Respons
Somalia: Al-Shabaab utenfor byene i Sør-Somalia


I hvilken grad har al-Shabaab tilstedeværelse og innflytelse utenfor byene i SørSomalia?



I hvilken grad hindrer al-Shabaab folks bevegelsesfrihet utenfor byene i Sør-Somalia?

Innledning

Denne responsen gir en generell beskrivelse av i hvilken grad al-Shabaab har tilstedeværelse
og innflytelse utenfor byene i Sør-Somalia1. Tilstedeværelse omfatter her fysisk nærvær av alShabaab-medlemmer som operer åpent og synlig. Innflytelse refererer til evnen til å påvirke
folks atferd. Som det fremgår i responsen, er tilstedeværelse ikke nødvendigvis en forutsetning
for innflytelse.
Kilder og begrensninger

Det finnes få muligheter til å kartlegge informasjon om maktforhold utenfor byene i SørSomalia, fordi internasjonale observatører i liten grad har tilgang til disse områdene. Dette
begrenser muligheten til å gi en detaljert og uttømmende redegjørelse av disse forholdene.
Responsen bygger hovedsakelig på informasjon innhentet i Mogadishu og Nairobi i september
2017, der Landinfo hadde samtaler med lokale ressurspersoner og representanter for
organisasjoner med erfaring fra rurale områder i Sør-Somalia, inkludert områder der al-Shabaab
er aktive (se referanselisten). Kildene er anonymiserte av hensyn til deres arbeidssituasjon
og/eller sikkerhet. Responsen bygger ellers på relevant skriftlig kildemateriale.
Tilstedeværelse utenfor byene

Al-Shabaab tok kontroll over store deler av Sør-Somalia i 2009, men var i stor grad et
byfenomen (Hansen 2013, s. 89). Utenfor byene var organisasjonen fraværende eller
1

Sør-Somalia defineres her som Somalia sør for Puntland. Al-Shabaab sin tilstedeværelse og innflytelse i Somalia
knytter seg i all hovedsak til denne delen av landet, men organisasjonen har også etablert seg i Galgala-fjellene i
Puntland (UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea 2017, s. 10; Hussein 2017; Felbab-Brown 2017; Reuters
2012; Burke 2017a).
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representert gjennom allierte klanmilitser. Al-Shabaab erobret heller aldri den sørlige delen av
Mogadishu, der Somalias internasjonalt anerkjente myndigheter ble beskyttet av styrker fra Den
afrikanske union (AMISOM).
I 2011 gikk nabolandene Kenya og Etiopia til krig mot al-Shabaab, og i 2012 gikk også
AMISOM til angrep på al-Shabaab utenfor Mogadishu. Gjennom en rekke offensiver ble alShabaab presset tilbake. De har fortsatt makten i distriktsbyene2 Badhaadhe, Jamaame, Jilib,
Buaale, Saakow, Sablaale, Kurtunwaarey, Tayeeglow, El Bur, El Dere og Harardhere, men de
øvrige distriktsbyene i Sør-Somalia er i dag på myndighetenes hender.3 Myndighetene og deres
støttespillere har imidlertid i liten grad etablert permanent tilstedeværelse utenfor distriktsbyene
de har inntatt, som dermed utgjør adskilte enklaver.
Al-Shabaabs størrelse er ukjent, men kildene som Landinfo møtte under reisen i september
2017 var omforente om at organisasjonen ikke har tilstrekkelige mannskaper til å kunne være
til stede i ethvert område som ikke er inntatt av myndighetene. Kilde C anslo at al-Shabaab har
opptil 7000 bevæpnede medlemmer (Sør-Somalia er på størrelse med Fastlands-Norge). Ifølge
kildene B og K har al-Shabaab fortsatt permanent tilstedeværelse først og fremst i
befolkningssentre. I tillegg til ovennevnte byer, gjelder dette etter Landinfos forståelse også
større landsbyer i et gitt område. Utover dette opererer al-Shabaab i små, mobile grupper som
samles før angrep. Gruppene kan bevege seg relativt fritt utenfor byene, men er spesielt aktive
rundt myndighetsområder (kilde C og kilde E; se også bilde på s. 3). Dette underbygges ikke
bare av at al-Shabaab gjennomfører angrep mot myndighetene og deres støttespillere i disse
områdene (se ACLED 2017), men også av at al-Shabaab raskt inntar områder som
myndighetene og deres støttespillere trekker seg ut av (se for eksempel Hassan 2017a og Maruf
2017). Ved enkelte anledninger, herunder i regionene Bay, Nedre Shabelle, Hiran, Gedo og
Nedre Juba, er det meldt at al-Shabaab har samlet angrepsstyrker på opptil «flere hundre»
krigere (Agence France-Presse 2015; Burke 2016; Kalinaki 2016, Williams 2016; Beeders
2017).
På spørsmål om det finnes områder i Sør-Somalia hvor al-Shabaab ikke er til stede i det hele
tatt, forklarte kildene at al-Shabaab i liten grad er til stede i avsidesliggende områder der det
bor få folk. Kilde C viste også til at den militante organisasjonen Ahlu Sunna Waljama’a
(ASWJ)4 er sterk nok til å holde al-Shabaab ute av sine områder i den vestlige delen av
Galgadud. Dette er i tråd med informasjon som Landinfo fikk under en reise til Belet Weyne
by i februar 2015 (kilde L).

