
 
 

Respons 

Somalia: Massearrestasjoner og reaksjoner mot personer 
som mistenkes for å være al-Shabaab-medlemmer 

 

• Hvordan foregår en massearrestasjon? 

• Hvilke personer arresteres i slike operasjoner? 

• Hva skjer med dem som blir arrestert? 

• Hva skjer med personer som mistenkes for å være al-Shabaab-medlemmer? 

• Hvilke reaksjoner risikerer disse personene? 

Kilder og begrensninger 
Informasjon om forholdene som tas opp i denne responsen, er fragmentert og vanskelig å 
etterprøve. Responsen bygger både på åpne kilder og kilder som Landinfo har møtt. 
Sistnevnte kilder er anonymisert av hensyn til eventuelle konsekvenser for deres 
arbeidssituasjon. Enkelte steder i responsen vises det til inntrykk basert på informasjon fra 
somalisk media. Somalisk media gir iblant feilaktig informasjon uten at dette dementeres 
senere, men gir innblikk i forhold som i liten grad belyses av andre kilder. Inntrykkene 
baserer seg på et begrenset antall kilder, og bør således brukes med varsomhet. 

Det er også viktig å understreke at det somaliske statsapparatet har svært begrenset kapasitet. 
Dette gjelder særlig utenfor Mogadishu, der myndighetene (Somali Federal Government – 
SFG) omfatter aktører med varierende grad av lojalitet til regjeringen. Myndighetenes 
handlemønster og reaksjoner mot personer som mistenkes for å være al-Shabaab-medlemmer, 
vil således kunne variere. 

Massearrestasjoner 
Al-Shabaab har fortsatt tilstedeværelse og evne til å gjennomføre angrep i områder som 
myndighetene og deres støttespillere har inntatt. Al-Shabaabs agenter opererer blant 
sivilbefolkningen og er derfor vanskelige å identifisere. Massearrestasjoner er et tiltak fra 
myndighetene for å avsløre al-Shabaab-medlemmer i sivilbefolkningen. Slike operasjoner 
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foregår med ujevne mellomrom og har blitt en normal del av det somaliske nyhetsbildet. 
Massearrestasjoner i store byer omtales vanligvis av media. Omtalen er generell, men gir 
likevel et bilde av hvordan slike operasjoner utspiller seg. Landinfos inntrykk er at 
massearrestasjoner normalt foregår ved at styrker tilknyttet SFG, herunder politi og 
sikkerhetstjenesten (National Intelligence and Security Agency – NISA), ofte med støtte fra 
Den afrikanske unions styrker i Somalia (African Union Mission to Somalia – AMISOM), 
sperrer av et gitt område, gjerne før soloppgang, for så å foreta våpensøk fra hus til hus og 
kontrollere personer som befinner seg i området. 

Vårt inntrykk er at slike operasjoner hovedsakelig finner sted i kjølvannet av at myndighetene 
har overtatt et område som tidligere var kontrollert av al-Shabaab (se for eksempel Mubarak 
2012, BBC 2012 og RBC Radio 2014c), og etter at det i området har funnet sted et  
al-Shabaab-angrep (Human Rights Watch 2014, s. 11-13) eller drap på myndighets- eller 
prominente forretningspersoner (se for eksempel KeydMedia 2013a og Garowe Online 2015). 
Slike operasjoner kan også finne sted før politiske konferanser eller andre viktige hendelser 
(se for eksempel Goobjoog News 2014). 

Antall arresterte varierer. I store operasjoner kan mange hundre personer bli arrestert.1 Ifølge 
Human Rights Watch (2014, s. 13) arresteres personer uten at det foreligger bevis for at de 
har gjort noe galt. Vilkårligheten underbygges av det store antallet personer som arresteres 
(og løslates). Landinfos inntrykk er at det i hovedsak er unge menn2 som arresteres, og at de i 
stor grad arresteres fordi de befinner seg i området. Dette utelukker selvsagt ikke at personer 
også blir arrestert på bakgrunn av tips, tidligere mistanke eller våpenfunn. 

