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Lijst van afkortingen
ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

AMISOM

African Union Mission in Somalia

AS

Al Shabaab

ASWJ

Ahlu Sunna Wal Jama’a

ASNE

Al-Shabaab North-East

FGS

Federal Government of Somalia

FMS

Federal Member States

FSNAU

Food Security and Nutrition Analysis Unit

GIA

Galmudug Interim Administratie

IED

Improvised Explosive Device

IS

Islamic State (ISIS, ISIL of Daesh)

NISA

National Intelligence and Security Agency

OCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

RCVBIED

Remote Controlled Vehicle-Borne Improvised Explosive Device

SLA

Somaliland Army

SLP

Somaliland Police

SNA

Somali National Army

SPF

Somali Police Force

IED

Improvised Explosive Device

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNSOM

United Nations Assistance Mission in Somalia

UVIED

Under Vehicle Improvised Explosive Device

VAE

Verenigde Arabische Emiraten

VBIED

Vehicle-Borne Improvised Explosive Device
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Inleiding
Deze COI Focus beschrijft de veiligheidssituatie in de Somalische hoofdstad Mogadishu, in het
bijzonder voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Dit document is een update van de COI
Focus van 26 januari 2018. Cedoca heeft dit onderzoek afgesloten op 30 juli 2018.
Hoewel de veiligheidsanalyse in Mogadishu centraal staat, handelt een deel van de informatie
(bijvoorbeeld die met betrekking tot de strijdende partijen) ook over andere delen van Zuid- en
Centraal-Somalië. Indien nodig maakt Cedoca duidelijk of de informatie enkel voor de hoofdstad
geldt. De politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in geheel Zuid- en Centraal-Somalië
komen aan bod in het tweede hoofdstuk.
Dit document telt acht hoofdstukken. Het eerste deel tekent kort de historische achtergrond van de
oorlog in Somalië. Hoofdstuk twee bespreekt de huidige toestand van het gewapend conflict in heel
Zuid- en Centraal-Somalië. Het derde hoofdstuk overschouwt de belangrijkste strijdende partijen,
zowel de regeringsgezinde als degene die de overheid bestrijden, zowel de lokale actoren als de
internationale. De aard van het geweld dat zich voordoet in Mogadishu komt aan bod in hoofdstuk
vier. Het biedt een overzicht van de complexe aanslagen, doelgerichte moordaanslagen en andere
gewelddadige incidenten die tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018 in de hoofdstad hebben
plaatsgevonden. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de doelwitten van het geweld in Mogadishu en
bekijkt in welke mate er burgerslachtoffers vallen. Hoofdstuk zes brengt de geografische verdeling
van het geweld in de hoofdstad in kaart. Hoofdstuk zeven ontleedt de situatie van vluchtelingen en
ontheemden (internally displaced persons, IDP’s), en gaat tevens na of er sprake is van gedwongen
of vrijwillige terugkeer naar Somalië. Hoofdstuk acht, ten slotte, toont de impact van het geweld op
het dagelijkse leven op het vlak van de ordehandhaving en het respect voor de mensenrechten,
onderzoekt de situatie van twee kwetsbare groepen, namelijk vrouwen en kinderen, en duidt de
humanitaire situatie.
Cedoca heeft zich voor dit onderzoek gebaseerd op een groot aantal publiek beschikbare lokale en
internationale bronnen. Naast Somalische kranten en nieuwssites, zoals Goobjoog News, Hiiraan
Online of Horseed Media, zijn verschillende internationale media geraadpleegd, waaronder Reuters,
Voice of America (VOA) en Al Jazeera. Cedoca heeft verder een beroep gedaan op de publicaties van
uiteenlopende internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals Human Rights Watch
(HRW) enInternational Crisis Group (ICG), maar ook gouvernementele bronnen, zoals het
Amerikaanse Department of State (USDOS) en verschillende Europese overheidsdiensten die country
of origin information (COI) publiceren. Ook intergouvernementele bronnen, zoals de verschillende
instellingen van de Verenigde Naties (VN) en het European Asylum Support Office (EASO). Tenslotte
bekeek Cedoca de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
In deze COI Focus gebruikt Cedoca cijfergegevens van twee bronnen. Enerzijds de databank van het
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). ACLED is een Amerikaanse ngo die
informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Anderzijds heeft Cedoca
cijfergegevens over het aantal burgerslachtoffers opgevraagd bij een veiligheidsanalysedienst van
een internationale organisatie in Mogadishu, met lokale kantoren in Somalië, die dagelijks de
veiligheidssituatie in Somalië opvolgt. Deze organisatie heeft een netwerk van lokale bronnen en
dubbelcheckt de verzamelde data. Deze gegevens kunnen door Cedoca gebruikt worden op
voorwaarde dat er geen verwijzing naar deze organisatie of de contactpersoon wordt gemaakt.
Voor iedere update streeft Cedoca ernaar de recentste bronnen te gebruiken. Sommige bronnen
hebben een publicatiedatum die ruim voor de publicatiedatum ligt van dit document. De
voorgeschiedenis, het schetsen van een ruime context van het conflict hoeven niet onderbouwd te
worden met nieuwe bronnen zolang er geen sprake is van fundamentele wijzingen.
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In dit document verwijst de term “Somalië” naar Zuid- en Centraal-Somalië.
De geraadpleegde bronnen hanteren vaak verschillende schrijfwijzen voor Somalische plaats- en
persoonsnamen. Cedoca neemt de meest courante schrijfwijze uit Engelstalige bronnen over.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Mogadishu voortdurend op. Als er zich belangrijke
ontwikkelingen ter plaatse voordoen, zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.
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1. Korte geschiedenis
De val van president Siad Barre dompelt Somalië in 1991 in chaos. Verschillende tijdelijke
autoriteiten volgen elkaar na 2000 op. Het land wordt nadien alom beschouwd als een failed state.1
De politieke en militaire situatie van Somalië wijzigt drastisch vanaf augustus 2011, wanneer de
islamistische rebellen van Al Shabaab uit Mogadishu worden verdreven. In mei 2012 is hun volledige
terugtrekking uit de hoofdstad een feit.2 Tot midden 2011 controleert de centrale regering
nauwelijks enkele wijken van Mogadishu. Midden 2012 voert het Somalische leger samen met
regeringsgezinde milities en de African Union Mission in Somalia (AMISOM), maar ook met steun van
Ethiopië en Kenia, een militair offensief uit. Deze operatie leidt ertoe dat Al Shabaab geen totale
invloed meer heeft op het zuiden en het centrum van Somalië.3
Midden 2012 behoudt Al Shabaab, dat bijna al zijn grote bolwerken is verloren, nog steeds de
controle over het grootste deel van Zuid- en Centraal-Somalië. De islamistische beweging is ook nog
steeds in staat spontane guerrilla-aanvallen uit te voeren, met name in de hoofdstad. AMISOM en de
regeringsgezinde troepen rukken verder op. De islamistische militanten geven de havenstad
Kismayo op 10 september 2012 op.4
Begin maart 2014 lanceren AMISOM en het Somalia National Army (SNA) Operation Eagle. Ze
veroveren gebied op Al Shabaab in de regio’s Gedo, Bay, Bakool, Hiiraan, Galgaduud, Middle
Shabelle en Lower Shabelle.5 In september 2014 start een tweede operatie, Operation Indian Ocean,
die zich concentreert op strategische kuststeden. AMISOM en SNA bevrijden acht steden, waaronder
de bolwerken Barawe en Adale.6 In 2015 neemt AMISOM onder meer Bardhere en Dinsoor in, in het
offensief dat ze Operation Jubba Corridor noemen.7 Ook daarna neemt de coalitie nog nieuwe steden
en dorpen in.8
Onder impuls van de internationale gemeenschap worden in 2012 politieke hervormingen opgestart.
Dit leidt op 1 augustus 2012 tot de goedkeuring van een voorlopige grondwet.9
Wegens de aanhoudende gevechten en het ontbreken van een duidelijke staatsstructuur heeft de
Somalische bevolking tot de verkiezingen van 2016 niet deelgenomen aan het politieke proces. Na
een gespannen onderhandeling tussen de verschillende clans duidt een comité van clanhoofden in
augustus 2012 de volksvertegenwoordigers aan.10 Het parlement kiest op 10 september 2012
Hassan Sheikh Mohamud tot president van de republiek. Hij volgt uittredend president Sharif Sheikh
Ahmed op, die in 2009 de overgangsinstellingen had vervoegd waar hij als hoofd van een
islamistische opstand tegen streed. Hassan Sheikh Mohamud is de eerste Somalische president die
in Mogadishu wordt verkozen sinds de internationale gemeenschap zich achter de heropbouw van
het land heeft geschaard. Zijn voorgangers werden om veiligheidsredenen allemaal in naburige
landen verkozen.11

1

Foreign Policy (Traub J.), 31/05/2013, url
Danish Immigration Service, Landinfo, 08/05/2013, url
3
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 30/11/2012, url
4
ROP (Barguès J.G.), 15/06/2012, url ; Ministerie van Buitenlandse Zaken – Nederland, 30/11/2012, pp. 24-25,
url
5
United Nations Security Council, 12/05/2014, url
6
Office of the President of Somalia, 27/10/2014, url
7
United Nations Security Council, 09/05/2016, p. 4, url
8
Sabahi Online, 29/01/2015, url
9
ROP (Barguès J.G.), 15/06/2012, url
10
AFP, 10/09/2012, url
11
AFP, 10/09/2012, url
2
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Tussen midden oktober en december 2016 verkiezen 13.000 kiesmannen de leden van het Lagerhuis
terwijl de regionale parlementen de leden van het Hogerhuis kiezen. De twee kamers van het
federale parlement starten eind december 2016 hun werkzaamheden. 12 Op 8 februari 2017 verkiest
het nieuwe parlement een president: Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmajo.13 De secretarisgeneraal van de VN beschouwt de organisatie van deze verkiezingen als een teken van vooruitgang:
het electoraat is groter, voor het eerst in vijftig jaar zijn de verkiezingen georganiseerd in heel het
land, en de verkiezing van het Hogerhuis is gebeurd op basis van geografische vertegenwoordiging
in plaats van clanvertegenwoordiging.14 Al Shabaab is er niet in geslaagd het verkiezingsproces te
verstoren, aldus verschillende bronnen waaronder de VN. 15 The New York Times stelt echter dat de
islamistische beweging zich afzijdig kon houden omdat het door en door corrupte verkiezingsproces
de legitimiteit van de politiek vanzelf heeft ondermijnd.16 De internationale gemeenschap juicht de
vlotte en vreedzame machtsoverdracht toe.17
In 2017 zijn er, volgens Michael Keating (de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal
voor Somalië) en Sagal Abshir (onderzoeker aan het Center on International Cooperation aan de
Universiteit New York), een geheel van ambitieuze en nog nooit eerder voorgekomen
overeenkomsten gesloten om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de verschillende
veiligheidsinstituten zowel op het federaal niveau als op dat van de deelstaten. In mei 2017 bereikt
de Somalische federale regering (Federal Government of Somalia of FGS) en de federale deelstaten
(Federal Member States of FMS) een politiek akkoord over de National Security Architecture en
diezelfde maand keurt de overheid een International Security Pact goed. Volgens beide onderzoekers
weerspiegelt de timing van deze akkoorden de groeiende dringende noodzaak om een effectieve en
efficiënte veiligheidsinfrastructuur te hebben die, zonder buitenlandse hulp, de veiligheid van de
bevolking kan garanderen en zo gradueel de rol van het AMISOM kan overnemen.18 Resolutie 2372
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 augustus 2017 reduceert, voor de eerste
keer, het aantal AMISOM-personeelsleden met 1.500 man (van de in totaal 21.600) tegen eind
oktober 2018.19

2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Nationale en regionale politieke ontwikkelingen
De prioriteiten voor de federale regering zijn nog steeds, zoals reeds aangehaald in de vorige COI
Focus van 28 januari 2018, de herziening van de voorlopige grondwet en de voorbereiding van de
algemene verkiezingen in 2020. Gedurende de eerste helft van 2018 worden enkele stappen
ondernomen: op 18 januari 2018 bekrachtigt de Somalische ministerraad een politiek stappenplan
dat de essentiële politieke processen uittekent die moeten afgewerkt zijn tegen 2020 om zo de weg
voor te bereiden voor de verkiezingen in 2020-2021.20 Dit stappenplan stipuleert dat de nieuwe
kieswet wordt aangenomen eind 2018. Een reeks mogelijkheden voor het toekomstige systeem van

12

United Nations Security Council, 09/01/2017, p. 1, url
ICG, 25/04/2017, url
14
United Nations Security Council, 09/01/2017, p. 5, url
15
United Nations Security Council, 09/05/2017, p. 3, url ; Brookings (Felbab-Brown V.), 23/02/2017, url
16
The New York Times (Gettleman J.), 07/02/2017, url
17
UN News Centre, 10/02/2017, url ; AP (Guled A.), 23/02/2017, url ; Al Jazeera (Ainte A.), 11/05/2017, url
18
Center on International Cooperation (CIC) (Keating M., Abshir S.), april 2018, pp. 1-4, url
19
Center on International Cooperation (CIC) (Keating M., Abshir S.), april 2018, p. 3, url; United Nations Human
Rights Council, 06/09/2017, url
20
United Nations Security Council, 02/05/2018, pp. 2-5, url
13
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vertegenwoordiging werd al besproken tijdens een reeks vergaderingen tussen de federale overheid
en de federale deelstaten. Het politieke stappenplan stelt ook dat de modaliteit van de
kiezersregistratie in 2018 bepaald wordt zodat in 2019 de kiesregistratie kan plaatsvinden onder
leiding van de nationale onafhankelijke kiescommissie (National Independant Electoral Commission).
Begin 2018 voert de nationale onafhankelijke kiescommissie consultatierondes uit om de eventuele
uitdagingen voor de volgende verkiezingen op te tekenen. De kiescommissie, met de steun van
UNSOM, bezoekt hiervoor de deelstaten Banadir, Galmudug, HirShabelle, Jubaland, Puntland en de
deelstaat Zuid-West. Ook raadpleegt de kiescommissie de diasporagemeenschap in Zweden, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Uit deze vergaderronde blijkt dat de
Somalische bevolking erg achter het idee van een meerpartijenverkiezing staat in plaats van de
huidige machtsverdelingsakkoorden gebaseerd op de clandynamieken.21 De nationale veiligheidsraad
(National Security Council) vergadert op 4 en 5 juni 2018 in Baidoa. Deze raad, voorgezeten door de
president en de eerste minister en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle federale
deelstaten, bereikt na deze tweedaagse top een akkoord over de transitie van de veiligheidsdiensten
na de geplande exit van AMISOM in december 2020 en het verkiezingssysteem voor de verkiezingen
in 2020.22
President Farmajo bezoekt voor het eerst in januari 2018 de deelstaten Puntland en Galmudug. Om
zijn persoonlijke engagement te tonen voor de verzoeningspogingen door beide FMS reist de
president via de weg van Garowe tot Galkayo. In Dhuusamarreeb wordt, op 18 januari 2018 en in
bijzijn van de president, de vorming van een gezamenlijke regering in Galmudug gevierd als
resultaat van het akkoord tussen Galmudug Interim Administratie (GIA) en Ahl al-Sunna wal-Jama’a
(ASWJ). De overdracht van de regeringsfunctie van Cadaado naar de nieuwe hoofdstad
Dhuusamarreeb is eveneens begonnen. Een ontwerp van een nieuwe samengestelde grondwet wordt
opgesteld en wacht op goedkeuring. In april 2018 trekken de leiders van de clan van de Salebaan
zich terug uit de regering door onenigheid over het aantal zetels en de clanverdeling in de
gezamenlijke regering. 23
Op 21 januari 2018 ontslaat president Farmajo de gouverneur van Banadir en de burgemeester van
Mogadishu, Thabit Abdi Mohamed. De spanningen tussen Mohamed en de federale regering over de
veiligheid in de regio en het verkopen en/of verhuren van publieke gronden in Mogadishu zijn de
onderliggende oorzaken van zijn ontslag. Abdirahman Omar Osman, de minister van Informatie
wordt aangeduid als de nieuwe burgemeester. 24
In de deelstaat Zuid-West blijft het vormingsproces voor een districtsraad verder duren. Op 24
januari 2018 wordt de districtsraad van Berdaale ingehuldigd. In Baidoa zorgt het gebrek aan
transparantie voor spanningen tussen de verschillende clans wat de machtsverdeling betreft.
Hierdoor is er in april 2018 nog geen enkele stap in de richting van het oprichten van een
districtsraad gezet. In Baraawe is er door onenigheid over het aantal zetels ook nog geen
districtsraad gevormd in april 2018.25
In februari 2018 bereikt de nationale veiligheidsraad (National Security Council), bestaande uit leden
van de federale overheid en de deelstaten, een akkoord rond de financiële en operationele steun van
de regionale strijdkrachten die dan later zullen geïntegreerd worden in een nationale staatspolitie.
Een volgende vergadering is gepland in maart 2018 maar door de politieke impasse in Mogadishu
werd deze uitgesteld voor onbepaalde tijd.26

21
22
23
24
25
26
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ICG, s.d., url
United Nations
United Nations
United Nations
United Nations

