Respons
Etiopia: Spesialpolitiet (Liyu Police) i Somaliregionen
•

Hvilke oppgaver har Liyu Police?

•

I hvilke områder opererer Liyu Police og hvor synlig er deres tilstedeværelse?

•

I hvilken grad holdes medlemmer av Liyu Police ansvarlige for overgrep?

•

Hvem rekrutteres til Liyu Police og hvordan foregår rekrutteringen?

•

Driver Liyu Police tvangsrekruttering?

•

Rekrutter Liyu Police personer under 18 år?

Innledning

Denne responsen omhandler spesialpolitiet i Somaliregionen 1, det såkalte Liyu Police (liyu
betyr «spesial» på amharisk). 2 Informasjon om forhold i Somaliregionen, inkludert Liyu
Police, er svært begrenset. Dette skyldes blant annet at etiopiske myndigheter fører streng
kontroll med internasjonal tilstedeværelse i regionen og således begrenser muligheten for
uavhengig rapportering om forhold i regionen. Responsen baserer seg i stor grad på
informasjon innhentet under en informasjonsinnhentingsreise til Addis Ababa og
Somaliregionen i april 2016. Under reisen møtte Landinfo en rekke ressurspersoner med ulik
bakgrunn og svært god innsikt i Somaliregionen. Alle kildene ga uttrykk for at forhold i

1

Etiopia er en føderasjon bestående av ni etniske regionalstater (kilil) og to føderaladministrerte bystater
(astedader). Somaliregionen er en av regionalstatene og baserer seg på den delen av Etiopias befolkning som er
etnisk somalisk. Somaliregionen omtales iblant som «Ogaden». Etter Landinfos vurdering er detpolitisk ladet å
omtale regionen som Ogaden. Ogaden er den dominerende klanen i Somaliregionen. Regionen er imidlertid også
hjemstedet til en rekke andre klaner. I denne responsen brukes derfor utelukkende begrepet Somaliregionen.

2

Kilde A (møte i Addis Ababa, april 2016) forklarte at alle regionalstatene i Etiopia unntatt Harar har egne
spesialpoliti. Disse har ulike kamuflasjeuniformer og er underlagt den respektive regionaladministrasjonen. Det
er uklart for Landinfo hvorvidt også spesialpoliti i andre regioner omtales som Liyu Police. I denne responsen
bruker Liyu Police utelukkende om spesialpolitiet i Somaliregionen. Ifølge kilde A har etiopiere begynt å
referere til spesialpoliti som «Agazi», en betegnelse som tidligere har vært forbeholdt den etiopiske hærens
spesialstyrker.
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regionen er svært sensitive. Samtlige kilder er følgelig anonymiserte av hensyn til deres
arbeidssituasjon og sikkerhet.
Bakgrunn og oppgaver

Liyu Police ble opprettet i kjølvannet av at separatistgruppen Ogaden National Liberation
Front (ONLF) i april 2007 angrep oljefeltet ved Abole. Angrepet resulterte i at det etiopiske
forsvaret (Ethiopian National Defence Force – ENDF) eskalerte sine operasjoner mot ONLF i
Somaliregionen. Fra oktober 2007 erstattet lokale myndighetsmilitser ENDF i frontlinjen mot
ONLF. 3 De lokale myndighetsmilitsene ble etter hvert igjen erstattet av Liyu Police (kilde A,
møte i Addis Ababa, april 2016). Styrken ble opprettet av nåværende regionalpresident Abdi
Mohamed Omar (kjent som Abdi Iley), da han var sjef for det regionale justis- og
sikkerhetskontoret («Regional Bureau of Justice and Security»). Kildene gir imidlertid
divergerende informasjon om tidspunktet for opprettelsen. Professor Tobias Hagmann (2014,
s. 49) viser til at opprettelsen fant sted i 2009. Human Rights Watch (HRW 2012) viser til at
Liyu Police ble opprettet i 2007 og at styrken allerede i 2008 var fremtredende.
Kildene som Landinfo møtte under reisen i april 2016 var omforente om at Liyu Police i dag
ikke bare er ansvarlig for å bekjempe ONLF, men også for å beskytte grensen og håndtere
sikkerhetsutfordringer i regionen generelt. 4 Kilde B (møte i Addis Ababa, april 2016) viste til
at Liyu Police har vært svært effektive i å bekjempe ONLF, og at ONLF i dag er vesentlig
svekket. 5 Etter Landinfos forståelse utgjør al-Shabaab-infiltrasjon fra Somalia i dag en minst
like stor utfordring. 6
Liyu Police løser disse oppgavene blant annet ved å operere veikontrollposter i regionen og
drive patruljevirksomhet i grenseområdene. For øvrig preges sikkerhetssituasjonen i
Somaliregionen av klankonflikter, som stadig blusser opp (kilde E og F, møter i Addis Ababa,
april 2016). 7 Kilde G (møte i Addis Ababa, april 2016) påstod at Liyu Police har en tendens
til å støtte Ogaden-klaner når det oppstår klankonflikt.
Det er noe uklart i hvilken grad Liyu Police innehar ordinære politioppgaver. Kilde A
understrekte at Liyu Police sin opplæring først og fremst er av militær art. Kilde C viste
imidlertid til at lokalbefolkningen har begynt å omtale Liyu Police bare som «politiet».