Avhør og varetekt 
De arresterte tas med til avhør i regi av NISA. Avhørene foregår på politistasjoner eller andre 
steder tilknyttet sikkerhetsstyrkene. Bilder fra slike hendelser viser at personer kan få bind for 
øynene før de føres bort (se for eksempel KeyMedia 2013 og Human Rights Watch 2014,  
s. 12). Ifølge en representant for en internasjonal organisasjon som Landinfo møtte under en 
informasjonsinnhentingsreise i februar 2015, løslates de aller fleste etter avhør (kilde A, møte 
i Nairobi 9. februar 2015). Dette er i tråd med informasjon som Landinfo har innhentet fra 
andre kilder på tidligere reiser (Landinfo 2013, s. 8; Landinfo & Udlændingestyrelsen 2013,  
s. 15). Media oppgir normalt ikke hvor mange som løslates etter en massearrestasjon. De få 
artiklene som gir slik informasjon, underbygger ovennevnte. I en artikkel fra desember 2014 
vises det for eksempel til at 198 av 228 personer ble løslatt få timer etter at de ble arrestert 
(Sabahi 2014c). 

Det er uklart hva som avgjør hvorvidt en person blir løslatt eller forblir i varetekt. I en artikkel 
fra Somalia Report av 2012, vises det til at arresterte i Mogadishu på denne tiden ble bedt om 

1 KeydMedia (2015) viser for eksempel til at nesten 500 personer ble arrestert under en operasjon i mai 2015. 
Ifølge Horseed Media (2015; 2014) ble over 500 personer arrestert i en operasjon i februar 2015, mens over 200 
personer ble arrestert i en operasjon i desember 2014. KeydMedia (2013b) viser til en operasjon i desember 
2013, der 1000 personer ble arrestert. Alle disse operasjonene fant sted i Mogadishu. 
2 I begynnelsen av august 2014 fikk sikkerhetsstyrker ordre om også å arrestere foreldre til personer som 
mistenkes for å være medlemmer av al-Shabaab (RBC Radio 2014b). Faren til et påstått al-Shabaab-medlem skal 
samme måned ha blitt dømt til et halvt års fengsel for å ha feilet i oppdragelsen av sønnen, som ble dømt til 
døden for drap (Harar24 2014). Landinfo kjenner ikke til i hvilken grad dette er utbredt. 
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å ringe kjente (Mubarak 2012). Dersom noen gikk god for dem, spesielt noen som var 
tilknyttet myndighetene, ble de løslatt. Det er uklart i hvilken grad dette er vanlig praksis, men 
sosiale forbindelser og klantilhørighet har generelt stor betydning i Somalia. Artikkelen viser 
også til at personer kunne kjøpe seg fri. Også andre kilder har tidligere vist til at 
familiemedlemmer kan eller må betale for å få personer løslatt (Landinfo & 
Udlændingestyrelsen 2013, s. 15). Korrupsjon er svært utbredt i Somalia3, og det er derfor 
nærliggende å anta at slik betaling fortsatt forekommer. Omfanget av dette er imidlertid 
ukjent. 

Det er uklart hvorvidt personer som ikke blir løslatt etter en massearrestasjon, blir sittende 
samme sted eller om de flyttes til et nytt fengsel. Dette kan trolig variere. I Mogadishu finnes 
det både formelle fengsler, som Central Prison og Criminal Investigation Department (CID), 
men også mange uformelle fengsler. I 2012 foretok FN en vurdering av forholdene i 
Mogadishu Central Prison. Funnene ble publisert i en rapport av september 2012. Ifølge 
rapporten satt voksne varetektsfengslede menn på denne tiden normalt adskilt fra de som 
sonet dom (UNPOS, UNICEF & UNODC 2012, s. 29). For øvrig viser rapporten til en rekke 
kritikkverdige forhold i fengselet, herunder overbefolkning og dårlige helseforhold. 

Central Prison var under renovering i 2014 (Sabahi 2014a), men trolig er rapportens generelle 
bilde av fengselsforholdene i Sør-Somalia fortsatt gyldig. Kilde A, som hadde besøkt mange 
fengsler i ulike deler av Somalia, bekreftet dette (møte i Nairobi 9. februar 2015). Kilden 
forklarte også at den enkelte fengselsdirektør, spesielt utenfor Mogadishu, har stor makt og 
innflytelse over hvordan den enkelte fange har det. Korrupsjon er utbredt, og situasjonen for 
den enkelte fange kan påvirkes gjennom bestikkelser og klanforbindelser. 