Security, 02/05/2018, pp. 6-7, url
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Na deze vergadering van de nationale veiligheidsraad kondigen de federale en regionale staten de
vorming aan van een gemeenschappelijk comité voor de integratie van de regionale troepenmacht in
het SNA (Somali National Army). Ook bereiken ze een akkoord over een stappenplan voor het
Federal Policing Model met daarin bepalingen over gegevensdeling. Op 19 februari 2018 duidt de
federale regering een nieuw hoofd van de politie en een nieuwe chef van de nationale
inlichtingendienst aan. Deze twee posten waren nog steeds vacant sinds president Farmajo de vorige
politiechef en hoofd van de inlichtingendienst ontsloeg naar aanleiding van de vrachtwagenaanslag
in Mogadishu op 28 oktober 2017. Nog in februari 2018 kondigt de regering een btw-verhoging aan
wat protestacties uitlokt bij zakenlui: een boycot van de haven van Mogadishu wordt georganiseerd
en een staking van de grootste markt van het land, de markt van Bakara, wordt afgekondigd.27
Vanaf maart 2018 tot april 2018 wordt de Somalische politiek overheerst door een crisis die begint
met een motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het Lagerhuis, Mohamed Osman Jawari.
Deze situatie creëert spanningen tussen de uitvoerende macht en het federale parlement, zaait
verdeeldheid onder de parlementariërs en vertraagt de federale legislatieve activiteiten en acties. De
crisis leidt ook tot de mobilisatie van Somalische veiligheidstroepen en irreguliere troepen en tot een
heropflakkering van spanningen tussen clans onderling. Hierdoor neemt het risico tot een
gewapende confrontatie in Mogadishu toe. Op 8 april 2018 treedt Jawari af als voorzitter om zoals
hij zelf aangeeft verdere escalatie te vermijden.28 Het Somalische parlement kiest de voormalige
minister van Defensie, Mohamed Mursal Abdirahman, als de nieuwe voorzitter op 30 april 2018.29
De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Federale Aangelegenheden en Verzoening, Abdi
Mohamed Sabriye, organiseert op 6 en 7 maart 2018 een workshop over nationale verzoening. Hij
onderstreept het belang van het opnieuw afstemmen van de verschillende verzoeningsprocessen
met andere initiatieven gericht op de staatsvorming en het vredesproces in het land.30
Op 13 mei 2018 lanceert de eerste minister Hassan Ali Khaire het herzieningsproces van de
grondwet in Mogadishu in aanwezigheid van het parlement, religieuze leiders en internationale
partners. De eerste minister belooft dat het land een nieuwe grondwet zal hebben eind 2019.31
De crisis in de Perzische Golf heeft ook een impact op de interne Somalische politiek.32 De beslissing
van de president Farmajo om neutraal te blijven, leidt tot spanning in de relatie met de deelstaten in
2017.33 De rivaliteit die ten grondslag ligt aan de crisis onder de leden van de Samenwerkingsraad
van de Golf (Gulf Cooperation Council, GCC) heeft, volgens een analyse van ICG, een gevaarlijke
nieuwe wending gegeven aan de instabiliteit in Somalië. De concurrentie tussen de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE) enerzijds en Qatar en, bij uitbreiding, Turkije anderzijds, heeft de reeds
lang aanslepende intra-Somalische geschillen verergerd: tussen facties in de hoofdstad, tussen
Mogadishu en de regio's en tussen Mogadishu en de zelfverklaarde republiek Somaliland. De
regering van Farmajo beschuldigt de VAE ervan haar rivalen te financieren en de oppositie op te
stoken, met name in de deelstaten van Somalië. De VAE ontkennen inmenging en beschuldigen
Farmajo ervan onder de invloed van Doha en Ankara te staan.34
De relatie tussen de Somalische overheid en de VAE loopt in de eerste helft van 2018 volledig spaak.
Aanleiding hiervan is de toenemende samenwerking in 2017 van de VAE met de Somalilandse en
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Puntlandse regering.35 Het contract, gesloten in maart 2018, voor de ontwikkeling van de haven in
Berbera (Somaliland) tussen de Somalilandse overheid en het Dubaise bedrijf DP World krijgt hevige
kritiek van de federale overheid.36 De regering van Farmajo protesteert bij de Arabische Liga dat de
overeenkomst haar soevereiniteit schendt. Het Somalische parlement vaardigt een wet uit die DP
World verbiedt in Somalië te opereren en richt zich daarmee niet alleen op het Berbera-contract
maar ook op mogelijke overeenkomsten tussen het bedrijf en de federale staten. De Somalilandse
president Muse Bihi Abdi noemt de poging van Mogadishu om de overeenkomst te blokkeren een
oorlogsverklaring.37 Eind maart 2018 vraagt de Somalische regering de VN-Veiligheidsraad om een
actie te ondernemen tegen de aanwezigheid van een militaire basis van de VAE in de havenstad
Berbera die werd gebouwd in 2017.38
In april 2018 zakken de diplomatieke relaties tussen de FGS en de VAE naar een dieptepunt. Op 9
april 2018 legt de Somalische overheid beslag op bijna 10 miljoen Amerikaanse dollars (USD) of 8,6
miljoen euro [1 USD = € 0,856] cash uit een vliegtuig van de VAE dat geland was op de luchthaven
van Mogadishu. De Somalische overheid haalt dit geld aan als bewijs van de bemoeienis van Abu
Dhabi.39 Volgens de VAE is dit geld bedoeld om de Somalische militairen uit te betalen die door hen
opgeleid worden.40 Op 11 april 2018 beëindigt de federale regering het VAE-militaire
trainingsprogramma (dat dateert van 2014).41 Op 16 april 2018 houdt het FGS een vliegtuig uit de
VAE aan de grond in Puntland omdat de vertrekkende militaire instructeurs uit de Emiraten weigeren
hun bagage te laten doorzoeken.42 De VAE uiten kritiek op deze actie en sluiten, als tegenreactie,
diezelfde dag het Sheikh Zayed ziekenhuis in Mogadishu.43 De Puntlandse overheid probeert de
gemoederen die dag te sussen en vraagt de VAE te blijven en haar steun aan Somalië niet in te
trekken.44 President Farmajo reist op 14 mei 2018 naar het politiek geïsoleerde Qatar af voor de
bespreking van hun bilaterale relaties.45 In juni 2018 belooft Qatar 60 miljoen dirham AED of
ongeveer 14 miljoen euro [1 AED = € 0,233] aan humanitaire hulp aan Somalië.46 Volgens
Jamestown Foundation is deze aankondiging vooral een kaakslag voor de VAE aangezien een van de
hulporganisaties die zich voor deze donatie inzetten Qatar Charity is, een van de entiteiten die door
Saoedi-Arabië en de VAE op de zwarte lijst zijn geplaatst voor vermeende banden met Al Qaida.47
Midden juni 2018 besluit de Jamestown Foundation dat door de huidige steun van de VAE voor de
regio’s en de steun van Qatar voor het centrum het moeilijker wordt voor Farmajo om zijn federale
regering te verzoenen met de federale deelstaten en de regio’s hetgeen nodig is om Al Shabaab
effectief te bestrijden.48
In mei 2018 zijn vijf federale lidstaten van Somalië bijeengekomen op een tweede vergadering van
de Raad voor Samenwerking tussen Staten (Council for Interstate Cooperation), een forum dat in
2017 is opgericht om hen beter te vertegenwoordigen op nationaal niveau. De federale lidstaten
hebben, sinds vorig jaar, kritiek op het buitenlands beleid van Mogadishu en dit is nog verergerd
door de recente ontwikkelingen. Zo heeft Puntland ook geprofiteerd van opleidingsprogramma's van
de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), terwijl het zusterbedrijf P&O Ports van DP World een
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overeenkomst had ondertekend om de haven van Bosaso te beheren. Puntland meent dat zowel de
manier waarop Mogadishu de afspraken rond de haven van Berbera als het in beslag genomen geld
van de VAE behandelt, de belangen van de federale lidstaten bedreigt. Ook wordt er tijdens deze
vergadering aandacht gevestigd op een gebrek aan materiële steun van Mogadishu en het feit dat de
federale overheden op een zijspoor werden gezet bij de formulering van het buitenlands beleid,
vooral over aspecten die hen aanbelangen. In het slotcommuniqué wordt er in dit verband op
gewezen dat de regering van Somalië, in plaats van neutraal te blijven in de crisis in de Perzische
Golf eerder de zijde van Qatar heeft gekozen en niet de belangen van de federale lidstaten.49
Eind december 2017 stelt de VN dat de situatie in Galkayo stabiel maar fragiel is.50 Sinds 16
december 2017 zijn de wegblokkades in deze stad opgegeven en verloopt het verkeer er normaal.
Om de vrede en de verbeterde veiligheidssituatie in Galkayo te bestendigen, wordt een divisie van
het Somalische nationale leger, bestaande uit eenheden uit Puntland en Galmudug, ingezet. De
gemeenschappelijk politie van Galkayo die bestaat uit 200 politieagenten uit de beide delen van de
stad blijft in de eerste helft van 2018, volgens de VN-veiligheidsraad, efficiënt functioneren maar
heeft bijkomende logistieke steun en training nodig. Vooraanstaande clanouderen van Noord- en
Zuid-Galkayo vormen een vredescomité. Vrouwen, jongeren en lokale zakenlui maken ook deel uit
van dit comité zodat ze ook een stem hebben in het vredesproces. UNSOM blijft verder werken
samen met de federale regering, de lokale overheid en andere partners aan een gecoördineerde
aanpak om de lokale vredesinitiatieven te ondersteunen.51 Op 28 april 2018 valt een
zelfmoordterrorist een legerkamp in Galkayo aan waarbij vier officieren gedood worden. 52
De humanitaire noden blijven zeer hoog. De aanhoudende droogte leidt ook tot grote verplaatsingen
en alarmerende niveaus van voedselonzekerheid.53 Door de massale preventiemaatregelen tegen de
hongersnood en het betere regenseizoen Deyr (van september tot november 2017) is er volgens de
Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agricultural Organisation of the
United Nations, FAO) wel een daling van het risico op hongersnood. Ongeveer 5,4 miljoen mensen,
gedaald ten opzichte van de piek van 6,2 miljoen, hebben nog steeds nood aan hulp. Een aantal
mensen die acute levensreddende hulp nodig hebben is ook gedaald, van 3,2 miljoen naar 2,7
miljoen. Het niveau van ondervoeding is ernstig en een van de hoogste ter wereld: 1,2 miljoen
kinderen kunnen ondervoed zijn op het einde van 2018. Door de aanhoudende droogte blijft de
humanitaire situatie uiterst fragiel.54
De VN-Veiligheidsraad besluit in haar rapport van 2 mei 2018 dat ondanks de aanhoudende politieke
crisissen, die het gevolg zijn van de uitdagingen in verband met het beheer van de clanpolitiek en de
betrekkingen tussen de overheidsinstellingen en de structurele tekortkomingen, Somalië vooruitgang
blijft boeken in de richting van de opbouw van een functionele staat.55

2.2. Algemene veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië
De veiligheidssituatie in Somalië blijft schrijnend. De Somalische overheid en AMISOM spannen zich
nog steeds in om de controle te behouden over belangrijke steden doorheen het land en blijven
strijden om deze controle uit te breiden naar grote rurale gebieden en grote delen van het
wegennetwerk in Zuid- en Centraal-Somalië. In meer dan de helft van het land zijn werkzaamheden
van staatsfunctionarissen en internationale actoren strikt gelimiteerd tot de belangrijkste steden
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onder het wakend oog van AMISOM. De operationele belangrijke havensteden en luchthavens in
Zuid-en Centraal Somalië worden ook door AMISOM bewaakt. De Somalische veiligheidsdiensten
blijven zwak en gefragmenteerd ondanks jaren van capaciteitsondersteuning door zowel Somalische
als internationale initiatieven. Al Shabaab blijft vernietigend veerkrachtig zoals ze hebben bewezen
door de aanslag in Mogadishu in oktober 2017 die aan meer dan 500 mensen het leven kostte.56
Volgens de VN Veiligheidsraad blijft de algemene veiligheidssituatie volatiel in de periode december
2017 – april 2018. Het aantal gerichte moorden dat Al Shabaab opeist, blijft in die periode
toenemen.57
Al Shabaab (AS) pleegt politiek gemotiveerde moorden op burgers die banden hadden met de
regering en aanslagen op medewerkers van humanitaire ngo's, VN-personeel en diplomatieke
missies. Al Shabaab gebruikt vaak zelfmoordaanslagen, mortieraanvallen en geïmproviseerde
explosieven (IED's). Ook doodt AS prominente vredesactivisten, gemeenschapsleiders, clanoudsten,
verkiezingsafgevaardigden en hun familieleden voor hun rol in vredesopbouw en executeert
personen die worden beschuldigd van spionage voor en samenwerking met Somalische nationale
strijdkrachten en aangesloten milities.58
AS heeft nog steeds de controle over de vallei van de rivier Juba en behoudt haar operationele
bewegingsvrijheid in vele andere delen in Zuid-Centraal Somalië. 59
Eind januari 2018 nemen de gevechten tussen AS en de regeringstroepen toe en US AFRICOM, dat
het bevel voert over de Amerikaanse strijdkrachten in Afrika, blijft in die maand luchtaanvallen op
AS-doelwitten uitvoeren.60 In februari 2018 zijn er gevechten tussen AS en regerings-en AMISOMtroepen in de regio Lower Shabelle: AS herovert tijdelijk de stad Afgooye (op 30 km verwijderd van
Mogadishu) en in die maand verovert het Somalische leger de stad Awdgeegle (60 km verwijderd
van Mogadishu) op AS.61 ACLED concludeert in februari 2018 dat waar de Amerikaanse AFRICOMluchtaanvallen plaatshebben, in het algemeen, de AS-activiteit afneemt. Dit is vooral zo voor de
regio Lower Shabelle, de regio die het meest aantal AFRICOM-luchtaanvallen telt sinds de start van
deze militaire actie (juni 2017).62 Deze situatie blijkt later in het jaar niet meer te kloppen voor de
regio Lower Shabelle gezien AS haar activiteiten er opdrijft.
Begin maart 2018 toont AS, volgens gegevens verzameld door ACLED, haar sterkte omdat AMISOMtroepen zich geleidelijk terugtrekken uit het zuiden van het land. Het aantal AS-aanvallen in Somalië
neemt toe, vooral in de regio Lower Shabelle met regelmatige gevechten en granaat- en IEDincidenten.63 Zo doodt een IED-bom vijf soldaten in Afgooye in Lower Shabbele op 2 maart 2018. Op
1 april 2018 pleegt AS een grootschalige aanval met onder meer het gebruik van twee
zelfmoordautobommen tegen een AMISOM-basis in de stad Bulamarer en de omliggende dorpen.64
Volgens ICG komen vier AMISOM-soldaten en 30 AS-militanten om bij dit offensief.65 De Somalische
regering verklaart dat het klaar is om deze bedreiging aan te pakken en voegt 2.500 soldaten toe
aan haar strijdmacht aanwezig in de regio Lower Shabelle.66
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AS voert in april 2018 ook een zelfmoordaanslag uit op het voetbalstadium in Barawa, ook in Lower
Shabelle, waarbij twaalf mensen omkomen.67
ACLED meldt in april 2018 dat een uitbreiding van de Amerikaanse aanwezigheid in de regio Lower
Shabelle kan komen omdat er nieuwe basissen in deze regio worden gebouwd.68
Een explosie doodt minstens vijf burgers en verwondt er tien, waaronder ook soldaten, op 9 mei
2018 op de markt van de stad Wanlaweyn (Lower Shabelle). Deze markt is een gekende
verkoopplaats van qat. Volgens de politie en lokale bevolking is AS verantwoordelijk voor dit
geweld.69 ICG stelt dat deze aanslag het leven kost aan vijftien burgers en een soldaat. 70
Naar aanleiding van de ramadan (van 17 mei 2018 tot 16 juni 2018)71 worden de
veiligheidsmaatregelen vanaf 15 mei 2018 opgevoerd in verschillende delen van Somalië en Kenia.
Een gemeenschappelijke veiligheidsdienst, de Mogadishu Stabilization Forces, bestaande uit
honderden leden van de Somalische politie, het Somalische leger en de veiligheidsdiensten, wordt
opgericht en ingezet in Mogadishu. Zij patrouilleren in het stadscentrum, bewaken checkpoints en
sluiten regio’s af waar er gevaar dreigt.72
Tijdens de ramadan voert Al Shabaab haar gewelddadige acties op.73 In de regio Lower Shabelle valt
AS enkele AMISOM-basissen aan in Qoryooley, Shalaambood, Amabarerson en Baraawe op 2 en 5
juni 2018. Op 4 juni 2018 overvallen AS-strijders een politiekantoor in de buurt van Dharkenley (de
regio Banadir) en een militaire basis in Daynuunay (regio Bay) op 7 juni 2018. Op 5 juni 2018 heeft
AS kortstondig de controle over de stad Ceel Waak in de regio Gedo waardoor de lokale
strijdkrachten op de vlucht slaan naar Kenia. Op 8 juni 2018 voert AS een mortieraanval uit op een
US-AMISOM-patrouille in Jamaame in de regio Lower Juba waarbij een Amerikaanse soldaat sterft.74
Voor het eerst sinds drie jaar heeft AS geen grote aanval in het land uitgevoerd tijdens de
ramadanmaand. In het totaal zijn het aantal “spectaculaire acties” van AS tijdens de ramadanmaand
in 2018, volgens een analyse van het Hiraal Institute, gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal
bomaanslagen is wel gelijk gebleven in vergelijking met de ramadanperiode vorig jaar maar met
minder dodelijke slachtoffers. Daarnaast voert AS enkele granaataanvallen uit in 2018. Dit is het
resultaat van de gerichte acties door de speciale eenheden tegen het AS-netwerk dat operatief is in
Mogadishu. AS drijft in deze periode in 2018 eveneens het aantal gerichte moorden op; er gebeuren
namelijk drie keer meer gerichte aanslagen dan in 2017. Ook het aantal directe militaire aanvallen
door AS stijgt in vergelijking met voorgaand jaar maar ook hier ligt het dodental lager. Door de
acties van de speciale eenheden en de droneaanvallen is AS meer in een defensieve positie geduwd,
besluit het Hiraal Institute.75
Ook in Mogadishu blijft de veiligheidssituatie onstabiel, ondanks lichte vooruitgang door enkele
overheidsinitiatieven, zo zegt de secretaris-generaal van de VN in september en opnieuw eind
december 2017. De doeltreffendheid van de stabiliseringsoperaties in Mogadishu hebben ertoe geleid
dat Al Shabaab steeds vaker IED’s gebruikt, die een grotere impact hebben op burgers. 76 AS neemt
de controle over in Khada, een buitenwijk in Mogadishu op 10 mei 2018.77 De burgemeester van
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Mogadishu, Abdirahman Yarisow, stelt eind mei 2018 dat hij optimistisch is inzake de veiligheid van
de hoofdstad tijdens een conferentie over stabilisering van het land. Daar deelt hij ook het plan mee
voor de heropbouw van het stadium van Mogadishu, het grootste sportveld in Somalië dat al tien
jaar wordt gebruikt als een militaire basis voor AMISOM. 78 Volgens een artikel in de Somalische
krant Garowe Online in juni 2018 is de veiligheidssituatie in de stad aanzienlijk verbeterd. Dit is
vooral het gevolg van het inzetten van bijkomende soldaten op de belangrijkste kruispunten in de
stad die regelmatig privé en publieke voertuigen controleren.79
Clangeweld eist in de verslagperiode opnieuw slachtoffers. Zo komen in april 2018 bij botsingen in
Middle Shabelle ten minste drie mensen om het leven toen een dominante clan naar verluidt
probeert om betwist land met geweld over te nemen. Burgers melden dat veel woningen werden
platgebrand tijdens de gevechten, waardoor dorpsbewoners op de vlucht sloegen. Sommige
gemarginaliseerde gemeenschappen, met name de Somalische Bantoe/Jareerweyn, melden dat zij
het slachtoffer waren van aanvallen zonder enige vorm van verhaal, aangezien regionale overheden
de incidenten categoriseren als clanconflicten.80 Volgens HRW worden burgers het doelwit van of
worden ze geconfronteerd met willekeurige aanvallen tijdens gevechten tussen clanmilities en
regionale krachten om bestaansmiddelen en politieke posities en controle, met name in Lower
Shabelle, Hiraan en Galguduud.81 Om de spanningen tussen verschillende clans in Marka (de regio
van Lower Shabelle) op te lossen heeft een vergadering, voorgezeten door de Somalische president
en in aanwezigheid van alle belanghebbenden van de deelstaat Zuid-West, plaats op 16 maart 2018
in Mogadishu. Tijdens de follow-up vergadering van 20 maart 2018 wordt een akkoord bereikt over
de vertegenwoordingsquota van de Bimal, Habar Gidir en andere subclans. Een openingsconferentie
voor het vredesproces wordt op 26 maart 2018 in de hoofdstad gehouden. Volgens de VN
Veiligheidsraad blijft de onenigheid betreffende de rol van de autoriteiten van de deelstaat ZuidWest in het verzoeningsproces voortduren tijdens deze verslagperiode.82
Door een hinderlaag, uitgevoerd door AS, worden twee parlementsleden van de semiautonome staat
HirShabelle en enkele van hun bodyguards gedood op 5 juni 2018. Op 9 juni 2018 voert AS een
mortieraanval uit en bestookt ze de US Special Forces in de buurt van Jamaame, in de regio
Jubaland.83
Volgens gegevens verzameld door de veiligheidsanalysedienst van een internationale organisatie zijn
er in het totaal voor deze onderzoeksperiode 472 dodelijke burgerslachtoffers gevallen in Somalië,
waaronder 175 door acties uitgevoerd door AS en 107 doden door geweld door de aanwezige
milities.84
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Territoriale controle van de verschillende actoren in Somalië op 2 juni 201885

2.3. De strijd met Al Shabaab
Volgens Al Shabaab-experten Stig Jarle Hansen en Christopher Anzalone controleert AS momenteel
het grootste territorium sinds 2010 hoewel de Somalische regering beweert dat de macht en invloed
van Al Shabaab aan het afnemen is.86 In maart 2018 stelt het Amerikaanse onderzoekscentrum
Combating Terrorism Center in haar analyse, dat de situatie in Somalië onzeker blijft ondanks de
belofte van de Somalische president Farmajo na de zware aanslag van oktober 2017 om de strijd
tegen AS op te voeren87, de tekenen van politieke vooruitgang in het land en de toename van
directe Amerikaanse militaire betrokkenheid ter plaatse. Al Shabaab is bovendien momenteel in de
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sterkste en meest stabiele staat sinds hun “gouden periode” tussen 2009 en 2011.88 AS blijft, in
tegenstelling tot de Islamitische Staat, in 2018 de controle houden over grote gebieden zoals de
regio’s Gedo, Bay, Bakool, Lower en Middle Shabelle, Lower en Middle Juba, Hiraan, Puntland,
Galguduud en Mudug.89

