Respons
Somalia: Hawiye-klanen Ajuraan og Reer Hamar
Problemstilling/spørsmål:


Tilhører Hawiye-klanen Ajuraan Reer Hamar?

Ajuraan er ikke en Reer Hamar/Benadir-gruppe, men en Hawiye-klan. Ifølge den britiske
antropologen I.M. Lewis kan Hawiye-klanen deles inn i to hovedseksjoner: Bah Arbera og
Bah Girei (Lewis 1955). Bah Arbera består av klanene Raranle, Askul (Haskul), Karanle,
Murusade og Wadar. Bah Girei er den største seksjonen, og de største Hawiye-klanene
tilhører denne, som igjen er delt i tre seksjoner: Gurgate, Jiambelle og Gogondovo. Til
Gurgate hører blant annet Haber Gedir, Abgal-klanene og Duduble. Til Jiambelle hører for
eksempel Ajuraan og Hintere, og til Gogondovo hører Galjeel, Degodiya og Badi-addo
(Wikipedia 2012).
Ajuraan-klanens historie og posisjon er (i likhet med andre somaliske klaner) basert på
muntlige overleveringer, og det er derfor alltid rom for fortolkning. Den amerikanske
historikeren Lee V. Cassanelli er den som har skrevet mest uttømmende om Ajuraan, i boken
The shaping of Somali history. Reconstructing the history of a pastoral people, 1600-1900
(Cassanelli 1982).
For øvrig er Ajuraan svært knapt omtalt, og det er svært usikkert hvor bevisste Ajuraanmedlemmer i dag er på sin fortid. Når det gjelder Ajuraan-underklaner, er disse omtalt i
Identities on the move: Clanship and pastoralism in northern Kenya (Schlee 1989). Ifølge
denne kilden hadde Ajuraan syv etterkommere (det vil si forfedre til ulike subklaner). Seks av
disse hadde felles mor, mens den siste, Walemugge, hadde en annen mor. De seks med felles
mor er Sanle, Saalemugga, Dhaqse, Dhaqsoro, Beddan og Bedbedaam. Noen av disse
subklanene er, ifølge samme kilde, spredt blant andre klaner og grupper, og er slik sett tapt for
Ajuraan-klanen.
Det finnes imidlertid Reer Hamar-grupper som kan ha Ajuraan-røtter. Dette gjelder blant
annet Moorshe, og Begedi Aba Saad-slektslinjene Arfale og Reer Xaaji (Haji), som hevder å
stamme fra Ajuraan. Men dette betyr ikke at Ajuraan er Reer Hamar (Luling 2007).
Ajuraan-klanens situasjon i dag er etter alt å dømme sammenfallende med den øvrige
befolkningen i oppholdsområdene.
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne
løse sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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