3

Dette er nærmere omtalt i Landinfos respons om Den etiopiske hæren i Somaliregionen av 3. juni 2016.

4

Kilde A forklarte at en rekke myndighetsaktører har i oppgave å beskytte grensen, herunder føderalpolitiet,
ENDF og Liyu Police. Føderalpolitiet har blå kamuflasjeuniformer.

5

Ifølge kilde C (møte i Jijiga, april 2016) består ONLF i dag bare av «noen få hundre» krigere. Disse
gjennomfører i all hovedsak bakholdsangrep mot myndighetsstyrker langs hovedveier i rurale områder. En egen
respons fra Landinfo om ONLF er under utarbeidelse.

6

Den militante islamistorganisasjonen al-Shabaab opererer hovedsakelig i Somalia. Etiopiske styrker, både
utenfor og innenfor Den afrikanske unions styrker i Somalia (AMISOM), kriger mot al-Shabaab i Sør-Somalia.
Kilde A forklarte at al-Shabaab derfor ønsker å gjennomføre terrorangrep i Addis Ababa, som også er sete for
Den afrikanske union. Somaliregionen utgjør i denne sammenheng en buffersone, som al-Shabaab må ta seg
gjennom for å nå Addis Ababa. Ifølge kilde A og kilde D (møte i Jijiga, april 2016) tar al-Shabaab seg hyppig
inn i Somaliregionen.
7

Klankonflikter dreier seg vanligvis om kontroll over vann, beiteland og andre ressurser, men også om
administrative grenser og tilgang til statlige ressurser som følger av administrativ representasjon.
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Somaliregionen har et eget regionalt politi,8 men ifølge kilde D (møte i Jijiga, april 2016) er
det Liyu Police som har den reelle politimyndigheten i regionen. Landinfo bemerket selv
under reisen i april 2016 at det regionale politiet, i motsetning til Liyu Police, var
iøynefallende fraværende.
Tilstedeværelse og synlighet i og utenfor Somaliregionen