Geografische voorstelling van de activiteiten van Al Shabaab90

Het burgerlijk bestuur van de groep blijft in 2018 diverse activiteiten uitvoeren waaronder het leiden
van shariarechtbanken, het houden van ontmoetingen met clanleiders en hulp bieden op basis van
de ingezamelde zakat. Bestuurders van Al Shabaab runnen ook sharia-instituten, scholen en geven
cursussen aan jongeren, handelaren en vaklieden. AS faciliteert reizende gezondheids- en
vaccinatieklinieken voor mensen en vee. Tijdens de ramadan en de islamitische feestdagen van Eid
al-Fitr en Eid al-Adha organiseert AS ook speciale religieuze cursussen en wedstrijden voor lokale
clans/subclans en de minderheidsbantoegemeenschap (Jareer), vooral rond het de facto bestuurlijk
centrum van de groep, de stad Jilib in Middle Juba. Ook blijft Al Shabaab de humanitaire
hulporganisaties belasten als onderdeel van haar inkomstenwinning om hiermee haar militaire
operaties en bestuur te financieren. Ondanks hun uitgesproken afwijzing van nationalisme en
"destructieve clanisme" zijn de leiders van Al Shabaab zich bewust van de noodzaak om banden te
onderhouden met lokale clans/subclans. De bestuurders en rechtbanken van Al Shabaab blijven
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bemiddelen bij interclangeschillen en houden ontmoetingen met lokale clan- en subclanoudsten en
leiders van Bantoe-gemeenschappen.91 AS blijft talrijke misdaden tegen de lokale burgers plegen.92
Volgens de Deense immigratiedienst is de omvang van mensenrechtenschendingen in Al
Shabaabgebied niet gekend, maar zijn er meldingen van misbruik op willekeurige basis, zoals
afpersing, mishandeling, onwettige arrestaties en detenties, amputaties, onthoofdingen93 en,
volgens Somali Current, executies voor verraad.94 Al Shabaab legt in 2017 zwaardere straffen op
voor personen die het schuldig acht aan spionage, desertie of schending van de sharia. De UN
Monitoring Group vermoedt dat dit gebeurt als reactie op de groeiende aanwezigheid van IS. 95
Op 6 februari 2018 veroordeelt de militaire rechtbank in Mogadishu Hassan Adan Isa ter dood voor
zijn rol bij de bomaanslag van 14 oktober 2017. Tijdens het proces ontkent de 23-jarige beklaagde
alle betrokkenheid bij deze aanslag. Een andere verdachte wordt bij verstek veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf, terwijl een derde man een gevangenisstraf van drie jaar krijgt.96
In maart 2018 geeft AMISOM en de Somalische regering officieel toe dat Al Shabaab met succes
grote delen van het wegennet, dat belangrijke steden zoals Baidoa, Kismaayo en Jowhar met elkaar
verbindt, heeft afgesneden, checkpoints heeft opgericht om humanitaire hulp en ander transport te
belasten en AMISOM- en regeringskonvooien door middel van hinderlagen heeft aangevallen.97
De Verenigde Staten (US AFRICOM of AFRICOM) voeren sinds juli 2017 het aantal lucht- en droneaanvallen gevoelig op.98 De luchtaanvallen hebben vooral plaats in de zuid-centrale en de zuidelijke
regio’s van het land en dit door de intensiteit van de activiteiten van Al Shabaab in deze gebieden.
In het eerste kwartaal van 2018 worden in totaal twintig luchtaanvallen uitgevoerd, in vergelijking
met geen enkele in dezelfde periode vorig jaar.99
Dorpen in de nabijheid van door AMISOM en het Somalische leger gecontroleerde steden wisselen
soms meerdere keren van bezetter.100 Het gebeurt ook dat AMISOM of regionale en lokale troepen
een stad verlaten, soms voor korte tijd en Al Shabaab geweldloos de controle over kan nemen. De
VN, ACLED en ICG geven voorbeelden uit de regio’s Hiraan (zoals de stad Muqokori in juni 2018),
Bakool en Bay.101
Al Shabaab heeft nog steeds het grootste deel van Zuid- en Centraal-Somalië in handen. Het gaat
dan vooral om de rurale gebieden tussen de steden die AMISOM en het Somalische leger
controleren. De Deense en Zweedse asiel- en migratiediensten stellen, tijdens missies in Mogadishu
in 2015 en 2016, vast dat het onmogelijk is te bepalen waar de aanwezigheid en invloed van Al
Shabaab begint en stopt, en in welke mate AMISOM en het Somalische leger werkelijk de controle
uitoefenen over de gebieden buiten de stadscentra.102 Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken schrijft in november 2017 dat Al Shabaab niet overal formeel de macht in handen heeft waar
AMISOM of de regering afwezig zijn. Dit hangt af van de tribale machtssituatie op die plaatsen.103
ACLED stelt in mei 2018 vast dat Al Shabaab een grotere, structurele aanwezigheid begint te
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vertonen in het grensgebied met Kenia.104 In januari 2018 bombardeert het AS een
telecommunicatietoren in de stad Elwak, gelegen in het Keniaanse gewest Mandera. Deze toren
behoort tot het Somalisch telecombedrijf Hormuud Telcom. Door het vernielen van deze toren wordt
de communicatie in deze regio verstoord tussen de burgers maar ook tussen de Somalische en
Keniaanse veiligheidsdiensten.105 In maart 2018 en juni 2018 zijn de door AS geleide Gedo State
Forces actief in het noordoosten van het gewest Mandera aan de grens met Somalië.106
De aanhoudende droogte en het risico op hongersnood die Somalië sinds 2016 teisteren,
beïnvloeden ook de veiligheidssituatie. Zo meent analist Indermuehle dat Al Shabaab meer steun bij
de bevolking probeert te krijgen door humanitaire hulp te verdelen in de landelijke gebieden. Op die
manier hoopt het zijn macht en gebied uit te breiden. 107 Tegelijk valt Al Shabaab de konvooien van
Westerse hulporganisaties aan.108 Onderzoekers van de Duitse en Zwitserse migratiediensten
(verder: BFA/SEM) stellen op basis van gesprekken met verschillende bronnen dat het aantal
aanvallen door Al Shabaab tegen ngo’s in deze crisis veel lager ligt dan tijdens de droogte in 2010 –
2012.109
Al Shabaab probeert de situatie in gebieden die ze uit handen moet geven te destabiliseren door hitand-run-aanslagen en asymmetrische oorlogsvoering.110 Naast aanvallen op de Somalische leger- en
AMISOM-basissen heeft AS ook de operationele capaciteit om succesvolle grote aanvallen uit te
voeren waarbij het gebruik maakt van zelfmoordterroristen en inghimasi111 die vaak samen
gecoördineerde aanvallen doen op zogeheten "zachte doelwitten" zoals hotels, restaurants en
regeringsgebouwen in het centrum van Mogadishu, het veiligste deel van het land.112
Begin januari 2018 worden vijf Somaliërs door AS geëxecuteerd in de stad Kurtunwarey (in de regio
Lower Shabelle) op verdenking spionage van de Somalische, Keniaanse en Ethiopische
veiligheidsdiensten.113 Op 15 februari 2018 worden twee Keniaanse AS-strijders terechtgesteld
omdat ze gespioneerd zouden hebben voor de Keniaanse overheid.114
De terreinwinst van het Somalische leger en AMISOM gaat voor de burgers gepaard met het risico
op wraakacties door Al Shabaab. Volgens informatie die de Deense migratiedienst in oktober 2015
verkreeg van verschillende gesprekspartners is Al Shabaab clandestien aanwezig in de gebieden
rondom de meeste steden, maar ook in de door AMISOM en het leger gecontroleerde stadscentra.115
Gesprekspartners van de Deense immigratiedienst stellen in december 2016 dat dergelijke
wraakacties ook door regeringstroepen gebeuren na de terugtrekking van Al Shabaab. Volgens een
bron bij de VN worden familieleden van islamistische militanten gedwongen hun woonplaats te
verlaten en zijn er in het verleden sancties tegen of executies van familieleden gerapporteerd.116
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3. Strijdende partijen
3.1. Gewapende groeperingen die geen deel uitmaken van de regering
3.1.1. Al Shabaab
Organisatie en structuur
Sinds eind 2006 geldt Harakat al Shabaab Al-Mujahidin of kortweg Al Shabaab (“de jeugd”, in het
Arabisch), als de belangrijkste tegenstander van de federale regering en AMISOM.117 Aan het hoofd
staat de emir van Al Shabaab, Ahmed "Abu Ubayda" Umar. Hij volgt wijlen Ahmed Godane op bij
diens dood door een Amerikaanse luchtaanval op 1 september 2014. De hogere leiding en de civiele
regionale bestuurders en militaire bevelhebbers van de groep zijn grotendeels loyaal gebleven,
ondanks een periode van ernstige interne onenigheid tussen 2012 en 2014 en de opkomst van de
islamitische staat en zijn pogingen, die in 2015 begonnen, om in Somalië voet aan de grond te
krijgen.118
De groepering wil de invoering van een islamistisch theocratisch regime en legt in de zones onder
haar controle een strenge interpretatie van de sharia op.119 In een onderhoud met Cedoca voegt Stig
Jarle Hansen, conflictanalist gespecialiseerd in jihadisme, hier aan toe dat de interpretatie van de
sharia en de mate waarin deze wordt opgelegd aan de Somalische bevolking sterk afhangt van de
kennis van de sharia door de lokale AS-leiding.120 ACLED noemt in 2017 AS de meeste dodelijke
terreurgroep.121
De voorbije jaren zijn een aantal vooraanstaande militanten, waaronder leiders van Amniyat, de
geheime dienst van Al Shabaab, gericht uitgeschakeld door onder meer Amerikaanse drones of
militaire operaties.122
Al Shabaab handhaaft een relatief sterke organisatorische en operationele stabiliteit door enerzijds
hun bekwaam intern veiligheidsapparaat Amniyat en anderzijds hun strijders namelijk de
grenstroepen Jaysh al-Ura en de binnenlandse veiligheidstroepen Jaysh al-Hisba. In 2018 blijft Al
Shabaab ook profiteren van de aanhoudende politieke tegenstellingen en de vaak tegenstrijdige
belangen van de verschillende politieke en sociale actoren in het land, waaronder
clan/subclanleiders, politici en zakenmensen.123
De Amniyat speelt een centrale rol binnen de beweging.124 Experten zoals Matt Bryden van de in
Nairobi gevestigde denktank Sahan, Muhyadin Ahmed Roble van The Jamestown Foundation of Ken
Menkhaus van het Davidson College in North Carolina, beschouwen deze geheime dienst als het
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meest efficiënte en gevreesde segment van de groep, verantwoordelijk voor spionage, infiltraties
tegen vijandige doelwitten en doelgerichte aanslagen.125
Schattingen over het aantal militanten van Al Shabaab lopen fel uiteen, van een 3.000 à 4.000126
militanten volgens respectievelijk The New York Times127 en Radio France internationale (RFI)128, tot
6.000 strijders waarvan 1.500 tot de radicale Amniyat behoren, volgens onderzoekster Vanda
Felbab-Brown, en 8.000 volgens The New York Times in oktober 2017.129 The Jamestown Foundation
stelt in januari 2016 dat Al Shabaab ook actief rekruteert in Kenia, zowel onder kansarme als hoger
geschoolde jongeren, maar voegt net als IRIN toe dat honderden Keniaanse jongeren de groepering
hebben verlaten.130
Al Shabaabs basis bevindt zich in Jilib sinds ze in 2015 uit haar operationele en logistieke basis
Bardheere en haar politieke hoofdkwartier Dinsoor werd verdreven, aldus The Jamestown
Foundation. De stad Jilib, tussen Mogadishu en de havenstad Kismayo, biedt Al Shabaab tactische en
logistieke voordelen.131
AFRICOM, dat het bevel voert over de Amerikaanse strijdkrachten in Afrika, blijft tijdens deze
verslagperiode lucht- en drone-aanvallen op Al Shabaab uitvoeren.132
Hoewel president Farmajo tijdens zijn verkiezingscampagne open leek te staan voor gesprekken met
Al Shabaab, stelt hij zich na zijn verkiezing harder op.133 Op 6 april 2017 verklaart hij hen de oorlog,
maar belooft amnestie aan militanten die zich binnen de zestig dagen overgeven. 134 Ook voorgaande
regeringen beloofden al amnestie.135 Er bestaan verschillende reïntegratiecentra voor voormalige
militanten van Al Shabaab.136
In de eerste helft van 2018 verschijnen berichten over de tanende gezondheid van Shaykh Ahmad
Umar Diriye (beter gekend onder zijn bijnaam Abu Ubayda), de emir van Al Shabaab sinds 2014.
Informatie over zijn gezondheid zijn vaag en tegenstrijdig: volgens een bron leidt hij aan
(maag)kanker en is hij ongeneselijk ziek en bedlegerig.137 Een andere bron stelt dat hij ernstige en
fatale nierproblemen heeft of ernstig gewond raakte tijdens een gevecht.138 De medische zorg voor
Diriye heeft de fondsen van de groep aangetast alsook de coherentie binnen de groep. Hierdoor
worden bepaalde AS-strijders niet meer uitbetaald en ontstaat er een intern conflict omtrent de
opvolging waardoor de shura, die een mandaat heeft om belangrijke beslissingen te nemen met
betrekking tot doelstellingen, financiën en de ideologische richting van de groep, opsplitst in
verschillende facties.139 Op dit moment bestaat de shura uit acht leden, onder wie de afgevaardigden
van Umar Mahan Karate, hoofd van de inlichtingendienst van Al Shabaab, Maalim Osman,
infanteriecommandant en Ali Dheere, woordvoerder van de groep. Deze drie vooraanstaande AS-
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leden zouden het niet eens raken over de opvolging.140 Volgens een analyse van Jamestown
Foundation zijn volgende personen mogelijke opvolgers: Karate (ook gekend onder de naam
Abirahman Warsame, adjunct-leider onder Shaykh Ahmad Umar Diriye en Godane, lid van de
subclan van de Eyr (Habar Girir)), Rage (adjunct-leider onder Shaykh Ahmad Umar Diriye en lid van
de clan van de Hawiye Mursande) en Hussein Ali Fiidow (zou verantwoordelijk zijn voor de financiën
en administratie van AS) is een rivaal van Shaykh Ahmad Umar Diriye.).141 Een andere bron
vermeldt Ali Fiidow, Ali Dheere, Umar Karate en Maalim Osman als mogelijke opvolgers.142
Eind juni 2018 meldt de radio van het Somalische leger (SNA Radio) dat de Al Shabaableider Sheikh
Ahmed Umar Diriye gestorven is in de stad Jilib.143 Volgens de onlinekrant Wardheer News zou
Fiidow aangeduid zijn als de nieuwe emir. Dit zou betekenen dat Karate voor de tweede keer naast
de leiderspositie grijpt. Na de dood van Godane werd hij ook al gepolst als mogelijke opvolger.144 Al
Shabaab ontkent de dood van hun emir.145
Strategie
Verschillende bronnen wijzen op de verzwakking van Al Shabaab in de loop van de voorgaande jaren
door het verlies van terrein, waaronder strategische steden en havens, door interne spanningen en
de dood of desertie van vooraanstaande figuren.146 Maar meerdere experten wijzen tegelijkertijd op
de weerbaarheid en veerkracht, zelfs de heropleving van de islamistische beweging, die zowel in
Somalië als buiten de landsgrenzen haar operationele slagkracht behoudt en een strategische
koerswijziging heeft uitgetekend. De terreurgroep anticipeerde op de militaire offensieven van
AMISOM en het SNA door zich ordelijk terug te trekken. Bryden ziet een gedecentraliseerde
commandostructuur en een asymmetrische oorlogsvoering die guerrillatactieken in rurale gebieden
combineert met complexe urbane operaties, onder meer in Mogadishu.147 Volgens professor Williams
van de George Washington University beheerst Al Shabaab “a flexible range of tactics”, gaande van
grootschalige moordpartijen in Kenia, tot hinderlagen en conventionelere aanvallen tegen AMISOM
en gerichte acties in Mogadishu.148 The Jamestown Foundation stelt in maart en april 2017 dat Al
Shabaab zich hergroepeert in kleine stadjes en dorpen in rurale gebieden om aanvallen vanuit haar
basis in Jilib te coördineren. Zo wijst Michael Horton op de heropleving van Al Shabaab in Puntland,
waar ze een opening naar de zee hoopt te vinden en de banden met Al Qaida in Jemen hoopt te
versterken.149 Volgens Stig Jarle Hansen, auteur van een studie over Al Shabaab, kan de islamistiche
groepering tegenover een voornamelijk defensief ingestelde internationale troepenmacht nog dertig
jaar overleven.150 In maart 2018 concludeert het Institute for Policy Strategy dat AS bezig is een
“comeback” te maken door terreinwinst en toename van het aantal strijders.151
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Muhyadin Ahmed Roble stelt in september 2016 dat Al Shabaab een groot aantal strijders heeft
ontplooid in Mogadishu waar de dreiging van Amerikaanse drones kleiner is.152 Gedurende de eerste
maanden van 2017 maakt The Jamestown Foundation gewag van een toename van de aanvallen in
Mogadishu en omstreken.153 In 2017 merken waarnemers op dat, naast het verder opdrijven van het
aantal aanvallen met IED’s, een belangrijke wijziging in de strategie het inzetten van steeds
zwaardere explosieven is.154 In 2017 en begin 2018 heeft AS aangetoond dat het nog steeds grote
aanvallen kan voorbereiden en uitvoeren gebruik makend van SVBIED en groepen inghimasi
gewapende strijders en dit in de meest beveiligde zones van het land zoals centraal Mogadishu. 155
Somalië-experten achten Al Shabaab verantwoordelijk voor de zware aanslag van 14 oktober 2017,
die niet opgeëist is. ICG denkt dat de ongeziene woede en afkeer van de burgers over de aanslag, er
Al Shabaab van weerhouden heeft om de aanslag op te eisen. ACLED vermoedt dat Al Shabaab
andere gewapende groepen inschakelt om burgers te doden en andere bij de bevolking onpopulaire
gewelddaden uit te voeren. Daardoor kan het makkelijker het imago hooghouden van werkverlener,
parallelle overheid, onderhandelaar, enzovoort.156 Andere bronnen merken dat burgers vaak Al
Shabaabrechtbanken verkiezen, omdat zij de reputatie hebben een redelijk gefundeerd vonnis te
vellen én op de naleving toe te zien. De groep wordt gezien als alternatief en beschermer tegen een
onrechtmatige en roofzuchtige overheid.157
De Deense migratiedienst en de DRC stellen in hun missieverslag van maart 2017 dat Mogadishu in
zekere mate onder controle staat van AMISOM en het SNA, maar dat de stad een constante dreiging
ondervindt van Al Shabaab en geïnfiltreerd is door de islamistische beweging tot op de luchthaven
en in het presidentiële paleis.158 ICG schrijft in oktober 2017 dat onbetaalde soldaten en ontevreden
clans aan de rand van de stad de strijders van Al Shabaab helpen om in de stad te infiltreren. Het
wijst ook op de gevolgen van de herovering door Al Shabaab van grondgebied in de vallei Shabelle,
in de regio van Mogadishu. Het stelt dat het voorkomen van aanslagen in Mogadishu moeilijker
wordt als de omliggende districten in handen komen van Al Shabaab of de gemeenschappen er hun
stilzwijgende steun aan geven.159 ACLED schrijft over de situatie in oktober 2017 dat Mogadishu en
omgeving de focus blijven van doelgerichte aanslagen en moorden door Al Shabaab en dat er
veelvuldige aanvallen met VBIED’s zijn, net zoals aanvallen tegen checkpoints van AMISOM en van
de overheid.160
Tijdens haar missies in Mogadishu en Nairobi in 2015 en 2016 verneemt de Deense immigratiedienst
van verschillende bronnen dat niet alle gewelddadige incidenten in Zuid- en Centraal-Somalië aan Al
Shabaab kunnen worden toegeschreven, hoewel de groepering er wel vaak de verantwoordelijkheid
voor opeist. Gewelddaden zijn vaak ook toe te schrijven aan clanrivaliteiten, zakenconflicten,
criminaliteit, landconflicten of politieke twisten.161 Ook Felbab-Brown stelt dat bepaalde aanslagen,
beraamd door politieke rivalen, krijgsheren of zakenlui, gretig door Al Shabaab worden opgeëist.162
De minister van Informatie maakt in juni 2017 dezelfde vaststelling.163 Daartegenover staat dat
ACLED vermoedt dat Al Shabaab gewapende groepen inzet om voor hen burgers te doden en de
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minder populaire gewelddaden in het conflict voor hen uit te voeren. Op die manier wordt hun imago
van “the business innovator, the local militia, the job creator, the dealmaker, the negotiator and the
parallel government (read: taxing force)” minder aangetast.164
Ken Menkhaus schrijft in april 2016 dat Al Shabaab zich meer en meer met afpersing bezighoudt.
Terroristische aanvallen op hotels en restaurants passen in een patroon van vergelding voor de nietbetaling van een afkoopsom. De groep biedt op die manier bescherming tegen een bedreiging die
het zelf veroorzaakt.165 “If in Mogadishu there is a blast, you know that somebody has failed to pay
the tax to al Shabaab.”166, zegt een gesprekspartner van BFA/SEM in maart 2017. Een onderzoek
door CNN toont aan hoe AS zichzelf verrijkt met donorgeld en hulpgoederen geleverd door de
verschillende hulporganisaties. Deze verrijking door AS gebeurt op drie manieren:
a) door belasting te innen bij de lokale zakenlui die de hulpgoederen verkopen aan de bevolking
in nood,
b) door tol te heffen via checkpoints op de routes waarlangs de hulpgoederen worden
getransporteerd en
c) door het bieden van bescherming aan de in AS-gebied actieve organisaties. Volgens de VN
betalen bepaalde bedrijven en organisaties AS tussen de 25.000$ en 75.000$ [1 USD = € 0,856]
per maand om de veiligheid van hun personeel en infrastructuur te garanderen. 167
Landinfo vermeldt in haar rapport van mei 2018 dat AS geen zichtbare aanwezigheid heeft in de
hoofdstad. Geheime agenten/-operatoren, sympathisanten, informanten en anderen helpen deze
gewapende groepering bij hun aanvallen.168
Al Shabaab is erg actief op mediagebied: de officiële en aanverwante mediakanalen van de groep
blijven propagandavideo's, nieuwsberichten, radio-uitzendingen en fotomateriaal produceren die
gericht zijn op een nationaal, regionaal Oost-Afrikaans en internationaal publiek. AS is ook online
aanwezig via sociale netwerksites zoals Twitter en berichtenapps zoals Telegram.169
Opmerkelijk tijdens deze verslagperiode is dat AS deze keer geen verbod heeft uitgesproken op het
kijken naar het wereldkampioenschap voetbal, zoals wel het geval was tijdens de vorige editie en er
geen gerichte aanslagen werden gepleegd. AS volgt een strikte interpretatie van de sharia en
voetbalwedstrijden zijn verboden. In de aanloop van de wereldbeker voetbal in Rusland 2018
worden wel twintig stadia en speelpleinen gesloten door AS-militanten. Volgens de Jamestown
Foundation, en op basis van krantenberichten, zijn er verschillende verklaringen mogelijk voor deze
anomalie. Sommige interpreteren deze stilte als een indicatie dat AS zijn grip aan het verliezen is op
het terrein. Andere suggereren dat deze stilte ook een strategie kan zijn om aan populariteit te
winnen die, door het hoog aantal burgerslachtoffers door de AS-aanval in oktober 2017 in
Mogadishu, ernstige schade leed.170
De dood van de emir Shaykh Ahmad Umar Diriye brengt een nieuwe leider aan het hoofd van AS.
Volgens een analyse van Jamestown Foundation zou dit enerzijds kunnen leiden tot een heropleving
van deze gewapende groep met mogelijks een toename van aanvallen gezien de nieuwe leider zijn
legitimiteit zal willen bewijzen. Ook worden er aanvallen in andere Oost-Afrikaanse landen verwacht
gezien de groeiende aanwezigheid van AS in het Keniaanse Boniwoud. Anderzijds zou een
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verandering in het leiderschap ook mogelijkheden bieden aan de internationale troepen die zouden
kunnen profiteren van de periode van verwarring en verdeeldheid tijdens de machtswissel. 171
Nationale en internationale allianties
Experten zoals Cedric Barnes van ICG wijzen erop dat Al Shabaab sterk geworteld is in de
Somalische maatschappij, strak georganiseerd is en gebruik weet te maken van de sociale en
politieke verdeeldheid.172 De groepering is diep geïnfiltreerd in het Somalische leger en de politie,
aldus verschillende bronnen, en zelfs in de hoogste regionen van de regering, aldus de UN
Monitoring Group.173 Experts menen dat de infiltratie van Al Shabaab binnen de veiligheidsdiensten
een rol heeft gespeeld bij grootschalige aanslagen in Mogadishu in 2015 en 2016.174
In Mogadishu steunt ongeveer 40 % van de inwoners Al Shabaab, aldus een expert waarmee de
Zweedse COI-documentatiedienst Lifos sprak in december 2015. De steun komt van bepaalde clans,
al betekent dat niet dat elk individueel clanlid de organisatie steunt. Binnen de clanfamilie Hawiye,
bijvoorbeeld, controleert de subclan Abgal Mogadishu, waardoor de subclan Murosade zich
gemarginaliseerd voelt en aanleunt bij Al Shabaab. Hoewel de subclan Ayr bekend staat als pro-Al
Shabaab, hebben sommige leden veel invloed in de regering en steunen ze Al Shabaab niet.175
ICG en onderzoekster Felbab-Brown zien in Al Shabaabs behoedzame omgang met het clansysteem
een belangrijke verklaring voor de veerkracht van Al Shabaab. De organisatie weet zich boven
clanrivaliteiten te stellen maar weet deze ook handig uit te spelen.176
Al Shabaab vormt, volgens verschillende bronnen waaronder ICG, een ernstige bedreiging voor de
hele regio.177 Tijdens deze onderzoeksperiode is AS opnieuw actief in het grensgebied met Kenia. Op
3 mei 2018 worden niet-lokale steengroevearbeiders aangevallen. Een week later ontploft een
RCIED en treft een groep militairen. Deze aanvallen vinden allebei plaats in het noordoosten van het
district Mandera, aan de Somalische grens. Volgens ACLED is het Keniaanse geweld door AS gericht
tegen zowel burgers als militairen en begint er zich een grotere, structurele aanwezigheid langs de
grens te ontwikkelen.178 De Britse overheid adviseert tegen “all but essential travels” in het
grensgebied met Somalië. AS heeft de laatste jaren enkele aanvallen uitgevoerd in Kenia en dit
voornamlijk in de districten Garissa, Mandera en Lamu en nog andere gebieden dichtbij de grens
met Somalië. Door onder meer de activiteiten van AS in Kenia heeft de Keniaanse overheid een
avondklok in gesteld, vanaf 18:30 tot 06:30 in het district Mandera en grote van delen van de
districten Lamu, Tana River en Garrisa. Dit uitgaansverbod telt niet voor de eilanden Lamu, Mande
en Pate. Er is een verhoogde dreiging van terroristische aanslagen in Nairobi en de kust- en
badplaatsengebieden van Mombasa en Malindi en de noordelijke grensdistricten. De inspecteurgeneraal van de Keniaanse politie heeft het publiek opgeroepen meer waakzaamheid aan de dag te
leggen en verdachte personen of activiteiten onmiddellijk te melden.179
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Reisadvies voor Kenia opgesteld door de Britse overheid, juli 2018180

