandin paikallishallinnon sotilaiden tukikohtaan. Hyökkäystä edelsi isku Afmadowin poliisiasemalle,
missä islamistit surmasivat kolme poliisia. Jubbalandin joukot kykenivät kuitenkin yhdessä kenialaisten AMISOM-joukkojen kanssa puolustautumaan ja
torjumaan hyökkäyksen. Hyökkäyksen aikana haavoittui lisäksi 4 muuta ihmistä, joista yksi oli nainen.62



Marraskuun puolivälin jälkeen ainakin kolme etiopialaista AMISOMjoukkojen sotilasta sai surmansa Kismayon lähellä sattuneessa tienvarsipommin räjähdyksessä. Kauko-ohjattu pommi räjähti AMISOMsotilassaattueen kohdalla Bulu-Gadudin kylän kohdalla. Kylä sijaitsee n. 35
kilometriä Kismayosta koilliseen. Iskun jälkeen AMISOM-joukkojen raportoitiin vetäytyneen alueelta Kismayossa sijaitseviin tukikohtiin. Vain päivää ai-
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emmin AMISOM- ja Somalian armeijan joukot surmasivat samalla alueella
kuusi al-Shabaabin sissiä.63

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet maakunnan alueella useita alShabaabin vastaisia sotilasoperaatioita:

63



Amerikkalaisten hävittäjien raportoitiin iskeneen oletettuihin al-Shabaabin
tukikohtiin elokuun alussa Berhanin alueella, joka sijaitsee n. 45 kilometrin
etäisyydellä Kismayon kaupungista. Paikallisten asukkaiden mukaan ainakin
kolme kyläläistä haavoittui iskussa. Heidät toimitettiin hoitoon sairaalaan.
Jubbalandin hallinnon mukaan iskussa onnistuttiin surmaamaan useita islamistijohtajia ja -taistelijoita.64



Somalian armeijan erikoisjoukot iskivät elokuun puolivälissä kenialaisten sotilaiden ja amerikkalaisten erikoisjoukkojen tukemana al-Shabaabin tukikohtaan Abdalla Boroolen (Abdalla Biroole) alueella, n. 40 kilometriä Kismayosta länteen. Uutislähteiden mukaan iskussa surmattiin 3 al-Shabaabin sissiä.
Lisäksi iskun yhteydessä haavoittui yksi somalialainen erikoisjoukkojen sotilas. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa lisäksi yhden amerikkalaisen sotilaan
ja useita kenialaisia sotilaita.65 Yhdysvaltalaislähteet kiistävät kuitenkin kokeneensa miestappioita.66



Jubbalandin turvallisuudesta vastaavien joukkojen ja AMISOM-joukkojen
raportoitiin saaneen syyskuun alkupuolella haltuunsa uusia alueita alShabaabilta. Al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen taisteluitta Abdalla Birolen ja Janay Abdallan kylistä n. 40 kilometriä Kismayosta länteen. Liittoutuneiden joukot olivat uutislähteiden mukaan valmistautumassa jatkamaan
etenemistä edelleen kohti Berhanin kaupunkia Lower Jubban alueella.67
Hyökkäys Berhanin alueella jatkui kuitenkin vasta marraskuun puolivälin jälkeen Jubbalandin joukkojen hyökättyä al-Shabaabia vastaan. Kiivaiksi kuvattujen taisteluiden seurauksena al-Shabaab joutui vetäytymään Berhanin
kylästä ja alueella olevista tukikohdistaan. Jubbalandin joukot saivat operaation aikana tukea etiopialaisilta AMISOM-sotilailta, sekä ilmeisesti myös
amerikkalaisilta sotilailta. Taisteluiden aiheuttamista henkilötappioista ei ole
tarkempia tietoja. Jubbalandin joukkojen raportoitiin polttaneen kylässä useita taloja, koska olettivat niiden toimineen al-Shabaabin komentajien majapaikkoina.68



Syyskuun puolen välin jälkeen kenialaiset AMISOM-joukot ja Somalian armeijan sotilaat hyökkäsivät al-Shabaabin tukikohtiin lähellä Wirkoyn siltaa
Gobweyn alueella, n. 40 kilometriä Kismayosta. Hyökkäyksessä surmattiin
uutislähteiden mukaan ainakin 25 islamistisissiä ja tuhottiin kolme aseistettua lava-autoa, eli ns. teknikalia. Samaan aikaan Kenian armeijan erikoisjoukot torjuivat al-Shabaabin hyökkäyksen Kiungan alueella. Islamistien raportoitiin menettäneen hyökkäyksessä 8 taistelijaa.69
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Syyskuun lopulla tuntemattomat hävittäjät pommittivat al-Shabaabin hallussa olevia alueita Kanjaron alueella. Pommitusten mahdollisista uhreista ei
ole tietoja. Lisäksi koneista pudotettiin sotilaita, joiden raportoitiin pidättäneen 4 al-Shabaabin toiminnasta epäiltyä miestä.70



Syyskuun lopulla somalialaisten ja amerikkalaisten erikoisjoukkojen raportoitiin hyökänneen al-Shabaabin hallinnassa olleeseen kylään Kalishunban
(Golashombi) alueella 90 kilometrin päässä Kismayosta - lähteestä riippuen
- joko koilliseen71 tai länteen72. Paikallisten silminnäkijöiden mukaan iskuun
liittyvien ja kiivaiksi kuvattujen taisteluiden aikana surmattiin ainakin kolme
al-Shabaabin jäsentä. Operaation yhteydessä pidätettiin lisäksi useita muita
al-Shabaab -epäiltyjä. Samalla tuhottiin myös islamistien tukikohta.73



Oletettavasti amerikkalaisten hävittäjien raportoitiin iskeneen lokakuun alussa al-Shabaabin tukikohtiin Birta Dheerin alueella, n. 60 kilometrinä päässä
Kismayosta. Käytettävissä olevien tietojen mukaan iskussa tuhottiin islamistien tukikohtia ja niiden yhteydessä sai surmansa korkea-arvoisia alShabaab -komentajia. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoja.74



500 raskaasti aseistautunutta al-Shabaabin sotilasta hyökkäsi lokakuun lopulla Afmadowissa AMISOM-joukkojen ja Somalian armeijan tukikohtaan
tavoitteenaan ottaa Afmadowin kaupunki haltuunsa. Tiukasti puolustautuneet Kenian ja Somalian armeijan sotilaat onnistuivat kuitenkin torjumaan
hyökkäyksen. Kenian armeijan raportoitiin surmanneen lokakuun lopulla yli
140 al-Shabaabin sotilasta. Samaan aikaan kenialaiset hävittäjät hyökkäsivät al-Shabaabin tukikohtaan Ali Haredissa, n. 20 kilometriä Juungaalista.
Ilmaiskun mahdollisista seurauksista ja henkilövahingoista ei ole tietoa.75



Marraskuun puolen välin jälkeen oletettavasti kenialaiset hävittäjät pommittivat al-Shabaabin kahta leiriä Laan-Goorin alueella, n. 120 kilometriä Kismayosta. Ainakin neljän al-Shabaabin taistelijan raportoitiin saaneen surmansa. Surmattujen joukossa oli myös organisaatiossa keskitasolla toiminut
komentaja Abdullah Adow. Mahdollisista siviiliuhreista ei ollut mainintaa.
Kenialaiset hävittäjät ovat iskeneet toistuvasti al-Shabaabin vastaan viimeisen parin vuoden aikana.76

Erilaisia turvallisuusvälikohtauksia on esiintynyt myös Kismayon kaupungissa ja lähialueella. Niiden tekijästä ei usein ole täyttä varmuutta:


70

Jubbalandin hallinnon sotilaiden väitettiin elokuun puolenvälin aikoihin surmanneen yhden siviilin ja raiskanneen aseella uhaten seitsemän tyttöä Kismayossa. Surmatyö tapahtui Bal’adin alueella Kismayossa. Tapahtumaan ei
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Tuntemattomat miehet heittivät lokakuun alussa käsikranaatin Somalian tiedustelupalvelun tukikohtaan Kismayossa Guul Waden kaupunginosassa.
Räjähdys ei ilmeisesti aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta osa rakennuksesta vaurioitui. Turvallisuusjoukot pidättivät 15 ihmistä epäiltynä teosta.78



Kaksi Jubbalandin turvallisuusjoukkojen sotilasta sai surmansa ja useita
muita haavoittui lokakuun alussa Kismayossa, kun oletettavasti alShabaabiin kuuluvat miehet heittivät käsikranaatteja Dal’addan ja Alanleyn
kylissä sijaitseviin tukikohtiin.79



Ainakin viiden ihmisen raportoitiin haavoittuneen marraskuun puolivälissä
Kismayossa kahvilassa sattuneessa pommi-iskussa. Pommin asettajasta tai
motiiveista ei ole tietoja.80

4.2. Gedo
Konfliktin osapuolet:
Gedon maakunnan alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja syksyn
2016 aikana olleet:






al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat kenialaiset sotilaat.81 Alueella
on operoinut myös etiopialaisia joukkoja osana AMISOM-operaatiota. Kenian ilmavoimat ovat tukeneet alueella olevia maajoukkoja iskemällä alShabaabin oletettuihin tukikohtiin.
Jubbalandin paikallishallinnon turvallisuusjoukot olivat osallisina turvallisuusvälikohtauksessa Belet-Hawossa.

Konfliktin luonne:
Gedon maakunnan alueella turvallisuusolosuhteet ovat vakiintumattomat. Konfliktin
yhtenä keskeisenä piirteenä ovat kesän ja syksyn 2016 aikana olleet toistuvat ilmahyökkäykset al-Shabaabia vastaan. Hyökkäyksistä ovat vastanneet ensisijassa Kenian ilmavoimat. Lisäksi alueella on esiintynyt yhteenottoja al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevien joukkojen välillä. Sotilaallinen paine al-Shabaabia vastaan on
ollut voimakas, ja järjestö on joutunut vetäytymään osasta hallussaan pitämistä alueista. Taktiikkansa mukaisesti järjestön taistelijat ovat usein väistäneet sotilaallisesti
vahvempaa vastustajaansa. Järjestö on kuitenkin kyennyt tekemään merkittäviä
hyökkäyksiä ja iskuja AMISOM:n ja Somalian armeijan tukikohtia ja sotilassaattueita vastaan. Kenian ilmavoimat ovat tehneet toistuvia ilmaiskuja al-Shabaabia vastaan Gedon alueella. Iskujen kohteena ovat pääsääntöisesti olleet islamistien tukikohdat. Pommitusten yhteydessä on saanut surmansa myös siviileitä. Yksityiskohtaisia tietoja iskujen aiheuttamista henkilövahingoista ei kuitenkaan ole saatavilla.
78
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Gedon alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt hyökkäyksiä Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:


Raskaasti aseistautuneiden al-Shabaabin sotilaiden raportoitiin syyskuun
puolessa välissä ottaneen haltuunsa el-Waqin (Elwak) kaupungin. Haltuunottoa edelsi yli tunnin kestänyt kiivas taistelu alueella sijaitsevassa Somalian armeijan tukikohdassa. Islamistien onnistui tunkeutua tukikohtaan ja
ajaa armeijan sotilaat pois sieltä. Sen jälkeen islamistit ottivat kaupungin
haltuunsa. Taisteluissa sai uutislähteiden mukaan surmansa yli kymmenen
ihmistä, joista useimmat olivat taisteluun osallistuneita sotilaita. Somalian
armeija vetäytyi muutaman kilometrin päähän kaupungista.82 Al-Shabaab
puolestaan vetäytyi kaupungista taisteluitta muutamia tunteja myöhemmin.
Pian tämän jälkeen Somalian armeijan sotilaat palasivat ja ottivat kaupungin
uudelleen haltuunsa.83 Muutama päivä myöhemmin Kenian ilma- ja maavoimien raportoitiin pommittaneen Dhamasen ja Nus Duriqin alueita lähellä
el-Waqin kaupunkia. Pommitusten kohteina olivat al-Shabaabin koulutusleirit. Pommitusten yhteydessä on kuitenkin saanut surmansa ainakin 5 siviiliä
ja 8 muuta haavoittui.84



Al-Shabaabin raportoitiin tehneen marraskuun alkupäivinä tienvarsipommiiskun kenialaista AMISOM-joukkojen sotilassaattuetta vastaan el-Waqin
kaupungissa. Iskussa sai surmansa ainakin 4 sotilasta ja toistakymmentä
muuta haavoittui.85 Joulukuun alussa al-Shabaabin kenialaista sotilassaattuetta vastaan tekemässä tienvarsipommi-iskussa tuhoutui yksi sotilasajoneuvo ja muuta kalustoa. Mahdollisista henkilövahingoista ei ollut uutislähteissä mainintoja.86

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet maakunnan alueella useita alShabaabin vastaisia sotilasoperaatioita:


82

Kenian ilmavoimien raportoitiin tehneen ilmaiskun Gedon alueella kesäkuun
lopussa al-Shabaabin tukikohtaan. Iskussa sai Kenian viranomaisten mukaan surmansa ainakin 40 al-Shabaabin sissiä. Lisäksi iskussa tuhottiin islamistien sotilaskalustoa.87 Gedon alueella sijaitsevan Dhamasen kylän alueella kesäkuun lopussa tehdyissä Kenian ilmavoimien iskuissa menehtyi ainakin yksi siviili ja kaksi muuta haavoittui. Samalla myös karjaa tuhoutui.
Kesäkuun lopun ilmapommituksia on pidetty kostona al-Shabaabin noin
viikkoa aiemmin tekemälle hyökkäykselle samalla alueella sijaitsevaan kenialaisten tukikohtaan.88
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Ilmapommitukset saivat jatkoa kesäkuun viimeisenä päivä kenialaisten koneiden pommittaessa al-Shabaabin oletettuja leirejä Belet-Hawon kaupungin lähistöllä. Iskuissa raportoidaan saaneen surmansa islamistien ohella
myös siviilejä, mutta tarkempia yksityiskohtia surmansa saaneiden määrästä
ei ole. Pommituksia pidetään kostoina al-Shabaabin iskuille kenialaisten tukikohtaan Lamun alueella Somalian ja Kenian rajalla päivää aikaisemmin.89



Heinäkuun puolen välin jälkeen kenialaiset lentokoneet pommittivat elAdden aluetta, missä oletettiin sijaitsevan islamistien tukikohtia ja koulutusleirejä. Mitään tietoja iskujen vaikutuksista tai mahdollisista siviiliuhreista ei
ollut saatavilla.90



Uutislähteiden mukaan Somalian armeija otti elokuun puolessa välissä haltuunsa tärkeitä kyliä Barderan kaupungin ympäristössä al-Shabaabilta. Somalijoukot saiva useita tunteja kestäneiden ja kiivaiksi kuvattujen taisteuiden
jälkeen haltuunsa ainakin Matanon, Anolen, Tubakon ja Qutaleyn kylät, jotka sijaitsevat n. 30 kilometriä Bardheran kaupungista etelään. Haltuun saadut alueet olivat aiemmin al-Shabaabin vahvaa tukialuetta. Taisteluiden vaatimista kuolonuhreista tai haavoittuneista ei ole tietoa.91



Elokuun lopulla Somalian armeijan joukot etenivät Gedon alueella ottaen
kiivaiden taisteluiden jälkeen haltuunsa Hudur Waynen - kylän, joka sijaitsee
n. 30 kilometriä Burdhubon kaupungista etelään. Taisteluissa sai surmansa
kaksi Somalian armeijan sotilasta ja lisäksi useita muita haavoittui.92



Kenialaisten hävittäjien raportoitiin iskeneen lokakuun lopulla al-Shabaabin
tukikohtaan Barderan kaupungin lähistöllä. Iskua pidetään vastareaktiona alShabaabin tekemälle hyökkäykselle armeijan tukikohtiin Ali Haredin alueella, n. 20 kilometrin päässä Juungalin kaupungista. Hyökkäyksessä sai surmansa neljä armeijan sotilasta. Somalian armeijan joukot olivat ottaneet
Jungalin haltuunsa päivää aiemmin. Haltuunoton yhteydessä käydyissä taisteluissa sai surmansa kolme islamistitaistelijaa ja kaksi armeijan sotilasta.93



Kenialaisten joukkojen raportoitiin toteuttaneen marraskuun alussa BeletHawossa operaatio, jonka yhteydessä sotilaat tuhosivat useita rakennuksia
ja takavarikoivat maata ja muuta omaisuutta paikalliselta väeöstöltä.94

Siviilikohteisiin ja korkean profiilin yksityishenkilöihin on kohdistunut iskuja, joiden
tekijästä ei ole varmaa tietoa:


89

Barderan kaupungin poliisipäällikkö selvisi täpärästi häntä vastaan tehdystä
pommi-iskusta elokuun puolivälissä.95 Elokuun lopulla Barderan kaupungissa vilkkaaseen kahvilaan tehdyssä pommi-iskussa haavoittui ainakin 13 ihmistä. Heidän joukossaan oli ainakin neljä siviiliä, mutta myös hallituksen
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virkailijoita ja paikallisia turvallisuusviranomaisia, kuten esim. alueen komissaari ja kaupungin turvallisuuspäällikkö. Iskusta epäillään al-Shabaabia.96
Syyskuun puolessa välissä Barderan kaupungin oikeuden päällikkötuomarin
kotiin tehtiin pommi-isku. Tuomari itse selvisi hyökkäyksestä, mutta yksi paikalle osunut nainen haavoittui lievästi. 97 Lokakuun alussa aseistetut miehet
ampuivat kuoliaaksi Barderassa tunnetun klaanin vanhemman. Ampujat onnistuivat pakenemaan paikalta, eikä heidän taustoistaan tai motiiveistaan
ole mitään tietoa.98


Käytettävissä olevien uutislähteiden mukaan lokakuun alussa sattuneessa
pommi-iskussa Garbahareyn kaupungissa haavoittui ainakin neljä ihmistä.
Kauko-ohjattu miina oli kätketty ravintolaan, jonka asiakkaina käy Somalian
armeijan sotilaita. Ravintola tuhoutui räjähdyksessä pahoin. Somalian armeija ei kärsinyt sen ilmoituksen mukaan miestappioita. Mahdollisista siviiliuhreista tai iskun tekijästä ei ollut tietoa saatavilla.99

Belet-Hawossa on esiintynyt Somalian hallintoa tukevien joukkojen välisiä turvallisuusvälikohtauksia:


Elokuun lopulla ainakin kaksi Somalian armeijan sotilasta menehtyi ja kolme
muuta haavoittui kauko-ohjatun pommin räjähdyksen ja sitä seuranneen
ammuskelun seurauksena Belet-Hawon (Beled Hawo) kaupungissa. Räjähdyksen jälkeisessä sekasorrossa kaksi armeijan osastoa alkoi ampua toisiaan, minkä seurauksena yksi sotilas sai surmansa. Haavoittuneiden joukossa oli 2 tapahtumapaikalla sattumalta ollutta naista.100 Vai muutama päivä
edellisestä oli kulunut kun ainakin 4 Somalian armeijan sotilasta sai surmansa ja 8 muuta haavoittui Belet-Hawon kaupungissa Somalian armeijan
ja Jubbalandin paikallishallinnon turvallisuusjoukkojen ottaen yhteen. Välikohtauksen syystä ei ole tietoa.101

4.3. Bay
Konfliktin osapuolet:
Bayn alueella konfliktin tärkeimmät osapuolet ovat:





96

al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
armeijan rinnalla / itsenäisesti toimivat paikallishallinnon (South-West State)
joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat etiopialaiset sotilaat.102 Alueen
länsiosissa operoi myös ugandalaisia joukkoja osana AMISOMoperaatiota.103
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Konfliktin luonne:
Bayn maakunnan alueella turvallisuustilanne on epävakaa. Turvallisuusolosuhteita
ovat kesän ja syksyn 2016 aikana leimanneet toistuvat yhteenotot al-Shabaabin ja
Somalian hallintoa tukevien joukkojen välillä. Molemmat osapuolet ovat kyenneet
toteuttamaan hyökkäyksiä vastapuolen tukikohtiin, mutta yhteenottojen seurauksena al-Shabaab on yleensä vetäytynyt sotilaallisesti vahvemman vastustajansa tieltä.
Toisaalta myös Somalian armeija on vetäytynyt asemistaan Gofgadudin kylässä
protestina maksamattomista palkoista, minkä seurauksena al-Shabaab on onnistunut ottamaan kylän väliaikaisesti haltuunsa. Somalian armeijan autosaattueisiin on
kohdistunut pommi-iskuja, joiden tekijöistä ei ole varmuutta.
Turvallisuusvälikohtauksia on esiintynyt etenkin Baidoan kaupungissa ja sen lähialueilla sekä Gofgadudin kylässä ja sen ympäristössä, missä al-Shabaab ja Somalian hallintoa tukevat joukot ovat käyneet valtataistelua alueen hallinnasta. Välikohtauksista aiheutuneet kuolonuhrit ja haavoittuneet ovat olleet pääasiassa konfliktin
eri osapuolten taistelijoita, mutta myös sivullisia siviiliuhreja on syntynyt. Sekä alShabaab että AMISOM-joukot ovat syyllistyneet alueella siviilien surmaamiseen.

Bayn alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt hyökkäyksiä Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:

103



Al-Shabaab onnistui saamaan kesäkuun lopulla haltuunsa Gofgadud (GoofGaduud; Gof-Gadud) Shabelow - nimisen kylän n. 30 kilometriä Baidoasta
pohjoiseen. Haltuunotto tapahtui välittömästi sen jälkeen kun Somalian hallituksen ja AMISOM-joukot olivat vetäytyneet kaupungista Baidoan ulkopuolella sijaitseviin tukikohtiin. Haltuunotto tapahtui ilman taisteluita. Viranomaiset eivät ole antaneet tarkempia tietoja vetäytymisen syistä.104 Joidenkin tietojen mukaan syynä vetäytymiseen oli Somalian armeijan sotilaiden maksamattomat palkat.105



Neljä siviiliä heidän joukossaan kaksi pientä lasta sai surmansa ja kaksikymmentä muuta haavoittui kun al-Shabaab ampui useita kranaatteja siviiliasutuksen keskelle Baidoan kaupungissa Hawlwadaagin ja Wadajirin kaupunginosissa heinäkuun alussa. Islamistit yrittivät iskeä somaliarmeijan tukikohtaan, joka sijaitsee iskujen kohdealueen lähistöllä.106



Al-Shabaabin sissit hyökkäsivät elokuun puolenvälin jälkeen AMISOMjoukkojen autosaattuetta vastaan Gofgadudin alueella noin 30 kilometriä
Baidoasta pohjoiseen. AMISOM-joukot tekivät vastahyökkäyksen, minkä yhteydessä surmasivat 8 al-Shabaabin taistelijaa. Neljä muuta haavoittui.
AMISOM-joukkojen tappiot olivat oman ilmoituksen mukaan kolme lievästi
haavoittunutta Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen sotilasta.107 Elo-
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kuun lopulla islamistit hyökkäsivät Gofgadudissa sijaitsevaa Somalian armeijan tukikohtaa vastaan. Al-Shabaab joutui kuitenkin vetäytymään tunteja
kestäneen taistelun jälkeen. Somalian armeijan sai apua etiopialaisilta
AMISOM-joukoilta, jotka saapuivat tukikohdan tueksi. Hyökkäyksen aiheuttamista henkilötappioista ei ole tietoja.108


Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen lokakuun viimeisellä viikolla voimalla
Gofgaduudin kylään. Somalian armeijan antamien tietojen mukaan alShabaab menetti tunteja kestäneissä taisteluissa 7-8 sissiä. Hallituksen
puolestaan raportoitiin menettäneen ainakin 7 sotilasta. Lisäksi 14 muuta
haavoittui. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoja. Somalian armeija joutui
lopulta vetäytymään hetkeksi kylästä.109 Armeija kuitenkin palasi muutamia
tunteja myöhemmin etiopialaisten joukkojen tuella. Taisteluita käytiin kylän
kaduilla ja joitain taloja syttyi tuleen. Taisteluiden seurauksena al-Shabaab
vetäytyi kylästä.110



Somalian armeijan sotilaiden raportoitiin marraskuun alussa vetäytyneen
uudelleen Gofgadudin kylästä. Jälleen syynä olivat sotilaiden maksamatta
jääneet palkat. Lähistöllä olleet al-Shabaabin taistelijat saapuivat raskaasti
aseistautuneena ja ottivat kaupungin välittömästi haltuunsa laukaustakaan
ampumatta. Islamistit miehittivät myös useat sotilaista tyhjentyneet tukikohdat. Al-Shabaabin on raportoitu saaneen uudelleen vahvemman aseman.111



Al-Shabaab ilmoitti marraskuun puolivälissä tehneensä kaksi hyökkäystä
Burhakabossa Somalian armeijan tukikohtaa ja poliisiasemaa vastaan. Islamistien antamien tietojen mukaan iskuissa sai surmansa Burhakabon hallinnon paikallisjohtaja sekä kaksi sotilasta.112

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet maakunnan alueella alShabaabin vastaisia sotilasoperaatioita:

108



Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen raportoitiin ottaneen syyskuun
alussa kiivaasti al-Shabaabin kanssa yhteen Bardalen kaupungin lähistöllä.
Välikohtaus syntyi kun Somalian armeija ja AMISOM-joukot hyökkäsivät alShabaabin tukikohtaan. Hallituslähteiden mukaan islamistit kärsivät useita
miestappioita, kun taas armeija ei menettänyt yhtään miestä.113



Uutislähteiden mukaan al-Shabaab ja Somalian paikallishallinnon sotilaat
(South-West State) ottivat kiivaasti yhteen syyskuun puolenvälin jälkeen Idalen (Lidale) alueella, kun paikallishallinnon sotilaat hyökkäsivät raskaasti
aseistautuneina al-Shabaabin tukikohtiin. Yhteenotoissa sai surmansa ainakin kymmenen ihmistä, joista seitsemän oli al-Shabaabin taistelijaa ja kolme
sotilasta. Yhteenotoissa haavoittui lisäksi kymmeniä muita. Al-Shabaabin
raportoitiin menettäneen hyökkäyksen kohteina olleet tukikohdat. Uutislähteiden mukaan hyökkäystä tultaneen jatkamaan Bayn maakunnan alueella
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uusien alueiden ottamiseksi pois al-Shabaabilta. Tilanne alueella on jännittynyt.114


Somalian armeija ja AMISOM-joukot hyökkäsivät lokakuun alussa alShabaabia vastaan Diinsoorin alueella. Hallituksen joukkojen raportoitiin ottaneen haltuunsa useita al-Shabaabin tukikohtia. Tukikohdista takavarikoitiin
merkittävä määrä aseita ja ammuksia. Joukot kuitenkin vetäytyivät hyökkäyksen jälkeen takaisin tukikohtiinsa Diinsoorin kaupunkiin. Tarkempia tietoja
taisteluissa mahdollisesti menehtyneiden määrästä ei mainittu.115



Somalian South-West -paikallishallinnon ja AMISOMin joukot iskivät alShabaabin valvomia alueita vastaan Gofgadudin kylässä ja lähialueella marraskuun puolen välin jälkeen. Al-Shabaabin raportoitiin joutuneen vetäytymään alueelta kiivaiden taisteluiden jälkeen. Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa
sai surmansa useita sotilaita ja ilmeisesti ainakin 11 islamistisissejä.116 Gofagadudin kylä oli joutunut al-Shabaabin haltuun vain päivää aiemmin, kun
sadat islamistitaistelijat olivat ottaneet yhteen Somalian hallinnon joukkojen
kanssa ja työntäneet ne pois alueelta. Al-Shabaabin raportoitiin miehittäneen hallinnon päärakennus ja poliisiasema. Taisteluissa sai surmansa ainakin 4 Somalian armeijan sotilasta ja useita muita haavoittui. Muista mahdollisista uhreista ei ole tietoja.117

Maakunnan alueella on esiintynyt erilaisia turvallisuusvälikohtauksia, joissa ovat olleet osallisina al-Shabaab tai Somalian hallintoa tukevat joukot. Osassa tapauksista
tekijästä ei ole varmuutta:

114



AMISOM-joukkoihin kuuluvat etiopialaiset sotilaat ovat uutislähteiden mukaan syyllistyneet joukkosurmaan Awdinlen (Wardinle) kylässä Baidoan
kaupungin läheisyydessä heinäkuun puolenvälin jälkeen. Etiopialaisten sotilaiden kerrotaan tappaneen ainakin 14 aseetonta siviiliä etsiessään alShabaabin sissejä. Sotilaat joutuivat etsinnän yhteydessä tulitukseen. Etiopialaiset vastasivat tulitukseen ja ammuskelu osapuolten välillä kesti puolisen tuntia, jonka jälkeen islamistit vetäytyivät alueelta. Sen jälkeen etiopialaiset tunkeutuivat taloon, missä oli meneillään hääseremonia. Silminnäkijöiden mukaan etiopialaiset ampuivat hääjuhlaan kokoontuneita siviilejä.
Sen jälkeen sotilaat siirtyivät toiseen taloon, missä uskonnolliset miehet olivat kokoontuneet rukoilemaan erään sairaan miehen puolesta. Sotilaat ampuivat sairaan ja hänen puolestaan rukoilleet miehet. Surmatut miehet olivat
40 - 80 -vuotiaita ja heidän joukossaan oli myös kylän päällikkö. AMISOM
on ilmoittanut aloittavansa tutkimukset tapahtumista ja julkaisevansa avoimesti sen tulokset.118 Tarkempia tietoja tutkinnan etenemisetä ei ollut saatavilla käytettävissä olevista lähteistä.