Liyu Police er kledd i ørkenfarget kamuflasjeuniform (beige, lysegrønn, brun og svart).
Uniformen gjør at Liyu Police ved første øyekast kan forveksles med ENDF, men er likevel
særegen (kilde A). 9 Under Landinfos reise i april 2016 var Liyu Police svært synlige i
gatebildet. I Jijiga by bemannet de tallrike veikontrollposter og stod vakt langs gatehjørner i
byen. De opptrådde to eller flere sammen, og var bevæpnet med automatgeværer og ulike
typer slagvåpen. Ifølge kilde A har Liyu Police også tilgang til tyngre våpen som
maskingeværer. Landinfo observerte også flere uniformerte Liyu Police som tydeligvis ikke
var i tjeneste. Disse var ubevæpnede og sosialiserte med sivilbefolkningen. Også langs
hovedveien fra Jijiga til grensebyen Wajale bemannet Liyu Police en rekke veikontrollposter.
Veikontrollpostene utenfor Jijiga var av mer permanent art og hadde høyere bemanning enn
postene i byen.
Etter Landinfos forståelse var Liyu Police opprinnelig kun til stede i de delene av
Somaliregionen som utgjør kjerneområdene til Ogaden-klanen, det vil si de daværende
distriktene/sonene Fik, Degehabur, Gode, Korahe og Werder. 10 Ifølge kilde A og D opererer
imidlertid Liyu Police i dag i hele regionen. Dette er i tråd med at Liyu Police er ansvarlig for
å håndtere sikkerhetsutfordringer i regionen generelt. Det er uklart når Liyu Police utvidet sin
tilstedeværelse.
Hagmann (2014, s. 49) har tidligere estimert at Liyu Police består av mellom 10 000 og
15 000 medlemmer. 11 Kilde C anslo imidlertid at styrken i dag har cirka 42 000 medlemmer.
Etter Landinfos vurdering indikerer dette at Liyu Police har vokst betraktelig de siste årene,
noe som er i tråd med at styrken har fått utvidete oppgaver i regionen. Somaliregionen er
imidlertid svært stor og veinettet er svært dårlig (kilde E, H og I, møter i Addis Ababa, april
2016). Liyu Police sin mobilitet, og dermed deres tilstedeværelse i rurale områder, begrenses
også av at mange veier blir ufremkommelige under regntidene (kilde C). 12 Liyu Police sine

8

Regionalpolitiet i Somaliregionen har blå uniformer (lyseblå skjorte og mørkeblå bukse), uten
kamuflasjemønster.
9

Liyu
Police
sin
uniform
er
godt
synlig
på
følgende
bilde:
https://www.flickr.com/photos/ipsnews/14346274157. For øvrig består ENDF i liten grad av etniske somaliere
(se Landinfos respons av 3. juni 2016 om ENDF i Somaliregionen).
10

Distriktene/sonene Fik, Gode og Werder ble senere omdøpt til henholdsvis Nogob, Shabelle og Dollo. Ifølge
kilde D (e-post 3. mai 2016) ble Nogob tidligere i år delt i to distrikter/soner: Nogob og Erar.
11

Hagmann baserer seg på en artikkel i The Guardian (Quinn 2013), som igjen refererer til informasjon fra et
internt dokument i det britiske departementet for utviklingshjelp (Department for International Development).
Det fremkommer ikke når eller hvor denne informasjonen ble innhentet.
12

Somaliregionen har to årlige regntider: Gu og Deyr (DPPB 2004, s. 2). I distriktene/sonene Sitti (Shinile) og
Fafan (Jijiga) varer regntidene normalt fra slutten av mars til slutten av mai (Gu) og fra slutten av juli til slutten
av september (Deyr). I de øvrige distriktene/sonene inntreffer regntidene normalt fra midten av april til slutten av
juni (Gu) og fra tidlig oktober til slutten av desember (Deyr). Selv under regntidene kan det gå flere uker uten at
det regner, og periodevis kan det regne i tørketidene. Nedbørsmengden kan variere veldig fra år til år.
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kjøretøyer er typisk Toyota pickuper. Disse er gjerne malt i ulike kamuflasjemønstre. Noen
biler har sirener og politiskilt (kilde A).
På bakgrunn av ovennevnte er Landinfo av den oppfatning at Liyu Police har tilstedeværelse i
byer og i større landsbyer langs hovedveier i hele Somaliregionen, men at de ikke
nødvendigvis er til stede i enhver landsby. Deres tilstedeværelse i rurale områder kan være
situasjonsavhengig.
En rekke nyhetsmeldinger i 2015 viser til at Liyu Police har vært involvert i kamper og andre
hendelser på somalisk side av grensen. 13 Kilde C og J (møter i Nairobi, januar 2016) bekreftet
at Liyu Police opererer i Sør-Somalia.
I januar 2016 dukket det opp påstander om at Liyu Police ble brukt mot demonstrasjoner blant
annet i bystaten Dire Dawa og i Benedo i regionalstaten Oromia (Iaccino 2016). Under reisen
i april 2016 viste også kilde D til rykter om at Liyu Police hadde begynt å operere på oromisk
side av delstatsgrensen. Etter Landinfos vurdering er kildegrunnlaget for begrenset til å ta
stilling til hvorvidt dette medfører riktighet, men det kan ikke utelukkes.
Ansvarlighet