Na de AS-aanslag op de universiteit van Garissa in april 2015 beslist de Keniaanse regering een
grenshek te bouwen langsheen haar grens met Somalië om de infiltratie van AS tegen te gaan. 181 In
2018 wordt er nog steeds aan deze constructie verder gewerkt. Deze veiligheidsmuur start aan het
grenspunt met het district Mandera.182
De Belgische overheid schat het risico op terroristische aanslagen in Kenia ook hoog in.183

3.1.2. Andere milities
Volgens de voorzitter van het Somalische Center for Research and Dialogue (CRD) zijn er in Zuid- en
Centraal-Somalië verschillende milities actief, met name clanmilities, milities verbonden aan zakenlui
en milities loyaal aan de regering. Deze milities komen soms onderling in conflict met elkaar. 184 Zo is
er de islamistische soefimilitie Ahlu Sunna wal Jama’a (ASWJ). Ze wordt gesteund door de
Ethiopische regering, bestrijdt aan de zijde van het regeringsleger Al Shabaab en is actief in de regio
Galgaduud (nu deel van de autonome regio Galmudug).185 AS is tegen het praktiseren van soefisme
en stelt dat leden van ASWJ ongelovigen zijn en daarom legitieme doelwitten.186 In december 2017
ondertekent het ASWJ een vredesakkoord met de Galmudugse overheid.187
IRIN schrijft in 2014 dat in verschillende van de zeventien hoofdstedelijke districten een eigen militie
opereert onder leiding van de districtscommissaris. De loyauteit van deze milities tegenover de
centrale regering varieert.188 Deze milities zijn binnen het district de eigenlijke machthebber, aldus
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het United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) dat in november 2013 een gesprek
voerde met de Noorse en Deense migratiedienst,189 maar zijn ook belangrijke en complexe spelers
binnen de ordehandhaving, aldus Menkhaus in april 2016.190 Volgens een in mei 2014 door EASO
geraadpleegde veiligheidsexpert kan elke districtscommissaris rekenen op 100 à 400 personen.191
Menkhaus wijst verder op de dominantie van diverse Hawiye-clanmilities in Mogadishu.192
ACLED wijst op het belangrijke aandeel dat ongeïdentificeerde gewapende groepen hebben in het
geweld in Somalië. ACLED stelt dat deze groepen vaak optreden voor rekening van de gekende
strijdende partijen. Het gaat dan niet zozeer om hun deelname aan militaire confrontaties maar
eerder om hun rol bij remote violence (geweld waarbij de dader niet fysiek aanwezig is, zoals
bermbommen of autobommen) en geweld tegen burgers.193 ACLED schat dat er in 2016 128
gewapende groepen actief waren.194
Volgens een onderzoek uit 2015 van het Center for Civilians in Conflict (CIVIC), een Amerikaanse
organisatie die ijvert voor de bescherming van burgers in gewapende conflicten, zijn ook Somalische
burgers op verschillende manieren bij het conflict betrokken. Dit gaat van deelname aan de
gevechten tot de verlening van diensten aan gewapende groeperingen, zoals logistieke hulp of
mediaverslaggeving. Verschillende burgers die door CIVIC werden geïnterviewd voelen zich niet
zozeer verbonden met een conflictpartij. Ze raakten bij het conflict betrokken omdat ze zichzelf of
hun familie wilden beschermen, omdat ze uit vrije wil of onder dwang werden gerekruteerd, om
financiële motieven of omdat ze actief Al Shabaab wilden bestrijden.195

3.1.3. Islamitische Staat van Irak en de Levant-factie of IS-factie
Sinds 2007 is AS de dominantste jihadistische terreurorganisatie in Somalië. Maar in oktober 2015
wordt hun alleenheerschappij verstoord wanneer Abdulqadir Mumim AS verlaat en trouw belooft aan
Abu Bakr al-Baghdadi en de Islamitische Staat van Irak en de Levant (IS). Volgens een analyse van
het Combating Terrorism Center is er sindsdien een intra-jihadi strijd tussen beide groepen. IS
probeert leden van AS over te halen zich aan te sluiten bij IS. Als reactie hierop gebruikt AS geweld
tegen IS-leden en tegen zijn eigen militieleden die zouden sympathiseren met IS in Somalië.196
Over de organisatie, structuur en activiteiten van IS in Zuid-Centraal Somalië vindt Cedoca tijdens
de onderzoeksperiode van deze COI Focus weinig informatie. Ook zijn de bronnen niet eenduidig
over de aanwezigheid en activiteiten van deze terroristische organisatie in Zuid-Centraal Somalië in
het algemeen en Mogadishu in het bijzonder.
Volgens een expert militaire strategie, geraadpleegd door het BFA/SEM-onderzoeksteam, is de ISfactie die opereert in Puntland de facto de enige actieve IS-factie in Somalië, zelfs wanneer IS
enkele kleine aanslagen in Mogadishu opgeëist heeft.197
Een onderzoek over AS en IS in Somalië door Combating Terrorism Center van november 2017 stelt
dat in 2015 twee IS facties ontstaan in Somalië. Enerzijds de factie van Mumim, actief in de
deelstaat Puntland en ook de bekendste IS-factie in Somalië. Anderzijds ontstaan er ook andere proIslamitische Staat-cellen in het zuidelijke deel van het land, zonder formele namen die trouw zweren
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aan al-Baghdadi. Deze cellen zijn minder bekend en vormen geen echte bedreiging voor de
veiligheidssituatie. 198 Bovendien is het niet duidelijk of er een connectie is tussen Mumim’s factie en
de IS-cellen in het zuiden van het land:
“The exact nature of connections between Mumin and ISS groups in southern Somalia remain
unclear. At their deepest, connections could be such that Mumin controls south Islamic State
groups, which nevertheless maintain significant autonomy from him. At their most shallow, there
might well be only nominal connections between Mumin and southern ISS groups. Another
possibility is that, in fact, there are no significant remaining Islamic State elements in southern
Somalia at all. Indeed, although there have been claims of attacks, it is unclear if these are
legitimate, or simply fabrications.” 199
Anzalone C. stelt in zijn artikel Black Banners in Somalia: The State of al-Shabaab’s Territorial
Insurgency and the Specter of the Islamic State dat de belangrijkste islamitische factie in Somalië
deze onder leiding van Mu'min is. Deze IS-actie is voornamelijk gevestigd en operatief in Puntland.
In delen van West- en Zuid-Somalië zijn ook kleine pro-Islamitische staatsgroepen ontstaan, hoewel
het onduidelijk is of deze andere groepen rechtstreeks door Mu'min worden gecontroleerd.200

In deze verslagperiode vermelden enkele bronnen incidenten met IS als actor.201 Vanaf november
2017 eist de IS-factie een toenemend aantal aanslagen in Afgooye, ongeveer 32 km ten westen van
Mogadishu, op. Tussen november 2017 en begin maart 2018 claimt IS ten minste negen
afzonderlijke aanvallen in Afgooye. Het zijn allemaal moorden met vuurwapens op personen die
beschuldigd worden van het werken voor de Somalische regering, waaronder verschillende
vermeende inlichtingenagenten, twee soldaten en een medewerker van het ministerie van Financiën.
Alle slachtoffers van de aanslagen, waarvan foto's of korte video-opnamen werden uitgebracht door
de sociale mediakanalen van IS, zijn gekleed in burgerkleding en niet in overheidsuniformen. De
aanslagen overlappen ook met aanvallen van Al Shabaab in en rond Afgooye.202
De veiligheidsdiensten in Afgooye verklaren begin februari 2018 dat ze niet op de hoogte zijn van
een aanwezigheid van IS in de stad ondanks de meldingen op sociale media van IS die de
verschillende aanslagen opeisen. Volgens de politiecommissaris, kapitein Abdulkadir Osman Mursal,
zijn deze aanvallen tegen de bevolking uitgevoerd door AS en niet IS. Concreet geeft hij, in een
interview met VOA, het voorbeeld van de aanslag in Afgooye in januari 2018 waar een jongeman
wordt vermoord. IS verspreidt een video waarin de aanslag op de jongeman te zien is, die volgens
IS voor de Somalische veiligheidsdiensten werkt. Diezelfde dag claimt ook AS deze moord. Mursal
verklaart dat hij de plaats van de aanslag bezoekt op 13 januari 2018 om de moord te onderzoeken.
Hij besluit dat de jonge man een student uit Mogadishu was en ook als leraar in Afgooye werkte. De
daders worden niet gevat. Volgens Mural zijn het hoogstwaarschijnlijk Al Shabaab-leden of
buitenlandse militanten die zich verbergen in de bosrijke buitenwijken van Afgooye.203
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3.2 Nationale en internationale strijdkrachten
3.2.1. Somalische veiligheidsdiensten
De UN Monitoring Group, HRW en ICG dringen in 2017 aan op een grondige hervorming van de
Somalische veiligheidsdiensten die door wanbeheer en endemische corruptie worden geplaagd en
over onvoldoende capaciteit beschikken om de veiligheidsproblemen het hoofd te bieden. De
veiligheidsdiensten maken zich meestal straffeloos schuldig aan ernstige misbruiken.204
In maart 2017 bereikt de federale overheid met de deelstaten een overeenkomst over de nationale
veiligheidsstructuur, onder meer wat de samenwerking tussen de verschillende diensten, de
bevelstructuur, omvang en samenstelling van de veiligheidsdiensten betreft.205 Begin mei 2017 keurt
het parlement een nieuwe veiligheidsstructuur goed die een leger met 22.000 manschappen
voorziet, waarvan 4.000 speciale eenheden, en een federale politie met 32.000 agenten.206 In de
tweede helft van 2017 wisselen verschillende hoofden van verschillende veiligheidsdepartementen
elkaar op. De chronische zwakte van de veiligheidsdiensten en de terugkerende interne conflicten,
de toenemende versplintering en clanconflicten, vormen volgens ICG een bedreiging voor de
politieke stabiliteit en de veiligheid.207
Binnen de verschillende veiligheidsdiensten, en tussen veiligheidsdiensten onderling, zijn er
voortdurend spanningen tussen facties en clans, en die zijn in 2017 nog toegenomen volgens ICG.208
UNSOM en OHCHR sommen in hun rapport van december 2017 op hoeveel gewapende confrontaties
er tussen en binnen veiligheidsdiensten hebben plaatsgevonden, en tellen daarbij tientallen doden
en gewonden.209
In Mogadishu is in juni 2017 de Mogadishu Stabilisation Unit (ook gekend als Mogadishu Stabilisation
Force(s), MosF), opgericht, volgens ICG. Een regeringswoordvoerder vertelde aan Al Jazeera dat de
eenheid bestaat uit 500 politieagenten, 500 soldaten en 500 manschappen van het National
Intelligence and Security Agency (NISA).210
Somali National Army (SNA)
Volgens de UN Monitoring Group blijft de huidige omvang, structuur en samenstelling van het leger
onduidelijk.211 Analiste Felbab-Brown stelt in februari 2017 dat de 11.000 door AMISOM getrainde
militairen een vaak ontoereikende opleiding kregen.212 In een opiniestuk gepubliceerd in januari
2018 stelt Felbab-Brown dat er ongeveer 29.000 mensen op de loonlijst staan van het SNA. Hiervan
zouden er slechts zo’n 12.000 daadwerkelijk enige capaciteit hebben om te vechten. De rest zijn
spooksoldaten, weduwen en ouderen.213 USDOS schat het aantal soldaten dan weer op 11.000 à
14.000, waarvan het gros gelegerd is in de regio’s Middle Shabelle, Lower Shabelle, in de Interim
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Jubba Administration (IJA) en de Interim South-West Administration (ISWA). De controle van het
ministerie van Defensie over haar troepen is iets groter in Mogadishu en omstreken. 214
Roble van The Jamestown Foundation heeft het over “under-trained, under-equipped and poorly paid
Somali soldiers […] depleted by years of corruption, absenteeism and decay”. 215 Verschillende
bronnen geven aan dat de regering omwille van corruptie vele maanden achterstand oploopt op de
uitbetaling van de soldij aan haar strijdkrachten. Dit leidt tot demotivatie, desertie en afpersing aan
checkpoints door onbetaalde soldaten, zo stellen onder meer verschillende VN-rapporten.216 De
neutrale houding van Somalië in de Golfcrisis en het bevriezen van financiële hulp door de Golfstaten
heeft tot nieuwe achterstallen in het uitbetalen van de lonen geleid.217 Analiste Felbab-Brown stelt in
december 2017 dat de achterstand geslonken is van 6 tot 2 maanden. 218 Tegelijk stoppen midden
december 2017 de Verenigde Staten bepaalde hulp aan een deel van de troepen, omwille van
corruptie binnen het leger.219
De expert Menkhaus stelt dat soldaten regelmatig bijklussen als privébewakers, tijdens hun gewone
werkuren en in hun militaire uniform. Het zorgt voor een hoog absenteïsme. 220 Volgens een
politicoloog die Deutsche Welle in oktober 2014 aanhaalt, trekken veel soldaten omwille van de
onregelmatige verloning na hun training naar clanmilities of naar Al Shabaab.221
In haar rapport over de mensenrechtensituatie in 2017 stelt USDOS dat de civiele autoriteiten geen
daadwerkelijke controle uitoefenen over de veiligheidsdiensten.222 Meerdere bronnen waaronder de
UN Monitoring Group zien de dominante clanstructuren binnen het SNA als een cruciaal probleem.
Het leger bestaat uit een verzameling clangetrouwe milities die de loyauteit van de soldaten aan de
centrale commandostructuur ondermijnen met, volgens het Danish Institute for International Studies
(DIIS) de Hawiye als dominante clan op alle niveau’s. Ook de ontoereikende materiële en technische
middelen en de tekortkomingen op het vlak van militair en politiek leiderschap zijn belangrijke
gebreken binnen de Somalische strijdkrachten. De UN Monitoring Group vreest dat, zonder een
ingrijpende hervorming, het SNA zelf een bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit kan
vormen.223 ICG wijst niettemin op vooruitgang op het vlak van rekrutering en clandiversiteit sinds
het aantreden van de nieuwe president in februari 2017.224
In oktober 2017 schrijft de UN Monitoring Group dat een gebrek aan politieke wil de reden is
waarom er geen vooruitgang is geboekt met de integratie van de verschillende eenheden. 225 In
november 2017 zijn 2.400 Puntlandse soldaten geïntegreerd in het federale leger, een belangrijke
stap voorwaarts volgens de VN.226
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Verschillende bronnen stellen dat de Somalische strijdkrachten niet klaar zijn om de door AMISOM
veroverde gebieden over te nemen.227
Somali Police Force (SPF)
In Mogadishu opereren twee verschillende politiekorpsen, volgens het USDOS-rapport over de
mensenrechtensituatie in 2015. Het ene korps staat onder controle van de federale regering, het
andere onder gezag van de regionale overheid van Banadir. De federale politie is aanwezig in alle
zeventien districten van de hoofdstad. De Somalische politiekorpsen krijgen training en raad van
AMISOM-politie. Politieofficieren in de hoofdstad danken hun positie vaak aan clan- of familiebanden,
aldus USDOS.228 De politie is meestal niet efficiënt, onder meer door corruptie en bij gebrek aan
materiaal en opleiding.229
Een militair expert waarmee BFA/SEM-onderzoekers in 2017 spraken, zegt dat er in augustus 2015
in Banadir ongeveer 6.750 manschappen waren.230 Die regio heeft het overgrote deel van de
manschappen in Zuid- en Centraal-Somalië.231 Volgens de VN telt de politie eind 2015 in heel Zuiden Centraal-Somalië ongeveer 6.750 manschappen.232 Eind augustus 2015 waren er echter 5.200
manschappen officieel geregistreerd, aldus EASO.233 De militair expert merkt op dat het exacte
aantal heel moeilijk is vast te stellen.234
Het Nederlandse ambtsbericht van maart 2016 stelt dat ook de politie te kampen heeft met
corruptie, wanbetaling en een gebrekkige opleiding.235 Ook de gesprekspartners van de
onderzoeksmissie van BFA/SEM vermelden tekortkomingen.236 In januari 2017 bedroeg de
achterstand van de lonen bij de politie vijftien maanden, schrijft het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken.237 De neutrale houding van Somalië in de Golfcrisis en het bevriezen van
financiële hulp door de Golfstaten, heeft tot nieuwe achterstallen in het uitbetalen van de lonen
geleid.238
Volgens AMISOM onthaalt de lokale bevolking de community policing239 met enthousiasme. Dit
systeem is in samenspraak met de Somalische politie in 2015 ingevoerd in verschillende districten
van de hoofdstad. Community policing tracht de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen
politie en bevolking te verbeteren.240
De nationale veiligheidsarchitectuur, die in mei 2017 is uitgetekend in het National Security Pact,
voorziet in een federale politiemacht van 32.000 personen.241
National Intelligence and Security Agency (NISA)
NISA is de belangrijkste antiterrorisme-eenheid in Mogadishu, aldus USDOS.242 Volgens FelbabBrown presteert de “paramilitary intelligence service run by the [NISA]” beter dan de andere
veiligheidsdiensten, maar is het ook een brutale gepolitiseerde organisatie.243
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Sinds 2009 traint de VS aan NISA verbonden elitetroepen voor terrorismebestrijding, aldus VOA. Het
gaat om de eenheid Gaashaan (schild),244 en om Danab (bliksem), waarvan de manschappen uit
verschillende Somalische regio’s en clans komen.245 In juli 2015 heeft een officiële bron van de
Verenigde Staten het over drie getrainde Danab-eenheden met in totaal 450 manschappen. Cedoca
vond in de geraadpleegde bronnen geen informatie over hun huidige omvang. 246 Volgens meerdere
bronnen maakt Danab, die ook als Alpha-groep bekend staat, deel uit van Gaashaan. Deze special
operation forces nemen ook samen met Amerikaanse eenheden deel aan militaire operaties.247
De overheid neemt minimale maatregelen om misbruiken door veiligheidsdiensten te vervolgen en te
bestraffen, in het bijzonder misbruik door soldaten en politieagenten die van verkrachting worden
beschuldigd. Straffeloosheid is hierdoor de norm, aldus USDOS in haar rapport over de situatie in
2016.248 HRW maakt zich zorgen over de uitgebreide bevoegdheden van NISA inzake
terrorismebestrijding en benadrukt dat de inlichtingendienst zelden verantwoording aflegt voor
ernstige misbruiken.249