Al-Shabaabin raportoitiin mestanneen laajalti arvostetun kyläpäällikön Qansah-Deerin lähistöllä heinäkuun lopulla. Häntä syytettiin yhteistoiminnasta
Somalian hallituksen kanssa.119
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Syyskuun alussa al-Shabaabin raportoitiin mestanneen Turbureyn kylässä
kaksi edellisellä viikolla Bardalen kaupungissa kidnappaamansa klaanijohtajaa. Syy kaappauksiin ja murhiin ei ole tiedossa.120



Uutislähteiden mukaan yksi armeijan sotilas sai surmansa ja toinen haavoittui lokakuun alussa Qansah Dheeren kaupungissa Somalian armeijan autosaattuetta vastaan tehdyssä pommi-iskussa.121



Lokakuun puolessa välissä ainakin viisi Somalian armeijan sotilasta sai
surmansa ja viisi muuta haavoittui armeijan autosaattuetta vastaan tehdyssä
tienvarsipommi-iskussa n. 12 kilometriä Baidoasta.122

4.4. Bakool
Konfliktin osapuolet:
Bakoolin maakunnassa tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja syksyn 2016
aikana olleet:






al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
armeijan rinnalla / itsenäisesti toimivat paikallishallinnon (South-West State)
joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat etiopialaiset sotilaat123
Somalian hallintoa tukevat Etiopian armeijan (Ethiopian National Defence
Force, ENDF) joukot

Konfliktin luonne:
Bakoolin maakunnan alueella turvallisuustilanne on epävakaa. Turvallisuusolosuhteita ovat kesän ja syksyn 2016 aikana leimanneet toistuvat yhteenotot alShabaabin ja Somalian hallintoa tukevien joukkojen välillä. Molemmat osapuolet
ovat toteuttaneet hyökkäyksiä vastapuolen joukkoja vastaan, mistä on seurannut
kiivaita ja pitkiä taisteluita osapuolten välillä. Taistelut ovat vaikuttaneet siviiliväestöön siinä määrin, että niissä on kuollut sivullisia ja ainakin Moragabeyssa ihmisiä
on paennut kodeistaan taisteluiden seurauksena. Monesti al-Shabaab on joutunut
vetäytymään vastustajansa tieltä, mutta järjestö on myös onnistunut valtaamaan
uusia alueita etiopialaisten joukkojen vetäytymisen myötä. Konfliktin osapuolet ovat
käyneet valtataistelua etenkin Tayeeglown kaupungista, jonka al-Shabaab onnistui
saamaan hallintaansa ja syyllistyi siellä siviilien teloittamiseen. Turvallisuusvälikohtauksien kuolonuhrien on raportoitu olleen enimmäkseen osapuolten taistelijoita,
mutta välikohtauksissa on saanut surmansa myös tarkentamaton määrä siviilejä.
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Bakoolin alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:

124



Ainakin kolme ihmistä sai surmansa heinäkuun alkupuolella, kun kaukoohjattu miina räjähti Etiopian armeijan saattueen kohdalla. Saattue oli räjähdyksen sattuessa Rabdhuren kylän kohdalla matkalla Rabdhuresta Xuddurin (Huddur) kaupunkiin. Kaksi uhreista menetti henkensä etiopialaisten sotilaiden aloittaessa ammuskelun räjähdyksen jälkeen. Kuolleet olivat paikalle
osuneita siviilejä. Kukaan ei ole ottanut pommi-iskusta vastuuta, mutta alShabaab on toteuttanut useita vastaavia iskuja.124



Elokuun lopussa AMISOM-joukkoihin kuuluvaa etiopialaista sotilassaattuetta
vastaan tehtiin vastaavanlainen kauko-ohjattu pommi-isku Rabdhuren ja
Bur-Dhuhullen kylien välillä. Yhden panssaroidun ajoneuvon tuhoutumiseen
johtanutta räjähdystä seurasi kiivas tulitaistelu al-Shabaabin taistelijoiden ja
AMISOM-joukkojen välillä. Tulituksen raportoitiin kestäneen useita tunteja.
Tarkempia tietoja yhteenoton mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla.125



Ainakin kolmen etiopialaisen AMISOM-sotilaan ja kahden Somalian armeijan sotilaan raportoitiin saaneen surmansa al-Shabaabin ja AMISOM- ja
Somalian armeijan joukkojen välisissä kiivaissa taisteluissa heinäkuun lopulla Moragabeyssa, n. 45 kilometriä Xuddurin kaupungista pohjoiseen. Lisäksi
useita muita sotilaita haavoittui, joista osa hyvin vaikeasti. Yhteenotto sattui
kun al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät armeijan ja AMISOM-joukkojen
kimppuun. Taistelut kestivät useita tunteja ja niiden aikana käytettiin käsiaseiden ohella myös raskaampaa kalustoa. Hallitusta tukevat joukot onnistuivat torjumaan islamistien hyökkäyksen. Monet paikalliset ihmiset joutuivat
pakenemaan kodeistaan taisteluiden seurauksena ja uusia mahdollisia taisteluja peläten.126



Elokuun puolen välin tuntumassa al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin
hyökänneen Somalian armeijan ja AMISOMin joukkoja vastaan Xuddurin lähistöllä. Ainakin kolmen Somalian armeijan sotilaan raportoitiin saaneen
surmansa.127



Al-Shabaab hyökkäsi elokuun lopulla Somalian armeijan partiota vastaan
Wajidin kaupungin ulkopuolella. Yhteenotto johti useita tunteja kestävään
ammuskeluun. Yhteenotto sattui kaukaisella alueella huonojen puhelinyhteyksien päässä. Tarkempia tietoja mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla. 128



Syyskuun alussa al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen Somalian armeijan
tukikohtaan Tiyeglowin kaupungissa. Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai
surmansa useita Somalian armeijan sotilaita ja islamistitaistelijoita. AlShabaabin mukaan he onnistuivat surmaamaan korkea-arvoisen somaliup-
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seerin ja kolme sotilasta. Hallituslähteet kieltävät väitteet.129 Lokakuun viimeisellä viikolla Tiyeglowista löytyi mestatun miehen ruumis. Al-Shabaab otti kaupungin haltuunsa vain viikkoa aiemmin. Järjestölle on ollut tyypillistä
mestata vakoilijoiksi tai vastustajan hyväksi työskentelystä epäiltyjä henkilöitä alueilla, joilta AMISOM ja Somalian armeija ovat vetäytyneet. Tavoitteena
on synnyttää pelkoa paikallisessa väestössä.130


Ainakin yhden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden
haavoittuneen Xuddurin kaupungissa lokakuun viimeisellä viikolla, kun alShabaab ampui useita kranaatteja kohti AMISOM- ja Somalian armeijan tukikohtia. Tarkempia tietoja siitä, olivatko kranaattien aiheuttamat uhrit siviileitä vai sotilaita, ei uutislähteissä mainittu.131

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet maakunnan alueella alShabaabin vastaisia sotilasoperaatioita:

129



Uutislähteiden mukaan al-Shabaabin sissit ja Somalian paikallishallinto ottivat yhteen Moragabeyn kylän ulkopuolella elokuun lopulla. Kaksi päivää
kestäneissä taisteluissa sai surmansa ainakin 8 ihmistä. Tilanne alueella on
ollut jännittynyt somalihallinnon pyrkiessä raivaamaan alueella olevat islamistijoukot tieltään ja avaamaan heidän ylläpitämiään tiesulkuja. Hallituslähteiden mukaan maan armeija olisi onnistunut avaamaan tieyhteyden Xuddurista el-Bardeen. Al-Shabaab on puolestaan tehnyt vastahyökkäyksen Somalian armeijan tukikohtaan samalla alueella. Hyökkäyksessä sai surmansa
kahdeksan sotilasta ja seitsemän al-Shabaabin sissiä. Järjestöä lähellä olevien lähteiden mukaan se olisi saanut haltuunsa Moragabeyn kylän. Lähistöllä olevan Xuddurin kaupungin pormestari Mohamed Moallim Ahmed ja
kaupungin asukkaat ovat kiistäneet väitteen.132



AMISOM-joukkojen tukemat Somalian armeijan sotilaat hyökkäsivät syyskuun puolen välin aikoihin al-Shabaabin hallussa olleeseen kylään Busleyn
alueella. Kylä sijaitsee n. 50 kilometriä Xuddurista. Hyökkäyksen seurauksena al-Shabaabin kerrottiin joutuneen vetäytyneen alueelta. Tarkempia tietoja hyökkäykseen mahdollisesti liittyvistä taisteluista tai uhreista ei ollut
saatavilla.133



Marraskuun puolivälissä Lounais-Somalian paikallishallinnon (South West
State) ja AMISOM-joukkojen sotilaat ilmoittivat ottaneensa uudelleen haltuunsa el-Garasin kylän lähellä Tiyeglowin kaupunkia. Haltuunottoon ei sisältynyt taisteluita, vaan al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen alueelta ennen kuin Somalian hallintoa tukevat joukot saapuivat paikalle. Al-Shabaab
oli saanut el-Garasin ja Tiyeglowin alueet haltuunsa etiopialaisten AMISOMjoukkojen vetäydyttyä alueelta joitain päiviä aiemmin. Somalian hallitus on
ilmoittanut ottavansa uudelleen haltuunsa kaikki ne kaupungit, jotka alShabaab miehitti sen jälkeen kun etiopialaiset olivat poistuneet niistä.134
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Marraskuun puolivälissä Somalian armeijan ja Lounais-Somalian paikallishallinnon joukkojen raportoitiin ottaneen haltuunsa Tiyeglowin kaupungin.
Al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen kaupungista taisteluitta.135 Haltuunotto
kesti kuitenkin vain hetken, sillä al-Shabaabin raportoitiin ottaneen Tiyeglowin takaisin päivää myöhemmin mittavan sotilasoperaation jälkeen. Operaatio alkoi islamisten taktiikalle tyypilisesti al-Shabaabin itsemurhapommittajan
ajettua räjähtein lastatun auton Somalian armeijan tukikohdan portille, missä
räjäytti itsensä ja autonsa. Räjähdystä seurasi kiivas tulitaistelu, jonka jälkeen al-Shabaab otti tukikohdan ja kaupungin haltuunsa. Hyökkäyksessä
sai surmansa ainakin 20 Somalian armeijan sotilasta ja useita muita haavoittui. Lisäksi useita sotilaita joutui islamistien vangiksi. Somalian hallituslähteet kiistävät menettäneensä Tiyeglowin al-Shabaabille.136

Al-Shabaab on teloittanut siviilejä, joilla epäiltiin olevan yhteyksiä Somalian hallintoon:


Somalian parlamentin jäsen Mohamed Hussein Isack kertoi marraskuun
alussa, että al-Shabaab oli mestannut viisi ihmistä Tiyeglowin kaupungissa
muutama päivä sen jälkeen kun se oli saanut kaupungin haltuunsa
AMISOM- ja Somalian armeijan joukoilta. Mestattuja syytettiin yhteistyöstä
Somalian hallituksen joukkojen kanssa.137

4.5. Middle Jubba
Konfliktin osapuolet:
Middle Jubban maakunnan alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja
syksyn 2016 aikana olleet:




al-Shabaab
Taisteluun al-Shabaabia vastaan on osallistunut Somalian armeijan ja Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkoja.
Oletettavasti Somalian hallintoa tukevat Kenian armeijan (Kenyan Defence
Forces, KDF) ilmavoimat ovat suorittaneet al-Shabaabin vastaisia ilmaiskuja
alueella.

Konfliktin luonne:
Middle Jubban maakunnan alueella turvallisuusolosuhteet ovat epävakaat. Merkittävimpiä turvallisuustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat kesän ja syksyn 2016 aikana olleet al-Shabaabin toiminta sekä al-Shabaabin tukikohtiin kohdistetut ilmaiskut. Maakunta on al-Shabaabin vaikutuspiirissä olevaa aluetta ja järjestö kykenee
toteuttamaan alueella ideologiansa mukaista yhteiskuntajärjestystä, sillä Somalian
hallintoa tukevilla joukoilla ei ole huomattavaa läsnäoloa maakunnassa. Jilibin kaupungin alueella, joka on al-Shabaabin tärkeimpiä tukialueita Somaliassa, al135
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Shabaab on teloittanut siviilejä, joilla on epäilty olevan yhteyksiä Somalian hallitukseen ja sitä tukeviin toimijoihin.
Al-Shabaabin tukikohtiin tehtyjen ilmaiskujen tekijä jää raportoinnissa usein epävarmaksi. Mitä ilmeisimmin Somalian hallitusta tukevien toimijoiden toteuttamat ilmaiskut ja hyökkäykset ovat olleet al-Shabaabille tappiollisia, sillä niissä on kuollut
useita al-Shabaabin taistelijoita. Heiän joukossaan on ollut myös vaikutusvaltaisia
henkilöitä järjestön sisällä. Ilmaiskujen aiheuttamien siviiliuhrien määrästä ei ole
tarkkaa tietoa. Al-Shabaabin kontrolloimilta alueilta raportoituja tietoja on saatavilla
rajallisesti ja välikohtauksista saatavat tiedot ovat puutteellisia.

Middle Jubban alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Somalian hallintoa tukevat toimijat ovat toteuttaneet maakunnan alueella alShabaabin vastaisia ilmaiskuja ja sotilasoperaatioita:

138



Tuntemattomien hävittäjien raportoitiin hyökänneen elokuun alkupuolella alShabaabin tarkastuspisteitä vastaan Jilibin kaupungissa. Iskussa on menehtynyt ja haavoittunut ihmisiä, mutta heidän lukumäärästään ei ole saatu vahvistettuja tietoja. Kaikki yhteydet kaupunkiin ovat poikki.138



Yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen tukemat somalialaiset kommandosotilaat
iskivät elokuun puolessa välissä al-Shabaabia vastaan useissa eri paikoissa
Somalian eteläosissa. Uutislähteiden mukaan 10. ja 13. elokuuta iskut kohdistuivat Sakowin kaupungissa olleisiin islamistitaistelijoihin. Näissä iskuissa
surmattiin uutislähteiden mukaan ainakin 30 al-Shabaabin taistelijaa. Heidän
joukossaan oli ilmeisesti useita johtajia. Somalian hallitusta lähellä olevien
lähteiden mukaan al-Shabaabin johtaja Abu Ubeida olisi tässä yhteydessä
onnistuttu ottamaan kiinni tai surmattu. Myös järjestön tiedottajan Abu Muscabin (Mus’ab) sanotaan saaneen myös surmansa.139



Oletettavasti kenialaiset hävittäjät iskivät lokakuun viimeisellä viikolla alShabaabin tukikohtia vastaan Maleydan alueella, joka sijaitsee Jilibin ja
Bu’alen kaupunkien välissä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan iskussa
sai surmansa useita islamistitaistelijoita.140



Marraskuun toisella viikolla raportoitiin tuntemattomien hävittäjien tehneen
ilmaiskun al-Shabaabin oletettuun harjoitusleiriin Waraha-Dhoobleyn (Waraha-Dhobley; War-dhobley) alueella, n. 45 kilometriä Bu’alle alueelta länteen. Alue on ollut al-Shabaabin vahvaa tukialuetta ja alueella on koulutettu
järjestön uusia taistelijoita. Ilmaiskun seurauksena al-Shabaabin raskaasti
aseistetut taistelijat tekivät ratsioita alueella ja pidättivät useita ihmisiä epäiltynä osallisuudesta ilmaiskun toteuttamiseen ja vakoiluun. Al-Shabaab oli
vain hetkeä aiemmin sallinut teleliikenteen toiminnan viikon katkoksen jälkeen. Paikallisten asukkaiden mukaan al-Shabaab menetti iskun yhteydessä useita taistelijoitaan sekä keskitason komentajia.141
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Jilibin kaupungissa ja sen lähialueilla on esiintynyt al-Shabaabin toimintaan liittyviä
turvallisuusvälikohtauksia:


Al-Shabaabin raportoitiin lokakuun puolessa välissä teloittaneen julkisesti Jilibin kaupungissa kenialaisen ja somalialaisen miehen. Heitä syytettiin vakoilusta epäiltyinä.142 Marraskuun puolivälin jälkjeen al-Shabaabin raportoitiin teloittaneen tansanialaisen miehen epäiltynä vakoilusta Ruandan ja Yhdysvaltain hyväksi. Teloitettu mies oli liittynyt ja taistellut aiemmin alShabaabissa, mutta tunnustanut antaneensa tietoja ulkomaisille tiedustelupalveluille.143



Marraskuun lopulla Jilibin kaupungin lähellä sijaitsevan Hoombeyn kylän
kadulta löytyi kaksi mestattua ruumista. Alue on al-Shabaabin hallinnassa ja
paikallisten asukkaiden mukaan mestaukset ovat sen tekemiä. Uhreja syytettiin yhteistyöstä Somalian hallituksen kanssa.144



Al-Shabaabin raportoitiin polttaneen 3 autoa Jilibin kaupungin ulkopuolella.
Niiden epäiltiin toimineen maalinosoittimina al-Shabaabin vastaisille ilmaoperaatioille. Järjestön mukaan autoihin oli asetettu paikantimet, joiden avulla ulkomaalaiset hävittäjät ja lennokit operoivat. Autot tuhottiin sen jälkeen
kun Jilibin kaupungin yläpuolella oli havaittu lennokkeja.145

4.6. Lower Shabelle
Konfliktin osapuolet:
Lower Shabellen alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat:







al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
armeijan rinnalla toimivat South-West -paikallishallinnon joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat ugandalaiset sotilaat.146 Alueella on operoinut myös burundilaisia joukkoja osana AMISOM-operaatiota.
Taisteluun al-Shabaabia vastaan on osallistunut myös Somalian armeijan ja
Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkoja sekä amerikkalaisia hävittäjiä.
paikalliset klaanit

Konfliktin luonne:
Lower Shabellen maakunnan alueella turvallisuustilanne on epävakaa. Turvallisuusolosuhteissa merkittävää epävakautta ovat kesän ja syksyn 2016 aikana aiheuttaneet al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevien joukkojen väliset yhteenotot.
Al-Shabaab on toimintakykyinen alueella ja se on kyennyt toteuttamaan toistuvasti
142
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merkittäviä hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Somalian hallintoa tukevat joukot ovat suorittaneet al-Shabaabin vastaisia operaatioita, mutta eivät samassa mittakaavassa kuin vastustajansa. Useissa yhteenotoissa Somalian
hallintoa tukevat joukot ovat pystyneet torjumaan al-Shabaabin hyökkäykset, mutta
al-Shabaab on myös onnistunut valtaamaan tilapäisesti haltuunsa useita hallituksen
joukkojen kontrolloimia tukikohtia, kyliä ja kaupunkeja. Joukkojen välisten taisteluiden on raportoitu olleen kiivaita ja niissä on käytetty raskasta aseistusta, minkä
seurauksena taistelijoiden ohella on kuollut ja haavoittunut myös tarkentamaton
määrä siviilejä. Sekä al-Shabaabin että Somalian hallintoa tukevien joukkojen on
raportoitu syyllistyneen siviilien surmaamiseen alueella.
Turvallisuusvälikohtauksia on esiintynyt lähes kaikissa maakunnan suurimmissa
hallituksen joukkojen kontrolloimissa kaupungeissa ja niiden lähialueilla. Etenkin
Markassa, Afgooyessa ja Qoryooleyssa al-Shabaab ja Somalian hallintoa tukevat
joukot ovat käyneet taisteluita kaupunkien hallinnasta. Markassa siviilejä on paennut heinäkuun aikana heikentyneiden turvallisuusolosuhteiden vuoksi. AlShabaabin kontrolloimilla alueilla Somalian hallintoa tukevat erikoisjoukot ovat etupäässä yhdysvaltalaisten hävittäjien johdolla suorittaneet järjestön tukikohtiin ilmaiskuja, jotka ovat vaatineet myös siviiliuhreja. Al-Shabaabin toiminta maakunnassa on osaltaan kärjistänyt klaanien välisiä konflikteja. Paikallisten klaanien välillä
on jännitteitä ja alueella on esiintynyt klaanien välisiä taisteluita.

Lower Shabellen alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:
Markan alue:

147



Al-Shabaab hyökkäsi heinäkuun alussa Shalanbodissa Somalian armeijan
tukikohtaan. Shalanbod sijaitsee n. 15 kilometriä Markasta. Tunteja kestäneiden taisteluiden jälkeen Somalian armeijan sotilaiden onnistui karkottaa
islamistit alueelta. Taisteluiden mahdollisesti vaatimista uhreista ei ollut tietoja.147 Islamistit hyökkäsivät Shalanbodissa sijaitsevaan tukikohtaan uudelleen elokuun puolenvälin aikoihin. Somalian armeijan onnistui tälläkin kertaa
- kiivaiden taisteluiden jälkeen - torjumaan raskaasti aseistautuneet sissit.
Yhden siviilin raportoitiin haavoittuneen hyökkäyksessä.148



Ainakin kolmen raportoitiin saaneen surmansa ja 10 muun haavoittuneen
kahden käsikranaatin räjähdettyä perätysten Markan kaupungissa heinäkuun alkupuolella. Kranaattien räjähdyksiä seurasi ammuskelua. Räjähdyksistä vastasi al-Shabaab, joka hyökkäsi kaupungissa olevia armeijan parakkeja vastaan. Somalian armeija asetti kaupunkiin ulkonaliikkumiskiellon turvallisuuden parantamiseksi.149



Uutislähteiden mukaan al-Shabaabin raskaasti aseistautuneet taistelijat
hyökkäsivät heinäkuun puolen välin jälkeen AMISOM-joukkojen tukikohtaan
el-Jallen alueella Markan kaupungin lähistöllä. Kummankin osapuolen rapor-
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toitiin käyttäneen välikohtauksessa raskaita aseita. Iskussa sai surmansa
ainakin yksi sivullinen, mutta muista osapuolten mahdollisesti kärsimistä
miestappioista ei ollut saatavilla tietoja.150


Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen Somalian armeijan joukkoja vastaan
syyskuun alkupuolella useassa kohteessa Markan kaupungin ulkopuolella.
Kiivaiksi ja mittaviksi kuvattuja taisteluita käytiin ainakin el-Ahmedin ja elAddowin kylien läheisyydessä sijaitsevien armeijan tukikohtien alueella.
Somalian armeijan ilmoituksen mukaan islamistien hyökkäykset onnistuttiin
torjumaan. Lisäksi armeija ilmoitti surmanneensa tarkentamattoman määrän
sissejä. Kahden somalialaisen sotilaan ilmoitettiin haavoittuneen.151



Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen marraskuun puolivälin jälkeen Somalian armeijan joukkoja vastaan Bufowin alueella Markan kaupungin ulkopuolella. Hyökkäyksen aikana paikallisten asukkaiden taloja syttyi tuleen, ja armeijan edustajan mukaan sotilaat pelastivat yhden äidin lapsineen palavasta talosta.152

Afgooyen alue:

150



Ainakin yksi somaliarmeijan sotilas sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui
armeijan tarkastuspistettä vastaan tehdyssä pommihyökkäyksessä heinäkuun puolen välin jälkeen Afgoyessa Bacacowin alueella. Mikään ryhmä ei
ole ilmoittanut olevansa vastuussa teosta, mutta isku on al-Shabaabille tyypillinen.153



Al-Shabaabin sissit hyökkäsivät heinäkuun lopulla Mogadishun lähistöllä
Elasha Biyassa (ns. Afgoyen käytävä) sijaitsevaan burundilaisten sotilaiden
miehittämään AMISOM-tukikohtaan. Tukikohtaan ammuttiin useita kranaatteja al-Shabaabin hallussa olevalta alueelta. Iskun vaikutuksista ja mahdollisista uhreista ei ollut tietoja. Al-Shabaab ilmoitti olevansa iskun takana.154



Al-Shabaab hyökkäsi heinäkuun viimeisen päivän yönä Somalian armeijan
tukikohtaa vastaan Marareyn alueella lähellä Afgoyen kaupunkia. Useita
tunteja kestäneessä taistelussa armeijan onnistui lopulta torjua hyökkäys.
Hallituslähteiden mukaan sotilaat surmasivat useita al-Shabaabin sissejä,
kun taas al-Shabaabia lähellä olevat lähteet ilmoittivat, että islamistit olivat
aiheuttaneet merkittäviä tappioita armeijalle.155



Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat aseistetut miehet hyökkäsivät elokuun
puolessa välissä Afgoyen lähistöllä sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Hyökkääjät ampuivat tukikohtaan singoilla ja heittivät käsikranaatteja, minkä jälkeen he aloittivat kiivaan tulituksen tukikohdassa olevia sotilaita vastaan.
Väkivallan seurauksena ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja neljä haavoittui. Surmansa saaneet olivat oletettavasti siviilejä. Yhteenottoon osallistu-
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neet osapuolet eivät ole kommentoineet välikohtausta. Mitään tietoja siitä,
että islamistit olisivat onnistuneet tunkeutumaan tukikohtaan ja saamaan
sen haltuunsa, ei mainita.156

156



Al-Shababiin oletetaan olevan myös elokuun puolessavälissä sattuneen käsikranaattihyökkäyksen takana Afgoyessa. Tuntemattomat miehet iskivät
käsikranaateilla kadulla liikkunutta sotilaspartiota vastaan. Kahden ihmisen
raportoitiin haavoittuneen hyökkäyksessä. Toinen uhreista oli siviili.157



Oletettavasti al-Shabaab oli vastuussa, kun Afgoyessa Hero-Agoontan &
High Schoolin kohdalla räjähti elokuun puolivälin jälkeen kauko-ohjattu tienvarsipommi. Voimakas pommi räjähti AMISOM-sotilassaattueen kohdalla ja
yksi AMISOM-joukkojen panssaroitu ajoneuvo tuhoutui täysin. AMISOMjoukkojen raportoitiin ampuneen lähistöllä olleita jalankulkijoita räjähdyksen
jälkeen. Iskun aiheuttamista kuolonuhreista tai haavoittuneista ei ole annettu
tietoja.158 Päivää myöhemmin AMISOM-sotilassaattue joutui vastaavan
hyökkäyksen kohteeksi. Myös tässä iskussa tuhoutui yksi panssaroitu ajoneuvo. Mahdollisista kuolonuhreista ei ollut tietoja.159 Syyskuun alussa kauko-ohjattava tienvarsipommi räjähti Afgoyen ulkopuolella Wayo-aragin kylässä. Kylä sijaitsee n. 8 kilometriä Afgoyesta etelään. Pommi räjähti ohikulkevan bussin kohdalla surmaten ainakin 5 kyydissä ollutta sotilasta. Lisäksi
useita muita haavoittui. Iskun asentajasta ei ole tietoja, mutta al-Shabaab on
toteuttanut aiemmin useita vastaavia.160 AMISOM-autosaattuetta vastaan
kohdistettu kauko-ohjattu pommi räjähti syyskuun puolivälissä Arbacowin ja
Elasha Biyahan välisellä alueella Afgoyen lähistöllä. Iskussa tuhoutui yksi
panssaroitu miehistönkuljetusauto, mutta mahdollisista henkilövahingoista ei
raportoitu.161 Marraskuun toisella viikolla tuntematon mies avasi tulen bussia
kohti Afgoyessa. Awdheglestä Janaaleen matkalla olleessa bussissa sai
surmansa ainakin yksi ihminen. Teon motiivista tai tekijästä ei ole tietoa.162



Elokuun lopulla al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen koordinoidusti samaan aikaan kahteen Somalian armeijan tukikohtaan Lambar-kontonin (KM50) ja Muurin (Muri) kylien kohdilla. Muuri sijaitsee n. 13 kilometrin päässä
Afgoyen kaupungista. Islamistit saivat saalikseen aseita ja ampumatarvikkeita. Yli kymmenen somalian armeijan sotilaan ja islamistisissin raportoitiin
saaneen surmansa yhteenotoissa.163



Oletettavasti al-Shabaabin sissit hyökkäsivät syyskuun alussa Somalian armeijan tukikohtaan Afgoyen lähistöllä Addow Dibillen kylässä. Alueelta kuuluneen kiivaan tulituksen mahdollisista uhreista ei ole tietoja.164 Syyskuun
puolen välin aikoihin samaan tukikohtaan tehdyssä hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 4 Somalian armeijan sotilasta. Islamistin hyökkäyksen syyksi
ilmoitettiin kosto. Somalian armeijan sotilaiden väitettiin surmanneen aiem-
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min kaksi siviiliä Afgoyen kaupungissa. Somalian armeijan edustaja ei ole
kommentoinut väitteitä kostosta.165


Al-Shabaabin raportoitiin marraskuun toisella viikolla hyökänneen armeijan
tarkastuspistettä vastaan Afgoyen ulkopuolella, n. 30 kilometriä luoteeseen.
Raskaasti aseistautuneiden islamistien hyökkäys kesti useita tunteja ja taisteluita kuvattiin kiivaiksi. Niiden yhteydessä sai surmansa ainakin yksi Somalian South-West -paikallishallinnon sotilas ja useita muita haavoittui.166

Qoryooleyn alue:


Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun alkupuolella Qoryooleyn kaupungissa sijaitsevia Somalian armeijan tukikohtia vastaan. Hyökkäyksessä käytettiin käsiaseiden ohella ilmeisesti myös raskaampaa kalustoa. Qoryooleyn asukkaiden kerrottiin raportoineen tulituksesta kaupungin sisällä. Somalian armeijan edustajien mukaan islamistien hyökkäys onnistuttiin torjumaan. Tietoja taisteluiden aiheuttamista mahdollisista henkilötappioista ei ollut saatavilla.167



Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa lokakuun puolen välin aikoihin Qoryooleyssa, kun al-Shabaab ampui kranaatteja Qoryooleyn
lähistöllä sijaitsevaan AMISOM-joukkojen tukikohtaan. AMISOM vastasi tulitukseen kranaatinheittimillä, ja osa kranaateista iskeytyi kaupungin asuinrakennuksiin surmaten kolme ja haavoittaen 15 siviiliä. AMISOM-joukot toimittivat haavoittuneet sotilassairaalaan.168



Kranaattitulituksen raportoitiin toistuneen Qoryooleyssa muutama päivä
myöhemmin. Uutislähteiden mukaan Al-Shabaab tulitti AMISOMin ja Somalian armeijan tukikohtia. AMISOM puolestaan vastasi ampumalla Qoryooleyn kaupungin laitamille. Ainakin osa kranaateista iskeytyi uutislähteiden
mukaan asuinalueelle. Tulituksessa on saanut surmansa muutamia siviileitä, mukana mm. 9-vuotias tyttö.169

Muut alueet:


165

Lähempänä heinäkuun puoltaväliä al-Shabaab hyökkäsi Somalian armeijan
tukikohtaan Laanta Buurin (Lanta Buro) kylässä, joka sijaitsee n. 40 kilometriä Mogadishusta lounaaseen. Hyökkäys toteutettiin itsemurhaiskulla. Räjähteillä lastattu auto ajoi tukikohdan portille, missä kuljettaja räjäytti sen. Sen
jälkeen tukikohtaan tunkeutui useita islamistitaistelijoita, jotka surmasivat
useita tunteja kestäneiden taisteluiden aikana ainakin kymmenen somaliarmeijan sotilasta. Al-Shabaabin mukaan iskussa surmattiin 30 sotilasta. Somalian armeijan edustajan mukaan he kärsivät taisteluissa 5 sotilaan tappion. Al-Shabaabin kerrotaan menettäneen 12 taistelijaa.170
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Elokuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin raportoitiin ampuneen kranaatteja
burundilaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan Elasha Biyahan alueella.
Kranaattien ampumista seurasi kiivasta tulitusta AMISOM-joukkojen ja alShabaabin taistelijoiden välillä. Tulitus kesti perjantai-illasta 19.8. aina lauantaiaamuun 20.8. asti. Iskun mahdollisesti aiheuttamista uhreista ei ollut
tietoja saatavilla.171



Uutislähteiden mukaan ainakin viisi Somalian armeijan sotilasta haavoittui
elokuun lopulla Bulo-Mareerin kylässä sijaitsevan tukikohdan alueella kauko-ohjatun miinan räjädyksessä. Iskusta epäillään al-Shabaabia.172



Al-Shabaabin raportoitiin tehneen useita hyökkäyksiä Lower Shabellen
maakunnan alueella lokakuun lopulla. KM-50 kohdalla islamistit hyökkäsivät
ugandalaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaa vastaan singoin ja rynnäkkökiväärein varustautuneena. Heidän raportoitiin hyökänneen myös paikallista
klaanijoukkoa vastaan, mikä johti tunteja kestäneeseen tulitaisteluun. Iskuissa on saanut surmansa ainakin neljä al-Shabaabin taistelijaa. Muista
mahdollisista uhreista ei ole tietoja.173



Marraskuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen
AMISOM-joukkojen tukikohtaan KM-60:n kohdalla. Singoin ja konekiväärein
hyökänneet sissit onnistuttiin Somalian armeijan antamien tietojen mukaan
torjumaan. 40 minuuttia kestäneen tulitaistelun mahdollisista uhreista ei ole
tietoa.174



Marraskuun lopulla al-Shabaabin raportoitiin ampuneen ainakin kahdeksan
kranaattia AMISOM-joukkojen tukikohtaan Leegossa. Kranaattitulituksen
jälkeen islamistit alkoivat tulittaa käsiaseilla tukikohtaan sijoitettuja burundilaisia joukkoja. Pian sen jälkeen burundilaiset joukot alkoivat tulittaa tykistöllä al-Shabaabin tukikohtia Leegon ulkopuolella. Al-Shabaabin mukaan
AMISOM-joukot kärsivät tappioita hyökkäyksessä, mutta mitään tarkempia
tietoja aiheesta ei ole. Myöskään mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoja.175

Al-Shabaab on saanut väliaikaisesti haltuunsa Somalian hallintoa tukevien joukkojen kontrolloimia tukikohtia, kyliä ja kaupunkeja:


171

Satojen siviilien raportoitiin paenneen Markan kaupungista heinäkuun alkupuolella heikentyneiden turvallisuusolosuhteiden vuoksi. Uudelleen kiihtyneet väkivaltaisuudet ja aamusta iltaan kestävä ulkonaliikkumiskielto on ajanut siviiliväestöä pakoon kodeistaan maakunnan muihin osiin. Elämä on ulkonaliikkumiskiellon vaikutuksesta tullut hyvin vaikeaksi. Ulkonaliikkumiskiellon takana on islamistien aiemmin tekemä hyökkäys armeijan tukikohtaan,
minkä yhteydessä sai surmansa ainakin kolme ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Armeijan sotilaat ovat jatkaneet katupartiointia Markassa.176 Hallituksen
ja AMISOMin joukot vetäytyivät kuitenkin Markasta maanantaina 11.7., min-
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kä seurauksena al-Shabaabin raportoitiin ottaneen satamakaupunki uudelleen hallintaansa.177 Lower Shabellen kuvernööri sanoi että syy hallituksen
ja AMISOM -joukkojen vetäytymiselle oli taktinen. Varakuvernöörin mukaan
Somalian armeijan sotilaat vetäytyivät kaupungista useita kuukausia maksamatta jääneiden palkkojen vuoksi. Varakuvernöörin mukaan vain somalialaiset sotilaat vetäytyivät. AMISOM-joukot sen sijaan pysyivät kaupungin
reunalla olevassa tukikohdassaan. Tämä oli jo toinen kerta kun al-Shabaab
sai kaupungin uudelleen haltuunsa sen jälkeen kun menetti sen hallitusta
tukeville joukoille vuonna 2012.178

177



Uutislähteiden mukaan AMISOM-joukot piirittivät Markan kaupungin heinäkuun lopulla tarkoituksenaan hyökätä Markan kaupunkiin, joka oli joutunut
edellisellä viikolla uudelleen al-Shabaabin hallintaan. Kaupungin asukkaat
odottivat uusien taistelujen puhkeamista AMISOM-joukkojen lähestyessä
kaupunkia.179



Uutislähteiden mukaan Somalian hallituksen joukot ja AMISOM saivat Markan takaisin haltuunsa ilman al-Shabaabin vastarintaa heinäkuun 17. päivä.180



Al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin ottaneen heinäkuun puolenvälin jälkeen lyhyeksi ajaksi haltuunsa Qoryooleyn kaupungin. Islamistitaistelijat onnistuivat ajamaan Somalian armeijan sotilaat tieltään yöllisessä operaatiossa, ja miehittäneen mm. kaupungin poliisiaseman ja tärkeimmän hallintorakennuksen. Al -Shabaab kuitenkin vetäytyi kaupungista lyhyen miehityksen
jälkeen. Kaupungin hallintaan liittyvien taisteluiden mahdollisista uhreista ei
ollut tietoja.181



Al-Shabaab sai elokuun puolivälin jälkeen hetkellisesti haltuunsa Somalian
armeijan ja AMISOM - joukkojen tukikohdat Lafolen kylässä sekä itse Lafolen kylän. Haltuunottoa edelsi raskaasti aseistautuneiden Al-Shabaabin taistelijoiden hyökkäys 18.8. yöllä Lafooleen. Tunteja kestäneiden kiivaiden taisteluiden jälkeen Somalian armeija ja AMISOM joutuivat vetäytymään. AlShabaab puolestaan poistui tukikohdista ja kylästä tunteja myöhemmin ja
Somalian armeija ja AMISOM saivat alueen taisteluitta uudelleen haltuunsa
seuraavaan aamuun mennessä. Osapuolten raportoitiin kärsineen tappioita,
mutta tarkempia tietoja ei ollut saatavilla. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole
raportoitu.182



Uutislähteiden mukaan al-Shabaab otti syyskuun alussa haltuunsa Addow
Dibillen, Lanta Buron ja Murin kylät. Islamistit kuitenkin vetäytyivät kylistä
taisteluitta päivää myöhemmin kun Somalian armeija valmistautui hyökkäämään alueelle. Uutisointiajankohtana armeija ei ollut vielä saapunut kyliin ja
alueella ei ollut kummankaan osapuolen joukkoja.183 Marraskuun lopulla alShabaabin raportoitiin hyökänneen Somalian hallituksen joukkoja vastaan
Lanta Buron alueella ja ottaneen sen lyhytaikaisesti haltuunsa kiivaiden tais-
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teluiden jälkeen. Hallituksen joukot ilmoittivat vetäytyneensä alueelta taktisista syistä. Al-Shabaabin mukaan se surmasi taisteluissa useita sotilaita ja
takavarikoi aseita ja ammuksia, minkä kuitenkin Somalian armeijan edustaja
kiisti. Somalian armeija palasi alueelle jo päivää myöhemmin al-Shabaabin
vetäydyttyä pois ilman taisteluita.184

184



Syyskuun puolivälissä al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin hyökänneen
Murin kaupungissa sijainneeseen tukikohtaan ja ottaneen sen ja siellä sijainneen armeijan tukikohdan tilapäisesti haltuunsa. Armeija vetäytyi alueelta kiivaiksi kuvailtujen taisteluiden jälkeen. Väkivaltaisuuksissa molemmat
osapuolet kärsivät uutislähteiden mukaan raskaita tappioita. Ennen vetäytymistään Murista islamistit sytyttivät Somalian armeijan upseereiden taloja
tuleen ja ottivat panttivangikseen kolme ihmistä.185 Muutamaa päivää myöhemmin AMISOM-joukkojen raportoitiin surmanneen kolme siviiliä Murin
kaupungin lähistöllä. Silminnäkijöiden mukaan AMISOM-joukot avasivat tulen karjan juottopaikalla olleita paimentolaisia kohti sen jälkeen kun
AMISOM-ajoneuvoa vastaan oli tehty pommi-isku. AMISOM-joukkojen raportoitiin lisäksi ottaneen mukaan 7 ihmistä, joiden olinpaikasta ei ole tietoa.186



Uutisraporttien mukaan al-Shabaab otti lokakuun puolessa välissä Muurin
kylän tilapäisesti haltuunsa hyökättyään sitä ennen Muurissa oleviin Somalian armeijan tukikohtiin. Järjestö ilmoitti surmanneensa tarkentamattoman
määrän sotilaita hyökkäyksen yhteydessä. Al-Shabaab kuitenkin vetäytyi kylästä heti seuraavana päivänä ilman taisteluita. Ennen vetäytymistään islamistit luennoivat kylän asukkaille, nostivat mustan lippunsa hallintorakennuksen katolle ja polttivat ainakin 10 Somalian armeijan upseerin kodit.187
Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun puolen välin jälkeen uudelleen Somalian
armeijan ja South-West -paikallishallinnon joukkojen miehittämiä tukikohtia
vastaan Muurin alueella. Hyökkäykseen liittyvien taisteluiden mahdollisesti
aiheuttamista tappioista ei ole tietoja.188



Lokakuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät voimalla
uudelleen Somalian armeijan tukikohtaan Afgoyessa. Räjähdelastissa ollutta
autoa kuljettanut itsemurhapommittaja räjäytti ajoneuvon tukikohdan portille,
jonka jälkeen raskaasti aseistautuneet islamistit pyrkivät tunkeutumaan tukikohtaan. Hyökkäys ja tulitus kestivät useita tunteja ja paikallisen asukkaan
mukaan al-Shabaabin onnistui lopulta saamaan tukikohdan ja Afgoyen kaupungin haltuunsa. Armeijan edustajan mukaan islamistit onnistuttiin torjumaan tukikohdassa. Al-Shabaab kykeni ilmeisesti kuitenkin ottamaan osan
kaupungista haltuunsa, koska seuraavana päivänä julkaistussa uutisaineistossa todetaan, että AMISOM ja Somalian armeijan joukot ottivat alueen takaisin haltuunsa. Paikallisen toimittajan mukaan iskussa sai surmansa ainakin 35 ihmistä, joista 12 al-Shabaabin sissiä. Sairaalalähteiden mukaan
surmansa saaneita olisi 15, joista 6 olisi ollut armeijan upseereita. Lisäksi 30
muuta haavoittui ja toimitettiin sairaalaan. Al-Shabaabin mukaan he surma-
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sivat yli 35 Somalian armeijan sotilasta hyökkäyksen aikana. Mahdollisista
siviiliuhreista ei uutislähteissä ollut mainintaa.189

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet maakunnan alueella alShabaabin vastaisia sotilasoperaatioita:

189



Somalian armeijan erikoisjoukot hyökkäsivät al-Shabaabin hallussa olevaan
Awheglen kylään heinäkuun lopulla. Paikanpäältä raportoitiin kuuluneen
voimakkaita räjähdyksiä ja kiivasta ammuskelua. Kiivaiksi kuvattujen taistelujen mahdollisista uhreista ei ole tietoa.190



Uutislähteiden mukaan Somalian armeijan erikoisjoukot iskivät syyskuun
alussa yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen tukemana al-Shabaabia vastaan
islamistien vahvalla tukialueella Toratorowin (Tortoroow) kaupungin lähistöllä. Kaupunki sijaitsee 75 kilometriä Mogadishusta pohjoiseen. Hyökkäyksessä käytettiin amerikkalaisia helikoptereita, joista Yhdysvaltain kouluttamat uudet somalialaiset erikoisjoukot pudotettiin tarkoituksenaan eliminoida
alueella olevia al-Shabaabin taistelijoita. Myös amerikkalaisten hävittäjien
raportoitiin tehneen kaksi ohjusiskua hyökkäyksen yhteydessä. Hyökkäykseen liittyvissä kiivaissa taisteluissa sai lähteiden mukaan surmansa ainakin
kolme korkea-arvoista al-Shabaabin johtoon kuuluvaa henkilöä.191



Lokakuun alussa Somalian armeija surmasi Lower Shabellen alueella toteutetussa turvallisuusoperaatiossa 14 al-Shabaabin taistelijaa. Samassa yhteydessä tuhottiin useita järjestön ajoneuvoja ja takavarikoitiin aseita ja ammuksia.192



AMISOMin mukaan sen joukot osallistuivat Janaalen ulkopuolella taisteluihin, joiden aikana surmattiin 7 al-Shabaabin taistelijaa.193 Al-Shabaabin raportoitiin puolestaan ampuneen lokakuun lopulla kranaatteja AMISOMjoukkojen tukikohtaan Janaalessa. Mahdollisista uhreista ei uutislähteissä
ollut mainintaa.194



Marraskuun puolivälissä Somalian armeija ja AMISOM iskivät KM-50:n kohdalla al-Shabaabia vastaan surmaten ainakin 12 islamistisissiä. Lisäksi 14
taistelijan ilmoitettiin haavoittuneen. Al-Shabaabin taistelijat olivat hyökkäyksen aikana siirtymässä Bariren alueelle. Paetessaan islamistien raportoitiin
surmanneen kaksi siviiliä kostona taistelutovereiden kaatumisesta.195 AlShabaabin ja paikallisten aseistautuneiden joukkojen välillä käytiin n. viikkoa
myöhemmin (22.11.) kiivaita taisteluita Bariren ja KM-50 alueella. Osapuolten raportoitiin kärsineen raskaita tappioita. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole
mainintoja.196 Päivää myöhemmin al-Shabaab hyökkäsi Somalian armeijan
tukikohtaa vastaan KM-50 kohdalla. Islamistien mukaan he surmasivat osa-
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puolten välillä käydyn tulitaistelun aikana kaksi sotilasta. Armeijan edustaja
kiisti miestappiot.197


Tuntemattomat hävittäjät hyökkäsivät al-Shabaabin tukikohtiin marraskuun
lopulla Lower Shabellen maakunnan alueella. Hyökkäyksen jälkeen somalialaiset erikoisjoukot ja ulkomaalaiset joukot hyökkäsivät Dugullen alueella,
n. 48 kilometriä Qoryooleystä al-Shabaabia vastaan. Alueelta kuultiin ilmapommitukseen liittyviä räjähdyksen ja kiivaiden taisteluiden ääniä. Tarkempia tietoja mahdollisista henkilövahingoista ei ollut saatavilla. 198



Oletettavasti yhdysvaltalaiset hävittäjät iskivät al-Shabaabin tukikohtiin ja
harjoitusleireihin Yinbisin alueella, n. 20 kilometrin päässä Afgoyesta. Hävittäjien raportoitiin ampuneen ainakin 20 ohjusta kohteisiin. Niiden mahdollisesti aiheuttamista tuhoista ja uhreista ei ole tietoa. Keskellä yötä ammutuista raketeista osa osui uutislähteiden mukaan siviilikohteisiin.199

Alueella on esiintynyt klaanien välisiä yhteenottoja:

197



Yhden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useita muita haavoittui elokuun loppupuolella Afgoyen ulkopuolella käydyissä klaanien välisissä taisteluissa. Taisteluja kyseisten klaanien välillä on käyty aiemminkin ja niiden raportoitiin jatkuvan edelleen. Tilanne alueella on jännittynyt. Tarkempia tietoja
taisteluun osallistuvista klaaneista ei ole. Väkivaltaisuuksien syynä on kiistely viljelysmaista.200



Uutislähteiden mukaan ainakin yksi ihminen sai surmansa ja useita muita
haavoittui syyskuun alussa Markassa klaanien välisissä väkivaltaisuuksissa.
Taisteluita käytiin Bulo Jaanin kaupunginosassa toiseen klaaniin kuuluvan
hyökättyä toisen tukikohtaan. Tarkempia tietoja osallistuvista klaaneista ei
uutislähteissä mainittu, alueella ovat kahakoineet jo pidempään Hawiye/Habr Gedir- ja Dir/Biymaal - klaanit.201 Klaanien välisten jännitteiden
raportoitiin syyskuun puolessa välissä olevan edelleen korkealla. Klaanien
vanhimmat eivät ole onnistuneet yrityksistä huolimatta sovitteluyrityksissään. Markan kaupungin hallinnon edustajan mukaan al-Shabaab on pyrkinyt lietsomaan eripuraa ja taisteluita eri klaanien välillä. Islamistit ovat edelleen aktiivisia Markan kaupungissa ja hallinnon edustajan mukaan järjestö
voisi saada kaupungin uudelleen haltuunsa minä hetkenä tahansa. Riski tähän on suuri, koska kaupungissa olevat Somalian armeijan sotilaat voivat olla maksamattomien palkkojensa vuoksi haluttomia puolustamaan kaupunkia.202 Jännittynyt tilanne ja pelko klaanien välisistä uusista yhteenotoista
sekä al-Shabaabin hyökkäyksistä ajoi syyskuun puolessa välissä satoja
kaupunkilaisia pakoon Markasta. He siirtyivät kaupungin ulkopuolelle lähikyliin. Kaupungissa taisteltiin kahden klaanin välillä mm. 17.9, minkä seurauksena useita kaupunkilaisia menehtyi.203
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Tuntemattomat miehet ampuivat marraskuun puolen välin aikoihin kuoliaaksi kaksi siviiliä Afgoyessa. Tekijöiden onnistui paeta paikalta. Paikallisten
asukkaiden mukaan murhat saattavat liittyä paikallisten klaanien väliseen
kiistelyyn ja motiivina voi olla verikosto.204



Tuntemattomat miehet ampuivat kuoliaaksi tunnetun klaanijohtajan KM-50
alueella. Surmatyön epäillään olevan osa klaanien välistä selvittelyä ja kostokierrettä, joka on jatkunut alueella jo pidempään. Tekijöiden onnistui paeta
paikalta.205

Maakunnan alueella on esiintynyt erilaisia siviiliuhreja vaatineita turvallisuusvälikohtauksia, joissa osallisina ovat olleet al-Shabaab tai Somalian hallituksen tukemia
joukkoja. Osassa tapauksista tekijästä ei ole varmuutta:

204



Tuntemattomat hävittäjät tekivät kesäkuun lopulla iskuja Lower Shabellen ja
Middle Shabellen raja-alueella sijaitsevan Masereyn kylän lähistöllä. Iskujen
tavoitteena oli eliminoida al-Shabaabin alueella oleskelevia komentajia, mutta iskuissa raportoidaan kuitenkin menehtyneen myös paikallisia paimentolaisia ja karjaa. Tarkempia yksityiskohtia uhrien määrästä ei ollut saatavilla.206



Ainakin 18 siviiliä sai surmansa kesäkuun lopulla Lafolen kaupungissa, kun
kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti minibussin kohdalla. Kukaan ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta isku on tyypillinen al-Shabaabille. Bussin
takana oli kuorma-auto, joka oli täynnä hallituksen sotilaita, joten ilmeisesti
pommin räjähdyksen ajoitus epäonnistui. Minibussi paloi räjähdyksen seurauksena ja kaikki kyydissä olleet ihmiset menehtyivät.207



Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui, kun tuntematon asemies avasi tulen siviilibussia vastaan heinäkuun puolen välin jälkeen
Bulo-Mareerin ja Golwayn kylät yhdistävällä maantiellä. Hyökkäyksen toteuttajasta ei ole tarkempaa tietoa.208 Vastaava toistui marraskuun puolivälissä,
kun Mogadishusta Markaan matkalla ollut bussi joutui tulituksen kohteeksi.
Somalian armeijan univormuun pukeutuneiden miesten tulituksessa haavoittui kaksi bussissa ollutta ihmistä. Teon motiivista ei ole tietoa.209



Uutislähteiden mukaan Markan alueella sijaitsevaan Ayubin tukikohtaan sijoitetut AMISOM-joukot ampuivat elokuun puolivälissä kranaatteja kaupungin ulkopuolella oleviin kyliin aiheuttaen siviiliuhreja ja aineellista tuhoa. Tarkempia tietoja uhreista ei kuitenkaan ollut saatavilla.210 AMISOM-joukot kiistivät kyliin ampumisen muutamaa päivää myöhemmin. Heidän tietojensa
mukaan kyseessä oli ampumaharjoitus, joka toteutettiin ampumalla asumattomalle seudulle, eikä siitä aiheutunut siviiliuhreja tai aineellisia vahinkoja.211
Väite kranaattien ampumisesta siviilialueille toistui elokuun lopulla. Paikalli-
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sen asukkaan mukaan kranaatit olisivat osuneet kaupunkiin. Tarkempia tietoja mahdollisista uhreista ei kuitenkaan ole. AMISOM ei ole kommentoinut
uusia väitteitä.212


Al-Shabaabin epäillään surmanneen tunnettu liikemies Markan kaupungissa
syyskuun puolenvälin jälkeen. Surmattu toimi myös Markan kaupungin hallinnossa varakomissaarina. Hän oli saanut toistuvia uhkaussoittoja alShabaabilta tehtyään yhteistyötä AMISOM-joukkojen kanssa. Tekijöitä ei ole
toistaiseksi saatu kiinni.213



Ainakin viiden siviilin raportoitiin saaneen surmansa ja useiden loukkaantuneen lokakuun alussa kranaattitulituksessa Frankon alueella Janaalen kaupungin lähistöllä. Uhrit olivat yhden perheen äiti ja hänen neljä lastaan. Paikalliset viranomaiset syyttävät tulituksesta Bufow-tukikohtaan sijoitettuja
AMISOM-joukkoja. Paikallisen väestön raportoidaan olevan järkyttynyt.214
AMISOM on kiistänyt pommittaneensa siviilikohteita ja korostaa asettavansa
siviilien turvallisuuden erittäin tärkeälle sijalle.



Afgoyen alueella sijaitsevan Elasha Biyahan hallinnon paikallisjohtaja Ayan
Hassan Hajji selvisi täpärästi häntä vastaan tehdystä murhayrityksestä
marraskuun toisella viikolla. Tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin
häntä kuljettanutta autoa kohden. Hänen autonsa vaurioitui iskussa ja turvamies haavoittui, mutta Ayan Hassan Hajji itse selvisi iskusta vahingoittumatta. Tekijöistä ja motiiveista ei ole tietoa, mutta viranomaiset epäilevät alShabaabin olevan iskun takana.215

4.7. Benadir - Mogadishu
Konfliktin osapuolet:
Mogadishussa tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat:





al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat ugandalaiset joukot.216
Al-Shabaabin iskujen kohteena on ollut hallintoa tukevien sotilaiden lisäksi
hallituksen edustajia, poliisijoukkoja ja korkean profiilin siviilihenkilöitä kuten
klaanijohtajia ja liikemiehiä.

Konfliktin luonne:
Mogadishun turvallisuustilanne on yleisesti ottaen epävakaa ja turvallisuusvälikohtauksia on aiheuttanut ennen kaikkea al-Shabaabin toiminta. Kuluneen syksyn aikana al-Shabaab on pyrkinyt luomaan entistä enemmän epävakautta pääkaupun212
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gissa terrorisoidakseen maassa järjestettäviä vaaleja. Al-Shabaab on kyennyt toteuttamaan jatkuvasti iskuja, vaikka järjestöllä ei ole avointa läsnäoloa kaupungissa.
Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen mittavasta läsnäolosta ja niiden toteuttamista turvallisuusoperaatioista huolimatta al-Shabaab on onnistunut tekemään iskuja myös tarkasti vartioiduilla alueilla kuten Mogadishun kansainvälisen lentokentän
välittömässä läheisyydessä.
Pääkaupungissa esiintyneistä turvallisuusvälikohtauksista valtaosa on ollut alShabaabin toteuttamia pommi-iskuja ja kohdennettuja salamurhia, joiden kohteena
ovat Somalian hallinnossa toimivat sotilaat ja turvallisuusviranomaiset, hallituksen
ja armeijan edustajat sekä korkean profiilin siviilihenkilöt. Al-Shabaab on suorittanut
useita iskuja myös hallituksen edustajien ja kansainvälisten toimijoiden suosimiin
siviilikohteisiin kuten ravintoloihin, hotelleihin ja hallintorakennuksiin, minkä seurauksena huomattava osuus iskujen kuolonuhreista ja haavoittuneista on ollut sivullisia siviilejä. Siviiliuhrien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta mittavimmissa yksittäisissä välikohtauksissa on kuollut ja haavoittunut kymmeniä ihmisiä.

Benadirin alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti iskuja Somalian hallintoa tukevia joukkoja ja turvallisuusviranomaisia vastaan:

217



Todennäköisesti al-Shabaabin asettama kauko-ohjattava tienvarsipommi räjähti kesäkuun lopulla Somalian armeijan sotilassaattueen kohdalla Industrial Roadin varrella pääkaupungin pohjoisosassa. Räjähdystä seuranneessa
sotilaiden ammuskelussa sai surmansa yksi sivullinen ja kolme muuta haavoittui. Iskun kohteena olleet sotilaat säilyivät vammoitta.217 Vastaavanlainen
hyökkäys AMISOM-saattuetta vastaan tehtiin elokuun puolessa välissä Excontrol Baladin kohdalla Huriwan kaupunginosassa. Sen tekijöistä ei ole tietoa vaikka Somalian turvallisuusjoukkojen raportoitiin tehneen useita tarkastuksia alueella. Myös iskun mahdollisista seurauksista tai uhreista ei ole tietoja.218 Elokuun lopulla oletettavasti al-Shabaabin asentama kauko-ohjattu
pommi räjähti Somalian armeijan ajoneuvon kohdalla Sinka-Dheerin kylän
kohdalla pääkaupungissa. Yksi ajoneuvo tuhoutui hyökkäyksessä, mutta todennäköisenä pidettävistä henkilövahingoista ei ollut saatavilla mitään tietoja.219



Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja useita muita haavoittui pommi-iskussa
heinäkuun puolenvälin tuntumassa Mogadishussa. Isku tapahtui Howlwadagin kaupunginosassa armeijan tarkastuspisteellä. Ilmeisesti al-Shabaab
hyökkäsi kranaatein pistettä vastaan, joskaan virallisesti mikään ryhmä ei
ole ilmoittautunut iskun tekijäksi.220



Al-Shabaab teki heinäkuun lopulla tuhoisan itsemurhaiskun Somalian rikospoliisin (Somalia’s Criminal Investigation Department) päämajaa vastaan
Mogadishissa. Iskun yhteydessä islamistit ajoivat kaksi räjähtein varustettua
autoa poliisiaseman ulkopuolelle. Niiden räjähdysten jälkeen al-Shabaabin
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aseistetut taistelijat hyökkäsivät poliisiaseman sisälle. Iskussa sai surmansa
ainakin 10 ihmistä ja 15 muuta haavoittui. Ainakin viisi menehtyneistä oli
paikalle osuneita siviilejä ja neljä hyökkäykseen osallistunutta islamistia.221

221



Al-Shabaab onnistui tekemään autopommi-iskun tarkoin varjellulla alueella
Mogadishun lentokentän portilla heinäkuun lopussa. Iskussa käytettiin kahta
räjähtein lastattua autoa. Ensimmäinen itsemurhapommittajan kuljettama
auto räjähti lähellä AMISOM-joukkojen tukikohtaa, joka sijaitsee Mogadishun lentokentän vieressä. Toinen auto räjähti Somalian armeijan tarkastuspisteen tuntumassa, joka sijaitsi niin ikään lentokentän läheisyydessä.
Räjähdyksissä sai surmansa ainakin 13 ihmistä ja viisi muuta haavoittui.
Menehtyneistä yhdeksän oli YK:n henkilöstön turvallisuudesta vastaavia
vartijoita ja kolme paikalle osuneita siviilejä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa
vastuussa iskusta.222 Toinen itsemurhapommittajista oli Somalian parlamenttiedustajana vuosina 2000 - 2009.223



Ainakin kahden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa elokuun alkupuolella
Bakaran torilla, kun tuntematon mies heitti käsikranaatin torilla veroja kerännyttä sotilaspartiota kohden. Toinen surmansa saaneista oli partioon kuulunut sotilas, lisäksi toinen sotilas haavoittui. Muista uhreista ei ole mainintaa.
Iskusta epäillään al-Shabaabia.224 Vastaavassa kranaattihyökkäyksessä
Kaaraan alueella haavoittui elokuun puolen välin jälkeen kaksi ihmistä. Isku
sattui kun tuntematon mies heitti käsikranaatin poliisin tarkastuspistettä kohti
Fagahin risteyksessä. Toinen haavoittuneista oli ilmeisesti siviili ja toinen
armeijan sotilas. Myös tästä iskusta epäillään al-Shabaabia, vaikka se ei
toistaiseksi ole ottanut iskua nimiinsä. 225



Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa elokuun lopulla pääkaupungissa Bakaran torilla sattuneessa välikohtauksessa, joka sai alkunsa
kun ilmeisesti al-Shabaabiin kuuluva mies ampui pistoolilla paikalla olleen
poliisin. Välittömästi paikalle saapuneet armeijan sotilaat ampuivat teosta
epäillyn miehen. Samalla surmansa sai kuitenkin myös epäiltyä miestä lähellä ollut jalankulkija johon osui muutamia harhaluoteja. 226



Lokakuun alussa AMISOM-joukkojen autosaattue joutui Industrial roadin
varrella kauko-ohjatun pommiräjähdyksen kohteeksi. Iskussa tuhoutui yksi
panssaroitu ajoneuvo. Mahdollisista henkilövahingoista ei ollut tietoa. Pommin asentajaksi epäillään al-Shabaabia.227



Lokakuun puolivälissä raportoitiin kolmen miehen saaneen surmansa miinan
räjähtäessä Ex-Control Bal’adin risteyksessä. Miehet olivat ilmeisesti alShabaabin jäseniä ja he olivat piilottamassa pommia yöaikaan kun se yllättävästi räjähti.228
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Lokakuun lopulla neljä Somalian armeijan sotilasta sai surmansa ja kaksi
muuta haavoittui kun ilmeisesti al-Shabaabiin kuuluvat miehet avasivat
ohiajavasta autosta tulen sotilaita kuljettavaa autoa kohden. Välikohtaus sattui SOS-alueella Huriwan kaupunginosassa. Tekijät onnistuivat pakenemaan paikalta.229



Al-Shabaab onnistui tekemään 5.11. merkittävän pommi-iskun aivan Mogadishun keskustassa sijaitsevassa Sayidkan risteyksessä lähellä tarkasti vartioitua parlamenttitaloa. Räjähdelastissa ollutta ajoneuvoa kuljettanut itsemurhapommittaja räjäytti itsensä ja lastinsa armeijan sotilassaattueen kohdalla surmaten ainakin 22 ihmistä. Useimmat surmansa saaneista oli Somalian armeijan sotilaita. Al-Shabaabin mukaan useimmat kuuluivat maan tiedustelupalveluun. Somalian armeijan mukana uhreista vain kolme kuului
tiedustelupalveluun. Iskun siviiliuhreista ei ollut tietoja.230 On kuitenkin perusteltua olettaa, että räjähdyksen sattuessa illalla kello seitsemän aikaan
räjähdyspaikalla kaupungin keskustassa on ollut myös sivullisia.