Rettsprosess og straff 
Saker som omhandler personer som anklages for å være medlemmer av al-Shabaab, 
behandles siden august 2011 av militære domstoler (Human Rights Watch 2014, s. 10). En 
militær domstol består av tjenestegjørende offiserer, som kan ha begrenset juridisk 
kompetanse (s. 1 og 23). De fleste høringer i Mogadishu finner sted i Central Prison (s. 34). I 
avsidesliggende områder opererer mobile domstoler (s. 2). Human Rights Watch publiserte i 
mai 2014 en rapport som fokuserer på rettssikkerheten for tiltalte ved militære domstoler.4 
Rapporten understreker at uavhengige observatører har begrenset adgang til rettsprosessen, 
men avdekker en rekke kritikkverdige forhold (s. 26). 

I henhold til Somalias provisoriske grunnlov (Provisional Constitution 2012) skal alle 
personer som arresteres, stilles for en domstol innen 48 timer, jf. artikkel 35(5). Somaliske 
myndigheters kapasitet er imidlertid svært begrenset. Human Rights Watch (2014, s. 24) viser 
til tilfeller i Mogadishu, der mistenkte ble holdt i opptil et halvt år uten anklage. Situasjonen 
er enda verre utenfor Mogadishu. Her viser Human Rights Watch (2014, s. 25) til at personer, 
som ble arrestert i Baidoa etter at SFG/AMISOM tok byen i februar 2012, ble holdt i over ett 
år uten å bli stilt for en domstol. Dette er i tråd med informasjon fra kilde A, som forklarte at 

3 Transparency International rangerte Somalia som verdens nest mest korrupte land i 2014 (Corruption 
Perceptions Index 2014). 
4 Funnene i rapporten baserer seg på over 30 intervjuer med tiltalte, slektninger av tiltalte, forsvarere, 
myndighetsrepresentanter og andre (Human Rights Watch 2014, s. 8). 
 

Respons Somalia: Massearrestasjoner og reaksjoner mot personer som mistenkes for å være al-
Shabaab-medlemmer 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 5. JUNI 2015 3 

 

                                                 

http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no


rettssystemet ikke er i stand til å håndtere det høye antallet mistenkte (møte i Nairobi  
9. februar 2015). 

I Mogadishu kan tiltalte bistås av en advokat, men muligheten begrenses av få tilgjengelige 
advokater (s. 15-16). Det er uklart om ubemidlede har rett til advokat. Muligheten til juridisk 
bistand er enda mer begrenset utenfor Mogadishu, da de få advokatene som finnes i Sør-
Somalia, hovedsakelig befinner seg i hovedstaden. Advokater gis videre liten tid til å 
forberede seg. Iblant møtes tiltalte og advokat bare noen minutter før saken skal opp for 
retten. I enkelte tilfeller har det etter massearrestasjoner blitt avholdt masserettssaker, der 
mange mistenkte har blitt dømt samtidig (s. 12). 

Beviskravene er uklare. Domfellelser omtales fra tid til annen av media, men informasjon om 
bevisgrunnlaget er begrenset og vag. Enkelte kilder viser til at det ble funnet våpen i hjemmet 
til den dømte (se for eksempel RBC Radio 2014a). Andre kilder viser til tilståelser (se for 
eksempel Sabahi 2014b og Shansheeg 2015). Rapporten fra Human Rights Watch 
dokumenterer ikke bruk av tortur eller annen tvang for å frembringe bevis, men viser til at 
flere tiltalte forklarte at de ble mishandlet i varetekt, spesielt i fengsler tilknyttet NISA  
(2014, s. 28). Human Rights Watch vurderer forklaringene som troverdige. 

Ifølge Human Rights Watch (2014, s. 21) tiltales personer som mistenkes for al-Shabaab-
medlemskap normalt under artikkel 221 i den somaliske straffeloven (Somalia: Penal Code 
1964): 

Art. 221 (Armed insurrection against the powers of the state): 
1. Whoever promotes an armed insurrection against the powers of the state shall be 

punished with imprisonment for life, and, where the insurrection ensures, with death. 
2. Persons who participate in the insurrection shall be punished with imprisonment from 

three to fifteen years. 
3. An insurrection shall be deemed to be an armed insurrection even though the arms are 

merely kept in a place of deposit. 
I tråd med innholdet i ovennevnte artikkel, viser medieartikler at påståtte al-Shabaab-
medlemmer kan dømmes til dødsstraff eller fengselsstraff av varierende varighet, inntil 
livstid. Ifølge Amnesty International (2015, s. 60-61) ble minst 13 personer henrettet og 42 
dømt til døden av somaliske myndigheter i 2014. Påståtte al-Shabaab-medlemmer utgjorde 
flertallet av de henrettede (Bader 2014).5 Henrettelsene skjer normalt ved skyting6. 