3.2.2. African Union Mission in Somalia (AMISOM) en de Verenigde Naties (VN)
AMISOM, opgericht op 19 januari 2007 door de Vrede- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie
(AU) en op 20 februari 2007 bekrachtigd door resolutie 1744 van de VN-Veiligheidsraad, heeft als
missie de ondersteuning van de federale regering bij de stabilisering van het land, onder meer door
de strijd tegen Al Shabaab, en de uitbouw van democratische instellingen.250 De militaire
manschappen komen uit Burundi, Djibouti, Kenia, Ethiopië en Oeganda, de politiemannen die de
Somalische politiediensten versterken komen uit Ghana, Kenia, Nigeria, Sierra Leone, Oeganda en
Zambia.251 Aanvankelijk zou het mandaat van AMISOM aflopen op 31 mei 2018252 maar dit wordt in
in juni 2018 verlengd tot 27 mei 2019.253 Ook zou AMISOM haar troepenmacht verkleinen vanaf
oktober 2018 met als doel zich volledig terug te trekken uit Somalië tegen eind 2020 om dan de
verantwoordelijkheid volledig over te dragen aan het Somalische leger.254
AMISOM telt momenteel 21.600 manschappen en heeft in de afgelopen elf jaar 1.884 interventies
gedaan.255
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Overzicht activiteiten en samenstelling AMISOM, 17 mei 2018256

Mogadishu en het district Banadir vallen onder sector I van AMISOM. Volgens een veiligheidsexpert
die door EASO is geraadpleegd in mei 2014, heeft AMISOM 4.000 militairen en 400 politieagenten in
Mogadishu. De AMISOM-politieagenten patrouilleren en doen ook bewakingsopdrachten.257 Een
militair expert en gesprekspartner van de BFA/SEM-onderzoeksmissie zegt in juni 2017 dat ze ook
huiszoekingen doen en de SPF ondersteunt aan checkpoints.258
Volgens waarnemers is er sprake van een erg gebrekkige coördinatie tussen de verschillende landen
die troepen leveren aan AMISOM, maar vooral eigen strategische belangen dienen. Hoewel de
internationale troepenmacht in theorie een centrale commandostructuur heeft in Mogadishu, wijst
Sahan Journal erop dat buurlanden Kenia en Ethiopië hun troepen nabij hun landsgrens hebben
gelegerd, dat ze hun eigen commandostructuur volgen en hun militaire operaties buiten het door
AMISOM uitgetekende kader uitvoeren.259 De VN en OHCHR zeggen dat het vaak moeilijk is om vast
te stellen wie verantwoordelijk is voor burgerslachtoffers: AMISOM of een van de troepenleverende
landen die ook onafhankelijk opereren.260
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Verschillende waarnemers stellen dat AMISOM’s wapentuig en troepensterkte niet volstaan om Zuiden Centraal-Somalië te controleren en dat de internationale troepenmacht overstretched is.
Gedurende de offensieven van AMISOM trekt Al Shabaab zich meestal zonder veel verliezen terug.
De internationale troepenmacht weet vaak de vijand te verdrijven maar slaagt er veel minder in hem
rechtstreeks te treffen.261 Al Shabaab slaagt er zo in sommige door AMISOM en het SNA veroverde
gebieden weer in te nemen na de terugtrekking van de internationale troepenmacht. 262
De terugtrekking van AMISOM is tussen 2018 en 2020 voorzien maar verschillende bronnen
benadrukken dat dit enkel mogelijk is als de capaciteit van het Somalische leger drastisch
toeneemt.263 Wat de terugtrekking van de AMISOM-troepen betreft, vragen de landen van waaruit
het AMISOM-contigent is opgesteld, in een gezamenlijk communiqué op 2 maart 2018, aan de VNVeiligheidsraad hun beslissing voor de terugtrekking te herzien. De vermindering van de
troepenmacht binnen het voorziene tijdskader zijn volgens hen onrealistisch en zullen leiden tot het
verlies van alle winst die tot hiertoe geboekt werd door AMISOM op het terrein. Ook vragen ze dat
de capaciteit van de troepenmacht opnieuw wordt hersteld naar het vorige aantal gezien het
Somalische nationale leger nog steeds niet over voldoende strijdkrachten beschikt. Verder vragen de
AMISOM-landen aan de Afrikaanse Unie en de AMISOM-directie een realistisch overgangsplan voor
te stellen.264 Deze oproep wordt ook bijgestaan door het hoofd van UNSOM die stelt dat een
premature terugtrekking van de AMISOM-troepen een geschenk zou zijn voor AS.265 AMISOM blijft
op vele plaatsen in het land de facto de enige troepenmacht die instaat voor de veiligheid.266
Hoewel hij weinig geloof hecht aan AMISOM’s cijfers over gesneuvelde manschappen, stelt professor
Williams dat het vermoedelijk een van de gevaarlijkste en dodelijkste vredesmissies ooit betreft.267
Het aantal sterfgevallen dat rechtstreeks kan worden toegeschreven aan AMISOM blijft een
twistpunt. Volgens een onderzoek gepubliceerd door het International Peace Insitute (IPI) in mei
2018, is het aantal burgerslachtoffers als gevolg van AMISOM-acties nog steeds relatief laag.
UNSOM rapporteert dat slechts 4 % (of 178 doden) van het totaal aantal burgerslachtoffers in
anderhalf jaar tijd (2016-2017) te wijten zijn aan directe AMISOM-acties. Ter vergelijking en in
diezelfde periode zijn 13 % van het totaal aantal burgerdoden het gevolg van interclanconflicten en
60 % door AS-acties. De Afrikaanse Unie heeft echter deze bevindingen verworpen met als
argument dat het verslag “significant misinterpretations” bevat.268
Hoewel de Afrikaanse Unie zowel een strategie ter bescherming van de burgerbevolking (Protection
of Civilians of POC) als rules of engagement voor POC heeft ontwikkeld, hebben de AMISOM-troepen
geen expliciet mandaat gekregen om de burgerbevolking te beschermen. In plaats daarvan werd
met de maatregelen alleen prioriteit gegeven aan de bescherming van overheidsinstellingen en
overheidspersoneel. Veel Somaliërs zijn dan ook van mening dat zowel AMISOM als de Somalische
strijdkrachten onverschillig staan tegenover hun behoeften.269
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AMISOM’s tekortkomingen, onder meer de eigengereide rol van de Keniaanse en Ethiopische
troepen, tasten het aanzien bij de Somalische bevolking, bij de veiligheidsdiensten en bij een deel
van de elite aan, aldus het Heritage Institute for Policy Studies (HIPS). 270
Volgens een studie van de IPI Global Observator over het effect van de AMISOM-missie op de
Somalische bevolking lijkt het gebrek aan strategie ervoor te zorgen dat de burgerbevolking
argwanend staat tegenover deze vredestroepen. De aanwezigheid van AMISOM en de inspanningen
om Al Shabaab te verslaan kunnen op lange termijn een positief effect op Somalië hebben. De
operationele strategieën van AMISOM op korte termijn hebben in sommige gevallen een negatief
effect gehad op Somalische burgers. Zo lijkt het AMISOM, bijvoorbeeld, te ontbreken aan een
duidelijke strategie om Al Shabaab uit bepaalde steden of gemeenten te verdrijven. Omdat AMISOM
niet in staat is de controle te behouden en er ook geen capabele Somalische strijdkrachten zijn om
de macht over te nemen, trekt zij zich terug, wat leidt tot de terugkeer van Al Shabaab en
represailles tegen burgers van wie zij denken dat zij met de vredeshandhavers hebben
samengewerkt. Zoals een Somaliër opmerkte, is het leven onder Al Shabaab weliswaar moeilijk,
maar toch te verkiezen boven de onvoorspelbaarheid en gewelddadige represailles die gepaard gaan
met een stad die voortdurend van handen verandert.271
De Verenigde Naties zijn ook aanwezig in Somalië. De United Nations Assistance Mission in Somalia
(UNSOM) adviseert de Somalische regering en AMISOM inzake vredesopbouw en staatsvorming,
bijvoorbeeld met betrekking tot de hervorming van de veiligheidsdiensten, de versterking van de
rechtsstaat of het federaliseringsproces. Het United Nations Support Office in Somalia (UNSOS),
voorheen UN Support Office for AMISOM (UNSOA)272, biedt dan weer logistieke steun aan de troepen
van de Afrikaanse Unie (AU) en het SNA en aan UNSOM.273 Volgens een VN-rapport van mei 2017
heeft de VN in Somalië ongeveer 500 internationale en 1.150 nationale medewerkers. 274
Met het oog op de versterking van de instellingen ontplooide ook de Europese Unie een burgerlijke
en een militaire missie in Somalia, met name de European Union Maritime Capacity Building Mission
to Somalia (EUCAP) en de European Union Training Mission Somalia (EUTM).275

3.2.3. Andere mogendheden
De buurlanden Ethiopië en Kenia zijn belangrijke actoren in het Somalische conflict omwille van
uiteenlopende redenen van historische, etnische, linguïstische of politieke aard. Professor Bakary
Traoré, die onderzoek doet naar vredeshandhaving in Afrika, wijst op de rol die Ethiopië sinds de
jaren 1990 speelt in Somalië. De veiligheidssituatie in de regio Ogaden in het noordoosten van
Ethiopië, bewoond door Somalische moslims, en de islamistische dreiging vanuit Somalië, zijn
belangrijke motieven voor de verschillende militaire offensieven in Somalië in 2006 en 2011 en voor
haar deelname aan de strijd tegen Al Shabaab sinds 2012.276
Ook een deel van de Keniaanse bevolking bestaat uit etnische Somaliërs. Bovendien vangt Kenia
honderdduizenden Somalische vluchtelingen op en is het de voorbije jaren getroffen door
verschillende ernstige aanslagen van Al Shabaab. Nairobi komt sinds oktober 2011 tussen in
Somalië. Volgens professor Traoré wil Kenia de dreiging van Al Shabaab elimineren, een bufferzone
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creëren voor de hervestiging van Somalische vluchtelingen maar eveneens een semi-autonoom
Jubaland creëren en haar controle over de havenstad Kismayo verzekeren.277
In juni 2012 voegen de Keniaanse troepen zich bij AMISOM. Sinds januari 2014 maakt het
Ethiopisch leger deel uit van AMISOM.278
De experten Barnes en Yusuf wijzen er midden 2016 op dat de grootschalige aanwezigheid van
Keniaanse en Ethiopische troepen door de nieuwe federale staten Juba, ISWA en Galmudug als een
buitenlandse bezetting kan worden ervaren.279
AFRICOM, dat het bevel voert over de Amerikaanse strijdkrachten in Afrika, zal volgens zijn eigen
website in januari 2018:
“U.S. forces will continue to use all authorized and appropriate measures to protect the United
States, its partners and interests, and deny safe haven to terrorist groups. This includes
partnering with AMISOM and Somali National Security Forces (SNSF) in combined
counterterrorism operations and targeting terrorists, their training camps, and their safe havens
throughout Somalia and the region. Together with other international partners, the United States
is committed to providing Somalia, AMISOM and SNSF with support in the fight against violent
extremist organizations.”280
AFRICOM pleegt voornamelijk luchtaanvallen op AS-doelwitten: de onderstaande tabel geeft een
overzicht van de activiteiten tijdens deze verslagperiode van deze strijdkracht weer.

Activiteiten door AFRICOM in Somalië, januari 2018 – juli 2018281

In de eerste helft van 2018 breidt AFRICOM haar strijdmacht op Somalische bodem uit. In april 2018
breidt de Amerikaanse aanwezigheid in de regio Lower Shabelle uit door het bouwen van
verschillende basiskampen.282 Volgens een artikel van VICE News, breiden de Amerikaanse
strijdkrachten in mei 2018 hun operaties uit op een voormalige Sovjet-luchtstrook in Somalië met de
bouw van meer dan 800 slaapplaatsen op een basis in Baledogle.283 Tijdens deze verslagperiode
tellen de Amerikaanse strijdkrachten in Somalië 500 man. In 2016 bestond dit uit een team van 50
militairen.284 ACLED ziet ook een toename in activiteiten van de US Africa Command op Somalische
bodem gezien het defensiebudget met 15,5 % is toegenomen voor 2018, waarvan ook de
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activiteiten van AFRICOM worden gefinancierd. Tijdens operaties uitgevoerd door AFRICOM vallen
soms burgerdoden hoewel de doelwitten steeds Al Shabaab- of IS-leden en infrastructuren zijn.285
Volgens een overzicht van het onderzoekinstituut The Bureau of Investigative Journalism heeft
AFRICOM in Zuid-Centraal Somalië in totaal zeventien luchtaanvallen286 uitgevoerd tijdens de
onderzoeksperiode met naar schatting vijf burgerdoden.287
Het Verenigd Koninkrijk heeft eveneens een aantal militaire adviseurs ter plaatse.288

4. Typologie van het geweld
Landinfo stelt in haar rapport getiteld Security Challenges in Mogadishu van 15 mei 2018, dat het
niet mogelijk is een gedetailleerde en exhaustieve beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in
Mogadishu omdat de beschikbare publieke informatie beperkt is. Er zijn geen officiële statistieken
over geweldsincidenten in Mogadishu.289
Cedoca doet beroep voor dit hoofdstuk op data en cijfergegevens verzameld door twee bronnen. De
eerste bron is de Amerikaanse ngo voor conflictanalyse ACLED. De tweede bron betreft een
veiligheidsanalysedienst van een internationale organisatie in Mogadishu, met lokale kantoren in
Somalië, die dagelijks de veiligheidssituatie in Somalië opvolgt. De analyses van deze dienst zorgen
ervoor dat verschillende internationale en nationale organisaties tijdig op de hoogte zijn van
bestaande veiligheidsrisico’s en zo hun modus operandi daaraan kunnen aanpassen. Cedoca heeft
aan deze onderzoeksdienst de cijfers over het aantal burgerdoden in de onderzoeksperiode in
Mogadishu gevraagd. Een risicoanalist van deze onderzoeksdienst bevestigt Cedoca per e-mail op 9
juli 2018 dat wat de verkregen informatie betreft, elk stuk data over een gewelddaad wordt
geverifieerd alvorens het wordt opgenomen in hun databank. 290 Cedoca heeft op 8 juli 2018 een
overzicht ontvangen via e-mail van het aantal burgerdoden en gewonde burgers (per incident en per
dader) tijdens deze onderzoeksperiode in Mogadishu (per district) en in Somalië.291 Op 10 juli 2018
vraagt Cedoca aan de risicoanalist wat zij verstaan onder het concept “civilian deaths”. Op 15 juli
2018 antwoordt deze analist dat ze onder burgerdoden ook die doden meerekenen die in de context
van clangeweld (bloedwraak) vallen, die lid waren van een clanmilitie en stierven door clangeweld en
een persoon die vermoord werd waarvan noch de dader noch de reden voor de moord gekend is.292
ACLED, een Amerikaanse ngo, heeft op basis van openbare informatie en vertrouwelijke lokale
bronnen, een inventaris gemaakt van incidenten in Somalië in de periode van 1 januari 2018 tot en
met 30 juni 2018. ACLED wijst erop dat de gegevens de prioriteiten van de mediaverslaggeving
weerspiegelen en mogelijk het geweld onderschatten. Anderzijds staan sommige incidenten dubbel
vermeld.293 ACLED registreert ook voor ieder incident het aantal dodelijke slachtoffers. ACLED licht
toe dat deze aantallen schattingen zijn. Sommige bronnen geven immers niet exact weer hoeveel
doden er vallen en schrijven bijvoorbeeld enkel dat er “meerdere” zijn. In dat geval rekent ACLED er