2

Begrepet «distriktsby» referer til byene som har gitt navn til de enkelte distriktene, eksempelvis Afgoye. Dette
er normalt den største byen i det enkelte distriktet.
3

«Myndigheter» omfatter her både den internasjonalt anerkjente føderale regjeringen i Mogadishu og de ulike
regionale aktørene som er tilknyttet denne. Myndighetenes kapasiteter er generelt svært lav, og kildene er
omforente om at myndighetsstyrkene, som i all hovedsak består av rivaliserende klanmilitser, ikke er i stand til å
stå imot al-Shabaab uten støtte fra AMISOM.
4

ASWJ kjemper mot al-Shabaab og dets radikale tolkning av islam, men er ikke tilknyttet myndighetene.
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Bildet viser et område i Nedre
Shabelle med sporadisk nærvær
av al-Shabaab-krigere (kilde J).
Mogadishu er synlig i det
fjerne, noen kilometer unna.
Bildet illustrerer den korte
avstanden mellom myndighetsområde og al-Shabaab-område.
Foto: Bjørn R. Claussen.

Al-Shabaabs innflytelse i områder der de ikke har permanent tilstedeværelse

Ifølge kilde K implementerer al-Shabaab sin fundamentalistiske tolkning av sharia først og
fremst i områder hvor de har permanent tilstedeværelse.5 Kildene er imidlertid samstemte i at
al-Shabaab også har innflytelse i områder hvor de ikke er tilstede. Graden av innflytelse
varierer, men ifølge kildene C og K, som begge har lang erfaring fra al-Shabaab-områder i ulike
deler av Sør-Somalia, bryr ikke al-Shabaab seg om «alt og alle» i områder hvor de ikke er
permanent tilstede. I slike områder er de først og fremst opptatt av at folk betaler skatt6 og ikke
opponerer mot dem, for eksempel ved å samarbeide med fienden. I enkelte områder utsetter alShabaab ellers befolkningen for rekrutteringspress (kilde A, E, F, H, I og K; se også Hassan
2017b).7 Kilde A forklarte også at al-Shabaab i noen områder pålegger lærere å undervise i et
gitt pensum.8 Slike instruksjoner fremsettes ifølge kildene ofte via budbringer eller
mobiltelefon.9
Kildene er omforente om at personer som motsetter seg al-Shabaab eller mobiliserer mot dem,
risikerer å bli drept, men understrekte at folk flest holder en lav profil i møtet med al-Shabaab
og innordner seg dem av frykt for å bli drept. Lokale maktforhold kan tilsi noe forhandlingsrom

5

Myndighetene er også for sharia (Provisional Constitution 2012, artikkel 2 punkt 3), men al-Shabaab
representerer en strengere tolkning. Se for eksempel Skjelderup 2011 for detaljer om dette.
6

Al-Shabaab rettferdiggjør dette ved å vise til at Gud har pålagt muslimer å gi almisser (zakat). Etter Landinfos
forståelse krever al-Shabaab skatt både fra handelsfolk og vanlige folk – enten i form av penger, husdyr,
jordbruksprodukter eller annet. Ifølge kilde A kreves skatten årlig og beløpet varierer avhengig av formue. Kilde
C og kilde E forklarte at al-Shabaab har økt skattenivået betraktelig de senere årene og at mange derfor har flyktet
fra al-Shabaab-områder.
7

En egen respons om rekruttering til al-Shabaab er under utarbeidelse.