Landinfo har ingen oversikt over hvor mange som har blitt dømt til fengsel for å være medlem 
av al-Shabaab, og det er uklart hvordan straffeutmålingen foretas. Informasjon fra et 
begrenset antall medieartikler gir inntrykk av at militærdomstoler anvender en vid tolkning av 
hva som utgjør al-Shabaab-medlemskap, da også personer som er funnet skyldig i å ha gitt 
informasjon eller husly til al-Shabaab, omtales som medlemmer (se for eksempel Shansheeg 
2015).7  

5 Tallet omfatter også personer tilknyttet det somaliske militæret, som ble funnet skyldig i for eksempel drap på 
sivile. 
6 I Mogadishu bindes dødsdømte normalt til en påle og får en hette over hodet før en eksekusjonspelotong 
avretter vedkommende fra kloss hold. Se for eksempel Bader (2014). 
7 Det er velkjent at al-Shabaab bruker informanter. Rekruttering av informanter skjer blant annet gjennom 
intimidering, trusler om og bruk av vold (Botha & Abdiel 2014, s. 13). Det kan derfor være grunn til å stille 
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Medieartiklene gir også inntrykk av at det først og fremst er påståtte al-Shabaab-medlemmer 
som er funnet skyldig i å ha begått drap eller vært involvert i terrorangrep, som dømmes til 
døden. Grensen mellom involvering i angrep og annen befatning med al-Shabaab synes 
imidlertid å være flytende. Sabahi (2014b) viser for eksempel til at et angivelig al-Shabaab-
medlem ble dømt til døden for drap, mens to andre påståtte medlemmer ble dømt til ti års 
fengsel for å ha gitt husly og beskyttelse til al-Shabaab-medlemmer. KeydMedia (2014) viser 
til at et påståtte al-Shabaab-medlem ble henrettet for å ha vært involvert i et angrep mot 
presidentpalasset i Mogadishu, mens to andre påståtte al-Shabaab-medlemmer ble henrettet 
for å ha drept en person. RBC Radio (2014a) viser til at fire påståtte al-Shabaab-medlemmer 
ble henrettet. En av disse skal ha blitt henrettet for å ha stått bak et bombeangrep mot et hotell 
i Mogadishu, to for å ha skutt og drept en person, mens den siste ble henrettet for å ha 
oppbevart en bombekaster med ammunisjon. Bombekasteren skal ha blitt brukt av al-Shabaab 
i angrep. Ifølge Shansheeg (2015) ble fem personer dømt til straffer på mellom fem og ti års 
fengsel for å ha gitt informasjon, beskyttelse og gjemmested til al-Shabaab. 

Klageinstansen, Supreme Military Court, ble reetablert i 2012 (Human Rights Watch 2014,  
s. 28). Mange dømte nektes imidlertid muligheten til å klage (s. 29). Klagen må dessuten 
fremsettes i Mogadishu, noe som gjør det utfordrende for personer som er dømt av mobile 
domstoler utenfor hovedstaden å benytte seg av muligheten (s. 30). Laetitia Bader (2014), 
Afrika-etterforsker for Human Rights Watch, viser også til et eksempel der et påstått  
al-Shabaab-medlem ble fratatt muligheten til å klage ved at dommen ble eksekvert bare to 
uker etter domfellelsen. 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 omtales. 

spørsmål ved hvorvidt informanter nødvendigvis er al-Shabaab-medlemmer. En representant for en internasjonal 
organisasjon (kilde F), som Landinfo møtte under informasjonsinnhentingsreisen til Somalia i februar 2015, 
forklarte at al-Shabaab også presser sivile til å utføre andre oppgaver for dem (møte i Mogadishu, 10. februar 
2015). Kilden nevnte for eksempel at al-Shabaab iblant ber familier om å forlate hjemmet sitt for en periode, 
hvorpå al-Shabaab bruker stedet til lagring av våpen, trening og andre forberedelser før et angrep. Ifølge kilde F 
fremsettes slike henvendelser normalt som en indirekte trussel, ofte på telefon, ved at al-Shabaab understreker at 
de har oversikt over familiens medlemmer og deres oppholdssteder. Familier etterkommer derfor normalt slike 
krav av frykt for å bli drept. Al-Shabaab kompenserer imidlertid familiene økonomisk ved å betale husleie og 
dekke andre utgifter i den aktuelle perioden. 
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