285

ACLED, 16/02/2018, url
Voor het berekenen van het aantal luchtaanvallen worden de luchtaanvallen in de kolom E “airstrike?”
opgeteld voor de periode 1 januari 2018 – 30 juni 2018. Voor het aantal burgerslachtoffers worden de
cijfergegevens uit de kolom M “maximum civilians killed” voor de periode 1 januari 2018 – 30 juni 2018 opgeteld
Bron: The Bureau of Investigative Journalism [website], laatste update: 25/09/2018, url
287
The Bureau of Investigative Journalism, s.d., url
288
United Nations Security Council, 06/09/2016, p. 14, url
289
Landinfo, 15/05/2018, p. 5, url
290
Internationale veiligheidsanalysedienst, analist, e-mail, 09/06/2018
291
Internationale veiligheidsanalysedienst, analist, e-mail, 08/07/2018
292
Internationale veiligheidsanalysedienst, analist, e-mail, 15/07/2018
293
ACLED, 24/03/2018, url
286

Pagina 36 van 107

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
25 september 2018

tien. Als de bronnen verschillende aantallen noemen, neemt ACLED het laagste aantal. Dit
totaalcijfer van “fatalities”, door ACLED opgesomd, omvat zowel burgerdoden als militairen of
militieleden en dodelijke slachtoffers waarvan noch de dader noch het motief is gekend. In geval van
(inter)clangeweld is het in de ACLED-data niet altijd duidelijk of het slachtoffers zijn van de
strijdende milities of clanleden (burgers). Om die reden zijn de data verzameld door ACLED eerder
een indicatie van het aantal doden, de daders van het geweld en wie de slachtoffers zijn. 294 In haar
handleiding onderlijnt ACLED dat de sterftecijfers bijzonder kwetsbaar zijn voor vertekening en
onnauwkeurigheid. Bij tegenstrijdige meldingen van het aantal sterfgevallen noteren ACLEDonderzoekers het getal dat door de meest gezaghebbende bron wordt aangehaald. Wanneer een
gezaghebbend bron ontbreekt, gebruikt ACLED de meest conservatieve schatting. ACLED wijst de
gebruikers erop dat de sterftecijfers niet onafhankelijk geverifieerd worden door het
onderzoeksteam.295
ACLED ordent de gewelddadige incidenten in onder meer de volgende categorieën:
- Battle-No change of territory – een gevecht tussen twee gewelddadige gewapende groepen
waar de controle van het betwiste gebied waarin wordt gevochten niet verandert;
- Battle-Non-state actors overtake territory – een gevecht waar niet-gouvernementele actoren,
zoals rebellen, de controle over het gebied krijgen waarin het geweld plaatsvindt;
- Battle-Government regains territory – een gevecht waar de regering de controle opnieuw krijgt
over een gebied;
- Violence against civilians – een aanval waar een gewapende/ gewelddadige groep ongewapende
burgers/ niet-strijders als doelwit heeft;
- Remote violence beschrijft een aanval die vanop afstand wordt uitgevoerd. Voorbeelden van dit
soort geweld zijn bermbommen (IED’s), drone-activiteiten, lucht- en mortieraanvallen. Deze
vorm van geweld kan tegen mensen of infrastructuren gericht zijn.296
Cedoca groepeert de gegevens van deze vijf categorieën onder de noemer geweld door de strijdende
partijen (overheidstroepen, ordediensten, clanmilities en onbekende gewapende milities). Wat het
aantal burgerdoden betreft, maakt Cedoca enkel voor de ACLED-categorie remote violence een
onderscheid tussen civiele en niet-civiele, dodelijke slachtoffers. Gezien de categorie violence against
civilians over geweld gaat dat burgers viseert, zijn de opgesomde “fatalities” hier ook burgerdoden.
ACLED lijst ook enkele niet-gewelddadige incidenten op. Deze worden in het kader van dit onderzoek
niet in dit hoofdstuk opgenomen. Het gaat om de categorieën: Headquarters or Base established,
Strategic Development, Non-violent Transfer of Territory en Riots/Protest.297
Voor 2015 telt ACLED 495 incidenten in Mogadishu, waarvan er 286 worden bestempeld als battle –
no change of territory, 123 als violence against civilians en 59 als remote violence. In totaal telt
ACLED 557 dodelijke slachtoffers in 2015.298
In 2016 registreert ACLED 527 incidenten in Mogadishu die leidden tot 681 doden.299 ACLED
bestempelt 240 van deze 527 incidenten als battle – no change of territory, 144 gevallen als
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violence against civilians, 95 incidenten als remote violence.300 Volgens een analyse van ACLED was
Somalië dat jaar de meest gewelddadige en dodelijke staat in Afrika. Somalië had in 2016 met
23,3 % het grootste aandeel in de georganiseerde gewapende conflicten op het continent en er
vielen de meeste conflict gerelateerde slachtoffers met 18,9 % of 5.572 doden.301 Bijna een derde
van alle militaire confrontaties op het continent vond plaats in Somalië, voornamelijk tussen Al
Shabaab enerzijds en AMISOM en het leger anderzijds. Meer dan een vijfde van alle slachtoffers van
militaire confrontaties in Afrika vielen in 2016 in Somalië.302
In 2017 registreert ACLED 676 incidenten in Mogadishu (riots/protests niet meegerekend). Van die
676 incidenten bestempelt het er 249 als battle – no change of territory. Deze incidenten maken 332
slachtoffers. Daarnaast bestempelt ACLED 249 gevallen als violence against civilians, met 432 doden
tot gevolg en 71 gevallen van remote violence waarbij 576 doden, vooral burgers, vallen. Het gaat
enerzijds om doelgerichte aanvallen tegen individuele burgers, anderzijds om (complexe) aanslagen
op hotels, restaurants en dergelijke. Daarnaast zijn er ook 61 gevallen van remote violence die 29
overwegend niet-burgerlijke doden maken.303
Voor de eerste helft van 2018, vanaf 1 januari 2018 tot 1 juli 2018, telt ACLED in totaal 393
incidenten in Mogadishu met in totaal geschat 475 dodelijke slachtoffers. In de onderzoeksperiode
vallen 200 incidenten onder de noemer Battle - no change of territory met 223 doden, 2 incidenten
onder de noemer Battle - Non-state actor overtakes territory met geen enkel dodelijk slachtoffer, 75
incidenten onder de categorie remote violence met 117 doden waarvan 33 burgerdoden en 116
incidenten onder de noemer violence against civilians met 135 dodelijke burgerslachtoffers.
Van het totaal aantal dodelijke slachtoffers (475) gevallen tijdens deze onderzoeksperiode zijn 35 %
burgerdoden (168).304
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Een vergelijkend samenvatting van het geweld in Mogadishu, in diezelfde periode en op basis van de
ACLED gegevens, wordt hieronder weergegeven.305

ACLED-categorie

2017

2018

(1 januari 2017 – 30 juni 2017)

(1 januari 2018 – 30 juni 2018)

Dodelijke
slachtoffers

Incidenten

Dodelijke
slachtoffers

Incidenten

118

153

200

223

Battle – Government
regains territory

1

2

-

-

Battle – Non-State actor
overtakes territory

1

2

2

-

76

67

75

117

143

278

116

135

339

502

393

475

Battle – No change of
territory

Remote Violence

Violence against civilians

Totaal

Voor deze onderzoeksperiode en in Mogadishu lijst de internationale veiligheidsanalysedienst 177
burgerdoden (en 118 civiele gewonden) op. Er is een piek in burgerdoden in februari 2018 met 32
burgerdoden in het district Wardighiley met AS als verantwoordelijke dader en in maart 2018 in het
district Hodan met 19 burgerdoden ook door AS. Tijdens de maanden mei 2018 en juni 2018,
wanneer de ramadan plaatsheeft, zijn er in de hoofdstad 59 burgerdoden in totaal geteld, waarvan
12 door AS. In die periode valt het grootste aantal burgerdoden (31) door onbekende daders.306
De ramadan is de periode waarin Al Shabaab het tempo van haar gewelddadige acties opdrijft.307
Sinds juni 2016 ligt het aantal aanvallen in de ramadanmaand lager dan in de voorgaande jaren. Dit
zou onder meer te wijten zijn aan militaire tegenslagen en interne spanningen bij Al Shabaab. 308 Het
inzetten van de nieuwe Mogadishu Stabilisation Unit is, volgens een onderzoek van het Hiraal
Institute, de reden dat het aantal aanvallen door Al Shabaab in Mogadishu tijdens de ramadan
verder blijven dalen. In 2015 waren er, in Mogadishu, volgens de VN 269 aanslagen, in 2016 255 en
in 2017 208.309
Tijdens de ramadan in 2018, besluit het Somalische onderzoekscentrum Hiraal Institute, neemt het
aantal “spectaculaire aanslagen” een duik wat het hele land betreft.310
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4.1. Complexe aanslagen
Wat het uitvoeren van complexe aanslagen betreft, gebruikt AS doorgaans een vehicle borne
improvised explosive device (VBIED) of bomauto die een bres slaat in de veiligheidszone rond een
gebouw (zoals bijvoorbeeld een hotel) waarna schutters of zelfmoordterroristen het gebouw
binnendringen.311
De UN Monitoring Group en het voormalige hoofd van de Somalische inlichtingendienst NISA wijzen
op de toenemende kracht van de gebruikte explosieven.312 De UN Monitoring Group ziet ook een
andere evolutie, namelijk het toenemende gebruik van zelfgemaakte explosieven, op basis van
eenvoudig beschikbare materialen in plaats van de traditioneel gebruikte militaire munitie. Dit
vergemakkelijkt het productieproces van IED’s aanzienlijk.313 Uit gesprekken die Landinfo heeft met
contactpersonen in Mogadishu tijdens hun onderzoeksmissie in 2017 blijkt dat de inwoners weten
welke hotels en andere plaatsen worden gelinkt met de autoriteiten en dus potentiële doelwitten
kunnen zijn voor AS.314
Op basis van de gegevens van ACLED heeft er één aanslag plaats die als een complexe aanslag kan
gecatalogeerd worden tijdens de verslagperiode.
Op 23 februari 2018 ontploffen er twee autobommen in Mogadishu. Volgens verschillende bronnen
ontploft er een bom in de buurt van het presidentieel paleis en een nabij een hotel. In totaal vallen
hierdoor minstens 38 doden.315 Een vuurgevecht volgt na de bomontploffing waarbij volgens officiële
gegevens vijf AS-strijders worden gedood. AS stelt dat er vijf martelaren, inclusief de twee
autobestuurders, vallen tijdens deze aanslag en 35 regeringssoldaten worden gedood.316 Volgens
een lokale bron, gecontacteerd door ACLED, wordt de eerste explosie veroorzaakt door een
zelfmoordautobom in de buurt van het hoofdkwartier van de
Somalische inlichtingendienst.
Minstens achttien mensen, onder wie regeringssoldaten en omstanders van de burgerbevolking,
worden gedood, terwijl meer dan twintig anderen, voornamelijk burgers, gewond raken. AS claimt
de verantwoordelijkheid voor de aanval. De tweede explosie in de buurt van Villa Somalië leidt tot in
totaal 30 doden.317 Het is de eerste grote aanval in de hoofdstad na deze van oktober 2017.318

4.2. Doelgerichte moordaanslagen
De lokale en internationale pers rapporteert tussen januari 2018 en eind juni 2018 ook verschillende
doelgerichte moordaanslagen in Mogadishu, met vuurwapens of met explosieven, meestal met een
of meerdere dodelijke slachtoffers. Waarnemers merken zowel in 2016 als in 2017 op dat Al
Shabaab het aantal doelgerichte moordaanslagen in de hoofdstad opdrijft.319 Sommige aanslagen
worden opgeëist door Al Shabaab, in andere gevallen gaat het om onbekende schutters. De daders
weten vaak te ontkomen. De doelwitten zijn voornamelijk overheidsfunctionarissen, clanoudsten,
zakenlieden, overheidsfunctionarissen, journalisten, medewerkers van ngo’s en internationale
organisaties.320 Gesprekspartners van BFA/SEM zeggen dat Al Shabaab, ook in Mogadishu, belasting
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of zakat int en dat de betaling ervan bescherming kan bieden.321 Anderzijds stelt Landinfo dat
sommige aanvallen om economische redenen gebeuren omdat AS “beschermingsgeld” of belasting
int bij de zakenlui in de hoofdstad wat vergeleken kan worden met afpersingspraktijken van de
maffia. De bronnen zijn het erover eens dat dit een vorm van afpersing of maffia-activiteit is en dat
Al Shabaab slechts een beperkte bescherming biedt tegen het geweld veroorzaakt door de
organisatie zelf. Het is onduidelijk hoe omvangrijk deze activiteit is.322
Onderstaand overzicht tracht geenszins exhaustief te zijn.
Op 10 januari 2018 komt een RVCIED tot ontploffing met als doelwit de adjunct districtscommissaris
van Heliwa. De autobom kwam tot ontploffing aan de bioscoop Abdi-Wayeel dichtbij het SOS
ziekenhuis in het district Heliwa. De bom mist zijn doel maar beschadigt het tweede escorte
voertuig. Daardoor worden twee soldaten gedood en drie anderen gewond. Deze aanslag wordt niet
opgeëist.323
AS-strijders schieten een traditionele ouder dood in het district Hodan op 17 maart 2018. De reden
voor deze aanslag wordt door de bron niet vermeld.324
AS laat een RCIED ontploffen wanneer de auto van de voorzitter van het district van Heliwa, Ali Abdi
Geedi Farayare, passeert. De voorzitter en drie soldaten die fungeren als bodyguard worden hierdoor
gedood.325
Een journaliste wordt door onbekenden vermoord op 28 juni 2018.326
Daarnaast bevinden zich onder de slachtoffers van de AS-aanslagen tijdens deze verslagperiode
federale ambtenaren327, de vader van een personeelslid van de militaire rechtbank328,
districtsambtenaren329, politieagenten330, een jongerenactivist331, een medewerker van het Rode
Kruis332, een WHO-medewerker333, militaire personeel van het SNA334, clanouderen335, NISApersoneelsleden336, een leraar337, belastinginners338, journalisten339, een lid van de Jemenitische
ambassade340, AMISOM-personeel en zakenlui.341
Bij een aantal doelgerichte moordaanslagen of andere dodelijke incidenten zijn omstaanders het
slachtoffer.342
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4.3. Andere gewelddadige incidenten
Naast de complexe aanslagen en doelgerichte moordaanslagen vermelden de geraadpleegde
bronnen in de periode van januari tot juni 2018 nog verschillende andere incidenten die meestal
meerdere doden maken, waaronder burgers, en waarbij soms ook burgers gewond raken.
Het kan gaan om zelfmoordaanslagen, bomaanslagen of aanslagen met granaten, die voornamelijk
militaire doelwitten of de politie viseren, maar ook restaurants geliefd bij militairen of bij
overheidspersoneel.343
ACLED vermeldt ook incidenten die het gevolg zijn van politiek gemotiveerde clanconflicten,
criminaliteit en conflicten over grondbezit.344
Een mortieraanval door AS op 3 maart 2018 doodt drie burgers en verwondt er twee. Volgens de
woordvoerder van AMISOM werden de mortieren afgevuurd in de buurt van een stadium.345
Op 22 maart 2018 komt een autobom tot ontploffing vlak voor het hotel Weheliye in Maka alMukaramah, de drukste straat van de Somalische hoofdstad. Zeker 14 mensen worden hierdoor
gedood. Hotel Weheliye wordt vaak bezocht door politici en zakenlui zo zegt VOA.346
Op 25 maart 2018 ontploft een zelfmoordautobom in de buurt van een checkpoint aan de ingang van
het parlementsgebouw. Vlak voor de ontploffing wordt de auto tegengehouden. The Independent
rapporteert dat er minstens vier doden zijn.347
Op 28 maart 2018 raken drie mensen gewond en valt er een dode nadat een autobom ontploft in de
buurt van het kantoor van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Mogadishu. AS eist deze
aanslag achteraf op.348
Tijdens deze verslagperiode worden ook gewelddaden gerapporteerd tussen AS en de
veiligheidsdiensten, hierbij raken soms ook burgers gewond. Op 24 april 2018 wordt een AMISOMbasis ‘s nachts aangevallen door AS in de buurt van Elasha Biyaha een buitenwijk van de hoofdstad
gelegen in de regio Lower Shabelle. Er vallen geen doden.349 Op 11 juni 2018 valt AS een NISAcheckpoint aan net buiten de stad. Er vallen bij beide partijen een onbekend aantal slachtoffers. Als
reactie op deze aanval houdt het NISA de volgende dag alle publieke transport tussen Afgooye en
Mogadishu tegen aan dit checkpoint.350
Op 8 mei 2018 vuurt AS een aantal mortiergranaten af. Verschillende granaten komen terecht in de
buurt van het stadium van Mogadishu. Het doel van de aanval blijft onduidelijk. Minstens vier
mensen raken gewond.351
De Somalische media maken nu en dan ook gewag van confrontaties tussen de ordediensten in
Mogadishu waarbij soms slachtoffers vallen. Op 23 april 2018 breekt er een gevecht uit tussen
rivaliserende legertroepen in een voormalig VAE-trainingscentrum, genaamd General Gordan.352
Voor enkele andere aanslagen is het niet duidelijk of de aanslag burgers viseert of ordediensten of
functionarissen als doelwit had. Op 12 april 2018 komen twee burgers om door een
bermbomexplosie in het district Kahda. De reden en de daders van deze gewelddaad zijn niet
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bekend.353 Op 20 juni 2018 raken minstens twee burgers gewond door een autobom. Over de
motieven of daders is er geen informatie.354
De data over het aantal burgerdoden in Mogadishu tijdens de verslagperiode, verzameld door de
internationale veiligheidsanalysedienst bevat ook een categorie “crossfire”. In totaal worden twee
mensen gedood en zes gewond door kruisvuur tijdens gevechten in de hoofdstad.355

5. Doelwitten van het geweld
5.1. Statistieken
Diverse bronnen stellen sinds jaren dat betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers in Somalië
niet beschikbaar zijn. Als redenen noemt UNHCR in 2014 de aanhoudende onveiligheid en de
politieke onwil om van opvolging een prioriteit te maken. 356 ACLED noemt informatie over het aantal
slachtoffers de meest onzekere component van conflictverslaggeving. Er zijn meerdere redenen
waarom de cijfers nu eens geminimaliseerd en dan weer overdreven worden.357 ACLED vindt het ook
fout om de impact van gewapende groepen enkel te meten op basis van cijfers van het aantal
slachtoffers, die “both questionable and inadequate to capture the true impact of conflict” zijn. 358
In juli 2015 richt AMISOM een Civilian Casualty Tracking Analysis and Response Cell (CCTARC) op
voor de registratie van burgerslachtoffers van incidenten waarbij AMISOM betrokken is. 359 Maar de
UN Monitoring Group merkt in oktober 2016 op dat de landen die troepen leveren weinig geneigd
zijn gegevens te verstrekken.360 UNSOM en OHCHR schrijven in december 2017 dat de cel
onderbemand is, weinig communiceert en dat het de betrouwbaarheid naar de onderzoeken door
AMISOM niet kan evalueren.361
Somalia Protection Cluster, een agentschap onder de hoede van het UNHCR ter coördinatie van
humanitaire actie, en AMISOM merken op dat explosieven een belangrijke bedreiging blijven voor de
bevolking in het algemeen. In 2016 waren ze verantwoordelijk voor de dood of verwonding van 793
burgers. De bron preciseert niet hoeveel van deze incidenten in Mogadishu plaatsvonden. 362 UN Mine
Action Service telt daarentegen 267 doden en 727 gewonden door toedoen van IED’s. 363 Tussen
januari 2016 en september 2017 is volgens UNSOM 54 % van het aantal dodelijke of verwonde
slachtoffers van explosieven, in heel Somalië, een burger.364 Voor deze verslagperiode, en binnen
het afgesproken tijdsbestek, vindt Cedoca geen actuele data over het aantal IED-slachtoffers in
Mogadishu.
Volgens de analyse die Landinfo van ACLED’s gegevens voor 2016 maakte, waren er 204 aanvallen
tegen burgers in 2016 (niet enkel violence against civilians, maar ook remote violence en strategic
developments die burgers viseren of treffen), ongeveer 40 % van alle gewelddadige incidenten in
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Mogadishu. Deze incidenten maakten 256 slachtoffers, de meerderheid vermoedelijk burgers. Maar
ook de andere gewelddadige incidenten die militaire doelwitten viseren maken burgerslachtoffers, al
is het niet duidelijk hoeveel van de overige 425 doden burgers zijn. Volgens Landinfo gaat het over
een minderheid, en zijn het personen die “in the wrong place at the wrong time” waren. In het geval
van incidenten waarbij de daders onbekenden zijn gaat het vaak om gerichte aanslagen en
moorden, onder meer tegen zakenlui, clanleiders of ambtenaren. Wanneer Al Shabaab
verantwoordelijk is voor het geweld tegen burgers (in ongeveer 30 % van de aanvallen van de
islamistische beweging) gaat het eveneens om gerichte aanslagen, maar vallen er vooral veel
burgerslachtoffers bij complexe aanslagen op hotels of restaurants. 365
Een gelijkaardige analyse van de gegevens van ACLED voor 2017 toont 319 aanvallen tegen burgers
(niet enkel violence against civilians, maar ook gevallen van remote violence waarbij burgers worden
geviseerd of getroffen). Dat is 45 % van alle incidenten in Mogadishu. Deze incidenten maken 1000
slachtoffers (422 bij violence against civilians, 578 bij remote violence), waarvan de grote
meerderheid vermoedelijk burgers. Volgens de telling van ACLED benadert het aantal
burgerslachtoffers in 2017 dus bijna vier keer het aantal burgerslachtoffers in 2016 (256). Ook
zonder het aantal slachtoffers van de grootschalige aanslag van 14 oktober 2017, ligt het aantal
burgerslachtoffers, 488, bijna twee keer zo hoog als in 2016.366
Volgens gegevens verzameld door ACLED zijn er in de eerste helft van 2018 in totaal 191 aanvallen
waar burgers worden geviseerd of getroffen opgetekend: 116 incidenten geklasseerd als violence
against civilians en 75 onder de categorie remote violence. Dit is 48 % van alle incidenten in
Mogadishu in deze periode. Het totaal aantal dodelijke burgerslachtoffers veroorzaakt door die
incidenten wordt door ACLED geschat op 165 burgerdoden voor de eerste helft van 2018. In
vergelijking met de gegevens van dezelfde periode in 2017 en verzameld door ACLED is het aantal
burgerdoden door geweld in de hoofdstad met de helft gedaald.367
Een vergelijkend overzicht over het aantal burgerdoden in Mogadishu door gewelddadige incidenten,
in diezelfde periode en op basis van ACLED-gegevens, wordt hieronder weergegeven.368