Marraskuun puolivälin jälkeen olettavasti al-Shabaabiin kuuluvat aseistetut
miehet ampuivat kaksi Somalian armeijan sotilasta Tarabunkan risteyksessä. Ampujien onnistui paeta paikalta. Samaan aikaan vastaavassa iskussa
Suqa Holahan alueella kaupungin pohjoispuolella surmattiin yksi Somalian
armeijan sotilas.231



Marraskuun puolivälin jälkeen Hamarweynen kaupunginosassa poliisin tarkastuspistettä vastaan suunnatussa pommi-iskussa sai surmansa ainakin
kaksi ihmistä. Hamarweynen kangastorin lähistöllä toteutetun pommi-iskun
yhteydessä haavoittui useita paikalle sattuneita siviileitä. Iskun tekijäksi
epäillään al-Shabaabia.232

Pääkaupungissa on tapahtunut siviilikohteisiin suunnattuja iskuja, joissa tekijänä on
useimmiten al-Shabaab. Osassa tapauksista tekijästä ei ole varmuutta:

229



Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluva mies heitti heinäkuun alkupuolella käsikranaatin vilkkaalle torille pääkaupungissa juuri kun asukkaat olivat tekemässä ostoksia ramadanin päättävää Eid- al-Fitr -juhlaa varten. Iskussa ei
tiettävästi kuollut kukaan, mutta ainakin yhdeksän siviiliä haavoittui. Heidän
joukossaan oli yksi raskaana oleva nainen ja vanhempi ohikulkijoilta almuja
kerännyt mies.233



Elokuun puolivälin jälkeen Somalian liikenneministeriön rakennuksen läheisyyteen ammuttiin useita kranaatteja. Osa kranaateista osui lähistöllä olleisiin asuinrakennuksiin, mutta muutama osui ministeriön rakennukseen. Tulituksessa haavoittui neljä siviiliä. Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta al-Shabaab on tehnyt toistuvasti erilaisia hyökkäyksiä Somalian hallintoa vastaan.234 Vastaavaa kranaattitulitusta esiintyi myös syyskuun
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alkupuolella. Useiden kranaattien raportoitiin iskeytyneen presidentinpalatsin läheisyyteen. Osa kranaateista osui myös läheisille asuinalueille. Tarkempia tietoja mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla. Kuten aiemmin,
myös tässä tapauksessa kukaan tai mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta
tulituksesta, mutta vahvimmat epäilyt kohdistuvat al-Shabaabiin.235 Muutaman päivän päästä edellisestä kranaatteja ammuttiin Halanen alueelle lentokentän läheisyyteen, missä sijaitsee AMISOM-joukkojen tärkein tukikohta
Mogadishussa. Neljä kranaattia iskeytyi Halanen tukikohdan lähistöllä sijaitsevalle asuinalueelle, ja niistä kaksi asuinrakennuksiin. Yhden naisen raportoitiin haavoittuneen tulituksessa Danwadagtan alueella lentokentän lähistöllä. Halanen tukikohdassa järjestettiin Afrikan sarven kehitysjärjestö IGADin
kokous syyskuun puolessa välissä, tulituksella yritettiin ilmeisesti vaikuttaa
kokouksen järjestelyihin.236

235



Elokuun lopulla al-Shabaab hyökkäsi Mogadishussa lidon rannalla Turkin
suurlähetystön lähellä sijaitsevaan rantaravintolaan. Hyökkäys alkoi alShabaabin iskuille ominaisella tavalla, kun voimakas autopommi räjähti ravintolan ulkopuolella. Pian räjähdyksen jälkeen paikalle saapui 3 - 4 alShabaabin aseistautunutta taistelijaa, jotka tunkeutuivat ravintolaan sisään
ottaen ravintolassa olleet asiakkaat panttivangeiksi. Paikalle tulleet Somalian armeijan erikoisjoukot sulkivat alueen ja aloittivat 8 tuntia kestäneet operaation. Sen aikana onnistuttiin vapauttamaan 20 ihmistä. Iskussa ja sen jälkeisissä taisteluissa sai kuitenkin surmansa ilmeisesti lähes 15 ihmistä. Heidän joukossaan oli ainakin 6 siviiliä, joista 5 ravintolan työntekijää, kaksi turvallisuusjoukkojen sotilasta ja kaksi al-Shabaabin taistelijaa. Lisäksi 20 ihmistä loukkaantui iskussa . Yksi hyökkäykseen osallistuneista islamisteista
saatiin elävänä, joskin pahasti haavoittuneena kiinni.237 Vain muutamaa päivää myöhemmin (elokuun lopulla) Somalian poliisi takavarikoi Hamar Weynen kaupunginosassa räjähteillä lastatun ajoneuvon. Saatujen vihjetietojen
mukaan ajoneuvo oli tarkoitus räjäyttää pääkaupungissa valitussa kohteessa.238 Samaan aikaan julkaistujen uutistietojen mukaan al-Shabaab on lähettänyt pääkaupunkiin satoja taistelijoista, joiden tavoitteena on tehdä terrori-iskuja ja häiritä syksyllä maassa järjestettäviä vaaleja.239



Al-Shabaab teki elokuun lopulla merkittävän pommi-iskun pääkaupungissa,
kun itsemurhapommittajan kuljettama pommilastissa ollut kuorma-auto räjähti SYL-hotellin portilla lähellä presidentin palatsia Villa Somaliaa. Isku onnistui vaikka aluetta pidetään tarkoin vartioituna. Hotelli on tunnettu kokoontumis- ja majoittautumispaikka useille hallituksen virkailijoille ja parlamentaarikoille. Hotelli on ollut myös aiemmin iskujen kohteena. Tällä kerralla hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 28 ihmistä ja yli 50 haavoittui. Haavoittuneiden joukossa on useita toimittajia, parlamentin edustajia sekä ministereitä.240



Syyskuun alussa ainakin kolme ihmistä haavoittui käsikranaattihyökkäyksessä Towfiqin kaupunginosassa sijaitsevassa kahvilassa. Kranaattihyökkä-
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yksen kohteina olivat paikalla olleet hallituksen sotilaat. Kranaatin heittäjä
onnistui pakenemaan paikalta.241 Samana päivänä somalialainen liikemies
haavoittui kriittisesti hänen autoonsa asennetun pommin räjähdettyä Makka
al Mukarama -kadun varrella. Teon tekijöistä tai motiivista ei ole tietoa.242
Vain päivää myöhemmin ainakin 4 ihmistä sai surmansa ja useita muita
haavoittui vastaavassa iskussa suositussa kahvilassa Bakaran torilla. Iskun
kohteena olivat paikalliset poliisit. Poliisien kohtalosta ei ollut saatavilla tietoja, mutta iskussa sai surmansa ainakin paikalla olleet äiti ja tytär.243

241



Ainakin neljän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa syyskuun puolen välin
aikoihin kun pommi räjähti kahvilan ulkopuolella Mogadishun keskustassa.
Bakaran torin alueella sijaitseva ravintola on tunnettu verovirkamiesten kokoontumisesta. Surmansa saaneiden joukossa oli kaksi miestä ja äiti sekä
hänen tyttärensä. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta teosta, mutta alShabaabin tiedetään iskeneen toistuvat Somalian hallinnon virkamiehiä vastaan. Pommi-isku sattui aikana, jolloin kaupungin turvallisuuden valvontaa
oli kiristetty äärimmilleen edessä olevien syksyn vaalien sekä myöhemmin
syyskuussa pidetyn IGAD-kokouksen vuoksi.244



Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa syyskuun lopulla
Kaaraanin kaupunginosassa, kun kauko-ohjattu pommi räjähti paikallisen
ravintolan lähistöllä. Ravintolan asiakkaina käy usein armeijan sotilaita ja
kaupungin verovirkailijoita. Iskussa haavoittui lisäksi paikalle osuneita siviileitä. Iskun tekijöiksi epäillään al-Shabaabia.245



Lokakuun ensimmäisenä päivänä tehdyssä autopommi-iskussa sai uutislähteiden mukaan surmansa ainakin viisi ihmistä. Isku sattui lähellä Somalian
tiedustelupalvelun (NISA) ylläpitämää Godka Jilacowin vankilaa. Räjähtein
varustettu ajoneuvo oli pysäköity Blue Sky - nimisen ravintolan parkkipaikalle. Ravintola on tunnettu siitä, että sen asiakkaina käy usein turvallisuuspalvelun virkailijoita. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta ja että sen
kohteena olivat ravintolassa asioivat NISAn upseerit.246 Samana päivänä
tehtiin myös toinen pommi-isku. Myös sen tekijäksi epäillään al-Shabaabia.
Neljän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden haavoittuneen kun räjähtein varustettu henkilöauto räjähti Wadajirin kaupunginosassa
Rajon evakkoleirin läheisyydessä.247



Lokakuun alkupuolella sattuneessa autopommi-iskussa sai surmansa ainakin yksi ihminen ja kolme muuta haavoittui. Isku sattui Yaqshiidin kaupunginosassa Suuq Bacadin torin lähellä sijaitsevan moskeijan edessä. Paikalle
saapuneet turvallisuusjoukot pidättivät räjähtäneen auton kuljettajan, jolta
löydettiin pidätettäessä ase. Hänen mahdollisesta syyllisyydestään, taustoistaan ja teon motiiveista ei ole tarkempaa tietoa.248
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Uutislähteiden mukaan lokakuun alkupuolella ammuttiin kranaatteja Wadajirin alueelle. Tähtäimessä oli todennäköisesti lähistöllä sijaitseva lentokenttä.
Lentokentän vieressä olevan Bulo Hubeyn asuinalueen asukkaat kuulivat
useita isoja räjähdyksiä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan iskussa
haavoittui kaikkiaan viisi ihmistä, joista osa oli lapsia. Tulituksesta epäillään
al-Shabaabia.249



Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa marraskuun lopulla Waberin alueella lähellä lentokenttää sijaitsevalla Beerta-vihannestorilla toteutetusta autopommi-iskusta. Vilkkaalla torilla keskipäivällä sattuneessa iskussa sai surmansa ainakin 25 ihmistä ja 53 muuta haavoittui. Useimmat uhreista olivat
torille ostoksille saapuneita naisia. Al-Shabaabiin kuuluva mies pysäköi räjähtein varustetun autonsa Afesyonin naapurustossa sijaitsevan vihannestorin sisäänkäynnin portin läheisyyteen ja räjäytti auton siinä vaiheessa kun
paikalliset turvallisuusviranomaiset käskivät hänen siirtää autonsa. Iskussa
haavoittunut räjäyttäjä otettiin kiinni. Lisäksi 10 muuta epäiltyä al-Shabaabin
jäsentä otettiin kiinni. Somalian presidentin autosaattue ajoi räjähdyspaikan
ohitse vain puolta tuntia aiemmin. Vielä ei tiedetä, oliko isku suunnattua
häntä vastaan. Hallituksen edustajien autosaattueet käyttävät usein kyseistä
maantietä lentokentälle siirtyessään.250

Al-Shabaab on toteuttanut pääkaupungissa kohdennettuja salamurhia ja murhayrityksiä, joiden kohteena on ollut hallituksen ja armeijan edustajia sekä korkean profiilin siviilihenkilöitä. Kaikissa tapauksissa tekijästä ei ole varmuutta:

249



Al-Shabaabin raportoitiin surmanneen kesäkuun lopulla armeijan everstin
pääkaupungissa Wadajirin kaupunginosassa. Tekijöitä ei onnistuttu saamaan kiinni.251 Elokuun puolessa välissä tuntemattomat asemiehet surmasivat ampumalla paikallishallinnon virkamiehen Shibisin kaupunginosassa.
Teon motiiveista tai tekijöistä ei ole mitään tietoa. Al-Shabaabin tiedetään
kuitenkin tehneen toistuvasti vastaavia salamurhia.252 Syyskuun alkupuolella
korkea-arvoinen armeijan upseeri ammuttiin kuoliaaksi Dharkenleyn kaupunginosassa. Tekijä onnistuttiin saamaan kiinni, mutta toistaiseksi teon
motiivista ei ole tietoa.253



Entinen kansanedustaja selvisi täpärästi häneen kohdistuvasta pommiiskusta Mogadishussa lähellä parlamenttitaloa heinäkuun puolen välin jälkeen. Hänen autonsa oli asetettu pommi, joka kuitenkin räjähti aiheuttamatta mitään henkilövahinkoja. Mikään ryhmä ei ole ilmoittanut olevansa iskun
tekijä, mutta se muistuttaa pitkälti al-Shabaabin aiemmin tekemiä hyökkäyksiä.254



Todennäköisesti al-Shabaabin kannattajiin lukeutuvat miehet ampuivat kuoliaaksi Somalian hallituksen virkamiehen elokuun alussa pääkaupungissa.
Yaqshidin kaupunginosan virkailijan surmanneet henkilöt onnistuivat pake-
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nemaan paikalta. Salamurha oli jo kolmas vastaavanlainen muutaman päivän aikana pääkaupungissa.255

255



Yksi ihminen sai surmansa ja kolme muuta haavoittui elokuun alkupuolella
kun al-Shabaabin jäseniksi epäillyt heittivät käsikranaatin Somalian tiedustelupalvelun korkea-arvoisen upseerin kotiin Dharkenleyn kaupunginosassa.
Upseeri onnistui pakenemaan iskussa, mutta sen yhteydessä yksi upseerin
turvamiehistä menehtyi. Kuten usein aiemminkin, onnistuivat tekijät pakenemaan paikalta.256 Samana päivänä oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat
miehet ampuivat tunnetun klaanijohtajan Arbiskan kylässä moskeijan ulkopuolella.257



Somalian urheiluministeri Mohamed Abdullahi Hassan Noah selvisi vahingoittumatta murhayrityksestä elokuun alkupuolella Mogadishussa. Noah oli
ostoksilla Maka- al-Mukaramahin pääkadulla kun tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin hänen autoaan kohden juuri kun hän oli noussut autosta.
Kaksi lähistöllä ollutta siviiliä sekä hänen seurassaan ollut sukulainen haavoittuivat iskussa. Kukaan ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta on perusteltua epäillä iskun olleen al-Shabaabin suunnittelema ja toteuttama.258
Järjestön epäillään olleen tekijänä myös samana päivänä tehdyissä kahdessa pommi-iskussa Sisin alueella Deynilen kaupunginosassa. Ensimmäinen
maantien varteen kätketty pommi räjähti Somalian armeijan ajoneuvon osuessa kohdalle. Toinen pommi räjähti kun ensimmäisen iskun haavoittuneita
oltiin kuljettamassa sairaalaan. Iskuissa haavoittui ainakin neljä sotilasta.
Tekijät onnistuivat pakenemaan paikalta.259



Syyskuun alkupuolella autopommi räjähti armeijan tarkastuspisteellä Wahaar-Adden alueella Heliwan kaupunginosassa. Mitään tietoja iskussa mahdollisesti menehtyneistä tai haavoittuneista ei ollut saatavilla. Myöskään tekijöistä ei ole tietoa, mutta al-Shabaabin tiedetään pyrkivän luomaan epävakautta erilaisia turvallisuusvälikohtauksia aiheuttamalla, jotta Somalian myöhemmin syksyllä järjestettävät vaalit epäonnistuisivat.260



Syyskuun lopulla tuntemattomat miehet ampuivat ohiajavasta autosta Warta-Nabaddan alueella Mogadishun sotilastuomioistuimen apulaissyyttäjä
Abdullahi Hussein Mayongea. Teoista epäillään al-Shabaabia, mutta paikalta autolla paenneita tekijöitä ei saatu kiinni. Mayonge haavoittui ja hänet
toimitettiin sairaalahoitoon.261 Vain muutama päivä edellisestä ehti kulua,
kun moottoripyörillä liikkuneet tuntemattomat miehet ampuivat Radio Shabellen toimittajan Abdulaziz Mohamed Ali Hajjin kuoliaaksi Yaqshidin kaupunginosassa. Somaliaa on pidetty yhtenä vaarallisimmista toimintaympäristöistä toimittajille. Vuodesta 1992 lähtien maassa on saanut surmansa 59
toimittajaa.262 Samana päivä syyskuun lopulla ammuttiin Waberin kaupunginosassa kuoliaaksi moskeijasta palaava oikeusministeriön virkamies Mo-
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hamed Aden Qordhere. Teosta epäillyt al-Shabaabin kannattajat onnistuivat pakenemaan paikalta.263

263



Elokuun puolivälin aikoihin tuntemattomat, mutta al-Shabaabiin kuuluvaksi
epäillyt miehet ampuivat kuoliaaksi tunnetun heimon vanhimman Bakaran
torilla. Poliisin saapuessa paikalle tekijät olivat jo onnistuneet katoamaan
paikalta.264 Elokuun puolenvälin aikoihin tuntemattomat miehet puukottivat
kuoliaaksi paikallisen liikemiehen Aslubtan alueella pääkaupungissa. Teon
motiivista tai tekijöistä ei ole tarkempaa tietoa.265



Elokuun lopulla tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin rakennukseen,
jonne oli majoittunut Somalian puolustusministeri ja useita parlamenttiedustajia. Hamarweynen alueella sijaitsevaan rakennukseen tehdyssä iskussa
sai surmansa ainakin yksi siviili ja kolme muuta haavoittui. Hyökkäyksestä
epäillään al-Shabaabia, vaikka järjestö ei toistaiseksi ole ottanut vastuuta
teosta.266 Samana päivänä tuntemattomat asemiehet ampuivat kuoliaaksi
Somalian armeijan korkea-arvoisen upseerin Yahye Ali Aden Dharkenleyn
kaupunginosassa. Myös tästä iskusta epäillään al-Shabaabia, vaikka tekijöitä ei saatu kiinni eikä heistä ole mitään tietoa.267



Lokakuun alussa Hodanin kaupunginosassa Sei Pianon rakennuksen kohdalla räjähtänyt autopommi haavoitti yliopiston lehtori Abdiweli Baadi Mohamedia. Hänen tiedetään työskentelevän presidentiksi pyrkivän Jibril Ibrahim Abdullen hyväksi. Mohamedin lisäksi kolme räjähdyksen lähistöllä
oleskellutta ihmistä haavoittui. Iskusta epäillään al-Shabaabia.268



Oletettavasti al-Shabaabiin lukeutuvien miesten oletetaan ampuneen 20.10.
Suq Ba’adin alueella Yaqshidin kaupunginosassa tunnetun klaanijohtajan
Mohamed Tabari Shikhowin. Teon motiivi on epäselvä, mutta ilmeisesti
syynä oli se, että Shikhowin oli määrä osallistua Somalian parlamentin valitsemiseen.269



Lokakuun lopulla al-Shabaab ampui kuoliaaksi Somalian armeijan kenraalin
Abdulaziz Arayen. Salamurha sattui Waberin alueella. Tekijät onnistuivat
pakenemaan paikalta, mutta al-Shabaab ilmoitti olevansa teon takana.270
Vain muutama päivä edellisestä ehti kulua, kun tuntemattomat miehet ampuivat kuoliaaksi Somalian armeijan everstin Siyad Ahamed Mohamedin.271



Somalian armeijan tärkeimpiin komentajiin kuuluva kenraali Mohamed
Rooble Jimale (Gobale) sai surmansa syyskuun puolen välin aikoihin hänen autosaattuettaan vastaan tehdyssä pommi-iskussa. Räjähtein varustautunut itsemurhaiskijä ajoi autonsa kenraalin saattueeseen ja laukaisi pomminsa. Kenraali menehtyi sairaalassa saamiinsa vammoihin. Lisäksi ainakin
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kahdeksan turvamiestä sai iskussa surmansa.272 Vai muutama tunti edellisestä, kun tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat toisen korkeaarvoisen upseerin Abdullah Sabriye Abdullen hengiltä Tarabunkan alueella Hodanin kaupunginosassa. Tästäkin teosta epäillään al-Shabaabia,
vaikkei ketään onnistuttu saamaan kiinni.273


Syyskuun puolen välin jälkeen Somalian tiedustelupalvelun upseeri sai surmansa hänen autoonsa kätketyn pommin räjähdettyä huoltoasemalla Abdulazizin kaupunginosassa. Iskussa haavoittui lisäksi kaksi muuta ihmistä. AlShabaab on ottanut vastuun teosta.274



Marraskuun lopulla al-Shabaab otti vastuun autopommista, joka surmasi
Emiraattien edustustossa työskennelleen korkea-arvoisen upseerin. Upseerin käyttämään autoon oli kätketty pommi, joka räjähti Manabolion risteyksessä Mogadishun keskustassa. Kolme kyydissä ollut somalialaista sotilasta
sai räjähdyksestä vakavia vammoja. Mahdollisista sivullisille aiheutuneista
vahingoista ei ole mainintaa.275

Somalian hallintoa tukevat joukot ovat suorittaneet turvallisuusoperaatioita pääkaupungissa:


Somalian turvallisuudesta vastaavat viranomaiset pidättivät pääkaupungissa
yli 250 ihmistä heinäkuun puolen välin jälkeen. Tarkoituksena oli lisätä kaupungin turvallisuutta pidättämällä epäiltyjä al-Shabaabin jäseniä. 276



Somalian armeija ja AMISOM-joukot tekivät elokuun puolessa välissä laajan
turvallisuusoperaation Daynilen kaupunginosassa sijaitsevissa Kurdamacin
ja Halganin kylissä. Operaation yhteydessä pidätettiin 313 al-Shabaabin
toiminnasta epäiltyä henkilöä. Viranomaisten mukaan vastaavia operaatioita
on toteutettu pääkaupungissa aktiivisesti viimeisten viikkojen aikana ja niitä
tullaan myös jatkamaan. Operaatioiden olennainen osa on al-Shabaab toiminnasta epäiltyjen pidättäminen ja tavoitteena turvata syksymmällä
edessä olevien vaalien turvallisuus.277

Pääkaupungissa on tapahtunut erilaisia turvallisuusvälikohtauksia, joiden tekijästä
ei ole kaikissa tapauksissa tietoa:


272

Tuntemattomat miehet ampuivat elokuun puolessa välissä rikshan kuljettajan Dharkenleyn kaupunginosan eteläosissa. Kuljettaja oli silminnäkijätodistajana aiemmin tänä vuonna sattuneessa surmatyössä. Tuolloin tuntemattomat asemiehet ampuivat UNHCR:lle työskennelleen naisen. Ampujien onnistui paeta paikalta ennen poliisin saapumista.278

Reuters 2016 d); Shabelle News 2016 ex).
Shabelle News 2016 ey).
274
Radio Dalsan 2016 i).
275
Shabelle News 2016 iå).
276
Radio Dalsan 2016 a).
277
Xinhua 2016 a).
278
Shabelle News 2016 bo).
273

50 (105)

279



Uutislähteiden mukaan ainakin yksi siviili ja neljä muuta haavoittui elokuun
puolessa välissä kun räjähtein varustettu ajoneuvo räjähti poliisin tarkastuspisteellä Sinain alueella. Poliisi oli pysäyttämässä autoa kun se räjähti. Kellon ollessa illalla n. kahdeksan alueella liikkui paljon ihmisiä matkalla koteihinsa.279



Dharkenleyn kaupunginosan poliisipäällikkö Jimale Addow Mohamed haavoittui elokuun lopulla Badhabon tukikohdassa, kun Somalian armeijan sotilaat alkoivat ammuskella toisiaan. Välikohtauksen aiheutti paikallista hökkelikylää koskeva riita.280



Syyskuun puolessa välissä tuntemattomat miehet ampuivat heimon vanhimman Towfiqin alueella Yaqshidin kaupunginosassa. Tekijät onnistuivat
tässäkin tapauksessa pakenemaan paikalta.281



Lokakuun ensimmäisenä päivänä tuntemattomat miehet ampuivat Mogadishun kansainvälisellä lentokentällä työskentelevän miehen. Surmatyö sattui Dabakayon alueella Dharkenleyn kaupunginosassa. Tekijät onnistuivat
pakenemaan paikalta.282



Lokakuun puolessa välissä tuntemattomaksi jääneet aseistautuneet miehet
ampuivat Salaamin alueella Dharkenleyn kaupunginosassa kuoliaaksi naisen. Teon motiiveista tai tekijöistä ei ole tietoa.283



Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa lokakuun 24. päivä
voimakkaan autopommin räjähdettyä armeijan autosaattueen läheisyydessä
Daljirka Dahsonin alueella pääkaupungissa. Viranomaiset ehtivät pysäyttää
ajoneuvon ampumalla ennen kuin se ehti sotilassaattueen viereen.284



Lokakuun lopulla ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja neljä muuta haavoittui autopommi-iskussa Bondheren kaupunginosassa. Itsemurhaiskijä räjäytti autonsa rengasliikkeen edessä surmaten itsensä ohella yhden korjaamon työntekijän ja paikalle sattuneen ohikulkijan. Teon motiivista ja tekijästä
ei ole tietoa.285



Marraskuun alussa kaksi miestä surmasi tunnetun klaanijohtajan Wadajirin
kaupunginosassa. Nopeasti paikalle saapuneet sotilaat onnistuivat pidättämään teosta epäillyt miehet. Heidän taustoistaan tai teon motiiveista ei uutislähteissä annettu mitään tietoa.286



Marraskuun toisella viikolla tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat
ohiajavasta autosta km-5 kohdalla tunnetun klaanijohtajan Abdullah Ahmed Rooblen. Murhan tekijöistä tai motiiveista ei ole tietoa. Tekijät onnistuivat pakenemaan paikalta.287 Marraskuun lopulla tuntemattomat miehet
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ampuivat kuoliaaksi tunnetun klaanijohtajan Mohamed Abdi Jimalen
Yaqshidin kaupunginosassa Arafatin alueella. Myös tässä tapauksessa tekijöiden onnistui paeta paikalta. Teon motiivi ei ole tiedossa.288


Marraskuun puolivälissä autolla liikkuneet tuntemattomat miehet avasivat tulen Wardhigleyn kaupunginosassa sijaitsevaa armeijan tarkastuspistettä
vastaan. Ammuskelussa sai surmansa yksi sotilas ja kaksi muuta haavoittui.
Haavoittuneiden joukossa oli lisäksi lähistöllä ollut sivullinen. Samaan aikaan Bakaran torilla tuntemattomat miehet ampuivat kuoliaaksi yhden sotilaan ja varastivat hänen aseensa. Molemmissa välikohtauksissa ampujien
onnistui paeta paikalta.289

4.8. Middle Shabelle
Konfliktin osapuolet:
Middle Shabellen maakunnan alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja
syksyn 2016 aikana olleet:





al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat burundilaiset sotilaat.290
Somalian poliisivoimat ja Jowharin aluekomissaarin aseelliset joukot olivat
osallisina turvallisuusvälikohtauksessa Jowharin kaupungissa.

Konfliktin luonne:
Middle Shabellen maakunnan alueella turvallisuusolosuhteet ovat epävakaat. Turvallisuustilanteen keskeisimpänä piirteenä on kesän ja syksyn 2016 aikana ollut alShabaabin taistelu Somalian hallintoa vastaan. Alueella esiintyneet turvallisuusvälikohtaukset ovat olleet pääasiassa al-Shabaabin toteuttamia iskuja Somalian hallintoa tukevien joukkojen tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan. Somalian hallintoa tukevien joukkojen ei ole raportoitu toteuttaneen vastaavanlaisia iskuja alShabaabia vastaan maakunnassa paitsi Madah-Kisin kylässä, jonka Somalian armeija otti haltuunsa al-Shabaabilta.
Turvallisuusvälikohtaukset ovat keskittyneet erityisesti Jowharin ja Mahadayn kaupunkeihin ja niiden ympäristöön. Al-Shabaabin suorittamat iskut ovat kohdistuneet
Somalian armeijan ja AMISOM:n joukkoihin, mutta Mahadayn kaupungissa tapahtui
räjähdys myös siviilikohteessa. Iskuissa on raportoitu kuolleen ensisijaisesti konfliktin osapuolten taistelijoita, mutta välikohtaukset ovat vaatineet myös siviiliuhreja,
joiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa.

