Respons
Somalia: Dhaniye-klanen
Problemstilling/spørsmål:
•

Er Dhaniye-klanen og Galgale én og samme klan?

•

Er det spesielle forhold knyttet til klanen(e)?

Galgale

Galgale (også omtalt som Gal Gallos eller Noh Mohamoud) er ifølge blant annet OCHA
(2002) opprinnelig en Darood-Majerteen-subklan som slo seg ned i Mogadishu-traktene for
flere generasjoner siden. Her allierte den seg med Hawiye Abgal-klanen, og var ansett som
støttespillere av det tidligere Barre-regimet. Dette førte til at mange Galgale-klansmedlemmer
ble drept etter regimets fall i 1991 (ambassaden i Nairobi, juni 1996; IRB 1998;
Udlændingestyrelsen 2003). Medlemmer av denne klanen har deretter stort sett levd som
internt fordrevne i Sør-Somalia. Det hevdes at Galgale er en minoritetsgruppe med tilsvarende
status som Midgan-gruppene. De har spesialisert seg yrkesfaglig som treskjærere og lignende
(Gundel 2009). Galgale (også skrevet Galgallo, Galgala, Galgalla) er for øvrig også et
stedsnavn i Bari-regionen i Puntland, og i Etiopia.
Dhaniye

Ulike kilder omtaler Dhaniye ulikt. UNHCR (1994) har oppført Dhaniye som en subklan
under Darood-Majerteen-Galgale i én klanoversikt, med klanrekken Dhaniye-Rer Mahad-Rer
Dakid. To Hawiye Abgal-kilder opplyser derimot, uavhengig av hverandre, at Dhaniye er en
Hawiye-subklan under Abgal-Harti-Warsangeli. Landinfo kjenner ikke til skriftlige kilder
som omtaler Dhaniye utover den omtalte UNHCR-oversikten fra 1994, og det foreligger
heller ingen andre kilder, verken muntlige eller skriftlige, som kobler de to sammen.1
Landinfo mener det derfor kan være grunn til anta at dette er to ulike klaner.

1

Søk er gjort via Google og ved å gjennomgå tilgjengelig informasjon – papirbasert og elektronisk– om og fra Somalia, blant
annet i landinformasjonsportaler som www.ecoi.net (drevet av statlige europeiske landkunnskapsenheter og ikke-statlige
organisasjoner i samarbeid) og www.refworld.org (drevet av UNHCR).
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Den ene Hawiye Abgal-kilden forklarer at Dhaniye betyr ”han som henter vann (langt borte
fra)”, og ifølge et sagn befant en gravid kvinne (gift med en mann fra Abgal-klanen) seg ved
vannposten langt unna familiens hjem. Der satte fødselen i gang, og hun fødte en sønn. Først
et par dager senere ble hun funnet drept av hyener. Barnet var i live, og fikk navnet Dhaniye. I
oppveksten la faren merke til at gutten var annerledes enn sine søsken, og han begynte å tvile
på at dette kunne være hans sønn – kanskje var han forbyttet ved fødselen?
Denne myten brukes til å forklare hvorfor Dhaniyes etterkommere og deres slektslinje har fått
en litt annen status enn andre Hawiye-slektslinjer – de anses av andre klaner for å være lite
aktuelle ekteskapspartnere, fordi opphavet deres regnes som usikkert. Identitet og slektskapstilhørighet er grunnleggende i somalisk sammenheng, og i et så viktig anliggende som
ekteskap, som jo er basisen i samfunnet, er partnervalg viktig. Ekteskap med personer fra
lavstatusklaner som Midgan eller Jareer, eller personer med ukjent opphav, er utenkelig for
mange. Dhaniye er imidlertid ikke sosialt stigmatisert på samme måte som Midgan-gruppene,
de er Hawiye og nyter godt av samme beskyttelse som andre Hawiye, og de har heller ikke
særskilte yrker.
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 politidepartementet 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.

Referanser

Skriftlige kilder
•

Gundel, Joakim (2009, desember). Clans in Somalia. Report on a lecture by Joakim
Gundel, COI Workshop Vienna, 15 May 2009 (revised edition). Wien: ACCORD.
Tilgjengelig fra http://www.ecoi.net/file_upload/90_1261130976_accord-report-clansin-somalia-revised-edition-20091215.pdf [lastet ned 14. september 2010]

•

IRB, dvs. Immigration and Refugee Board of Canada (1998, 1. oktober). Montreal:
IRB. Tilgjengelig fra http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6abd30.html [lastet ned
14. september 2010]

•

OCHA, dvs. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2002, august).
A study on minorities in Somalia. Tilgjengelig fra http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/76E68B26463E184E802570
B70059F73A/$file/MinoritiesSomaliaUNCU+OCHAJul02draft.pdf [lastet ned 14.
september 2010]
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•

Udlændingestyrelsen (2003, mars). Sikkerheds -og beskyttelsesforhold for
minoritetsbefolkninger, kvinder og børn i Somalia. Rapport fra fact-finding mission til
Nairobi og Eldoret, Kenya 11.-25. januar 2003. København: Udlændingestyrelsen.
Tilgjengelig fra http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/2E99EBC8-1151-4EE6BCEC-D547DEA7F2D0/0/Somalia_dk_2003_ny.pdf [lastet ned 14. september 2010]

•

UNHCR (1994, 2. mai). Tribes of Somalia. Nairobi: UNHCR. [Upublisert
manuskript.]

Muntlige kilder
•

Den norske ambassaden i Nairobi. Brev 10. juni 1996 og e-post 6. mai 2005.

•

Somalisk ressursperson. Samtale oktober 2007.
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