8

Kilde A viste til en rekke konkrete eksempler der al-Shabaab har pålagt lærere ved enkelte skoler utenfor
myndighetsområder å forkynne al-Shabaabs tolkning av islam og krevd at de underviser på arabisk.
9

Kildene A, G og J forklarte at mobilnettverket er godt utbygget også utenfor byene, selv i al-Shabaab-områder,
og at «alle» har mobiltelefon. Kilde A forklarte at det kan være uklart hvorvidt det faktisk er al-Shabaab som står
bak en telefonsamtale eller SMS, og at enkelte derfor henvender seg til al-Shabaab for å verifisere dette.
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i møtet med al-Shabaab, men kildene er derimot samstemte i at få klaner i dag er i en posisjon
der de kan eller vil utfordre al-Shabaab militært. Kildene viste til at klaner som gjør dette,
risikerer å måtte betale en høy pris. Som eksempel viste flere av kildene til at al-Shabaab i mai
2017 brente ned en rekke landsbyer i Nedre Shabelle. Bakgrunnen for hendelsen er noe uklar,
men ifølge kildene skyldtes reaksjonen fra al-Shabaab at klanen i dette området nektet å betale
skatt og begynte å samarbeide med myndighetene og deres støttespillere. Også Human Rights
Watch (2017) beskriver denne hendelsen og viser til at mange sivile ble drept, drevet på flukt
og tatt til fange. Ifølge FNs monitoreringsgruppe for Somalia og Eritrea (UN Monitoring Group
on Somalia and Eritrea 2016, s. 32) bruker al-Shabaab bortføringer som et middel for å presse
klaner til å betale skatt eller samarbeide med dem.
Kildene understrekte imidlertid at al-Shabaabs innflytelse ikke baserer seg på frykt alene. Kilde
A og K viste til at en rekke klaner allierer seg med al-Shabaab av egen interesse, for eksempel
fordi al-Shabaab lønner dem, eller fordi de da kan få militær støtte mot en annen klan. Kilde B
minnet også om at al-Shabaab ikke forfekter verdier som er totalt fremmede i Sør-Somalia.
Både kilde A, C, D, E, F, G J og K viste i denne sammenheng til at det fortsatt er en bred
oppfatning i befolkningen om at al-Shabaab er den fremste garantisten for lov og orden i SørSomalia, og at mange har mer tillit til dem enn til myndighetene. Kildene underbygget dette
ved å vise til at folk i Mogadishu og andre myndighetsområder henvender seg til al-Shabaabdomstoler utenfor byene for å håndtere konflikter.
I hvilken grad hindrer al-Shabaab befolkningens bevegelsesfrihet utenfor byene?

Tidligere i 2017 ble det i flere nyhetsmeldinger hevdet at al-Shabaab hindrer befolkningen i å
reise til myndighetsområder (se for eksempel Bearak 2017 og Burke 2017b). Samtlige kilder
som Landinfo tok opp dette spørsmålet med under reisen i september 2017, avviste at dette
medførte riktighet (kilde A, kilde B, kilde C og kilde K). Kildene var tydelige på at al-Shabaab
tillater folk flest å reise til myndighetsområder ved behov, for eksempel for å få matvarebistand
eller medisinsk behandling.10 For å underbygge dette, viste kildene til at flere hundre tusen
mennesker har søkt matvarebistand i Mogadishu, Baidoa og andre myndighetsområder grunnet
tørken som rammet store deler av Somalia i 2016/2017 (se for eksempel UNOCHA 2017, s. 35
og Thomas 2017). En vesentlig del av disse internt fordrevne kommer ifølge kildene fra alShabaab-områder. Ifølge kilde A finnes det enkelte unntak der klanledere må be om muntlig
eller skriftlig tillatelse fra al-Shabaab for å reise til myndighetsområder.
Kildene forklarte at al-Shabaab drifter veikontrollposter langs hovedveier utenfor byene.
Formålet med disse veikontrollpostene er ikke å hindre folk i å reise, men å kreve avgifter og
hindre spioner i å ta seg inn i al-Shabaab-områder. Praktiske forhold og sikkerhetsutfordringer
knyttet til slike kontrollposter er beskrevet i et tidligere temanotat (Landinfo 2016).
Informasjonen fra kildene som Landinfo møtte under reisen i september 2017 er i tråd med
dette temanotatet. Kilde K understrekte i denne sammenheng at personer uten familie eller
klantilknytning i området de reiser til, risikerer å bli mistenkt for å være spion hvis de ikke har
en annen lokal referanse som kan gå god for dem overfor al-Shabaab. Personer som anklages
for å være spioner risikerer i verste fall å bli drept.

10

Hjelpeorganisasjoner har svært begrenset tilgang til al-Shabaab-områder. Ifølge kilde K skyldes dette at alShabaab frykter spioner og vestlig innflytelse. Noen hjelpeorganisasjoner tolereres av al-Shabaab, men disse må
operere gjennom personer med lokal tilknytning i området.
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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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