Middle Shabellen alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
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Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:

291



Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät AMISOM-joukkojen sotilassaattuetta
vastaan kesäkuun lopulla Dabe’alyn kylässä Jowharin lähellä. Useita tunteja
kestäneen ammuskelussa sai surmansa osapuolten taistelijoita, mutta tarkempia yksityiskohtia uhrien määrästä ei ollut.291



Uutislähteiden mukaan ainakin 5 somaliarmeijan sotilasta sai surmansa heinäkuun puolen välin jälkeen Baladissa (Balcad) al-Shabaabin hyökättyä
voimallisesti armeijan tarkastuspistettä vastaan.292



Voimakas tienvarsipommi räjähti heinäkuun alussa Mahadayn kaupungin
ulkopuolella Gumureyn alueella juuri kun AMISOM-joukkojen sotilassaattue
oli kohdalla. Silminnäkijöiden mukaan saattueeseen kuuluvan auton kyydissä olevia sotilaita menehtyi, mutta tarkempia lukuja uhreista ei ollut saatavilla. Räjähdyksen jälkeen AMISOM-joukot avasivat summittaisen tulen joka
suuntaan. Ammuskelussa mahdollisesti menehtyneiden tai haavoittuneiden
lukumäärästä ei ollut tietoja.293



Lokakuun alussa AMISOM-saattuetta vastaan tehtiin uusi tienvarsipommiisku Mahadayn alueella. Räjähdys sattui 15 kilometriä Mahadayn kaupungin
pohjoispuolella Jowharista Mahadayyn matkalla ollutta saattuetta vastaan.
Iskussa tuhoutui yksi panssaroitu ajoneuvo. Räjähdystä seuranneessa
AMISOM-joukkojen tulituksessa sai surmansa kolme lähistöllä oleskellutta
siviiliä. Iskusta epäillään al-Shabaabia.294



Syyskuun alussa al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin hyökänneen korkeaarvoisen somaliarmeijan upseerin asuntoon Biyo-Aden kylässä Jowharin
alueella lähellä Mahadayn kaupunkia. Hyökkäyksessä sai surmansa ainakin
kolme ihmistä, heidän joukossaan isä ja poika. Lisäksi useita muita haavoittui. Muutamaa päivää myöhemmin Somalian armeija ja AMISOM-joukot
aloittivat sotilasoperaation kyseisellä alueella tarkoituksenaan edetä ja ottaa
haltuunsa al-Shabaabilla edelleen olevia alueita.Biyo Adde ja Mahadayn lähistöllä sijaitsevat kylät ovat Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen hallussa. Viimeisten parin kuukauden aikana islamistit ovat kuitenkin tehneet
toistuvasti vakavia hyökkäyksiä näillä alueilla.295



Lokakuun puolessa välissä al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen raskaasti
aseistautuneena AMISOM-joukkojen tukikohtaan el-Barafin alueella lähellä
Mahadayn kaupunkia. Kiivaaksi kuvattu taistelu kesti useita minuutteja ja
paikallisten asukkaiden mukaan molemmat osapuolet ovat kärsineet raskaita tappioita. Samaan aikaan Mahadayn kaupungissa kahvilassa räjähtänyt
pommi surmasi ainakin yhden ja haavoitti kuutta muuta. Useimmat haavoittuneista olivat paikalle sattuneita siviileitä.296
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AMISOM-joukkojen sotilassaattueen raportoitiin joutuneen marraskuun
alussa al-Shabaabin tienvarsipommi-iskun kohteeksi Mahadayn kaupungin
länsipuolella el-Barafin alueella. Iskussa tuhoutui yksi panssariajoneuvo,
mutta mahdollisista uhreista ei annettu mitään tietoja.297



Al-Shabaabin raportoitiin ampuneen marraskuun 6. päivä useita kranaatteja
AMISOM-joukkojen tukikohtaan el-Barafin kylässä, n. 30 kilometriä Mahadayn kaupungista etelään. Tulituksen seurauksena sai al-Shabaabin antamien tietojen mukaan 5 burundilaista AMISOM-sotilasta. Hallituslähteiden
mukaan AMISOM-joukot kokivat tappioita tulituksesta, mutta tarkempia yksityiskohtia ei annettu.298



Al-Shabaab ilmoitti tehneensä marraskuun ensimmäisellä vikkolla iskun
AMISOM-joukkojen saattuetta vastaan Mahadayn kaupungin ulkopuolella.
Al-Shabaabin antamien tietojen mukaan tienvarsipommin räjähdyksen ja sitä seuranneen tulituksen seurauksena sai surmansa 7 burundilaista
AMISOM-joukkojen sotilasta. AMISOM on kiistänyt iskun propagandana.299



Marraskuun lopulla ainakin yhden Somalian armeijan sotilaan raportoitiin
saaneen surmansa ja useiden muiden haavoittuneen Somalian armeijan tukikohdassa Jowharin kaupungin lähistöllä toteutetussa pommi-iskussa.
Kauko-ohjattu pommi räjähti Buno-sabun alueella Jowharin ja Mahadayn
kaupunkien välissä. Al-Shabaabin mukaan räjähdyksessä sai surmansa ainakin neljä sotilasta.300

Somalian armeijan joukot ottivat haltuunsa kylän al-Shabaabilta:


Somalian armeijan sotilaiden raportoitiin ottaneen elokuun alkupuolella haltuunsa Jowharin kaupungin lähistöllä sijaitsevan Madah-Kisin kylän. Hallituksen sotilaat ajoivat al-Shabaabin sissit pois alueelta kiivaiden taisteluiden
jälkeen. Taisteluissa on saanut surmansa ja haavoittunut useita ihmisiä,
mutta tarkkaa lukumäärää ei kuitenkaan ole mainittu. Somalian armeijan kyvystä ja halusta pysyä alueella ei kuitenkaan ole varmuutta. Armeija on vetäytynyt alueelta aiemminkin.301

Somalian poliisivoimien ja Jowharin paikallisten asejoukkojen välinen konfliktitilanne
johti turvallisuusvälikohtaukseen Jowharin kaupungissa:


297

Ainakin kahden Somalian armeijan sotilaan raportoitiin saaneen surmansa
syyskuun puolenvälin jälkeen Jowharissa sattuneessa välikohtauksessa.
Sen syynä oli kiista Somalian poliisin ja Jowharin aluekomissaarin aseellisten joukkojen välillä. Poliisi oli toteuttamassa turvallisuusoperaatioita Kulmisin kaupungiosassa kun poliisin ja paikallisten asejoukkojen välillä syttyi rii-
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ta, joka eskaloitui ammuskeluksi kohtalokkain seurauksin. Kahden surmansa saaneen ohella kolme paikalla ollutta siviiliä toimitettiin sairaalaan.302

4.9. Hiiraan
Konfliktin osapuolet:
Hiiraanin maakunnan alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja syksyn
2016 aikana olleet:





al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
AMISOM-joukot, jotka koostuvat etiopialaisista ja djiboutilaisista sotilasjoukoista.
paikalliset klaanit

Konfliktin luonne:
Hiiraanin maakunnan alueella turvallisuusolosuhteet ovat vakiintumattomat. Turvallisuustilanteessa epävakautta ovat kesän ja syksyn 2016 aikana aiheuttaneet ensisijaisesti al-Shabaabin toiminta sekä klaanien väliset konfliktit. Al-Shabaab on toteuttanut toistuvasti merkittäviä hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin, minkä lisäksi järjestö on teloittanut vakoilusta epäiltyjä siviilejä sekä oletettavasti salamurhannut korkean profiilin siviilihenkilöitä. Syksyn kuukausien aikana maakunnan turvallisuustilanteeseen on vaikuttanut etiopialaisten joukkojen vetäytyminen useilta alueilta, minkä seurauksena al-Shabaab on saanut haltuunsa
uusia alueita ja sen vaikutusvalta ja toimintakyky alueella ovat mitä ilmeisimmin
kasvaneet. Somalian hallitusta tukevien joukkojen sisällä on syntynyt sisäisiä ristiriitoja, jotka ovat kärjistyneet ajoittain väkivaltaisuuksiksi.
Beledweynen alueella on esiintynyt paikallisten klaanien välisiä konflikteja, joiden
taustalla ovat kiistat maan ja resurssien hyödyntämisestä. Väkivaltaisissa yhteenotoissa on kuollut ja haavoittunut ihmisiä ja konfliktien takia tilanne klaanien välillä
on jännitynyt Beledweynen alueella.
Maakunnassa turvallisuusvälikohtauksia on raportoitu etenkin Beledweynessa ja
sen lähialueilta. Konfliktin osapuolten taistelijoiden ohella al-Shabaabin iskuissa on
kuollut ja haavoittunut myös sivullisia siviilejä, joiden lukumäärästä ei ole tarkkaa
tietoa.

Hiiraanin alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:


302

Islamistit ja Somalian hallituksen sotilaat ottivat yhteen Gacanlawin ja elDheren välisellä alueella al-Shabaabin hyökätessä siellä oleviin armeijan tu-
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kikohtiin. Yhteenotossa käytettiin myös raskaampaa aseistusta. Hallituksen
joukkojen antamien tietojen mukaan islamistit kärsivät raskaita tappioita
hyökkäyksen aikana. He kiistävät islamistien väitteet sotilaiden kärsimistä
tappioista. Tarkempia tietoja mahdollisista uhreista ei ollut saatavilla. 303

303



Kaksi Somalian armeijan sotilasta ammuttiin kuoliaaksi heinäkuun lopulla
Halganin alueella Beledweynen kaupungin lähistöllä. Silminnäkijöiden mukaan teon takana oli kaksi miestä, jotka kuitenkin onnistuivat pakenemaan
paikalta. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta teosta, mutta on perusteltua
olettaa että tekijänä on al-Shabaab, joka on toteuttanut useita vastaavia iskuja.304



Uutislähteiden mukaan kolme Somalian armeijan sotilasta haavoittui elokuun lopulla al-Shabaabin iskiessä Somalian armeijan ja AMISOMjoukkojen partioon Luq Jelowin kylän lähistöllä Beledweynen länsipuolella.305



Syyskuun puolenvälin jälkeen tuntemattomaksi jääneet miehet heittivät kranaatin Somalian armeijan sotilaita kohden Beledweynessä. Räjähdyksessä
haavoittui ainakin 8 ihmistä, joiden joukossa myös siviileitä. Sotilaat avasivat
tulen räjähdyksen jälkeen. Tarkempia tietoja siitä, haavoittuivatko siviilit kranaatin räjähdyksestä vai sitä seuranneesta tulituksesta, ei ole. Teosta epäillään al-Shabaabia.306



Al-Shabaabin raportoitiin syyskuun lopulla hyökänneen etiopialaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Halganin alueella. Al-Shabaabin raportoitiin
ampuneen ainakin 8 kranaattia etiopialaisten tukikohtaan. Tarkkaa tietoa
niiden mahdollisesti aiheuttamista uhreista ei ole tietoa.307 Lokakuun alussa
al-Shabaabin raportoitiin ampuneen useita kranaatteja ja hyökänneen etiopialaisten tukikohtaan el-Alin (Eel Ali) alueella. Somalian viranomaisten antamien tietojen mukaan tulituksessa on saanut surmansa AMISOMjoukkojen sotilaita. Tarkempia tietoja uhreista ei mainittu. Etiopialaisia joukkoja saapui myöhemmin alueelle mistä aiheutui kiivas taistelu. Al-Shabaabin
sissit onnistuttiin ajamaan pois alueelta.308



Lokakuun alkupuolella al-Shabaabin raportoitiin ampuneen kranaatteja djiboutilaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan Hawlwadagin kaupunginosassa
Beledweynen kaupungin lähistöllä. Tukikohtaan osui ainakin 7 kranaattia,
mutta saatavilla olevien tietojen mukaan ne eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.309



Ainakin 10 ihmisen, joiden joukossa 4 djiboutilaista AMISOM-sotilasta, raportoitiin saaneen surmansa ja kymmenien haavoittuneen lokakuun lopulla
Beledweynessä, kun al-Shabaabiin kuuluva itsemurhapommittaja ajoi räjähtein varustetun ajoneuvon AMISOM-joukkojen tukikohtaan ja räjäytti lastin-
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sa. Uhrien joukossa oli useita räjähdyksen lähellä sattumalta oleskelleita sivullisia. Isku oli toistaiseksi vakavin djiboutilaisia joukkoja vastaan tehty.310

Al-Shabaab on syyllistynyt siviilihenkilöiden surmaamiseen alueella:


Vanhempi mies löydettiin mestattuna Beledweynen länsipuolelta heinäkuun
puolen välin aikoihin. Tarkempaa syytä teolle tai tietoa sen tekijästä ei ole.
Mestaukset ovat kuitenkin olleet eräs al-Shabaabin keino rangaista sen
määräyksiä rikkoneita ja vakoilusta epäiltyjä henkilöitä. Islamistit myös kontrolloivat maaseutua Beledweynen ulkopuolella.311



Al-Shaabin arvellaan olleen syyskuun alussa Beledweynessä tapahtuneen
klaanijohtajan murhan takana. Tuntematon mies ampui klaanijohtajan, jonka
jälkeen hän pakeni paikalta.312 Syyskuun puolessa välissä tuntemattomat
miehet ampuivat kuoliaaksi tunnetun liikemiehen Beledweynessä. Liikemiehen poika haavoittui välikohtauksen yhteydessä. Teosta epäillään alShabaabia, mutta ketään ei ole onnistuttu ottamaan kiinni teosta epäiltynä.
Tekijät ehtivät pakenemaan ennen kuin turvallisuusviranomaiset ehtivät paikalle.313



Jalalaqsin kaupungin aluejohtaja (District Commissioner) Mohamed Abdulle Fidow selvisi joulukuun alussa täpärästi häntä vastaan tehdystä murhayrityksestä. Hän haavoittui lievästi al-Shabaabin hyökätessä hänen autosaattuettaan vastaan. Yksi hänen turvamiehistään sekä kaksi alShabaabin sissiä saivat surmansa tulituksen yhteydessä. Isku sattui elBarafin alueella saattueen ollessa matkalla Jowharista Jalalaqsiin.314

Etiopialaiset joukot ovat vetäytyneet useilta alueilta, minkä seurauksena alShabaab on saanut haltuunsa uusia alueita:

310



Al-Shabaabin raportoitiin syyskuun puolessa välissä ottaneen uudelleen haltuunsa Mogokorin (Muqakoori) alueen. Etiopialaisten AMISOM-joukkojen ja
Somalian armeijan kerrottiin vetäytyneen alueelta vain hieman aiemmin ja
suunnanneen kohti Mahasin aluetta. Etiopialaiset olivat ajaneet islamistit
pois kaupungista vuonna 2014. Nyt islamistit palasivat sinne sen jälkeen
kun etiopialaiset tuntemattomasta syystä vetäytyivät sieltä ja kaupungin ulkopuolelle rakennetusta linnoituksesta.315 Kymmenien paikallisten klaanijoukkojen sotilaiden raportoitiin antautuneen syyskuun puolen välin jälkeen
al-Shabaabille sen jälkeen kun Moqokorin ja Budbudin kaupungit joutuivat
etiopialaisten vetäytymisen seurauksena islamistien haltuun.316



Uutislähteiden mukaan al-Shabaab ampui muutama päivä ennen lokakuun
puoltaväliä kolme kranaattia etiopialaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan
el-Alin alueella, joka sijaitsee n. 70 kilometriä Beledweynestä länteen. Rä-

Shabelle News 2016 ht).
Shabelle News 2016 ö).
312
Shabelle News 2016 dk).
313
Shabelle News 2016 ez).
314
Xinhua e); 2016 Shabelle News 2016 ji).
315
Garowe Online 2016 l); LWJ 2016.
316
LWJ 2016 d).
311

57 (105)

jähdyksen mahdollisesti aiheuttamista henkilöuhreista ei annettu tietoja.317
Etiopialaisten raportoitiin vetäytyneen el-Alin kylästä ja tukikohdasta tulituksen jälkeen Beledweyneen. Tarkempia tietoja vetäytymisen syistä ei annettu.318 Al-Shabaab puolestaan otti kaupungin haltuunsa ja jo muutama tunti
sen jälkeen sen raportoitiin mestanneen julkisesti neljä ihmistä, heidän joukossaan paikallinen klaanin vanhin, vakoilusta epäiltynä.319


Etiopialaiset vetäytyivät lokakuun 23. päivä myös Halganin kaupungista, joka sijaitsee n. 70 kilometriä Beledweynestä. Sadat etiopialaiset lähtivät tukikohdasta ja vetäytyvät Somalian armeijan sotilaiden kanssa Beletweyneen.
Sitä ennen sotilaat tuhosivat tukikohdan ja sitä ympäröivät linnoitukset. AlShabaab otti Halganin välittömästi haltuunsa.320

Somalian hallintoa tukevien joukkojen välillä on esiintynyt väkivaltaisia välikohtauksia:


Ainakin kaksi Somalian armeijan sotilasta sai surmansa ja useita muita haavoittui kun armeijan sotilaat taistelivat keskenään Beledweynessä heinäkuun
puolessa välissä. Sotilaiden välillä syntyi eripuraa armeijan tiesululla kerättävistä maksuista. 321



Djiboutilaisten AMISOM-joukkojen ja Somalian armeijan sotilaiden välillä
syttyi kiivas yhteenotto heinäkuun puolenvälin jälkeen Jalalaqsin alueella.
Välikohtaukseen syynä oli epäonnistunut somaliarmeijan sotilaan pidätys,
jonka yhteydessä sotilas sai surmansa. Yhteenoton mahdollisista uhreista ei
ole tarkempaa tietoa.322 Välikohtaus nostatti kiukkua paikallisessa somaliväestössä. Jalalaqsissa järjestettiin djiboutilaisten AMISOM-joukkojen vastainen mielenosoitus, johon osallistui satoja ihmisiä. Tilannetta kaupungissa
kuvattiin jännittyneeksi.323

Beledweynen alueella on esiintynyt paikallisten klaanien välisiä konflikteja:


317

Kaksi eri klaania on ottanut kesäkuun lopulla kiivaasti yhteen Beledweynestä (Baladweyne) n. 35 kilometriä länteen sijaitsevassa Baar-gacan-laawin
kylässä. Yhteenotossa on käytetty käsiaseiden ohella myös raskaampaa
aseistusta. Tarkempia tietoja taistelujen seurauksista ja mahdollisista uhreista ei ole. Alueella on esiintynyt paimentolaisklaanien välillä yhteenottoja,
jotka liittyvät kiistoihin laidunmaiden ja kaivojen käytöstä. Tilanteen ratkaisemiseksi ja jännityksen laukaisemiseksi ei ole käynnissä neuvotteluja, joten
tilanteen raportoitiin pysyneen kesän aikana kireänä.324
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Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui kahden klaanin
välisissä taisteluissa Beledweynessä heinäkuun puolen välin jälkeen. Konflikti taustalla oli kahteen eri klaaniin kuuluvan miehen kiista maasta.325



Marraskuun lopulla Beledweynen lähistöllä käydyissä klaanien välisissä taisteluissa sai surmansa useita ihmisiä. Tarkempaa tietoa siitä, ovatko uhrit siviileitä vai taistelijoita, ei ollut saatavilla. Ballin ja Hunduran kylissä väkivaltaisuuteen johtaneen konfliktin syynä pidetään kiistoja kaivojen ja laidunmaiden käytöstä. Tilanne alueella oli marraskuun lopulla edelleen jännittynyt
ja klaanien vanhimmat pelkäsivät uuden klaanisodan puhkeavan Hiiraanin
alueella.326

4.10. Galgaduud
Konfliktin osapuolet:
Galgaduudin alueella merkittävimmät konfliktin osapuolet ovat:







al-Shabaab
Somalian armeijan joukot
AMISOM-joukot, joista päävastuun kantavat etiopialaiset sotilaat.327
Somalian hallintoa tukevat Galmudugin paikallishallinnon (Galmudug Interim
Administration, GIA) joukot
Ahlu Sunna wal Jamaa -ryhmittymä (ASWJ) on mukana al-Shabaabin vastaisessa taistelussa, mutta tietyt ryhmittymät sen sisällä vastustavat Galmudugin paikallishallintoa.328
paikalliset klaanit Marehan/Dalal ja Marehan/Wagar-dhac sekä Hawiye/Murusade ja Hawiye/Ayr

Konfliktin luonne:
Galgaduudin maakunnan alueella turvallisuustilanne on vakiintumaton. Kesän ja
syksyn 2016 aikana turvallisuusolosuhteissa epävakautta ovat al-Shabaabin toiminnan lisäksi aiheuttaneet Galmudugin paikallishallinnon joukkojen ja Ahlu Sunna
wal Jamaa -ryhmittymän välinen valtataistelu sekä klaanien väliset konfliktit. AlShabaab on suorittanut hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan,
minkä lisäksi se on onnistunut saamaan uusia alueita haltuunsa taisteluiden ja Somalian hallitusta tukevien joukkojen vetäytymisen myötä. Sekä al-Shabaabin että
AMISOM-joukkojen on raportoitu syyllistyneen siviilien surmaamiseen alueella.
Galmudugin paikallishallinnon joukot ja ASWJ ovat käyneet taistelua Godinlaben
kylän hallinnasta, minkä yhteydessä on syntynyt myös siviiliuhreja. Paikallishallinnon ja ASWJ:n väliset poliittiset jännitteet ovat osaltaan lietsoneet konflikteja paikallisten klaanien välillä. Klaanien väliset väkivaltaisuudet, joiden taustalla on valtatais-
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telu maan ja resurssien hallinnasta, ovat vaatineet vähintään kymmeniä kuolonuhreja ja tilanne klaanien välillä on jännittynyt.

Galgaduudin alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt toistuvasti hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tukikohtiin ja niiden sotilassaattueita vastaan:

329



Al-Shabaabin ja AMISOM-joukkojen tukemien hallituksen sotilaiden välisissä kiivaissa taisteluissa el-Harerin alueella sai kesäkuun lopulla surmansa
ainakin 7 islamistitaistelijaa. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa yhteenotoissa hallituksen sotilaita.329



Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja useampia haavoittui kun al-Shabaabin
ja Etiopian AMISOM-joukot ottivat yhteen Galharerin kaupungin lähistöllä sijaitsevan tukikohdan ympäristössä. Yhteenotto syntyi islamistien yrittäessä
piirittää etiopialaisten tukikohdan. Al-Shabaab hyökkäsi myös alueella olevaan somaliarmeijan tukikohtaan. Taisteluiden osapuolten raportoitiin kokeneen miestappioita, mutta tarkemmista uhriluvuista ei ollut tietoja.330



Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin sotilaat saivat heinäkuun alussa uudelleen haltuunsa Gal’adin kaupungin. Haltuunotto tapahtui muutamia tunteja sen jälkeen kun kaupungista oli ensin vetäytyneet etiopialaiset AMISOMjoukot ja somalian armeijan yksiköt. Vetäytymisen syytä ei tiedetä. Sadat
aseita heiluttavat islamistit vyöryivät kaupunkiin ilman laukausten vaihtoa.
Paikalliset asukkaat kauhistuivat al-Shabaabin uutta läsnäoloa ja uusien
taisteluiden mahdollisuutta.331



Somalian armeijan komentaja haavoittui heinäkuun alussa Meerqalafin kylässä Abudwakin ja Adadon kaupunkien välillä, kun tuntemattomat asemiehet ampuivat häntä hänen ollessa autossaan. Mikään ryhmä ei ole ottanut
murhayrityksestä vastuuta.332 Teko noudattaa kuitenkin al-Shabaabin taktiikkaa.



Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen syyskuun alkupuolella uudelleen haltuunsa el-Burin alueella sijaitseva strategisesti tärkeä Budbudin kylä. Haltuunottoa edelsi tunteja kestänyt tulitus islamistien ja Somalian hallituksen sekä
etiopialaisten AMISOM-joukkojen välillä. Taisteluissa aiheutuneista tappioista ei raportoitu. Hallitusta tukevilla joukoilla on tukikohtia alueella. Somalian
joukot vetäytyivät alueelta lähistöllä sijaitsevaan Moqokorin kylään. Somalijoukot valmistautuvat hyökkäykseen ja ottamaan kyseisen kylä takaisin haltuunsa 333 Tarkempia tietoja hyökkäyksen mahdollisesta toteutumsesta ei
kuitenkaan ollut saatavilla.



Uutislähteiden mukaan al-Shabaab iski etiopialaisten AMISOM-joukkojen
sotilassaattueeseen syyskuun puolessa välissä Dab-Ugasin alueella lähellä
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el-Buria. Saattue oli matkalla Mahasista el-Buriin. Hyökkäystä seurasi useita
tunteja kestänyt tulitaistelu. Sen aiheuttamista henkilötappioista ei ole tarkempia tietoja.334

Galmudugin paikallishallinnon joukot sekä Ahlu Sunna Waljama -järjestö ovat olleet
osallisina turvallisuusvälikohtauksissa:


Ahlu Sunna Waljama (ASWJ) -järjestön raportoitiin aloittaneen al-Shabaabin
vastainen operaatio Galgaduudin alueella heinäkuun lopulla. ASWJ:n sotilasajoneuvoja ja taistelijoita siirtyi Guri’elin (Guriceel) kaupungin eteläpuolelle. Al Shabaabin johtajien kerrottiin kokoontuneen kyseisenä ajankohtana
kaupungissa.335



Galmudugin hallinnon raskaasti aseistautuneiden joukkojen raportoitiin ottaneen lokakuun puolessa välissä haltuunsa Godinlaben (Godonllabe) kylän
Ahlu Sunna Waljama -järjestöltä. Godinlabe sijaitsee Adadosta etelään
Dhusamarebin kaupunkiin vievän tien varrella. Tilannetta alueella kuvattiin
jännittyneeksi ja Godinlaben reuna-alueilta kuultiin ammuskelua. Haltuunoton yhteydessä sai surmansa useita ihmisiä, joista osa siviileitä. 336
ASWJ:n joukot tekivät pian vastahyökkäyksen ja iskivät kylään kolmelta
suunnalta, mistä seurasi kiivas taistelu ASWJ:n ja Galmudugin sekä niitä tukevien Somalien tiedustelupalvelun joukkojen välillä. Tuntien taistelujen jälkeen Galmudugin joukot joutuivat vetäytymään ja jättämään kylän ASWJ:n
haltuun. Taisteluissa sai surmansa ainakin kolme ihmistä ja seitsemän
muuta haavoittui. Samaan aikaan myös Dhusamarebissa käydyissä yhteenotoissa haavoittui viisi ihmistä. Osapuolet ovat ottaneet viime vuosina toistuvasti yhteen Galgadudin alueella.337

Maakunnan alueella on esiintynyt erilaisia turvallisuusvälikohtauksia, joissa ovat olleet osallisina al-Shabaab tai Somalian hallintoa tukevat joukot:

334



Al-Shabaab mestasi heinäkuun alussa kaksi teleyhtiö Hormudin työntekijää
Galcadin kylässä. Työntekijöitä syytettiin yhteistyöstä etiopialaisten ja Somalian armeijan kanssa. Järjestö on teloittanut vakoilusta syytettyjä siviilejä
aiemminkin.338



Ainankin neljän Somalian armeijan sotilaan raportoitiin saaneen surmansa
elokuun puolessa välissä Adadon kaupungissa sotilaiden kesken käydyissä
kiivaissa taisteluissa. Lisäksi ainakin kuusi muuta haavoittui. Yhteenoton
syyksi mainittiin palkkaukseen liittyvät kiistat. Osa sotilaista oli saanut palkan, osa ei, mikä herätti katkeruutta ilman palkkaa jääneiden keskuudessa.339



AMISOM-joukkoihin lukeutuvien etiopialaisten sotilaiden raportoitiin marraskuun toisella viikolla surmanneen ainakin 7 aseetonta siviiliä sen jälkeen,
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kun al-Shabaab oli hyökännyt etiopialaisten sotilassaattuetta vastaan Dacin
alueella lähellä Ceelburin kaupunkia. Uhrien joukossa oli myös 85-vuotias
tunnettu klaanijohtaja ja raskaana ollut nainen. Samaan aikaan etiopialaisen
sotilasajoneuvon kerrottiin ajaneen raskaana olleen naisen ja hänen kahden
lapsensa yli Wahbon alueella. Yliajonuhrit saivat surmansa.340 AMISOM ilmoitti marraskuun puolessa välissä tutkivansa väitteet siviilien surmaamisesta. Alustavasti AMISOM-operaatio on kertonut ainoastaan al-Shabaabin
hyökänneen sen saattuetta vastaan kyseisellä alueella, mutta sillä ei ole tiedossa että välikohtauksessa olisi saanut surmansa paikallisia siviileitä. 341

Maakunnan alueella on esiintynyt klaanien välisiä konflikteja:

340



Syyskuun alkupuolella Abudwakissa sattuneessa ampumavälikohtauksessa
sai surmansa kaksi Marehan/Dalal - klaanin vanhempaa ja 10 muuta paikalla ollutta haavoittui. Haavoittuneiden joukossa oli ainakin 4 naista. Marehan/Wagar-dhac-klaaniin kuuluvat miehet alkoivat ampua ilmeisesti kostona
ravintolassa, jonka jälkeen he pakenivat paikalta. Alueella on esiintynyt aiemminkin klaanien välisiä väkivaltaisuuksia johtuen alueen hallinnasta. Tilannetta alueella kuvattiin kireäksi.342



Ainakin 15 ihmistä sai surmansa ja 36 muuta haavoittui Hawiye/Murursade ja Hawiye/Ayr - klaanien välisissä väkivaltaisuuksissa elokuun alussa elDabolen ja Ximcaden alueella lähellä el-Burin (Ceel Buur) kaupunkia. Taustalla on klaanien välinen kiistely alueella olevien kaivojen käytöstä. Tilanne
on ollut pitkään jännittynyt ja alueella on taisteltu aiemminkin. Klaanien vanhimmat ovat tavanneet ja yrittäneet toistuvasti ratkaista ongelmaa neuvottelemalla. Toistaiseksi neuvottelut ovat aina epäonnistuneet. 343



Marraskuun ensimmäisellä viikolla osapuolet ottivat verisesti yhteen Abudwakissa. Ainakin 6 ihmistä sai surmansa ja 10 muuta haavoittui kaupungissa käydyissä taisteluissa. Useimmat haavoittuneista olivat ristituleen jääneitä siviileitä. Molemmat osapuolet ovat asettuneet puolustusasemiin ja tilannetta kuvattiin marraskuun puolivälin aikoihin jännittyneeksi. Konfliktin syytä
pidetään klaanipohjaisena.344 Paikallinen klaanijohtaja Aden Egal Afa on
syyttänyt Galmudugin presidenttiä (Abdikarim Hussein Guled) ja varapresidenttiä (Mohamed Hashi Abdi) klaanijännitteiden lietsomisesta alueella.345



Marraskuun puolessa välissä raportoitiin ainakin 10 ihmisen saaneen surmansa ja toistakymmentä haavoittuneen kahden klaanin välisissä taisteluissa Balanbalin ja Heralen kaupunkien välissä sijaitsevassa kylässä. ASWJ:n
hallinnassa olevalla alueella väkivallaksi eskaloituneen riidan syynä olivat
kahden klaanin näkemyserot kaivojen ja laidunmaiden käytöstä. Osapuolten
on raportoitu toimittaneen alueelle lisää joukkoja.346
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4.11. Mudug
Konfliktin osapuolet:
Mudugin maakunnan alueella tärkeimmät konfliktin osapuolet ovat kesän ja syksyn
2016 aikana olleet:







al-Shabaab
Somalian hallintoa tukevat Galmudugin paikallishallinnon joukot
Puntmaan turvallisuusjoukot
paikalliset klaanijoukot
Etiopialaiset Liyu-poliisijoukot (Liyu Police), jotka toimivat Somaliassa etiopialaisten joukkojen rinnalla, ovat terrorisoineet alueella paikallista väestöä.
Yhdysvaltalaiset ilmavoimat toteuttivat mitä ilmeisimmin epäonnistuneen ilmaiskun alueella.