ACLED-categorie

2017

2018

(1 januari 2017 – 30 juni 2017)

(1 januari 2018 – 30 juni 2018)

Incidenten

Burgerdoden

Incidenten

Burgerdoden

76

52

75

30

Violence against civilians

143

278

116

135

Totaal

219

330

191

165

Remote violence
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Totaal

Kruisvuur

Buitenlandse
troepen

ISIS

Milities

Onbekend

Veiligheidstroepen

Al Shabaab

Op basis van de gegevens over het aantal burgerdoden in de hoofdstad, verzameld door de
veiligheidsanalysedienst van een internationale organisatie werkzaam in Mogadishu369, kon
onderstaand overzicht worden opgemaakt:

14

Januari 2018

7

4

3

Februari 2018

35

6

8

Maart 2018

26

3

7

36

April 2018

5

3

10

18

Mei 2018

10

2

17

Juni 2018

2

10

14

85

28

59

Totaal burgerdoden

50

1

31

2

2

1

2

28

2

177

In de eerste helft van 2018 vallen in totaal 177 dodelijke burgerslachtoffers door het geweld in de
stad. AS is verantwoordelijke voor bijna de helft (48 %) van de doden (85), gevolgd door de
onbekende gewapende groepen met 33 % van het totaal aantal burgerdoden (59).370
Volgens gegevens verstrekt door een internationale veiligheidsanalysedienst in Mogadishu zijn er
tijdens de verslagperiode en in Mogadishu 28 burgerdoden gevallen door acties van de aanwezige
veiligheidsdiensten of 16 % van het totaal aantal burgerdoden.371
In totaal sterven 177 burgers door het geweld in de hoofdstad.372

5.2. Analyse
HRW schrijft in het rapport over 2017 dat het gewapend conflict, misbruiken door alle partijen en de
humanitaire crisis een zware tol eisen van burgers. Honderden burgers zijn gedood in willekeurige
aanvallen, vooral in Mogadishu, schrijft de mensenrechtenorganisatie nog. 373 Een veiligheidsexpert
waarmee het Bundesambt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), de Oostenrijkse migratiedienst, in
november 2015 spreekt, meent dat Al Shabaab net collaterale schade wil vermijden om haar
reputatie te verbeteren.374 Het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken schrijft in haar
ambtsbericht over de situatie in 2017 dat de veiligheidssituatie onveranderd zeer slecht is en dat er
in Zuid- en Centraal-Somalië zowel gericht als willekeurig geweld plaatsvindt. Specifiek over
Mogadishu schrijft het dat steeds meer aanvallen op burgers plaatsvinden om de federale regering
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te destabiliseren en dat de in 2016 al verslechterde situatie na de verkiezingen eind 2016 en begin
2017 nog verder verslechterd is. Het noemt de overheid, hotels, politieposten en het leger gerichte
doelwitten. Burgers zijn vaak niet direct het doelwit maar bijkomstige slachtoffers, tenzij hotels of
restaurants worden aangevallen.375 Ook UNSOM noemt in zijn rapport over de bescherming van
burgers drukke plaatsen zoals markten, hotels, en restaurants doelwitten van Al Shabaab, naast
overheidsfunctionarissen, het leger, AMISOM en internationale troepen.376
UNSOM omschrijft in haar rapport over burgerslachtoffers Banadir als een van de drie meest door
geweld getroffen regio’s. Van de burgerslachtoffers door Al Shabaabgeweld is 64 % toe te schrijven
aan VBIED’s en 15 % aan IED’s. De meerderheid daarvan is in Mogadishu ontploft. 377 Voor de eerste
helft van 2018 vond Cedoca geen recente cijfermateriaal tijdens de onderzoeksfase van deze COI
Focus.
Zowel Landinfo als de Deense migratiedienst en de DRC, die zich baseren op gesprekken die ze eind
2015 en begin 2016 voerden met internationale en lokale bronnen stellen dat Al Shabaab geen
gewone Somalische burgers als doelwit neemt, maar dat “being in the wrong place at the wrong
time” het grootste risico vormt voor de burgerbevolking. Het Deense rapport stelt dat aanvallen op
markten waar geen “high value targets” aanwezig zijn eerder zelden voorkomen.378 EASO herneemt
deze informatie in haar rapport over de situatie tot eind augustus 2017.379
In februari 2016 stelt The Jamestown Foundation daarentegen dat Al Shabaab in toenemende mate
gewone burgers treft, daar waar de groepering voorheen voornamelijk militairen,
overheidspersoneel of afvalligen (apostaten) viseerde. De organisatie ziet een mogelijk substantiële
strategische wijziging, onder meer onder invloed van de concurrentie van IS en de invloed van
radicale buitenlandse militanten.380 Het Zweedse Lifos schrijft op basis van gesprekken in Somalië in
maart 2016 dat de situatie voor burgers in Zuid- en Centraal-Somalië ietwat verslechterd is. Al
Shabaab heeft de intensiteit en de frequentie van aanvallen in de steden opgevoerd, waarbij
Mogadishu het grootste aantal aanvallen krijgt te verwerken, en viseert nu ook burgers. Het risico
om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn is toegenomen. 381 De experten Barnes
en Yusuf van ICG stellen in juni 2016 eveneens vast dat soft targets in Mogadishu het doelwit blijven
van Al Shabaab.382 Niettemin is de overgrote meerderheid van Al Shabaabs aanvallen niet op
burgers gericht, aldus expert Christopher Anzalone in april 2016.383
De UN Monitoring Group schrijft in november 2017, over heel Somalië, dat Al Shabaab het hoogste
aantal burgerslachtoffers veroorzaakt, door grootschalige aanvallen op burgerdoelen en het
gewelddadig bestraffen van individuen en gemeenschappen. Daarnaast genereren ook conflicten
tussen gemeenschappen aanzienlijk veel leed onder burgers.384
De expert Menkhaus stelt in april 2016 dat de veiligheid in Mogadishu een zeer complex gegeven is
omwille van de verscheidenheid aan strijdende partijen, de onderlinge verhoudingen tussen deze
partijen, het verschil in veiligheid naargelang de buurt, de invloed van clanidentiteit op veiligheid en
de ambivalente rol van de ordediensten. Accurate informatie over veiligheidsrisico’s is voor inwoners
van Mogadishu bijgevolg cruciaal:

375

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 23/11/2017, p. 25, url
UNSOM, OHCHR, 12/2017, p. 18, url
377
UNSOM, OHCHR, 12/2017, p. 21, url
378
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 30/03/2016, pp. 14-15, url ; DRC, Danish Immigration
Service, 03/2017, p. 12, url ; Landinfo, 27/02/2017, url
379
EASO, 20/12/2017, p. 51, url
380
The Jamestown Foundation (Brandon J.), 19/02/2016, url
381
Lifos – Migrationsverket, 16/06/2016, pp. 6-7, url
382
ICG (Barnes C., Yusuf Z.), 27/06/2016, url
383
CTC (Anzalone C.), 22/04/2016, url
384
United Nations Security Council, 02/11/2017, p. 7, url
376

Pagina 46 van 107

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
25 september 2018

“To stay safe, residents of Mogadishu have to make sophisticated, daily calculations, with
potentially disastrous consequences for mistakes. In this context, one of the most important
forms of protection is reliable and timely information.”385
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in maart 2016 dat inwoners van de
hoofdstad hun individuele veiligheid voor een aanzienlijk deel zelf in de hand hebben. Iemands
publieke rol of verwesterde opvattingen en voorkomen (in het bijzonder voor vrouwen) bepalen in
grote mate diens veiligheid. Het is onmogelijk het grootste risico in Mogadishu in te schatten, aldus
het ministerie: “een gerichte politieke aanslag, ‘gewone’ misdaad, gewelddadig optreden door de
autoriteiten zelf […], een verkeersongeluk, of een verdwaalde kogel of bomscherf.” 386
De door Cedoca geraadpleegde bronnen identificeren de verschillende doelwitten van Al Shabaab
en/of van onbekende gewapende personen als volgt: personen die werken voor de federale overheid
in de brede zin, met name ambtenaren en politici, waaronder ministers, parlementairen en leden van
regionale administraties, maar ook hun personeel; gemeenschapsleiders en clanoudsten die de
federale regering ondersteunen en betrokken waren bij de recente verkiezingen; leden van de
federale ordediensten, van regeringsgezinde milities, van AMISOM; medewerkers van de VN en van
andere internationale organisaties; buitenlanders en functionarissen van andere landen; journalisten
en leden van de civiele maatschappij (naargelang hun activiteiten, hun houding tegenover Al
Shabaab en hun eventuele banden met de VS, aldus de Deense migratiedienst). De Deense
migratiedienst en de DRC voegen hier op basis van interviews met medewerkers van de VN en van
Somalische en internationale ngo’s in maart 2017 aan toe dat ook burgers die met de overheid
worden geassocieerd en lager VN-personeel, zoals de onderhoudsploeg, kan geviseerd worden.
Zakenlui die met de federale regering samenwerken zijn eveneens een doelwit van Al Shabaab.387
USDOS stelt dat familieleden van doelwitten geviseerd kunnen worden. 388 Volgens het Nederlandse
ambtsbericht van maart 2016 zijn ook journalisten, hogere onderwijsinstellingen en studenten een
doelwit, maar is dit ”aanzienlijk minder frequent”.389 Reuters meldt begin september 2015 dat Al
Shabaab in een communiqué dreigt mannen en vrouwen in Mogadishu te viseren die een “immorele
cultuur” tentoonspreiden en hotels, stranden en nachtclubs bezoeken. Reuters denkt hierbij aan de
uit de diaspora teruggekeerde Somaliërs.390 Daarnaast riskeren Somaliërs die werken voor
internationale organisaties of voor de overheid het doelwit te worden van andere gewapende actoren
die op hun lucratieve job azen, aldus het missieverslag van de Deense migratiedienst.391
Lifos merkt op dat geen enkele lijst van doelwitten exhaustief is, maar dat iedereen die door Al
Shabaab als vijand wordt beschouwd een mogelijk doelwit is. Ook straatverkopers en kleine
handelaars die met het leger of AMISOM handel drijven zijn bijvoorbeeld doelwitten, zij het in
geringe mate.392
De hotels en restaurants die Al Shabaab aanvalt zijn, aldus Landinfo, plaatsen die door dignitarissen
worden gefrequenteerd en uitgebreide veiligheidsmaatregelen voorzien, zoals barrières en
gewapende bewaking. Sommige hotels zijn meer dan eens het doelwit geweest van een aanslag. Al
Shabaab zou, volgens enkele door Landinfo geïnterviewde bronnen en volgens Horseed Media, de
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burgers waarschuwen weg te blijven van door functionarissen bezochte plaatsen. Niettemin houdt de
groepering geen rekening met mogelijke burgerslachtoffers op het moment van een aanslag.393
USDOS merkt in zijn rapport over de mensenrechtensituatie in 2017 op dat minderheidsgroepen, die
meestal geen gewapende militie kunnen onderhouden, onevenredig vaak geconfronteerd worden
met moord, foltering, verkrachting, kidnapping en roof van eigendom of land, discriminatie en
uitsluiting vanwege leden van meerderheidsclans. Vaak handelen de daders met de goedkeuring van
lokale of federale overheden. Vertegenwoordigers van minderheden in het parlement zijn het doelwit
van onbekende aanvallers.394
Op basis van interviews die in december 2016 werden gevoerd met een aantal medewerkers van de
VN en van Somalische en internationale ngo’s, stellen de Deense migratiedienst en de DRC dat het
aantal veiligheidsincidenten in de hoofdstad daalt sinds 2013, maar dat dit gepaard gaat met een
tactische wijziging bij Al Shabaab “from quantity to quality”. Dit uit zich in een toename van
complexe aanslagen. Een VN-medewerker stelde niettemin dat er in de tweede helft van 2016
dubbel zoveel aanvallen plaatsvonden als in de eerste helft van het jaar.395 OCHA wijst in oktober
2016 op een toename van improvised explosive devices (IED) in de hoofdstad.396 Volgens een VNrapport van januari 2017 tracht Al Shabaab met autobommen het onveiligheidsgevoel tijdens de
verkiezingsperiode aan te wakkeren.397 Begin april 2017 stelt ook The Jamestown Foundation vast
dat Al Shabaab opvallend actief is in Mogadishu, met een toename van autobommen en
mortieraanvallen.398
Volgens de VN-veiligheidsraad neemt het aantal burgerslachtoffers in Somalië af, in de periode 21
december 2017 – 24 april 2018, maar voert AS meer dan 100 ontvoeringen uit.399
De AS-bomaanslagen tijdens de ramadanmaand in 2018 in Somalië maken minder slachtoffers,
minder dan twintig, wat een opmerkelijke daling is in vergelijking met de ramadanmaand in 2017.400
In tegenstelling tot de bomaanslagen zijn er meer gerichte aanslagen in 2018 met een hoog
dodental volgens het onderzoek door de Somalische denktank Hiraal Institute, negentien personen
sterven door een doelgerichte aanslag. Het is de eerste keer in meer drie jaar tijd dat er tijdens de
ramadan geen grote aanval wordt gepleegd door AS in Somalië. Door de acties van de speciale
eenheden en de droneaanvallen is AS meer in een defensieve positie geduwd, besluit het Hiraal
Institute.401
Volgens een recent onderzoek van het Hiraal Institute richt AS, tijdens de ramadan in 2018, haar
gewelddadige acties meer op personen die weinig of geen bescherming genieten: zakenlui, oudsten
die gestemd hebben tijdens de indirecte verkiezingen van 2016, en personen actief bij de
veiligheidsdiensten.402
In een onderzoek naar de zelfmoordaanslagen gepleegd door Al Shabaab somt het onderzoeksteam
van het Combating Terrorism Center dat de meest frequente doelwitten van deze
zelfmoordaanvallen op als volgt:
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a) personeel en symbolen van de Somalische staat (Somalische regeringsveiligheidspersoneel alsook gebouwen en instituten van de Somalische overheid)

en

b) personeel en symbolen van de internationale gemeenschap (ambtenaren en personeelsleden
van de AMISOM-missie, de Afrikaanse Unie of de Verenigde Naties)
c) ruimte waarin personeel van a) en b) samenkomen zoals hotels en restaurants.403
Op basis van data-analyse stelt het onderzoeksteam ook vast dat de zelfmoordaanslagen van AS
tactisch zo gepland blijken te zijn om specifieke vijandige instituten en personeel te raken en niet
“to generally engender schock and awe in civilian population. […] Al Shabaab’s suicide bombing
efforts generally do not appear to target non-combatant civilians indiscriminately, for example, in
the ways that Boko Haram’s do.”404 Het onderzoeksteam stelt dat Al Shabaab schijnbaar
geïnteresseerd is in het gebruik van zelfmoordaanslagen om enkel hooggeplaatste personen te
vermoorden. Het probeert onnodige burgerslachtoffers te vermijden bij zelfmoordaanslagen, wat
in overeenstemming is met de wereldwijde richtlijnen rond het voeren van de jihad zoals
voorgeschreven door Al Qaida.405

6. Geografische verdeling van het geweld
Mogadishu wordt bestuurd door een burgemeester, tevens gouverneur van de grotere regio Banadir
(Benadir). Volgens een volkstelling van 2015 telt de regio 1.650.227 inwoners.406 De census die uit
verschillende hoeken kritiek krijgt, aldus Horseed Media, wordt in 2015 betwist door de
burgemeester die het over 3.600.000 inwoners heeft.407 Het Amerikaanse adviesbureau
Demographia schat de bevolking van Mogadishu, een van de snelst groeiende steden ter wereld,408
in april 2017 op 2.425.000 inwoners.409
De stad bestaat uit zeventien districten, die geleid worden door een districtscommissaris.410 De
verschillende districten zijn, van noordoost naar zuidwest: Heliwaa (Heliwa, Huruwa, Huriwa);
Karaan; Yaaqshiid (Yaaqshid); Shibis; Wardhiigley (Wardhiigleey, Warta Nabada); Boondheere
(Bondhere); Shangaani (Shingani); Abdiaziz (Abdul-aziz, Cabdulcasiis, Cabdicasiis); Hamar Weyne
(Xamar Weyne); Hamar Jabjab (Xamar Jabjab); Waaberi (Waberi); Hawl Wadaag (Howl Wadaag,
Howlwadaag); Hodan; Dayniile (Daynile, Deynile); Wadajir (Medina, Madina); Dharkenley.411 Het
zeventiende district, Kahda (Kaxda), wordt niet op alle geraadpleegde kaarten vertoond.412
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Mogadishu413