Det foreligger liten tvil om at Liyu Police har begått en rekke alvorlige overgrep, herunder
henrettelser av sivile (se for eksempel HRW 2012). Flere kilder viste til at liknende overgrep
fortsatt forekommer, spesielt i rurale områder (kilde A, G og C). Også nyhetsmeldinger fra
Somalia (se fotnote 13) vitner om at Liyu Police fortsatt begår overgrep mot sivile. Det er
imidlertid uklart hvor omfattende og systematiske slike overgrep er. Begrensede muligheter
for uavhengige undersøkelser gir rom for spekulasjoner, noe man bør være varsom med.
Kilde C forklarte at Liyu Police har en god kommandostruktur. Styrken er underlagt
regionalpresidenten og ledes av Abdirahman Abdillahi Burale (kjent som Abdirahman
Labagole) (Africa Intelligence 2015). Kilde A understrekte at styrken likevel er relativt
udisiplinert. Ifølge kilde C har press fra føderale myndigheter resultert i at Liyu Police de siste
12-18 månedene har bedret sin oppførsel i byene. 14
Kildene var omforente om at Liyu Police opererer med stor grad av straffefrihet fra domstoler.
Dette er i tråd med tidligere tilgjengelig informasjon (se for eksempel Hagmann 2014, s. 49).
Kilde D og M (møter i Jijiga, april 2016) understrekte i denne sammenheng at det uansett ikke
eksisterer noen sekulær rettsstat i Somaliregionen. Alle kildene viste til at klan har stor
betydning i regionen. Flere kilder understrekte at klanlojalitet og tradisjonelle
klanmekanismer for å håndtere konflikt står langt sterkere enn myndighetene og deres
institusjoner, særlig i rurale områder (kilde N, møte i Oslo, april 2016; kilde L, O og P, møter
i Jijiga, april 2016; kilde Q, møte i Addis Ababa, april 2016). På spørsmål om Liyu Police
13

Eksempelvis skal det i mai 2015 ha foregått kamper mellom Liyu Police og lokale klanmilitser i den somaliske
regionen Galagdud (AFP 2015). I juni 2015 involverte Liyu Police seg i en klankonflikt i den somaliske Hiranregionen (OCHA 2015). I august 2015 ble det rapport at Liyu Police kjempet mot al-Shabaab i den somaliske
regionen Bakool (Abdirhaman 2015). I januar 2016 skal Liyu Police ha arrestert flere personer i Bakool (Mareeg
2016). Også i april 2016 skal Liyu Police ha kjempet mot lokale klanmilitser Galgadud (Shabelle Media
Network 2016).
14

Under en informasjonsinnhentingsreise i oktober 2015, viste kilde K (møte i Addis Ababa) til at føderale
myndigheter ønsket å oppløse Liyu Police. Dette skjedde imidlertid ikke. Kilde L (møte i Jijiga, april 2016)
forklarte at regionalpresidenten motsatte seg oppløsningen ved å vise til at det ville resultere i en destabilisering
av sikkerhetssituasjonen i Somaliregionen.
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også nyter straffefrihet fra tradisjonelle klanmekanismer som krav om kompensasjon og
hevndrap, forklarte kilde G at Liyu Police-medlemmer iblant skjuler ansiktene sine når de
begår overgrep nettopp for å unngå slike reaksjoner. Kilde N forklarte at Liyu Policemedlemmer generelt oppfører seg bedre mot egne klanmedlemmer. For øvrig viser HRW
(2012) til at Liyu Police løslot fanger etter innblanding fra klaneldre. Etter Landinfos
vurdering tilsier dette at klantilhørighet kan påvirke atferden til Liyu Police, og at enkelte
Liyu Police-medlemmer i gitte situasjoner kan bli stilt til ansvar innenfor klansystemet.
Rekruttering