Konfliktin luonne:
Mudugin maakunnan alueella turvallisuustilanne on vakiintumaton. Turvallisuusolosuhteissa epävakautta ovat kesän ja syksyn 2016 aikana aiheuttaneet useat eri
konfliktit eri osapuolten välillä. Maakunnan alueella merkittävin al-Shabaabia vastaan taisteleva osapuoli on ollut Galmudugin paikallishallinto, jonka joukot eivät kuitenkaan estäneet al-Shabaabia ottamasta haltuun strategisesti tärkeää Amaran kylää. Maakunnassa paikallinen väestö on joutunut aseellisten joukkojen terrorisoimaksi. Al-Shabaab on hyökännyt kontrolloimallaan alueella paikallisia klaanijoukkoja vastaan paikallisen väestön vastustettua al-Shabaabin verovaatimuksia,
minkä lisäksi etiopialaisten Liyu-poliisijoukkojen on raportoitu surmanneen ja terrorisoineen siviiliväestöä. Turvallisuusvälikohtaukset ovat aiheuttaneet kuolonuhreja
ja turvattomuutta siinä määrin, että ihmisiä on paennut kodeistaan. Paikallishallinnon turvallisuusjoukot ovat tukeneet klaanijoukkoja taistelussa al-Shabaabia vastaan, mutta toisaalta paikallishallinnon joukkojen raportoidaan ajautuneen myös yhteenottoon paikallisten paimentolaisten kanssa. Maakunnassa on esiintynyt kuolonuhreja vaatineita klaanitaisteluita liittyen verikostoon, maankäyttöön ja resursseihin.
Loka-marraskuun aikana maakunnan alueella on ollut käynnissä laajamittaisempi
konflikti Galmudugin paikallishallinnon joukkojen ja Puntmaan turvallisuusjoukkojen
välillä. Joukot ovat käyneet taisteluita lähellä Galkayon kaupunkia, missä kulkee
hallintoalueiden raja. Alueen siviiliväestö on kärsinyt konfliktista, sillä taistelut ovat
vaatineet ainakin useita kymmeniä kuolonuhreja ja sitäkin enemmän haavoittuneita,
minkä lisäksi 90 000 ihmistä on joutunut pakenemaan alueella kodeistaan ja humanitaariset olosuhteet ovat vaikeat. Viimeisimmän tiedon mukaan osapuolten välille
on saatu aikaan tulitauko ja Galkayon kaupungissa hallintoalueiden väliin tullaan
luomaan puskurivyöhyke tulitauon ylläpitämiseksi ja rauhan aikaan saamiseksi.

Mudugin alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Maakunnan alueella on esiintynyt al-Shabaabin toimintaan liittyviä turvallisuusvälikohtauksia:
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Al-Shabaabin raportoitin teloittaneen ampumalla kaksi miestä heinäkuun alkupuolella Harardheressa. Teloitettuja syytettiin aseettomien siviilien surmaamisesta. Al-Shabaab järjesti satamäärin siviilejä seuraamaan teloituksia. Mukana oli myös naisia ja lapsia.347



Ainakin seitsemän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kymmenien
haavoittuneen marraskuun lopulla al-Shabaabin ja paikallisten klaanijoukkojen ottaessa kiivaasti yhteen Dumayen kylässä n. 50 kilometrin päässä
Harardheren kaupungista. Taistelut alkoivat kun al-Shabaab hyökkäsi klaanijoukkoja vastaan Dumayen kylässä. Väkivaltaisuuksien syyksi mainitaan
se, ettei paikallinen väestö ole halukas maksamaan al-Shabaabin vaatimia
almuja (zakah).348 Galmudugin paikallishallinnon tukemat klaanijoukot tekivät vastahyökkäyksen al-Shabaabia vastaan muutama päivä myöhemmin.
Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai surmansa arviolta 20 - 30 ihmistä. Taisteluiden raportoitiin jatkuneen toista päivää ja niiden yhteydessä osapuolet
ovat käyttäneet raskaita ja kevyitä aseita. Lisäksi ihmisten koteja on poltettu
taisteluiden yhteydessä. Paikallisten asukkaiden on raportoitu paenneen
alueelta turvattomuuden vuoksi.349



Kuorma-autollinen al-Shabaabin taistelijoita vyöryi heinäkuun puolen välin
jälkeen strategisesti tärkeään Amaran kylään Mudugin eteläosissa ottaen
sen islamistien haltuun. Galmudugin paikallishallinnon sotilaat vetäytyivät islamistien edeltä taisteluitta. Hallinto ilmoitti kuitenkin mobilisoivansa parhaillaan uusia taistelijoita ottaakseen kylä takaisin haltuunsa.350

Alueella on esiintynyt klaanien välisiä konflikteja:

347



Ainakin yhden siviilin on vahvistettu saaneen surmansa ja kahden muun
haavoittuneen elokuun puolivälissä käydyissä klaanitaisteluissa el-la-Helayn
(el-Lahelay) alueella. Paikallisten klaanien väliset suhteet kiristyivät kun
osapuolet varastivat karjaa toisiltaan. Alueelle on tyypillistä laidunmaiden ja
kaivojen käytöstä johtuvat kiistat, jotka kärjistyessään voivat johtaa aseellisiin yhteenottoihin.351 Samoihin aikoihin el-la-Haleyn kylän lähistöllä sijaitsevalla Ano Suralen alueella oli yhteenotto paikallisten paimentolaisten ja
Galmudugin hallinnon turvallisuusjoukkojen välillä. Yhteenotossa sai surmansa ainakin kolme ihmistä ja kymmenen muuta haavoittui. Yhteenoton
syytä ei mainita, mutta ilmapiiriä kuvattiin hyvin jännittyneeksi.352



Uusissa klaanien välisissä taisteluissa sai syyskuun alussa surmansa ainakin 15 ihmistä ja 30 muuta haavoittui. Far Jamalen kylässä alkaneet taistelut
levisivät lähialueelle ja sen osapuolina olivat kahden paikallisen klaanien
aseistautuneet taistelijat. Toinen klaani on kotoisin Puntmaan hallintoalueelta ja toinen Galmudugin alueelta. Yhteenottojen syynä oli verikosto sekä pitkään jatkuneet kiistat maankäytöstä. Haavoittuneiden joukossa oli useita siviilejä.353
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Galkayon ympäristössä on ollut käynnissä Galmudugin hallinnon joukkojen ja
Puntmaan turvallisuusjoukkojen välinen konflikti:

354



Puntmaan turvallisuusjoukkojen ja Galmudugin hallinnon joukkojen välillä
syttyi kiivas yhteenotto Galkayon pohjoispuolella Garsoorin alueella lokakuun alkupuolella. Taisteluissa on saanut surmansa ainakin viisi ihmistä.354
Uutislähteiden mukaan taistelut leimahtivat uudelleen muutamaa päivää
myöhemmin. Niiden seurauksena ainakin kaksi siviiliä haavoittui. Osapuolet
toimittivat alueelle lisäjoukkoja ja tilanne on pysynyt syksyn aikana jännittyneenä. Osapuolten välillä on ollut loka-marraskuun aikana toistuvia kiivaita
taisteluita ja niissä on saanut surmansa useita kymmeniä ihmisiä. Taisteluiden yhteydessä on käytetty myös raskaita aseita kuten tykistöä. Somalian
keskushallinnon välitysyritykset eivät ole toistaiseksi tuottaneet tuloksia.
Osapuolet syyttelevät toisiaan uusista taisteluista ja vaivalla aikaansaatujen
aselepojen rikkomisesta. Tilanne oli edelleen jännittynyt marraskuun puolivälissä. Yhteenotot ovat keskittyneet Galkayon lähistölle. Puntmaan ja Galmudugin hallintoalueiden raja kulkee Galkayon kaupungissa.355 Myös lähialueiden siviiliväestö on jäänyt konfliktin jalkoihin. Marraskuun toisella viikolla raportoitiin, että viimeisten taisteluiden seurauksena ainakin 140 ihmistä
oli haavoittunut ja toimitettu sairaalahoitoon. Lokakuun lopulla alueelta oli
paennut NRC:n (Norwegian Refugee Council) mukaan 90 000 ihmistä, joista
60 % on joutunut pakenemaan kodeistaan aiemminkin useita kertoja kuivuuden ja konfliktin vuoksi. Valtaosa evakoista on naisia, vanhuksia ja lapsia. Humanitaarinen tilanne oli erittäin vaikea ja esimerkiksi aliravitsemus
korkealla tasolla.356 Kaikki Galkayon koulut ovat olleet suljettuina useamman viikon, mikä tarkoittaa käytännössä että 20 000 lasta ei ole päässyt
kouluun. Neljä koulua on vaurioitunut taisteluissa ja lisäksi viisi koulua kaupungin ulkopuolella on jouduttu sulkemaan, koska taisteluita paenneet siviilit
ovat majoittuneet niihin.357



YK:n Somalian erityislähettiläs Michael Keating on varoittanut osapuolia siitä, että ääriainesten kuten al-Shabaabin vaikutusvalta ja kannatus voivat lisääntyä mikäli konflikti ja verenvuodatus alueella jatkuvat.358



Konfliktin rauhoittamiseksi osapuolet sopivat marraskuun puolivälissä tulitauosta.359 Sen jatkoksi Puntmaan presidentti Abdiweli Mohamed Ali
“Gaas” ja Galmudugin presidentti Abdikarim Hussein Guled allekirjoittivat
marraskuun lopulla sopimuksen, jonka mukaisesti Galkayon kaupungissa
luodaan hallintoalueiden ja niiden turvallisuusjoukkojen väliin kahden kilometrin levyinen puskurivyöhyke. Tarkoituksena on ylläpitää tulitaukoa ja
pyrkiä pysyvän rauhan aikaansaamiseen osapuolten välillä. Alueelle tulee lisäksi IGAD-järjestöä edustava kansainvälinen tulitauon valvontaryhmä. YK
pitää tulitaukoa ja aikaansaatua sopimusta tervetulleena.360
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Maakunnassa on esiintynyt konfliktin ulkomaisten osapuolien toimintaan liittyviä turvallisuusvälikohtauksia:


Galmudugin paikallishallintoon kuuluva ministeri Osman Mohamed Ali on
syyttänyt etiopialaista Liyu-poliisia sotarikoksista. Ministerin mukaan Liyupoliisi on iskenyt useisiin kyliin ja kaupunkeihin Mudugin alueella, sytyttänyt
useita asuinrakennuksia tuleen ja surmannut aseettomia siviileitä. Raskaasti
aseistautuneet ja panssarivaunujen tukemat etiopialaiset joukot ovat pakottaneet sadat ihmiset jättämään kotinsa.361



Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti syyskuun lopulla tehneensä ilmahyökkäyksen al-Shabaabia vastaan Galkayon alueella ja surmanneensa sen
yhteydessä ainakin yhdeksän islamistia. Somalian hallituksen mukaan isku
olisi osunut Galmudugin paikallishallinnon joukkojen tukikohtaan Jehdin kylässä, n. 30 kilometriä Galkayosta itään. Pommituksissa sai Somalian viranomaisten mukaan surmansa 22 sotilasta ja 16 muuta haavoittui. Heidän
mukaan Yhdysvallat on toiminut Puntmaan hallinnon antamien virheellisten
tiedustelutietojen perusteella. Yhdysvallat kiistää syytökset. Kuitenkin galkayolaisessa sairaalassa vierailleet toimittajat havaitsivat 14 sotilaan ruumiit
ja 11 haavoittunutta. Somalian hallituksen mukaan paikallishallinnon sotilaat
olivat iskun sattuessa kyseisellä alueella turvaamassa paimentolaisia.
Pommitusten yhteydessä tuhottiin lisäksi neljä aseistettua lava-autoa.362
Somalian hallitus on ilmoittanut odottavansa iskun vuoksi selvitystä Yhdysvalloilta. Galkayon kaupungissa järjestettiin Yhdysvaltain vastainen mielenosoitus, jonka yhteydessä poltettiin Yhdysvaltain lippu.363

4.12. Pohjois-Somalia: Puntmaa ja Somalimaa
Puntmaa:
Konfliktin osapuolet:
Puntmaan itsehallintoalueella konfliktin tärkeimmät osapuolet ovat kesän ja syksyn
2016 aikana olleet:






361

Al-Shabaabin Somalian koillisosissa toimiva ryhmittymä (Al-Shabaab North
East), jonka tukikohta on Golis-vuorilla.364
Puntmaan turvallisuusjoukot
Somalimaan turvallisuusjoukot
Al-Shabaabista erkaantunut ISIS-mielinen ryhmittymä, jota johtaa Abdiqadir
Mumin.365
paikalliset klaanit
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Konfliktin luonne:
Puntmaan alueella turvallisuusolosuhteet ovat paikoin vakiintumattomat. Alueella
kesän ja syksyn 2016 aikana esiintyneet turvallisuusvälikohtaukset ovat painottuneet Barin maakunnan pohjoisosiin, Puntmaan ja Somalimaan raja-alueelle sekä
Galkayoon. Al-Shabaab on kapinoinut Puntmaan hallintoa vastaan suorittamalla iskuja teillä liikkuvia puntmaalaisia sotilassaattueita vastaan. Siviilien kannalta tuhoisimpia ovat ollet al-Shabaabin toteuttamat peräkkäiset itsemurhaiskut Galkayossa,
joissa kuoli ja loukkaantui useita kymmeniä ihmisiä. Lisäksi al-Shabaabin epäillään
salamurhanneen puntmaalaisia virkamiehiä Galkayossa ramadanin aikana. AlShabaabista erkaantuneella ISIS-mielisellä ryhmittymällä on ollut sotilaallista toimintaa Qandalan kaupungissa, jonka se otti haltuunsa ainakin väliaikaisesti. Ryhmittymän on raportoitu myös pakkorekrytoineen lapsisotilaita. Puntmaan ja Somalimaan raja-alueella turvallisuusjoukkojen väliset taistelut ovat lisänneet jännitteitä,
aiheuttaneet siviiliuhreja sekä ajaneet ihmisiä pakoon. Puntmaassa esiintyneet turvallisuusvälikohtaukset ovat liittyneet myös klaanien väliseen väkivaltaan, Puntmaan turvallisuusjoukkojen sisäisiin ristiriitoihin sekä sananvapauden ja toimittajien
työn rajoittamiseen turvallisuusjoukkojen toimesta.

Puntmaan alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:
Al-Shabaab on tehnyt hyökkäyksiä Puntmaan turvallisuusjoukkoja ja niiden sotilassaattueita vastaan:


Ilmeisesti al-Shabaabin sissien raportoitiin iskeneen syyskuun alussa puntmaalaista sotilassaattuetta vastaan Bosasson ulkopuolella Bali Qadarin kylässä. Saattue oli matkalla Galgala-vuoristoon kun se ajoi tienvarsipommiin.
Räjähdyksessä haavoittui kaksi sotilasta. Galgalan vuoristoseutu on toiminut
vuosia piilopaikkana al-Shabaabille, mistä käsin se on tehnyt iskuja Puntmaan hallintoa vastaan.366



Syyskuun puolenvälin jälkeen al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen puntmaalaista sotilassaattuetta vastaan Ba’adwayen alueella. Puntmaa oli toimittamassa Somalian armeijalle käyttöön muutamia sotilaskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja. Islamistit yrittivät ottaa ajoneuvot haltuunsa. Seuranneessa tulitaistelussa sai surmansa yksi al-Shabaabin taistelija ja yksi
puntmaalainen sotilas haavoittui.367



Al-Shabaabin raportoitiin iskeneen marraskuun lopulla puntmaalaista sotilassaattuetta vastaan Galgalan alueella n. 30 kilometriä Bosassosta lounaaseen. Tienvarsipommin räjähdyksessä sai surmansa ainakin neljä sotilasta
ja 11 muuta haavoittui.368

Al-Shabaab on kohdistanut iskuja Puntmaan hallintoon ja virkamiehiin Galkayossa:
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Aseistetut miehet ampuivat Puntmaan hallintoa edustavan Galkayon kaupunginvaltuutetun Galkayossa kesäkuun lopulla. Tarkempia tietoja murhaajista ei ollut saatavilla, mutta on perusteltua olettaa, että teon takana on alShabaab. Salamurhat ovat olleet keskeinen osa al-Shabaabin toimintastrategiaa. Valtuutettu oli kolmas ramadanin aikana murhattu puntmaalainen
virkailija. Puntmaan väestö on kritisoinut viranomaisten kyvyttömyyttä taata
väestön turvallisuus.369



Ainakin 27 ihmistä sai surmansa ja lähes 90 haavoittui - osa erittäin vaikeasti - elokuun puolenvälin jälkeen Galkayon pohjoispuolella tehdyissä kahdessa itsemurhaiskussa. Ensimmäisessä iskussa itsemurhapommittaja ajoi räjähtein varustetun auton ruuhka-aikaan paikallisen hallintorakennuksen portille ja räjäytti auton. Toinen isku toteutettiin juuri kun paikalle oli kokoontunut joukko ihmisiä katsomaan ensimmäisen räjähdyksen aiheuttamia tuhoja
ja auttamaan siinä haavoittuneita ihmisiä. Al-Shabaab otti vastuun teosta ja
ilmoitti surmanneensa iskussa useita Puntmaan turvallisuusjoukkojen sotilaita.370 Iskussa on saanut kuitenkin surmansa myös siviileitä. Toisessa iskussa sai surmansa paikalle saapuneita koululapsia.371

Al-Shabaabista erkaantuneella ISIS-mielisellä ryhmittymällä on ollut sotilaallista
toimintaa Qandalan kaupungin ympäristössä:


Qandalan kaupungin raportoitiin lokakuun lopulla päätyneen ISIS-järjestön
haltuun ilman merkittävää Puntmaan viranomaisten vastarintaa. Kaupunki
sijaitsee Bosasosta n. 75 kilometriä itään. ISISin joukkoja johti entinen alShabaabin puhemies Abdiqadir Mumin. Joukkojen kooksi arvioitiin n. 50
sissiä, eikä niiden uskota kykenevän pitämään kaupunkia kovin pitkään.
Joidenkin tietojen mukaan Puntmaan turvallisuusjoukot olisivat ottaneet
kaupungin takaisin hallintaansa seuraavana päivänä. Vaarana kuitenkin on
että ISIS on kasvava uhka Pohjois-Somaliassa.372 Yhdysvallat on raportoinut Muminin johtaman Somalian ISIS-järjestön kasvattaneen taistelijoidensa
määrää kaappaamalla sekä indoktrinoimalla 10 - 15 -vuotiaita poikia ja pakottamalla heidät aseelliseen toimintaan.373 Uutislähteiden mukaan Puntmaan joukot tunkeutuivat ISISin tukikohtaan Qandalan kaupungin ulkopuolella marraskuun toisella viikolla. Paikallisen asukkaan antamien tietojen
mukaan hyökkäykseen liittyvissä taisteluissa ja tulituksessa on aiheutunut
henkilövahinkoja, mutta tarkempia tietoja uhrien määrästä ei mainita.374

Puntmaan ja Somalimaan raja-alueella hallintojen turvallisuusjoukkojen välillä on
esiintynyt jännitteitä:


369

Puntmaan ja Somalimaan joukkojen raportoitiin ottaneen kiivaasti yhteen
heinäkuun puolen välin jälkeen Booda-Adden alueella Sanaagin maakunnassa. Uutislähteiden mukaan osapuolet käyttivät yhteenotossa myös raskasta aseistusta, mikä ilmeisesti on aiheuttanut myös siviilitappioita. Tilanne
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oli muutama päivä taisteluiden jälkeen edelleen jännittynyt ja kumpikin osapuoli ryhmitti uusia joukkoja alueelle.375 Jännityksen on raportoitu levinneen
myös muihin osiin Sanaagin maakuntaa. Sekä Somalimaa että Puntmaa
ovat lisänneet joukkoaan ainakin Labhon alueella Daharin kaupungin lähistöllä. Uuden sodan pelko on ajanut jo satoja ihmisiä pakoon Labhin alueella.
Kummankin hallintoalueen perinteiset johtajat ovat kehottaneet pidättyvyyteen ja kehottaneet hallintoja etsimään rauhanomaista ratkaisua kiistanalaisissa asioissa. Puntmaa syyttää Somalimaata sodan aloittamisesta BoodaAddessa.376

Alueella on esiintynyt erilaisia turvallisuusvälikohtauksia:


Puntmaan rynnäkkökiväärein varustautuneet turvallisuusviranomaiset tunkeutuivat kesäkuun lopulla radio Daljirin toimitukseen ja sulkivat sen. Samalla koko radioasema hiljennettiin. Radioaseman johtajan mukaan toimitukseen oli tullut viimeisten päivien aikana toimittajiin kohdistuneita tappouhkauksia. Radion sulkemiseen johtaneet syyt liittyvät Barin maakunnan entisen
kuvernöörin Abdisamad Mohamed Galanin haastatteluun. Puntmaan presidentti Abdiweli Mohamed Ali erotti hänet aiemmin toukokuussa. Sen jälkeen
Abdisamad aloitti aseellisen vastarinnan Puntmaan hallintoa vastaan tarkoituksenaan vapauttaa Puntmaa. Haastattelun jälkeen Puntmaan viestintäministeri uhkasi luodeilla kaikkia toimittajia, jotka haastattelevat terroristeja.
Puntmaassa toimittajat ovat olleet toistuvasti väkivallan kohteena.377



Puntmaalaiset naiset ovat esittäneet kesäkuun lopulla vetoomuksen puntmaalaisille klaaneille, jotka ovat taistelleet jo viikkoja Soolin maakunnan alueella sijaitsevassa Dharkayn-Genyon kylässä. Yhteenotoissa on saanut
surmansa useita klaanitaistelijoita. Puntmaan viranomaisia on kritisoitu kyvyttömyydestä puuttua klaanien keskinäiseen väkivaltaan.378



Ainakin kolmen sotilaan raportoitiin saaneen surmansa Puntmaan armeijan
sotilaiden ottaessa kiivaasti yhteen Bosason ja Qardhon kaupunkien välisellä alueella. Yhteenoton syynä oli yhden sotilasryhmän laittomasti perustama
tarkastuspiste, jota vastaan toinen ryhmä hyökkäsi.379

Somalimaa:
Konfliktin osapuolet:
Itsenäiseksi julistautuneessa Somalimaassa konfliktin tärkeimmät osapuolet ovat
kesän ja syksyn 2016 aikana olleet:

375

Autonomiaa tavoitteleva Khatumon hallinto sekä Somalimaan hallinto, joiden välillä on esiintynyt poliittisia jännitteitä.380
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paikalliset klaanit

Konfliktin luonne:
Somalimaan alueella turvallisuusolosuhteet ovat pääosin vakaat. Alueella kesän ja
syksyn 2016 aikana raportoidut yksittäiset turvallisuusvälikohtaukset ovat olleet
luonteeltaan paikallisia ja painottuneet Somalimaan ja Puntmaan raja-alueen kiistanalaisiin Soolin ja Sanaagin maakuntiin. Paikallista epävakautta ovat aiheuttaneet
klaanien väliset konfliktit, joissa on raportoitu kuolleen useita kymmeniä siviilejä.
Paikallisten klaanien välejä on kiristänyt entisestään alueella vallitseva kuivuus sekä Somalimaan ja Khatumon hallintojen väliset poliittiset jännitteet. Tilanteen Las
Anodin kaupungissa on raportoitu olleen jännittynyt klaanitaisteluiden sekä väkivaltaisten mielenolosoitusten johdosta.

Somalimaan alueella esiintyneet merkittävimmät turvallisuusvälikohtaukset:


Somalimaan alueella autonomista statusta hakeva Khatumon hallinto on
syyttänyt Somalimaata klaanien välisten jännitteiden lietsomisesta Soolin
alueella. Khatumon hallinnon antamien tietojen mukaan Dharken-Genyon ja
Dhumayn kylien lähistöllä Las Anodin kaupungin ulkopuolella on saanut ainakin 80 siviiliä surmansa meneillään olevissa klaaniyhteenotoissa. Somalimaan viranomaiset eivät ole kommentoineet syytöksiä.381



Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja 10 muun haavoittuneen syyskuun alussa el-Afwaynen kaupungissa Sanaagin maakunnassa
kahden aseistautuneen klaanijoukon välisessä ammuskelussa. Taistelut
ovat jatkuneet alueella jo pari päivää. Tilanne on edelleen ja ollut jo viikkoja
hyvin jännittynyt. Klaanit ovat ottaneet alueella aiemminkin yhteen. Konfliktin
syynä ovat olleet kiistat laidunmaiden käytöstä.382 Vastaavat kiistat kärjistyvät yleensä kuivina jaksoina. Tällä hetkellä Somalimaa ja Puntmaa kärsivät
pahasta kuivuudesta. Kyseisillä alueilla on tällä hetkellä 1.7 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa.383



Ainakin kahden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja neljän muun haavoittuneen syyskuun alussa Las Anodin (Las Canod/Las Caanood) kaupungissa väkivaltaisuuksiksi eskaloituneissa mielenosoituksissa. Protestit alkoivat kun ihmiset marssivat vihaisena surmatun Dhabsilin virkailijan puolesta.
Poliisit puuttuivat mielenosoitukseen kovin ottein, minkä seurauksena protestoijat provosoituivat entisestään ja hyökkäsivät paikalliselle poliisiasemalle ja polttivat yhden poliisiajoneuvon. Myös yksi poliisi sai surmansa. Tilanne
kaupungissa oli levottomuuksien jälkeen edelleen jännittynyt. 384

5. Ihmisoikeustilanne

381

Shabelle News 2016 i).
Shabelle News 2016 dj).
383
Shabelle News 2016 dl).
384
Garowe Online 2016 j).
382

70 (105)

Somalian ihmisoikeustilanne on jatkunut huolestuttavana. Yleinen ihmisoikeustilanne on edelleen huono, mikä on seurausta etenkin maan etelä- ja keskiosissa käytävästä aseellisesta konfliktista al-Shabaabin ja Somalian hallituksen sekä sitä tukevien AMISOM-joukkojen välillä. Kaikkien konfliktin osapuolten on raportoitu syyllistyneen erilaisiin oikeudenloukkauksiin ja siviiliväestö on kärsinyt pahoin jäätyään
konfliktin jalkoihin.385
Yhteenotot osapuolten välillä ovat aiheuttaneet tappioita siviiliväestön keskuudessa,
kun erilaisissa turvallisuusvälikohtauksissa on saanut surmansa ja haavoittunut siviilejä. Aseellisten joukkojen on raportoitu syyllistyneen kidutukseen, pahoinpitelyihin, seksuaaliseen väkivaltaan, taistelijoiden ja alaikäisten pakkorekrytointeihin ja
laittomiin pidätyksiin. Lapsisotilaiden rekrytointi aseellisiin ryhmiin ja etenkin alShabaabin on lisääntynyt. Puntmaassa al-Shabaabissa toimineita alaikäisiä taistelijoita on suljettu vankilaan ja tuomittu kuolemaan. YK:n vaatimuksesta Puntmaan viranomaiset ovat vakuuttaneet, ettei alaikäisiä kuolemaan tuomittuja teloiteta, mutta
tuomitut alaikäiset pysyvät edelleen vangittuina.386
Naisiin kohdistuva seksuaalinen ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta on yleistä
Somaliassa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vähemmistöryhmiin kuuluvat
ja IDP-leireillä asuvat tytöt ja naiset. Tytöt ja naiset ovat alttiita myös lapsi- ja pakkoavioliitoille. Nuorten naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on lähes universaalia Somaliassa.387 Asenteissa perinnettä kohtaan on kuitenkin havaittavissa hienoista muutosta, sillä Somalian hallituksessa on valmisteltu silpomista kieltävää lakiesitystä, jota ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty.388
Positiivisena kehityksenä naisten oikeuksien kannalta voidaan pitää Somalian parlamenttivaaleissa asetettuja kiintiöitä naisedustajille. Naisten asema poliittisessa
päätöksenteossa ei kuitenkaan ole tasa-arvoinen miesten kanssa.389 Vähemmistöryhmien poliittiset vaikutusmahdollisuudet ovat marginaaliset samoin kuin heidän
asemansa somalialaisessa yhteiskunnassa klaanirakenteiden ulkopuolella.390
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
syyllistyneitä henkilöitä edesvastuuseen teoista.391 Perinteistä tapaoikeutta (xeer)
sovelletaan edelleen laajasti, mutta kansainvälisten ihmisoikeuskäsitysten näkökulmasta tapaoikeus ei tarjoa riittävää oikeussuojaa ja esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen oikeudet eivät toteudu.392 Al-Shabaabin hallitsemilla alueilla ylläpidetään ankaraa sharia-lakia, johon sisältyvät rankaisumenetelminä mm. mestaukset,
teloitukset, kivitystuomiot, ruoskimiset ja raajojen katkaisut.393
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Tiedonsaanti Somalian ihmisoikeustilanteesta on puutteellista muun muassa toimittajien työtä ja sananvapautta koskevien rajoitusten vuoksi.394

6. Humanitaariset olosuhteet
Somaliassa humanitaariset olosuhteet ovat erittäin vaikeat. Aseellinen konflikti, pitkään jatkunut kuivuus ja siitä johtuva elintarvikepula ovat asettaneet maan 12 miljoonaisen väestön enemmistön haavoittuvaan asemaan.395 Somaliassa 1,1 miljoonaa ihmistä elää akuutissa elintarvikepulassa, minkä lisäksi 3,9 miljoonan somalialaisen osalta elintarviketilanne on vaikea.396 Näin ollen humanitaarisen avun tarve
koskee Somaliassa noin viittä miljoonaa ihmistä.397 Aliravittujen lasten määrä Somaliassa on kasvanut. Yli 320 000 lasta on akuutisti aliravittuja ja heistä yli 50 000
uhkaa nälkäkuolema ilman välitöntä humanitaarista apua.398 Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat maan sisällä siirtymään joutuneet. Somaliassa on 1,1 miljoonaa
maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä, jotka asuvat evakkoleireillä eri puolilla
Somaliaa erittäin puutteellisissa olosuhteissa.399
Somalimaassa ja Puntmaassa on kärsitty jo useamman vuoden jatkuneesta vakavasta kuivuudesta. El Niño -sääilmiöön liittyvien ääriolosuhteiden seurauksena kyseisillä alueilla 1,7 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Kuivuus
on vaikuttanut humanitaarisiin olosuhteisiin myös Somalian etelä- ja keskiosissa.400
Vuoden 2016 loka-marraskuun sateet jäivät keskimääräistä vähäisemmiksi suurimmassa osassa Somaliaa eikä tilanteeseen ole näköpiirissä helpotusta ainakaan
ennen seuraavaa huhti-toukokuun sadekautta. Elintarvikepulan odotetaan pahenevan ja akuutista elintarvikepulasta kärsivän väestön ennustetaan kasvavan Somaliassa 1,4 miljoonaan kevään 2017 aikana.401
Aseellinen konflikti ja epävakaa turvallisuustilanne rajoittavat humanitaaristen avustusjärjestöjen toimintamahdollisuuksia Etelä- ja Keski-Somaliassa. Aseellisten ryhmien ylläpitämät tiesulut sekä avustusjärjestöjen työntekijöihin kohdistuvat turvallisuusuhkat estävät järjestöjen pääsyn monille alueille ja tekevät humanitaarisen
avun toimittamisesta sitä tarvitseville erittäin vaikeaa. Avustusjärjestöillä ei ole pääsyä etenkään al-Shabaabin kontrolloimille alueille, missä humanitaarisen avun tarpeen uskotaan olevan korkein. Avustusjärjestöjen työntekijöitä on surmattu ja kidnapattu erityisesti al-Shabaabin toimesta.402
Humanitaariset avustusjärjestöt ennustavat somalipakolaisten paluumuuton Keniasta Dadaabin pakolaisleiriltä lisäävän humanitaarisen avun tarvetta Somaliassa.403
Kenia ilmoitti sulkevansa leirin marraskuussa 2016, mutta viimeisimmän tiedon mukaan se on lykännyt sulkemista puolella vuodella.404 Joulukuun 2014 jälkeen Da394
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daabista on palannut kotimaahansa UNHCR:n tukemana yli 36 750 somalialaista,
joista noin 30 650 on palannut vuoden 2016 aikana.405 Loppujen yli 280 000 somalipakolaisen oletetaan palaavan vapaaehtoisesti Somaliaan vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana.406 Somalipakolaisten paluun vapaaehtoisuus on kuitenkin kyseenalaistettu, sillä leirin sulkemisaikeiden myötä useiden somalipakolaisten raportoidaan palanneen kotimaahansa painostuksen seurauksena.407
Noin 300 000 paluumuuttajaa odottaa Somaliassa epävarmat olosuhteet ja kilpailu
niukoista resursseista. Somalian hallituksella ei ole resursseja palaajien kotouttamiseen eikä palaajille ole tarjolla peruspalveluita, minkä seurauksena palaavista pakolaisista uhkaa tulla Somaliassa maan sisäisesti siirtymään joutuneita evakkoja.408
Jubbalandin viranomaiset ovat estäneet somalipakolaisten paluun maareittiä pitkin
kotimaahansa vedoten paikallishallinnon resurssien puutteeseen ja alueelle jo palanneiden humanitaariseen hätään.409 Vaikeisiin olosuhteisiin Kenian ja Somalian
rajalle on jäänyt jumiin pakolaisleiriltä palaajia, jotka ovat menettäneet pakolaisasemansa.410
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m): 19.9.2016: Somalia: Five killed, eight injured in KDF shelling in Gedo. Osoitteessa (19.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-five-killedeight-injured-in-kdf-shelling-in-gedo
n): 19.9.2016: Al Shabaab ambushes Ethiopian military convoy in Central Somalia.
Osoitteessa (20.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaabambushes-ethiopian-military-convoy-in-central-somalia
o): 25.9.2016: Somalia: Heavy clashes in Southern Somalia, 10 killed. Osoitteessa
(26.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-heavy-clashesin-southern-somalia-10-killed
p): 25.9.2016: Somalia: Armed militias ambushes Puntland forces convoy. Osoitteessa (26.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-armedmilitias-ambushes-puntland-forces-convoy
q): 29.9.2016: Somalia: Explosion hits Somali capital, killing 3. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-explosion-hitssomali-capital-killing-3
r): 30.9.2016: Somalia’s government troops attack Al Shabaab camp near Kismayo.
Osoitteessa (30.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somaliasgovernment-troops-attack-al-shabaab-camp-near-kismayo
s): 27.9.2016: Somalia: Mortar shells target Ethiopian military base in Somalia. Osoitteessa (30.9.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somaliamortarshells-target-ethiopian-military-base-in-somalia
t): 3.10.2016: Somalia: Al Shabaab attacks Ethiopian base in Southern Somalia.
Osoitteessa (4.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-alshabaab-attacks-ethiopian-base-in-southern-somalia
u): 4.10.2016: Somalia: Grande explosion in Kismayo. Osoitteessa (5.10.2016):
http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-grande-explosion-in-kismayo
v): Somalia: Bomb blast wounds University lecturer in Mogadishu. Osoitteessa
(5.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-bomb-blastwounds-university-lecturer-in-mogadishu
x): 4.10.2016: Somalia: AMISOM convoy targeted in landmine blast. Osoitteessa
(5.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-amisom-convoytargeted-in-landmine-blast
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y): 5.10.2016: Somalia: AMISOM mortar shelling kills five civilians. Osoitteessa
(6.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-amisom-mortarshelling-kills-five-civilians
z): 5.10.2016: Somalia: Separate attacks in Kismayo and Beledwayne. Osoitteessa
(6.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-separateattacks-in-kismayo-and-beledwayne
å): 10.10.2016: Somalia: Suicide car bombing in the capital Mogadishu. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-suicide-carbombing-in-the-capital-mogadishu
ä): 10.11.2016: Airstrikes hit Al Shabaab training camp in Southern Somalia. Osoitteessa (11.11.2016): http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somaliaairstrikes-hit-al-shabaab-training-camp-in-southern-somalia
Goobjoog News 2016:
a): 30.8.2016: Ten killed After Al-Shabaab attacked military bases outside Mogadishu. Osoitteessa (1.9.2016): http://goobjoog.com/english/?p=32885
b): 12.10.2016: Fears of clashes in Galkayo as Puntland and Galmudug deploy forces. Osoitteessa (13.10.2016): http://goobjoog.com/english/galkacyo-fear-clashespuntland-galmudug-deploy-forces/
c): 12.10.2016: Three dead and Seven injured after Galmudug and Ahlusunna fight
near Adado. Osoitteessa (14.10.2016): http://goobjoog.com/english/three-deadseven-injured-galmudug-ahlusunna-fight-near-adado/
Hiiraan Online 2016:
a): 11.7.2016: Al Shabab attack army base, killing 10 soldiers. Osoitteessa
(23.7.2016):
http://www.hiiraan.com/news4/2016/July/106373/breaking_news_al_shabab_attack_
army_base_killing_10_soldiers.aspx
b): 11.7.2016: Al Shabab seize southern port town of Merca. Osoitteessa
(24.7.2016):
http://www.hiiraan.com/news4/2016/July/106383/al_shabab_seize_southern_port_to
wn_of_merca.aspx
c): 26.8.2016: 10 dead and as Somali forces end beachside restaurant siege. Osoitteessa (30.8.2016):
http://www.hiiraan.com/news4/2016/Aug/117288/10_dead_and_as_somali_forces_en
d_beachside_restaurant_siege.aspx

HRW - Human Rights Watch 2016: 14.9.2016: Kenya: Involuntary Refugee Returns to Somalia.
Osoitteessa (19.9.2016): https://www.hrw.org/news/2016/09/14/kenya-involuntary-refugeereturns-somalia
IBT - International Business Times 2016:
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a): 27.10.2016: Isis in Somalia: The Islamic State's fight to establish a foothold in
East Africa. Osoitteessa (28.10.2016): http://www.ibtimes.co.uk/isis-somalia-islamicstates-fight-establish-foothold-east-africa-1588533
LWJ - Long War Journal 2016:
a): 31.7.2016: Shabaab strikes police department headquarters in Mogadishu. Osoitteessa (2.8.2016): http://www.longwarjournal.org/archives/2016/07/shabaab-strikespolice-department-headquarters-inmogadisdishu.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Lo
ngWarJournalSiteWide+%28The+Long+War+Journal+%28Site-Wide%29%29
b): 9.8.2016: Shabaab promotes ‘newly established’ Islamic police. Osoitteessa
(10.8.2016): http://www.longwarjournal.org/archives/2016/08/shabaab-promotesnewly-established-islamicpolice.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Lo
ngWarJournalSiteWide+%28The+Long+War+Journal+%28Site-Wide%29%29
c): 21.9.2016: Shabaab captures town in central Somalia. Osoitteessa (23.9.2016):
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/shabaab-captures-town-in-centralsomalia.php?
d): 24.9.2016: Shabaab claims pro-government militias surrender in central Somalia.
Osoitteessa (26.9.2016): http://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/shabaabclaims-pro-government-militias-surrender-in-central-somalia.php
e): 26.10.2016: Islamic State in Somalia claims capture of port town. Osoitteessa
(28.10.2016): http://www.longwarjournal.org/archives/2016/10/islamic-state-insomalia-claims-capture-of-port-town.php
Mareeg 2016:
a): 9.7.2016: Marka city put under curfew. Osoitteessa (23.7.2016):
http://www.mareeg.com/somalia-marka-city-put-under-curfew/
News24 2016:
a): 16.10.2016: 11 dead, 50 000 displaced in week of Somali bloodshed: UN. Osoitteessa (28.10.2016): http://www.news24.com/Africa/News/11-dead-50-000displaced-in-week-of-somali-bloodshed-un-20161016
Radio Dalsan 2016:
a): 23.7.2016: 250 Detained in Mogadishu Security Swoop. Osoitteessa (27.7.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/07/23/250-detained-in-mogadishu-security-swoop/
b): 5.7.2016: Alshabaab be-heads two telecommunications workers for cooperating
with security forces. Osoitteessa (5.7.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/07/05/alshabaab-be-heads-twotelecommunications-workers-for-cooperating-with-security-forces/
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c): 1.8.2016: Clan violence leaves 11 dead in central Somalia. Osoitteessa
(3.8.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/08/01/clan-violence-leaves-11-dead-incentral-somalia/
d): 12.8.2016: Gunmen kill Somali traditional elder. Osoitteessa (15.8.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/08/12/gunmen-kill-somali-traditional-elder/
e): 15.8.2016: Al-Shabaab overruns district in Gedo region. Osoitteessa (16.8.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/08/15/al-shabaab-overruns-district-in-gedo-region/
f): 15.8.2016: US Special Forces kill Al-Shabaab militants in Somalia. Osoitteessa
(16.8.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/08/15/us-special-forces-kill-alshabaab-militants-in-somalia/
g): 21.8.2016: Four wounded in a mortar shell in Mogadishu. Osoitteessa
(23.8.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/08/21/four-wounded-in-a-mortar-shellin-mogadishu/
h): 20.9.2016: AMISOM troops kill three civilians in lower Shabelle region. Osoitteessa (21.9.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/09/20/amisom-troops-kill-threecivilians-in-lower-shabelle-region/
i): 21.9.2016: NISA official killed in car bomb explosion. Osoitteessa (22.9.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/09/21/nisa-official-killed-in-car-bomb-explosion/
j): 29.9.2016: Somalia demands answers from white house on troops attack. Osoitteessa (30.9.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/09/29/somalia-demandsanswers-from-white-house-on-troops-attack/
k): 27.9.2016: Unknown assailants shot dead Journalist in Mogadishu. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/09/27/unknown-assailants-shot-deadjournalist-in-mogadishu/
l): 2.10.2016: Four killed in Mogadishu car bomb explosion. Osoitteessa (3.10.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/10/02/four-killed-in-mogadishu-car-bombexplosion-2/
m): 16.10.2016: NISA shuts down newspaper office detains editor. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/10/16/nisa-shuts-down-newspaperoffice-detains-editor/
n): 18.10.2016: BREAKING EXCLUSIVE: Somali Intelligence detains Aljazeera Journalist. Osoitteessa (9.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/10/18/breakingexclusive-somali-intelligence-detains-aljazeera-journalist/
o): 11.11.2016: Suspected KDF jets strike Al Shabaab bases in Somalia. Osoitteessa
(14.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/11/11/suspected-kdf-jets-strike-alshabaab-bases-in-somalia/
p): 12.11.2016: Relative Calm Returns After Death of 45 - UN. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/11/12/relative-calm-returns-tosomali-town-after-death-of-45-un/
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q): 12.11.2016: AU Mission Probes Alleged Civilian Killing. Osoitteessa: 15.11.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/11/12/au-mission-probes-alleged-civilian-killing-insomalia/
r): 23.10.2016: Mortars Landed Inside AMISOM Bases. Osoitteessa (15.11.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/10/23/mortars-landed-inside-amisom-bases-insouthern-somalia/
s): 27.10.2016: Fighting between Al shabaab and AMISOM erupts in lower shabelle
region. Osoitteessa (15.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/10/27/fightingbetween-al-shabaab-and-amisom-erupts-in-lower-shabelle-region/
t): 27.10.2016: Gunmen killed Somali military colonel and killer caught by army.
Osoitteessa (15.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/10/27/gunmen-killedsomali-military-colonel-and-killer-caught-by-army/
u): 15.11.l2016: Thousands of Children Displaced and Out of School Due to Galkayo
Fighting. Osoitteessa (17.11.2016):
http://www.radiodalsan.com/2016/11/15/thousands-of-somali-children-displaced-andout-of-school-due-to-galkayo-fighting/
v): 29.11.2016: Bomb kills four Somali soldiers as forces mull attack on Islamic State.
Osoitteessa (30.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/11/29/bomb-kills-foursomali-soldiers-as-forces-mull-attack-on-islamic-state/
w): 26.11.2016: Mogadishu bombing death toll hits 25 as police arrest 10 Al shabab
suspects. Osoitteessa (30.11.2016): http://www.radiodalsan.com/2016/11/26/photosmogadishu-bombing-death-toll-hits-25-as-police-arrest-10-al-shabab-suspects/
Reuters 2016:
a): 30.6.2016: At least 18 killed by a roadside bomb in Somalia. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKCN0ZG0HE
b): 26.8.2016: Death toll in Somalia beach restaurant attack rises to 10. Osoitteessa
(30.8.2016): http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKCN1110KI?il=0
c): 31.8.2016: Death toll from Shabaab attack on Mogadishu hotels rises to 22 - police. Osoitteessa (31.8.2016): http://uk.reuters.com/article/uk-somalia-blastidUKKCN1160LP
d): 18.9.2016: Somali Islamist insurgents kill general with suicide car bomb. Osoitteessa (19.9.2016): http://www.reuters.com/article/us-somalia-blastidUSKCN11O0EV?feedType=RSS&feedName=worldNews
e): 20.9.2016: Thousands of refugees have returned to Somalia from the world's
largest refugee camp, Dadaab, in Kenya as the government plans to close it by November. Osoitteessa (21.9.2016): http://news.trust.org/item/20160920114417-xpgbh/
f): 12.10.2016: Rape, militia and health fears mean Somali refugees want to stay in
Kenya: charity. Osoitteessa (13.10.2016): http://www.reuters.com/article/us-somaliakenya-refugees-idUSKCN12C2L1
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g): 7.11.2016: Fighting in Galkayo City Kills 29: officials. Osoitteessa (10.11.2016):
http://www.reuters.com/article/us-somalia-security-idUSKBN1320TR
h): 25.10.2016: Al Shabaab gunmen kill intelligence officer in Somali capital. Osoitteessa (15.11.2016): http://www.reuters.com/article/us-somalia-securityidUSKCN12P0JS

Shabelle News 2016:
a): 27.6.2016: Al Shabaab retakes town after SNA, AU troops exit. Osoitteessa
(28.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/al-shabaab-retakes-town-aftersna-au-troops-pull-out/
b): 28.6.2016: KDF kills 40 Al-Shabaab militants in airstrikes. Osoitteessa
(29.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/kenyan-army-kills-40-al-shabaabmilitants-in-aistrikes/
c): 28.6.2016: Al Shabaab ambushes army convoy near Kismayo. Osoitteessa
(29.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/al-shabaab-ambushes-ethiopiantroops-convoy-near-kismayo/
d): 27.6.2016: One dead, Two injured as KDF jets bomb Somali town. Osoitteessa
(29.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/one-dead-two-injured-as-kdf-jetsbomb-somali-town/
e): 28.6.2016: Heavy tribal fighting erupts west of Beledweyne city. Osoitteessa
(29.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/tribal-fighting-erupts-west-ofbeledweyne-city/
f): 27.6.2016: Al Shabaab assassinates army colonel in Mogadishu. Osoitteessa
(29.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/al-shabaab-assassinates-armycolonel-in-mogadishu/
g): 28.6.2016: AU convoy repulses Al-Shabaab attack in Somalia. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/au-convoy-repulses-al-shabaabattack-in-somalia/
h): 30.6.2016: Blast on minibus Kills 20 near Mogadishu – Pictures. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/in-pictures-blast-on-passengerbus-kills-20-near-mogadishu/
i): 30.6.2016: Somliland accused of fueling deadly clan fighting. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/khatumo-accuses-somliland-offueling-clan-fighting/
j): 30.6.2016: Kenyan air force jets carry out airstrikes in Somalia. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/kdf-launches-more-airstrikes-onal-shabaab-bases/
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k): 29.6.2016: Roadside bomb hits SNA convoy in Mogadishu. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/roadside-bomb-hits-sna-convoyin-mogadishu/
l): 29.6.2016: SNA troops clash with militants in central Somalia. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/sna-troops-clash-with-militants-incentral-somalia/
m): 29.6.2016: Uknown Military Jets Bomb Militants Base in Somalia. Osoitteessa
(1.7.2016):
http://www.shabellenews.com/?s=Uknown+Military+Jets+Bomb+Militants+Base+in+S
omalia
n): 29.6.2016: One dead, several injured as militants raid army base. Osoitteessa
(1.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/06/one-dead-several-injured-insomalia-fighting/
o): 3.7.2016: A senior SNA commander injured in gun attack. Osoitteessa (4.7.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/somali-military-commander-injured-in-attack/
p): 3.7.2016: SNA Repulse 'Al Shabaab' Ambush in Shalanbod. Osoitteessa
(4.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/govt-forces-repulse-al-shabaabambush-in-shalanbod/
q): 3.7.2016: AMISOM Convoy Targeted in Ied Blast Near Mahaday. Osoitteessa
(4.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/amisom-convoy-targeted-inroadside-bomb-near-mahaday/
r): 2.7.2016: Four Killed, Ten Injured As Mortar Fire Rains Down On Baidoa. Osoitteessa (4.7.2http://www.shabellenews.com/2016/07/four-killed-ten-injured-as-mortarfire-rains-down-on-baidoa/016):
s): 4.7.2016: Al Shabaab retakes Somali town after AU troops exit. Osoitteessa
(5.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-retakes-somali-townafter-au-troops-retreat/
t): 8.7.2016: Somalia: 3 dead, 10 injured in Grenade blasts in Marka. Osoitteessa
(9.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/somalia-3-dead-10-injured-ingrenade-blasts-in-marka-city/
u): 7.7.2016: Al Shabaab publicly executes two men in central Somalia. Osoitteessa
(9.7.2017): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-publicly-executes-twomen-in-central-somalia/
v): 9.7.2016: Hundreds Flee Somali Town to Escape Violence. Osoitteessa
(23.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/hundreds-flee-somali-town-toescape-violence/
w): 11.7.2016: Al Shabaab Retakes Port City From Allied Troops. Osoitteessa
(23.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-retakes-port-cityafter-allied-troops-withdrawal/
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x): 11.7.2016: One Dead, Several Injured in Bomb Blast in Mogadishu. Osoitteesa
(23.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/one-dead-several-wounded-ingrenade-blast-in-mogadishu/
y): 11.7.2016: Two Killed in Army Infighting in Beledweyne. Osoitteessa (23.7.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/two-killed-in-somali-army-infighting-inbeledweyne/
z): 11.7.2016: At Least Three Soldiers Killed in Gun Battle in Puntland. Osoitteessa
(24.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/at-least-3-soldiers-killed-in-gunbattle-in-puntland/
å): 12.7.2016: Governor - Troops' Pull Out of Marka Was a 'Tactical'. Osoitteessa
(24.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/govt-troops-pull-out-of-markawas-a-tactical-says-governor/
ä): 13.7.2016: Militants Take Marka Due to Failure to Pay SNA Soldiers. Osoitteessa
(24.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/militants-take-marka-due-tofailure-to-pay-soldiers-governor/
ö): 14.7.2016: An Elderly Man Beheaded in Hiiraan Region. Osoitteessa (25.7.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/an-elderly-man-beheaded-in-central-somalia/
aa): 18.7.2016: Al Shabaab Briefly Seizes Key Town in Somalia. Osoitteessa
(25.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-briefly-seizes-keytown-in-southern-somalia/
ab): 18.7.2016: Puntland and Somaliland Forces Clash in Sanaag. Osoitteessa
(25.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/puntland-and-somaliland-forcesclash-in-sanaag-region/
ac): 18.7.2016: Ethiopian Troops Commit 'Mass Murder' in Somalia. Osoitteessa
(25.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/ethiopian-troops-committedmass-murder-in-somalia/
ad): 17.7.2016: AMISOM, SNA Retake Port Town From Al Shabaab. Osoitteessa
(25.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/amisom-sna-retake-port-townfrom-al-shabaab/
ae): 17.7.2016: Clan Clash Leaves 1 Dead, 2 Wounded in Beledweyne. Osoitteessa
(25.7.2016):
http://www.shabellenews.com/?s=Clan+Clash+Leaves+1+Dead%2C+2+Wounded+in
+Beledweyne
af): 16.7.2016: Al Shabaab Retakes Amara Area From Galmudug Forces. Osoitteessa (25.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-retakes-amaraarea-from-galmudug-forces/
ag): 19.7.2016: AMISON to Probe 'Civilian Massacre'. Osoitteessa (26.7.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/amisom-to-probe-civilian-deaths-in-somalia/
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ah): 18.7.2016: Blast At Army Checkpoint Kills Soldier, Injures Two. Osoitteessa
(26.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/bomb-attack-at-army-checkpointkills-one-injures-two/
ai): 20.7.2016: SNA, AU Forces Clash in Jalalaqsi, One Soldier Dead. Osoitteessa
(26.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/sna-au-peacekeepers-clash-injalalaqsi-soldier-dead/
aj): 19.7.2016: Hundreds Stage Rally Against Djibouti Forces. Osoitteessa
(26.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/somalia-hundreds-stage-rallyagainst-djibouti-peacekeepers/
ak): 19.7.2016: Five Soldiers Killed in Gun Attack At Army Checkpoint. Osoitteessa
(26.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/five-soldiers-killed-in-al-shabaabattack-at-army-checkpoint/
al): 21.7.2016: Tension Rises Between Puntland and Somaliland in Sanaag. Osoitteessa (27.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/tension-rises-betweenpuntland-and-somaliland-in-sanaag/
am): 21.7.2016: Gunmen Open Fire On Passenger Bus, Kill Two. Osoitteessa
(27.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/somalia-gunmen-open-fire-oncivilian-bus-kill-two/
an): 25.7.2016: Suspected KDF fighter jets pound El Adde. Osoitteessa (27.7.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/somalia-suspected-kdf-fighter-jets-pound-eladde/
ao): 24.7.2016: Al Shabaab Attacks AU Military Base in Somalia. Osoitteessa
(27.6.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-attacks-amisommilitary-base-in-somalia/
ap): 23.7.2016: Former Somali MP escapes car bombing in Mogadishu. Osoitteessa
(27.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/former-somali-mp-escapes-carbombing-in-mogadishu/
aq): 26.7.2016: Al Shabab claims credit for attack at Mogadishu airport. Osoitteessa
(29.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabab-claims-responsibilityfor-attack-near-mogadishu-airport/
ar): Foreign, SNA Forces Raid Al-Shabaab Base in Somalia. Osoitteessa
(29.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/western-special-forces-raid-alshabaab-stronghold-in-somalia/
as): 25.7.2016: AMISOM Forces Lay a Siege to Al Shabaab-Held Town. Osoitteessa
(29.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/amisom-forces-lay-a-siege-to-alshabaab-held-town/
at): Al Shabaab Beheads Respected Elder in Southern Somalia. Osoitteessa
(29.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-beheads-respectedelder-in-southern-somalia/

85 (105)