Et sentralt poeng ved opprettelsen av Liyu Police var at etiopiske myndigheter ønsket å
bekjempe ONLF ved hjelp av de samme klanene som ONLF rekrutterte fra, dvs. Ogadenklanene (International Crisis Group 2013, s. 12). 15 Også ONLF-avhoppere ble rekruttert til
Liyu Police (Hagmann 2014, s. 32; kilde C og G). Ifølge kilde C foregikk slik rekruttering
tidligere også i fengsler ved at fanger ble gitt valget mellom rekruttering til Liyu Police eller å
forbli i fengsel. Rasjonale bak dette var at Liyu Police ønsket å nyttiggjøre seg kunnskap om
hvordan ONLF opererte, hvem som var medlemmer, hvor de skjulte seg og hvem som støttet
dem. Kilde C understrekte imidlertid at slik rekruttering ikke har vært vanlig siden
2010/2011.
Kildene vi møtte i forbindelse med reisen til Somaliregionen i april 2016 var omforente om at
Liyu Police ikke driver tvangsrekruttering. 16 Kildene A, C, G og N forklarte at
arbeidsledigheten i Somaliregionen er høy og at det for øvrig er meget lukrativt å jobbe i Liyu
Police. Ikke bare er lønnen god, men medlemmene får lov å beholde «beslaglagte» verdisaker.
I tillegg kompenseres familien til medlemmer som omkommer i tjeneste. Kilde G
understrekte også at Liyu Police er interesserte i lojale og motiverte medlemmer, noe
tvangsrekrutterte ikke er. Kilde C forklarte at Liyu Police i liten grad har behov for flere
rekrutter. Ledige stillinger annonseres ikke lenger, men bekjentgjøres gjennom klannettverk.
Kildene var også enige om at at Liyu Police i dag fortsatt i hovedsak består av medlemmer av
Ogaden-klanene, og særlig fra Abdille-klanen. 17 Ifølge kilde D refererer befolkningen derfor
til Liyu Police også som «Abdille». Andre klaner er imidlertid også representert i Liyu Police
(kilde G). Ifølge kilde C har Liyu Police særlig siden 2014/2015 rekruttert medlemmer fra
andre klaner enn Ogaden. Ifølge kilden innehar ikke-Ogaden-klanmedlemmer også enkelte
lederposisjoner i styrken.
Både kilde F og N var av den oppfatning at det i Liyu Police sine rekker finnes personer
mellom 15 og 18 år. Flere av Liyu Police-medlemmene som Landinfo observerte under reisen
i april 2016 kan ha vært i denne aldersgruppen. Kilde O understrekte at 15-årige gutter anses
som voksne i Somaliregionen. Det er likevel uklart hvorvidt Liyu Police formelt rekrutterer
15

International Crisis Group (2013, s. 12) peker på at dette resulterte i konflikter internt i Ogaden-klanene ved at
klaner/familier hadde medlemmer både i ONLF og Liyu Police. Ingen av kildene Landinfo møtte under reisen i
april 2016 nevnte dette. Som nevnt tidligere var kildene omforente om at ONLF sin aktivitet har bitt vesentlig
redusert. Se fotnote 5.
16

Tvangsrekruttering defineres her som rekruttering gjennom vold eller trussel om vold. Vold er forsettlig bruk
av fysisk makt mot en annen person for å påføre uønsket smerte, skade eller død.
17

Abdille er en underklan av Ogaden-klanen Muhamed Zubeir, som også finnes i Nedre Juba i Sør-Somalia.
Hagmann (2014, s. 49) viser til at Liyu Police hovedsakelig er rekruttert fra Abdille-underklanen Ali Yusuf.
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personer under 18 år. Kilde F og kilde Q viste i denne sammenheng til at svært få fødsler i
Somaliregionen registreres og at det derfor kan være vanskelig å fastslå hvor gamle rekrutter
er.
For øvrig består Liyu Police også av kvinnelige medlemmer, noe Landinfo selv observerte
under reisen i april 2016.

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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