au): 27.7.2016: Al-Shabaab Attacks AU Base Near Mogadishu. Osoitteessa
(29.7.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/al-shabaab-attacks-africanunion-base-near-mogadishu/
av): 28.7.2016: ASWJ hunts Al Shabaab in central Somalia. Osoitteessa (2.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/aswj-hunts-al-shabaab-in-central-somalia/
aw): 29.7.2016: Somalia: Suspected Al Shabaab Gunmen Kill SNA Soldiers in Halgan. Osoitteessa (2.8.2016):
http://allafrica.com/stories/201607291057.html?aa_source=nwsltr-somalia-en
ax): 29.7.2016: Three Ethiopian Soldiers Among 5 Killed. Osoitteessa (2.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/07/three-ethiopian-soldiers-among-5-soldierskilled-in-somalia/
ay): 31.7.2016: Gunmen Launch Gun Attack On Army Base Near Afgoye. Osoitteessa (2.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/suspected-al-shabaabmilitants-attack-army-base-near-afgoye/
az): 1.8.2016: Govt Official Shot Dead in Mogadishu. Osoitteessa (2.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-govt-official-shot-dead-in-mogadishu/
aå): 1.8.2016: Clan Battle Kills 15, Injures 36 in Central Somalia. Osoitteessa
(2.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/clan-fighting-kills-15-injures-36-incentral-somalia/
aä): 1.8.2016: Minister: Liyu Police forces commit atrocity in Somalia. Osoitteessa
(2.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/minister-says-liyu-policecommitting-atrocity-in-galmudug/
aö): 2.8.2016: Suspected U.S. Fighter Jets Bomb Al Shabaab Base. Osoitteessa
(4.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/suspected-u-s-fighter-jets-bombal-shabaab-base-in-somalia/
ba): 4.8.2016: One dead, 3 hurt in Grenade attack in Mogadishu. Osoitteessa
(5.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/one-dead-three-wounded-ingrenade-attack-in-mogadishu/
bb): 5.8.2016: Somali Elder killed outside Mosque near Mogadishu. Osoitteessa
(5.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-elder-shot-dead-outsidemosque-near-mogadishu/
bc): 8.8.2016: Somali Minister Survives Assassination Attempt. Osoitteessa
(9.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-minister-survivesassassination-attempt/
bd): 8.8.2016: Al Shabaab burns vehicles in Jilib town. Osoitteessa (9.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-burns-vehicles-in-jilib-town/
be): 8.8.2016: Four Govt Soldiers injured in Mogadishu Blasts. Osoitteessa
(9.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/four-govt-soldiers-wounded-inmogadishu-blasts/
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bf): 9.8.2016: Somali troops retake new village from Al Shabaab. Osoitteessa
(10.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-troops-retake-new-villagefrom-al-shabaab/
bg): 10.8.2016: Fighter jets target Al Shabaab bases. Osoitteessa (10.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/somalias-al-shabaab-targets-hit-by-unknownwarplanes/
bh): 9.8.2016: Two dead, one Wounded in Mogadishu Market blast. Osoitteessa
(10.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/two-dead-one-wounded-inmogadishu-market-blast/
bi): 10.8.2016: Gunmen kill well-known Elder in Mogadishu. Osoitteessa (11.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/gunmen-kill-well-known-elder-in-mogadishu/
bj): 11.8.2016: Two dead, Four injured in Somali army base attack. Osoitteessa
(11.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/two-dead-4-injured-in-somaliarmy-base-attack/
bk): 10.8.2016: Al Shabaab fighters attack Army base in Somalia. Osoitteessa
(11.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/suspected-al-shabaab-fightersattacks-army-base-in-somalia/
bl): 10.8.2016: Grenade Blast in Afgoye leaves Two wounded. Osoitteessa
(11.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/grenade-explosion-in-afgoyeleaves-two-wounded/
bm): 11.8.2016: Al Shabaab ambushes SNA, AU forces in Bakool. Osoitteessa
(12.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-launches-ambushon-sna-au-forces-in-bakool/
bn): 13.8.2016: Somalia: Jubbaland Forces ‘Kill Civilian, Rape 7 Girls’ in Kismayo.
Osoitteessa (15.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/jubbaland-forces-killcivilian-rape-7-women-in-kismayo/
bo): 14.8.2016: Gunmen kill rickshaw driver in Mogadishu. Osoitteessa (15.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/gunmen-kill-rickshaw-driver-in-mogadishu/
bp): 14.8.2016: AMISOM convoy targeted in IED blast in Mogadishu. Osoitteessa
(15.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/roadside-bomb-hits-amisomconvoy-in-mogadishu/
bq): 14.8.2016: Four killed as SNA forces exchange gunfire in Adado. Osoitteessa
(15.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/four-dead-as-military-forcesexchange-gunfire-in-adado/
br): 16.8.2016: Somali forces capture villages from Al-Shabaab. Osoitteessa
(16.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-forces-capture-villagesfrom-al-shabaab/
bs): 12.8.2016: Somalia: govt official shot dead in Mogadishu. Osoitteessa
(16.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somalia-govt-official-shot-deadin-mogadishu/
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bt): 16.8.2016: AMISOM fires mortars on residential areas in Somalia. Osoitteessa
(17.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/amisom-fires-mortars-onresidential-areas-in-somalia/
bu): 18.8.2016: AU mission denies shelling residential areas in Somalia. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/au-mission-denies-shellingresidential-areas-in-somalia/
bv): 17.8.2016: Businessman Stabbed to Death in Mogadishu: police. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-businessman-stabbed-todeath-in-mogadishu/
bx): 17.8.2016: Somalia: Bardere police chief survives bomb attack. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/bardere-police-chief-survivesbomb-attack/
by): 18.8.2016: Somali Forces, Backed by U.S. Raid Al Shabaab Base. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-forces-backed-by-u-sraid-al-shabaab-base/
bz): 18.8.2016: Al-Shabab fighters killed by SNA in AMISOM ambush. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/amisom-kills-3-al-shabaabfighters-in-attack-near-kismayo/
bå): 18.8.2016: One dead, Two hurt in Clan fighting in central Somalia. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/one-dead-two-hurt-in-clanfighting-in-central-somalia/
bä): 18.8.2016: Al Shabaab briefly seizes Military base in Somalia. Osoitteessa
(19.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-briefly-seizesmilitary-base-in-somalia/
bö): 19.8.2016: US denies one of its soldiers killed in Somalia attack. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/us-denies-one-of-its-soldierskilled-in-somalia-attack/
ca): 20.8.2016: Al Shabaab fires mortars on AU peacekeepers’ base. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-fires-mortars-onburundian-peacekeepers-base/
cb): 20.8.2016: AMISOM Convoy Targeted in Roadside Blast in Afgoye. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/amisom-convoy-targeted-inroadside-blast-in-afgoye/
cc): 21.8.2016: Death toll in Galkayo bombing jumps to 20. Osoitteessa (22.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/officials-death-toll-in-galkayo-bombing-jumpsto-20/
cd): 21.8.2016: Somalia: Mortars land at transport ministry building. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/mortars-land-around-ministrybuilding-in-mogadishu/
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ce): 21.8.2016: UN condemns deadly explosions in Somalia. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/un-condemns-deadly-explosionsin-somalia/
cf): 21.8.2016: IED Blast hits AMISOM convoy in southern Somalia. Osoitteessa
(22.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/ied-blast-hits-amisom-convoy-insouthern-somalia/
cg): 22.8.2016: Two hurt as Blast hits army Checkpoint in Mogadishu. Osoitteessa
(23.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/grenade-explosion-at-acheckpoint-in-mogadishu-inures-2/
ch): 22.8.2016: Spokesman: AMISOM killed 8 militants near Baidoa city. Osoitteessa
(23.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/spokesman-amisom-killed-8militants-near-baidoa-city/
ci): 23.8.2016: Clan clashes leave One dead near Afgoye district. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/clan-clashes-leave-one-deadnear-afgoye-district/
cj): 23.8.2016: Dharkenley district police chief hurt in clash: Witness. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/dharkenley-district-police-chiefinjured-in-clash/
ck): 24.8.2016: 24,000 Somali refugees voluntarily leave Dadaab. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/un-24000-refugees-voluntarilyleave-dadaab/
cl): 24.8.2016: Eight dead, Nine wounded in Fierce fighting in Somalia. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/eight-dead-nine-wounded-infierce-fighting-in-somalia/
cm): 24.8.2016: Somalia: 1 killed in blast at minister’s residence. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/one-killed-in-blast-at-ministersresidence-in-mogadishu/
cn): 24.8.2016: Somali army officer killed in Mogadishu – Witness. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-army-officer-shot-dead-inmogadishu/
co): 24.8.2016: Somalia: Three killed in Mogadishu shooting. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somalia-three-killed-inmogadishu-shooting/
cp): 24.8.2016: Al Shabaab Attacks Somali Military Base near Baidoa. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-attacks-somalimilitary-base-near-baidoa-city/
cq): 25.8.2016: Land Mine Blast injures Five Soldiers in Somalia. Osoitteessa
(29.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/land-mine-blast-injures-5soldiers-in-southern-somalia/
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cr): 26.8.2016: Death toll in Banadir beach restaurant attack rises to 15. Osoitteessa
(30.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/death-toll-in-banadir-beachrestaurant-attack-rises-to-15/
cs): 26.8.2016: Death toll in Banadir beach restaurant attack rises to 15. Osoitteessa
(30.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/death-toll-in-banadir-beachrestaurant-attack-rises-to-15/
ct): 26.8.2016: Somalia: At least 13 injured in Bardere Cafe bombing. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/at-least-13-injured-in-barderecafe-bombing/
cu): 26.8.2016: Resident: AMISOM Fires Mortar Rounds on Marka. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somalia-amisom-fires-mortarrounds-on-marka-city/
cv): 26.8.2016: UN slams beach restaurant attack in Somali Capital. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/un-condemns-beach-restaurantattack-in-mogadishu/
cx) 26.8.2016: Al shabaab stages ambush on SNA forces near Wajid. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-launches-ambushon-sna-forces-near-wajid/
cy): 28.8.2016: 2 dead, 3 hurt in IED blast and gunfire in Beled-Hawo. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/two-dead-3-injured-in-bombblast-and-gunfire-in-beled-hawo/
cz): 28.8.2016: Police Seize Explosives-laden Vehicle in Mogadishu. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/somali-forces-seize-explosivesladen-vehicle-in-mogadishu/
cå): 29.8.2016: Al Shabaab fighters sneak into Mogadishu – Official. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shabaab-fighters-sneak-intomogadishu-official/
cä): 29.8.2016: SNA convoy targeted in IED Explosion near Mogadishu. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/sna-convoy-targeted-in-ied-blastnear-mogadishu/
cö): 29.8.2016: Fighting in Somali town near Kenyan border kills 4. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/fighting-in-somali-town-nearkenyan-border-kills-four/
da): 30.8.2016: Six dead in Al Shababa raid on army bases in Somalia. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/al-shababa-attacks-sna-bases-insouthern-somalia-6-dead/
db): 30.8.2016: Death toll in Mogadishu truck bomb rises to 22. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/pictures-death-toll-in-mogadishutruck-bomb-rises-to-22/
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dc): 31.8.2016: Death toll in Mogadishu Truck bomb jumps to 28. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/death-toll-in-mogadishu-truckbomb-jumps-to-28/
dd): 9.7.2016: 9.7.2016: Ethiopian army convoy targeted in IED blast in Somalia.
Osoitteessa (1.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/07/ethiopian-armyconvoy-targeted-in-ied-blast-in-somalia/
de): AU troops convoy targeted in IED Blast in Somalia. Osoitteessa (31.8.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/08/ethiopian-troops-convoy-targeted-in-ied-blastin-somalia-2/
df): 31.8.2016: SNA forces retake village in Gedo region from Shebab. Osoitteessa
(31.8.2016): http://www.shabellenews.com/2016/08/sna-forces-retake-village-ingedo-region-from-al-shabaab/
dg): 2.9.2016: 3,000 Dadaab refugees stuck as Jubaland blocks their entry. Osoitteessa (2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/3000-dadaab-refugeesstuck-as-jubaland-blocks-their-entry/
dh): 1.9.2016: Gunmen attack SNA army base near Afgoye district. Osoitteessa
(2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/gunmen-attack-sna-army-basenear-afgoye/
di): 1.9.2016: Puntland soldiers injured as IED targeted army convoy. Osoitteessa
(2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/puntland-soldiers-injured-in-bombtargeted-army-convoy/
dj): 1.9.2016: Three dead, 10 hurt in clan fighting in northern Somalia. Osoitteessa
(2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/three-dead-10-hurt-in-clanfighting-in-northern-somalia/
dk): 1.9.2016: Al Shabaab blamed for killing Elder in Beledweyne. Osoitteessa
(2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-blamed-for-killing-anelder-in-beledweyne/
dl): 1.9.2016: UN: Drought impact persist in Puntland, Somaliland. Osoitteessa
(2.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/un-drought-impact-persist-inpuntland-somaliland/
dm): 2.9.2016: Al Shabaab raid on village near Mahaday kills Three. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-raid-on-village-nearmahaday-kills-three/
dn): 3.9.2016: Al Shabaab retreat from areas in Southern Somalia. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-retreats-towns-inlower-shabelle-region/
do): 3.9.2016: Govt forces begin operation near Mahaday after attack. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/allied-forces-begin-armyoperation-in-middle-shabelle-region/
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dp): 3.9.2016: Dadaab returnees are blocked in Dhobley town. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/dadaab-returnees-are-blocked-indhobley-town/
dq): 4.9.2016: Allied troops clash with Al Shabaab near Bardale city. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-govt-troops-clash-with-alshabaab-near-bardale/
dr): 4.9.2016: Roadside Explosion outside Afgoye kills at least five. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/roadside-explosion-outsideafgoye-kills-at-least-five/
ds): 3.9.2016: Al Shabaab claims killing SNA Soldiers in Tiyeglow attack. Osoitteessa
(5.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-claims-killing-snasoldiers-in-tiyeglow-attack/
dt): 6.9.2016: Somalia: Clan fighting kills 15 people in Mudug region. Osoitteessa
(6.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-clan-fighting-kills-15people-in-mudug-region/
du): 5.9.2016: Somalia: 3 hurt in Grenade attack in Mogadishu. Osoitteessa
(6.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/thee-injured-in-grenade-attack-inmogadishu/
dv): 5.9.2016: Car Bomb in Mogadishu wounds Businessman. Osoitteessa
(6.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/car-bomb-injures-businessman-inmogadishu/
dw): 5.9.2016: Somali Commandos, US forces raid Al Shabaab stronghold. Osoitteessa (6.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-commandos-usforces-raid-al-shabaab-stronghold/
dx): 5.9.2016: Al Shabaab beheads Elders in southern Somalia. Osoitteessa
(6.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-beheads-elders-insouthern-somalia/
dy): 6.9.2016: Mortars land near Somali palace in Mogadishu. Osoitteessa
(7.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/mortar-shells-land-near-somalipalace-in-mogadishu/
dz): 6.9.2016: Somalia: At least four killed in Mogadishu IED Blast. Osoitteessa
(7.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-at-least-four-killed-inmogadishu-blast/
då): 7.9.2016: Al Shabaab seizes town vacated by allied troops. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-seizes-town-vacatedby-sna-and-amisom/
dä): 7.9.2016: Somalia: Fighting erupts in Qoryoley district. Osoitteessa (12.9.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-fighting-erupts-in-qoryoley-district/
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dö): 7.9.2016: IED blasts targets army checkpoint in Mogadishu. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/ied-blasts-targets-somali-armycheckpoint-in-mogadishu/
ea): 7.9.2016: Two dead, 10 injured in cafe attack in Abudwak. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/two-dead-10-injured-inrestaurant-attack-in-abudwak/
eb): 8.9.2016: Abudwak district admin details coffee bar attack. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/abudwak-district-admin-detailscoffee-bar-attack/
ec): 8.9.2016: Mortars land near AMISOM military base in Mogadishu. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/mortars-land-around-amisombase-in-mogadishu/
ed): 8.9.2016: Jubbaland and AU forces regain towns near Kismayo. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/jubbaland-and-amisom-forcesregain-new-areas-near-kismayo/
ee): Top Military commander shot dead in Mogadishu. Osoitteessa (12.9.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/09/top-somali-military-commander-shot-dead-inmogadishu/
ef): 9.9.2016): 70,000 refugees at Dadaab willing to return Somalia. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/70000-somali-refugees-willing-toreturn-home-from-dadaab/
eg): 10.9.2016: One dead, Several injured in clan fighting in Marka city. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/one-dead-several-injured-in-clanfighting-in-marka/
eh): 11.9.2016: Al Shabaab raids Somali army base near Marka. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-raids-somali-armybase-near-marka/
ei): 11.9.2016: Al shabaab ambushes KDF convoy in southern Somalia. Osoitteessa
(12.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-ambushes-kdfconvoy-in-somalia-3/
ej): 13.9.2016: Four SNA soldiers killed in Al shabaab attack near Afgoye. Osoitteessa (16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/four-sna-soldiers-killed-in-alshabaab-attack-near-afgoye/
ek): 14.9.2016: UPDF soldiers in Somalia haven’t received salaries for 9 months.
Osoitteessa (16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/updf-soldiers-insomalia-havent-received-salaries-for-9-months/
el): 14.9.2016: AMISOM convoy targeted in IED blast near Afgoye. Osoitteessa
(16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/amisom-convoy-targeted-in-iedblast-near-afgoye/
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em): 15.9.2016: SNA forces raid Al Shabaab base near Hudur town. Osoitteessa
(16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/sna-forces-raid-al-shabaab-basenear-hudur-town/
en): 15.9.2016: Somalia: Bardere court chief survives bomb attack. Osoitteessa
(16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-bardere-court-chiefsurvives-bomb-attack/
eo) 15.9.2016: Al Shabaab briefly seizes Somali town after attack. Osoitteessa
(16.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/al-shabaab-briefly-seizes-somalitown-after-attack/
ep): 16.9.2016: Marka admin: Al Shabaab still active in the city. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/marka-admin-says-al-shabaabstill-active-in-the-city/
eq): 16.9.2016: Somalia: Five dead as key town falls to Al Shabaab. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-five-dead-as-key-townfalls-to-al-shabaab/
er): 17.9.2016: Somali troops ‘retake’ El Wak town from Al Shabaab. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-troops-retake-el-waktown-from-al-shabaab/
es): 17.9.2016: KDF attacks in Somalia kill 33 Al shabaab fighters. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/kdf-attacks-in-somalia-kills-33-alshabaab-fighters/
et): 17.9.2016: Somalia: Hundreds flee violence in Marka city. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-marka-residents-fleeingtheir-houses-amid-fighting/
eu): 18.9.2016: Over 13,000 refugees return to Somalia. Osoitteessa (19.9.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/09/over-13000-refugees-voluntarily-return-tosomalia/
ev): 18.9.2016: Somali elder shot dead in Mogadishu, killers escape. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-elder-shot-dead-inmogadishu-killers-escape/
ex): 18.9.2016: Somali army commander killed in Mogadishu attack. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/top-somali-army-commanderkilled-in-mogadishu-attack/
ey): 18.9.2016: Military officer killed in Mogadishu, 2nd in a day. Osoitteessa
(19.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-military-officer-killed-inmogadishu-2nd-in-a-day/
ez): 21.9.2016: Well-known Businessman shot dead in Beledweyne. Osoitteessa
(22.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/businessman-shot-dead-incentral-somalia/
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eå): 24.9.2016: Somalia: Two dead, 3 injured in clashes in Jowhar town. Osoitteessa
(26.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-two-dead-3-injured-inclashes-in-jowhar-town/
eä): 25.9.2016: Somalia says Al-Shabaab is defeated militarily.Osoitteessa
(26.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-says-al-shabaab-isdefeated-militarily/
eö): 25.9.2016: Deadly explosion wounds 8 people in central Somalia. Osoitteessa
(26.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/deadly-explosion-wounds-8people-in-central-somalia/
fa): 25.9.2016: Somalia: Renowned businessman shot dead in Marka town. Osoitteessa (26.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-renownedbusinessman-shot-dead-in-marka-town/
fb): 25.9.2016: Ten killed as Somalia troops clash with Al Shabaab. Osoitteessa
(26.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/ten-killed-as-somalia-troopsclash-with-al-shabaab/
fc): 26.9.2016: Somalia military official wounded in Mogadishu. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-military-official-woundedin-mogadishu/
fd): 26.9.2016: Warplanes hit Al Shabaab targets outside Kismayo town. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/warplanes-hit-al-shabaabtargets-outside-kismayo-town/
fe): 28.9.2016: Slain Radio Shabelle reporter laid to rest in Mogadishu. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/slain-radio-shabelle-reporter-laidto-rest-in-mogadishu/
ff): 29.9.2016: US Announces Strike on al-Shabab Fighters in Somalia. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/us-announces-strike-on-alshabab-fighters-in-somalia/
fg): 29.9.2016: Somali, foreign forces raid Al shabaab base in Somalia. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somali-foreign-forces-raid-alshabaab-base-in-somalia/
fh): 29.9.2016: Somali Gov’t demands Explanation for US Airstrike. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/somalia-demands-explanationfor-us-airstrike/
fi): 29.9.2016: Gunmen shoot dead Somali Official in Mogadishu. Osoitteessa
(30.9.2016): http://www.shabellenews.com/2016/09/gunmen-kill-somali-official-inmogadishu/
fj): 1.10.2016: U.S. military jets carry out Air Strikes on Al shabaab. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/u-s-military-jets-carry-out-airstrikes-in-southern-somalia/
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fk): 1.10.2016: Al shabaab claims car bomb attack in Mogadishu. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-claims-car-bombattack-in-mogadishu/
fl): 1.10.2016: Gunmen kill an airport staff member in Mogadishu. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/gunmen-kill-an-airport-staffmember-in-mogadishu/
fm): 2.10.2016: Four injured in Garbaharey bomb explosion – Officer. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/four-wounded-in-garbahareybomb-explosion/
fn): 2.10.2016: Somali Forces Battle Al Shabaab near Diinsoor. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somali-forces-battle-al-shabaabnear-diinsoor-town/
fo): 3.10.2016: Al shabaab fires mortars at Ethiopian military base. Osoitteessa
(3.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-fires-mortars-atethiopian-military-base/
fp): 5.10.2016: AMISOM shelling kills 5 civilians near Janale town. Osoitteessa
(6.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/amisom-shelling-kills-5-peoplefrom-same-family-near-janale/
fq): 5.10.2016: Two Jubbaland army soldiers killed in Kismayo Explosions. Osoitteessa (6.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/two-jubbaland-army-soldierskilled-in-kismayo-explosions/
fr): 5.10.2016: Somalia: 14 al-Shabaab fighters killed in battle. Osoitteessa
(6.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-14-al-shabaab-fighterskilled-in-battle/
fs): 6.10.2016: Gunmen kill well-known Elder in Bardere city. Osoitteessa
(6.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/gunmen-kill-well-known-elder-inbardere-city/
ft): 6.10.2016: Roadside blast in Qansah Dhere town kills soldier. Osoitteessa
(7.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/roadside-blast-in-qansah-dheretown-kills-soldier/
fu): 7.10.2016: Somalia: Heavy fighting erupts in Galkayo town. Osoitteessa
(7.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-heavy-fighting-erupts-ingalkayo-town/
fv): 7.10.2016: Bomb targets AMISOM convoy in Mogadishu. Osoitteessa
(7.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/roadside-bomb-targets-amisomconvoy-in-mogadishu/
fx): 7.10.2016: AMISOM denies civilian killings in southern Somalia. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/amisom-denies-civilian-killingsin-somalia/
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fy): 8.10.2016: Nine aid workers killed in Somalia in 9 months: UN. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/nine-aid-workers-killed-insomalia-in-9-months-un-body/
fz): 8.10.2016: Mortar bombs wound five civilians in Mogadishu. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/mortar-bombs-wound-five-inmogadishu/
få): 10.10.2016: NRC criticizes closure of Dadaab refugee camp. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/nrc-criticizes-closure-of-dadaabrefugee-camp/
fä): 10.10.2016: Car bomb Explosion kills 1, wounds 3 in Mogadishu. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/one-dead-3-wounded-inmogadishu-car-bomb-explosion/
fö): 10.10.2016: Somalia: Two injured as fighting renews in Galkayo. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-two-injured-as-fightingrenews-in-galkayo/
ga): 9.10.2016: President calls for an end to the fighting in Galkayo. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/president-slams-fightingbetween-puntland-and-galmudug-forces/
gb): 11.10.2016: Al Shabaab fires mortars at AMISOM base in Hiiraan. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-fires-mortar-shellsat-amisom-base-in-hiiraan/
gc): 11.10.2016: Ethiopian troops pull out of town in central Somalia. Osoitteessa
(11.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/ethiopia-troops-pull-out-ofsomalia-towns/
gd): 11.10.2016: Three dead, Fifteen injured in Qoryoley bombardment. Osoitteessa
(12.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/three-dead-fifteen-injured-inqoryoley-bombardment/
ge): 12.10.2016: Al shabaab beheads four people over spying charges. Osoitteessa
(13.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-beheads-four-overspying-charges/
gf): 12.10.2016: Galmudug forces recapture Godinlabe from Ahlu Sunna. Osoitteessa
(13.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/galmudug-forces-recapturegodinlabe-from-ahlu-sunna/
gg): 13.10.2016: Somalia: Calm Returns To Godinlabe After Gun Battle. Osoitteessa
(13.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-calm-returns-togodinlabe-after-gun-battle/
gh): 13.10.2016: A Kenyan among 2 ‘spies’ executed by Al Shabaab. Osoitteessa
(13.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/a-kenyan-among-two-spiesexecuted-by-al-shabab-in-jilib/
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gi): 13.10.2016: Land mine blast kills Three people in Somali capital. Osoitteessa
(14.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/land-mine-blast-kills-three-inmogadishu/
gj): 13.10.2016: Al shabaab raids AMISOM base in El Baraf town. Osoitteessa
(14.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-targets-amisombase-in-el-baraf-town/
gk): 13.10.2016: IED blast targets military convoy near Baidoa, 5 dead. Osoitteessa
(14.10.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/ied-blast-targets-army-convoynear-baidoa-7-dead/
gl): 17.10.2016: Pro-Govt Army Recapture Town After Shebab Retreat. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somali-troops-recapture-townafter-al-shabaab-retreat/
gm): 17.10.2016: Gunmen Murder Woman in Mogadishu. Osoitteessa (9.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-gunmen-kills-woman-in-mogadishu/
gn): 16.10.2016: AMISOM and Al Shabaab Swap Mortars in Qoryoley. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/amisom-and-al-shabaabexchange-mortar-fires-in-qoryoley-district/
go): 16.10.2016: Al shabaab seizes town from Somali military forces. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-seizes-town-fromsomali-military-forces/
gp): 18.10.2016: Scores killed in Al Shabaab attack on Afgoye town. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/scores-killed-in-al-shabaabattack-on-afgoye-town/
gq): 19.10.2016: Govt troops retake Afgoye as death toll jumps to 15. Osoitteessa
(9.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somalia-govt-troops-retakeafgoye-death-toll-rises-to-15/
gr): 20.10.2016: A journalist arrested for interviewing Al-Shabab leaders has been set
free. Osoitteessa (9.11.2016): a-journalist-arrested-for-interviewing-al-shabab-insomalia-has-been-set-free
gs): 20.10.2016: Heavy fighting erupts in Galkayo town. Osoitteessa (9.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/10/breaking-heavy-fighting-erupts-in-galkayotown/
gt): 9.11.2016: Somalia: 2 killed in separate attacks near Afgoye district. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/somalia-two-killed-seprateattacks-near-afgoye-district/)
gu): 9.11.2016: An Elder killed in drive-by-shooting in Mogadishu. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/a-prominent-elder-shot-dead-indrive-by-shooting-in-mogadishu/
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gv): 8.11.2016: Intense battle flares up again in Galkacyo. Osoitteessa (10.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/11/breaking-intense-battle-flares-up-again-ingalkacyo/
gw): 8.11.2016: Galkayo Civilians must be spared from fighting. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/somalia-galkayo-civilians-mustbe-spared-from-fighting/
gx): 8.11.2016: UN envoy warns failure to apply Galkayo ceasefire. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/un-envoy-voices-concern-overof-galkacyo-conflict/
gy): 10.11.2016: Unidentified fighter jets bomb Al shabaab base in Somalia. Osoitteessa (10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/unidentified-fighter-jetsbomb-al-shabaab-base-in-somalia/
gz): 7.11.2016: Al shabaab claims killing 5 AU soldiers in base attack. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/al-shabaab-attacks-amisombase-in-southern-somalia/
gå): 6.11.2016: Tension builds up in Abudwak after clan fight. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/tension-runs-high-in-abudwakcity-following-clan-fight/
gä): 6.11.2016: Death toll in Mogadishu car bombing rises to 22. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/death-toll-in-mogadishu-carbombing-rises-to-22/
gö): 5.11.2016: Al Shabaab says it killed 7 AU soldiers in raid. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/al-shabaab-says-it-killed-7-ausoldiers-in-somalia-attack/
ha): 3.11.2016: 6 dead, 10 injured in Abudwak tribal clashes. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/somalia-6-dead-10-injured-inabudwak-tribal-clashes/
hb): 10.11.2016: Ethiopian troops kill seven civilians in central Somalia. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/ethiopian-troops-kill-civilians-incentral-somalia/
hc): 8.11.2016: Elasha Biyaha DC survives assassination attempt. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/elasha-biyaha-administratorsurvives-assassination-attempt/
hd): 3.11.2016: Al shabaab behind attack on KDF, death toll rises to 4. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/al-shabaab-claims-credit-forattack-on-kdf-toll-rises-to-4/
he): 2.11.2016: Elder shot dead in Mogadishu, killers detained. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/elder-shot-dead-in-mogadishukillers-detained/
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hf): 2.11.2016: Unpaid Somali troops vacate Gofgadud town. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/unpaid-somali-troops-vacategofgadud-town/
hg): 2.11.2016: Suspected U.S. jets bomb Al shabaab base near Mogadishu. Osoitteessa (10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/suspected-u-s-jetsbomb-al-shabaab-base-near-mogadishu/
hh): 1.11.2016: Roadside bomb explosions targets African Union troops. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/somalia-roadside-bombexplosions-targets-african-union-troops/
hi): 1.11.2016: MP: Al shabaab ‘beheads 5 civilians’ in Tiyeglow town. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/mp-al-shabaab-beheads-5people-in-tiyeglow-town/
hj): 31.10.2016: KDF kills 140 al Shabaab attackers in Somalia. Osoitteessa
(10.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/kdf-kills-140-al-shabaabattackers-in-somalia/
hk): 10.11.2016: Puntland forces raid ISIS bases in Qandala city. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/puntland-naval-forces-attackisis-bases-in-qandala/
hl): 30.10.2016: One dead as Al shabaab attacks Hudur with mortars. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/one-dead-as-al-shabaabattacks-hudur-with-mortars/
hm): 30.10.2016: Al Shabaab seizes town from Govt troops, 15 killed. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-seizes-town-fromgovt-troops-15-killed/
hn): 30.10.2016: Suspected KDF jets bomb Al-shabab camp in Somalia. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/suspected-kdf-jets-bomb-alshabaab-camp-in-somalia/
ho): 30.10.2016: Body of beheaded man found in Tiyeglow: resident. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/body-of-beheaded-man-foundin-al-shabaab-held-area-say-residents/
hp): 28.10.2016: KDF jets bomb Al shabaab stronghold in Gedo region. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/kdf-jets-bomb-al-shabaabstronghold-in-gedo-region/
hq): 27.10.2016: Four soldiers killed, Two injured in Mogadishu attack. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/four-soldiers-killed-two-injuredin-mogadishu-attack/
hr): 27.10.2016: Al-shabab stages separate raids in Lower Shabelle. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-stages-separateattacks-in-lower-shabelle-region/
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hs): 27.10.2016: Concern for deteriorating humanitarian situation in Gaalkacyo.
Osoitteessa (11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/concern-fordeteriorating-humanitarian-situation-in-gaalkacyo/
ht): 25.10.2016: Four AU soldiers among 10 killed in base camp attack. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/four-au-soldiers-among-10killed-in-base-camp-bombing/
hu): 24.10.2016: Top Somali army general shot dead in Mogadishu. Osoitteessa
(11.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/somali-army-general-shot-deadin-mogadishu/
hv): 11.11.2016: Two civilians shot dead in Afgoye district. Osoitteessa (14.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/11/somalia-two-civilians-shot-dead-in-afgoyedistrict/
hx): 12.11.2016: Tribal fighting in central Somalia leaves 10 dead. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/heavy-clan-fighting-in-centralsomalia-leaves-10-dead/
hy): 13.11.2016: Allied forces retake town from Al Shabaab militants. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/south-west-state-forces-retaketown-from-al-shabaab/
hz): 23.10.2016: Al Shabaab raids Afmadow police station, 3 killed. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/al-shabaab-raids-jubbalandtroops-in-afmadow-3-killed/
hå): 20.10.2016: Well-Known Elder Shot Dead in Somali Capital. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/well-known-elder-shot-dead-insomali-capital/
hä): 24.10.2016: Three killed, 2 wounded in Mogadishu car bomb blast. Osoitteessa
(15.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/10/three-killed-2-wounded-inmogadishu-car-bomb-blast/
hö): 15.11.2016: 12 Al Shabaab fighters in ambush attack. Osoitteessa (16.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/11/amisom-12-al-shabaab-fighters-in-lowershabelle-region-attack/
ia): 15.11.2016: Al Shabaab militants retake Tiyeglow after massive raid. Osoitteessa
(16.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/al-shabaab-retakes-tiyeglowafter-massive-raid/
ib): 14.11.2016: Somali troops recapture Tiyeglow from Al Shabaab. Osoitteessa
(16.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/somali-troops-recapturetiyeglow-town-from-al-shabaab/
ic): 15.11.2016: Bus attack leaves two passengers injured. Osoitteessa (16.11.2016):
http://www.shabellenews.com/2016/11/gunmen-open-fire-on-civilian-bus-wound-2passengers/
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id): 14.11.2016: Al Shabaab kills senior official in Burhakabo attack. Osoitteessa
(16.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/al-shabaab-says-killed-seniorofficial-in-burhakabo-attack/
ie): 13.11.2016: Two soldiers dead, several injured in Mogadishu attack. Osoitteessa
(16.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/one-soldier-dead-two-injured-inmogadishu-attack/
if): 2.11.2016: KDF Forces Conduct Sweep in Beled Hawo, Raze Houses. Osoitteessa (16.11.2016): http://www.shabellenews.com/2016/11/kdf-forces-carry-outoperation-in-beled-hawo-town/
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