In april 2017 zegt een medewerker van een internationale ngo aan de onderzoekers van BFA/SEM
dat Al Shabaab in de noordelijke wijken ’s nachts de controle heeft. Volgens ICG zijn vlaggen van Al
Shabaab in de wijken Dayniile, Heliwaa en Yaqshiid ook overdag zichtbaar, omdat de regering die
wijken niet onder controle heeft. Een andere bron spreekt dat tegen en zegt aan de onderzoekers
van BFA/SEM dat Al Shabaab enkel ’s nachts en in de buitenwijken zichtbaar aanwezig is. Potentiële
doelwitten van de groep verblijven ’s nachts dan ook niet in deze delen van de stad. 414
In de andere districten van Mogadishu is de invloed van Al Shabaab beperkt, maar opereert de
groepering niettemin op twee manieren: enerzijds met behulp van ‘verborgen actoren’, anderzijds
door middel van complexe aanslagen door ‘speciale eenheden’ [vertaling].415
De Deense migratiedienst en de DRC vernemen in december 2016 van een VN-bron dat de overheid
in bepaalde wijken nauwelijks of niet aanwezig is. De helft van Mogadishu valt ’s nachts niet onder
de controle van de overheid. De periferie is dan in handen van Al Shabaab, dat ook in de hoofdstad
nog steeds taksen heft en recht spreekt.416 Volgens de Zweedse en Deense migratiediensten vinden
in Mogadishu, waar veel “high profile targets” zijn, de meeste moorden en aanvallen (autobommen,
bermbommen, schietpartijen) plaats.417
Volgens een analyse van april 2016 van expert Menkhaus zijn bepaalde (door de auteur niet nader
genoemde) districten veel veiliger dan andere. Zes van de zestien districten worden door de
bewoners als veilig beschouwd, onder meer door een sterke aanwezigheid van AMISOM, van de
Somalische ordediensten en van private veiligheidsdiensten, en door duidelijk afgelijnde en
onbetwiste clanterritoria. Deze districten trekken veel inwoners van uiteenlopende clans aan en
vormen zo meer kosmopolitische clusters. De prijs van onroerend goed is de beste indicator van
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veiligheid in een bepaalde zone, aldus Menkhaus, met enorme prijsverschillen tussen veilige en
minder veilige buurten.418
Verschillende bronnen beschrijven dan weer “the safest place in the city”, met name de zone rond
de internationale luchthaven van Mogadishu, ook gekend als Mogadishu International Airport of MIA,
nabij de zee. Het gaat om een veiligheidszone van vier vierkante kilometer, omgeven door
prikkeldraad en barrières tegen aanslagen en verdedigd door soldaten van AMISOM. De zone wordt
bevolkt door private veiligheidsdiensten, diplomaten, humanitair personeel, soldaten, zakenlui,
spionnen, aldus AFP, en herbergt onder meer AMISOM, de VN en de Britse ambassade. 419 Niettemin
stellen VN-rapporten van januari en mei 2017 dat het veiligheidsrisico in deze zone hoog blijft. Na de
aanval van Al Shabaab nabij de ingang van de luchthaven en de VN-kantoren op 26 juli 2016 werd
het lokale personeel van UNDP naar de luchthaven verhuisd.420
Op de internationale luchthaven, die door een Turkse firma wordt uitgebaat421, verzorgen, volgens
de officiële website, Turkse, Somalische en Keniaanse luchtvaartmaatschappijen binnenlandse en
internationale vluchten.422 Verschillende bronnen maken gewag van een belangrijke stijging van het
aantal vluchten en passagiers gedurende de voorbije jaren, al schortte Turkish Airlines enkele
maanden haar vluchten op na een mislukte aanslag op een vliegtuig in februari 2016. 423 Volgens het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is de luchthaven in november 2017 veel beter
beveiligd en ook de toegangswegen zouden veel veiliger zijn geworden. 424 Eind december 2017
krijgt de Somalische overheid zelf de controle over zijn luchtruim terug en zijn opnieuw
rechtstreekse vluchten tussen Mogadishu en Nairobi mogelijk.425
Op basis van de gegevens verzameld door de internationale veiligheidsanalysedienst kon
onderstaand overzicht over het aantal burgerslachtoffers in Mogadishu tijdens deze verslagperiode
worden opgemaakt.426

418

CSG (Menkhaus K.), 05/04/2016, p. 33, url
AFP (McConnell T.), 25/02/2015, url ; The Times (Starkey J.), 11/05/2015, url ; Ministerie van Buitenlandse
Zaken - Nederland, 30/03/2016, p. 22, url
420
United Nations Security Council, 09/01/2017, p. 15, url ; United Nations Security Council, 09/05/2017, p. 14,
url
421
Goobjoog News, 13/10/2015, url
422
Mogadishu Airport – Aden Adde international airport [website], s.d., url ; Reuters (Blair E.), 17/02/2015, url
423
Somali Update, 29/04/2015, url ; Goobjoog News, 27/04/2016, url ; Xinhua, 01/05/2016, url
424
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 23/11/2017, p. 27, url
425
Xinhua online, 28/12/2017, url
426
Internationale veiligheidsanalysedienst, analist, e-mail, 09/07/2018
419

Pagina 51 van 107

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
25 september 2018

Burgerdoden per wijk & per dader
Mogadishu, 1 januari 2018 - 30
juni 2018
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Aantal burgerdoden in Mogadishu, 01/01/2018 -30/06/2018427

Deze grafiek toont dat de meeste burgerdoden, tijdens deze verslagperiode, door acties van AS
vallen in de districten Wardighiley, Hodan en Daynile. In Daynile vallen het grootst aantal
burgerdoden door de veiligheidsdiensten. In het district Wadajir zijn de meeste burgerdoden door
niet-geïdentificeerde actoren. In de districten Dharkenley en Howlwaadag vallen burgerdoden door
geweld opgeëist door IS. Alleen in het district Kadha zijn er geen burgerdoden tijdens de
verslagperiode geregistreerd.

Overzicht van de incidenten genaamd violence against civilians en remote violence, Mogadishu, 01/01/2018 –
30/06/2018, ACLED428
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7. Verplaatsingen van de bevolking
7.1. Vluchtelingen
Volgens UNHCR is Somalië het op vier na belangrijkste land van herkomst van vluchtelingen ter
wereld, met bijna een miljoen Somalische vluchtelingen wereldwijd. Op 30 juni 2018 zijn ongeveer
3,6 miljoen Somaliërs ontheemd: 2,6 miljoen Somaliërs zijn intern ontheemd en bijna een miljoen
Somaliërs moesten het land verlaten. Somalië biedt ook internationale bescherming aan 30.959
vluchtelingen en asielzoekers.429

7.1.1. Opvang in de regio
Eind juni 2018 leven ongeveer 819.000 Somaliërs buiten hun land als asielzoekers en vluchtelingen.
De meerderheid (767.000) leeft in de buurlanden zoals Ethiopië (256.000), Kenia (255.500) en
Jemen (256.000). Het UNHCR heeft tot juni 2018 83.669 vluchtelingen begeleid bij hun terugkeer
naar Somalië vanuit negen asiellanden. Op 30 juni 2018 zijn er, sinds het begin van dat jaar, in
totaal 5.473 Somalische vluchtelingen teruggekeerd uit Kenia, 1.205 uit Jemen (in het kader van het
Assisted Spontaneous Return-programma, ASR) en 1.446 spontane terugkeerders uit Jemen buiten
het ASR-programma. Dit maakt dat in het totaal 8.378 Somali in de eerste helft van 2018 zijn
teruggekeerd.430
Van alle Somalische terugkeerders opgevolgd van 2015 zijn 64 % teruggegaan naar de regio Lower
Juba, 18 % naar Banadir, 11 % naar Bay, 4 % naar Gedo en 1% naar Middle Shabelle. In totaal en
vanaf 2014 tot 30 juni 2018 keerden al 80.770 Somaliërs terug.431
De gegevens van de laatste drie en een half jaar wijzen erop dat de binnenlandse ontheemding met
125 % is toegenomen, terwijl 13 % minder Somaliërs hun toevlucht buiten het land hebben gezocht.
In dezelfde periode is het aantal vluchtelingen en asielzoekers in Somalië met 70 % toegenomen.432
De International Organization of Migration (IOM) faciliteert in mei 2018 de vrijwillige terugkeer naar
Mogadishu van 150 personen. Dit is de vierde en grootste vrijwillige humanitaire terugkeer van
migranten van Libië naar Somalië. Het betreft allen Somalische migranten die gestrand waren in
Libië, de meerderheid onder hen werden in door de regering geleide detentiecentra vastgehouden.
In Libië staan migranten bloot aan tal van risico's, waaronder smokkel, handel, ontvoering,
mishandeling, detentie en marteling. Via de DTM-matrix (Displacement Tracking Matrix) heeft IOM
meer dan 660.000 migranten in Libië gevolgd. Maar volgens IOM kunnen het er ook een miljoen
zijn. De Somalische regering gaf de nodige documenten voor de terugkerende migranten terwijl de
de Libische regering uitreisvisa organiseerde.433
In 2018 zijn 5.473 Somalische vluchtelingen vrijwillig gerepatrieerd uit IDP-kampen in Kenia. Sinds
2014 zijn er in totaal 80.770 vluchtelingen teruggekeerd uit dat land. In 2017 zijn meer dan 35.000
Somalische vluchtelingen uit Kenia teruggekeerd. In totaal kwamen in 2016 33.792 mensen terug
uit Kenia en in 2015 6.096. Het aantal teruggekeerden uit Kenia steeg in 2016 nadat de Keniaanse
regering aangekondigde dat zij het vluchtelingenkamp Dadaab zou sluiten. Hoewel het Keniaanse
Hooggerechtsof deze maatregelen in februari 2017 als discriminerend en ongrondwettelijk
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bestempelt, bevestigt president Uhuru Kenyatta in maart 2017 de sluiting van het kamp. 434 Na de
aankondiging van de sluiting, stijgt het aantal terugkeerders sterk, volgens AI: van 5.616 in 2015
tot 33.213 in 2016 en 32.863 in 2017.435 HRW en AI stellen dat de druk die de Keniaanse
autoriteiten uitoefenen op de vluchtelingen het vrijwillige karakter van de terugkeer ondermijnt.
HRW heeft het zelfs over refoulement.436 HRW geeft aan dat nieuwe asielzoekers in Dadaab sinds de
zomer van 2015 nauwelijks nog worden geregistreerd en dus illegaal in het kamp verblijven.437 Het
onderzoek door AI in 2017 toont aan dat terugkeerders vaak in precaire omstandigheden
terechtkomen.438
Sinds 2014 zijn er uit Jemen 37.641 Somaliërs teruggekeerd waarvan het merendeel naar de regio
Banadir. Terugkeerders hebben veiligheids- en beveiligingsoverwegingen aangehaald als redenen om
Jemen te verlaten. In 2017 keerden 5.566 mensen terug uit Jemen. Het UNHCR is in september
2017 begonnen met het verlenen van bijstand aan Somalische terugkeerders uit Jemen. Sindsdien
zijn meer dan 2.000 mensen over zee teruggekeerd, waarvan meer dan 1.300 in 2018.439
In 2017 schort UNHCR de terugkeer naar Baidoa op. Het is onduidelijk of terugkeer naar Baidoa
vanaf eind 2017 terug mogelijk is.440

7.1.2. Terugkeer
In haar beleidsdocument over terugkeer van mei 2016 schrijft het UNHCR dat Mogadishu niet als
intern vluchtalternatief kan dienen voor iemand met een gegronde vrees voor vervolging door
staatsactoren enerzijds of door Al Shabaab anderzijds. Dit geldt volgens het UNHCR in het bijzonder
voor personen die op een hit list van de terreurbeweging staan. Verder schrijft het VN-agentschap
dat de redelijkheid van een interne vlucht naar Mogadishu moet worden onderzocht, met bijzondere
aandacht voor de mate waarin iemand daadwerkelijk steun kan krijgen van rechtstreekse familie of
van zijn clan. Als het voorgestelde alternatief een stedelijk gebied is waar de asielzoeker geen
toegang tot accommodatie en bestaansmiddelen heeft en niet op een sociaal netwerk kan
terugvallen, komt de persoon waarschijnlijk terecht in een situatie vergelijkbaar met die van
stedelijke IDP’s.441
UNHCR raadt verder aan geen Somaliërs gedwongen terug te sturen naar gebieden in Zuid- en
Centraal-Somalië “that are affected by military action and/or ensuing displacement, remain fragile
and insecure after recent military action, or remain under full or partial control of non-state armed
groups.”442
Hoewel terugkeer naar Somalië binnen de diaspora meer en meer een leefbare optie lijkt, volgens
een rapport van juni 2014 van het HIPS, en een vitale bijdrage kan leveren aan de heropbouw, geldt
dit enkel voor zij die de nationaliteit van hun gastland hebben bekomen, die voldoende bemiddeld
zijn en op de nodige professionele netwerken kunnen rekenen. Het betreft zelden een permanente
terugkeer maar vaker een circulaire beweging. De uit de diaspora teruggekeerde Somaliërs worden
hoe langer hoe meer zichtbaar in Somalië, en hun aanwezigheid werkt bepaalde spanningen in de
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hand. Ze zouden zich superieur voelen, weinig contact leggen met de lokale bevolking, en zouden de
betere jobs in de wacht slepen omwille van hun ervaring in het Westen. 443
Volgens het HIPS heeft Al Shabaab concrete bedreigingen geuit tegen terugkeerders uit de
diaspora.444 Ook een door Landinfo geïnterviewde vertegenwoordiger van een internationale
hulporganisatie stelde begin 2016 dat een lid van de diaspora vanzelf de aandacht trekt van de
islamistische beweging, en dat contacten met de overheid of met buitenlandse organisaties dit risico
nog vergroten.445 Volgens de informatie die de Deense migratiedienst en de DRC in december 2016
verzamelden worden terugkeerders in door Al Shabaab gecontroleerd gebied streng in het oog
gehouden. Hun gedrag, kleding of netwerk bepaalt of ze al dan niet worden geviseerd.446
Gesprekken die de Duits/Zwitserse onderzoeksmissie in 2017 heeft gevoerd, bevestigen dat
terugkeerders uit het Westen in Al Shabaabgebied risico lopen als verrader te worden beschouwd.447
Ook volgens de Deense immigratiedienst, die in mei 2015 verschillende internationale organisaties
raadpleegt, is het voor iemand die naar Mogadishu terugkeert nog steeds belangrijk dat de lokale
gemeenschap hem weet te identificeren. Een vaardig, vindingrijk persoon kan erin slagen op eigen
houtje te overleven in Mogadishu, terwijl een zwakker, weinig vindingrijk persoon nood zal hebben
aan de steun van een hecht netwerk. Somaliërs uit de diaspora die vrijwillig terugkeren, vaak om
een zaak op te starten, eigendom te claimen of voor de regering te werken, beschikken meestal over
een netwerk of familie in Mogadishu, aldus de Deense migratiedienst.448 Het Zweedse Lifos merkt op
basis van gesprekken gevoerd in Mogadishu in maart 2016 op dat personen die terugkeren om voor
een ministerie of organisatie te gaan werken enerzijds de financiële mogelijkheden hebben om hun
veiligheid te verhogen. Anderzijds maakt hun welvarende status, hun banden met de Somalische
overheid of met Westerse organisaties hen net een doelwit voor Al Shabaab en/of criminelen.449
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een ambtsbericht van december 2014:
“Terugkeerders uit Europa die in Mogadishu arriveren, moeten van de Somalische autoriteiten
door iemand worden opgehaald. Somaliers die gedwongen terugkeren krijgen na aankomst een
paspoort van de Somalische immigratiedienst, ipv het Europese reisdocument (de ‘EU-staat’)
waarmee ze naar Mogadishu zijn gereisd.”450
Nog volgens het ambtsbericht van 2014 worden de meeste terugkeerders als dusdanig herkend,
zelfs na een kort verblijf in het buitenland, omwille van hun kleding, gedragingen, bezittingen. Ze
lopen het risico door Al Shabaab te worden beschuldigd van verraad en mijden bijgevolg gebieden
onder controle van de islamistische beweging. In Mogadishu is de bevolking veel diverser en ook
volgens de Deense migratiedienst is het niet ongewoon om er Westers uitziende Somaliërs te
zien.451 Het ambtsbericht van 2014 voegt hieraan toe dat terugkeerders over het algemeen niet
worden opgevolgd en er dus weinig bekend is over hun situatie ter plaatse.452
In haar ambtsbericht van maart 2016 schrijft het ministerie dat de Somalische regering vrijwillige
terugkeerders accepteert, maar slechts mondjesmaat en enkel als zij niet als gevaar voor de
nationale veiligheid worden beschouwd.453 In het ambtsbericht van 2017 schrijft het ministerie, op
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basis van een vertrouwelijke bron, dat men bij terugkeer geen tegenwerking zou ondervinden van
de autoriteiten en dat het niet bekend is dat de autoriteiten terugkeerders mishandelden of in de
gaten hielden.454 Het ministerie voerde in 2016 gesprekken met vijf Nederlandse Somaliërs om de
mogelijkheid tot terugkeer naar Mogadishu in te schatten. De geraadpleegde personen “menen dat
Mogadishu voor het merendeel van uit Nederland terugkerende Somaliërs niet te onveilig is.” Hulp
van de clan of familie is handig bij terugkeer maar in het relatief kosmopolitische Mogadishu is dit
minder belangrijk dan in provinciesteden of ruraal gebied, aldus de gesprekspartners. Hetzelfde
geldt voor verwesterde en hoogopgeleide terugkeerders. Terugkerende vrouwen hebben het
moeilijker dan mannen en vooral verwesterde vrouwen moeten volgens het ministerie hun publieke
leven drastisch terugschroeven. Vrouwen die alleen terugkeren, of vrouwen uit minderheidsgroepen
die geen beroep kunnen doen op een familie- of clannetwerk, lopen in het algemeen een risico op
mensenrechtenschendingen en seksueel en gendergerelateerd geweld.455
Volgens het ambtsbericht is veiligheid “een zeer relatief begrip in Mogadishu/Somalië” en hangt de
inschatting sterk af van de persoon, de plaats, het tijdstip en ook van de perceptie van de persoon in
kwestie.456
Op 26 mei 2016 stelt de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, op basis van het
ambtsbericht van maart 2016, dat er voor iedere terugkeerder naar gebied onder controle van Al
Shabaab, waar de mensenrechten systematisch worden geschonden, een risico voor vervolging of
een reëel risico op een met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
strijdige behandeling bestaat. Wel zal onder voorwaarden een vestigingsalternatief worden
tegengeworpen in een gebied dat niet onder controle van Al Shabaab staat. Voor Mogadishu en
andere gebieden in Zuid- en Centraal-Somalië moet de asielzoeker individuele gronden aannemelijk
maken om voor asiel in aanmerking te komen. 457 Volgens het ambtsbericht van maart 2016 zijn er
geen landen die tussen december 2014 en december 2015 Somaliërs bewust naar gebieden onder
controle van Al Shabaab hebben gestuurd.458
Gebrek aan onderwijsmogelijkheden is volgens OCHA voor veel Somali’s met kinderen een
belangrijke reden om niet terug te keren naar Somalië. Tegelijk weegt de terugkeer van Somalische
kinderen (47 % van de terugkeerders) zwaar op de reeds beperkte capaciteit van de scholen. 459
AI stelt in een rapport van november 2016 dat bepaalde groepen levensbedreigende risico’s lopen bij
gedwongen repatriëring naar Somalië. Zo zijn personen met een handicap bijzonder kwetsbaar voor
misbruik zoals gedwongen huisuitzettingen, gender based violence en ontoereikende
gezondheidszorg, huisvesting of watervoorziening. Minderheidsgroepen zoals de Somalische Bantu,
de grootste Somalische minderheid, worden dan weer geconfronteerd met discriminatie,
marginalisering en gedwongen rekrutering door Al Shabaab.460
HRW benadrukt in september 2016 het gevaar dat terugkeerders, in het bijzonder degenen die niet
terecht kunnen in hun plaats van herkomst, in gevaarlijke IDP-kampen belanden.461
AI en HRW spraken in 2016 met een aantal vluchtelingen die vanuit Dadaab in Kenia vrijwillig waren
teruggekeerd naar Somalië om, na negatieve ervaringen in Mogadishu of in het binnenland, opnieuw
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naar Dadaab te trekken.462 In 2017 klaagt AI opnieuw aan dat de terugkeerders in een precaire
humanitaire situatie terechtkomen.463
In 2016 starten de EU en IOM een gezamenlijk tweejarig project om duurzame terugkeer te
faciliteren. Het doel is om 22.000 terugkeerders en 1.200 hulpbehoevenden van de
gastgemeenschap directe steun te geven.464

7.1.3. Rechtspraak EHRM en Verenigd Koninkrijk
Sinds 2011 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich tot driemaal toe
uitgesproken over de veiligheidssituatie in Mogadishu en over het bestaan van een reëel risico op
een behandeling strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) voor al wie in Mogadishu verblijft. In een arrest van juni 2011 oordeelde het EHRM nog “that
the violence in Mogadishu was of such a level of intensity that anyone in the city would be at real
risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention”. 465 In een arrest van september 2013
schatte het Hof de situatie echter anders in. Het stelde vast dat Al Shabaab Mogadishu niet langer in
handen had, dat er geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad
en dat het aantal burgerdoden was gedaald:
“[A]lthough the human rights and security situation in the city was serious and fragile and in
many ways unpredictable, it was not of such a nature as to place everyone present there at a real
risk of treatment contrary to Article 3.”466
In een laatste arrest van september 2015, waarvoor het zich baseert op rapporten van de Noorse,
Deense en Zweedse migratiediensten, op een arrest van het United Kingdom Upper Tribunal en op
documenten van de VN467, erkent het Hof dat de veiligheidssituatie in Mogadishu “serious and
fragile” blijft, maar dat de situatie niet verslechterd is sinds 2013. Het Hof oordeelt dus opnieuw dat
er geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EHRM strijdige behandeling voor
al wie in Mogadishu aanwezig is (“everyone who is present in the city”).468
Het Hof, dat zich in het arrest van september 2015 uitspreekt over een alleenstaande Somalische
vrouw, voegt hieraan toe dat de situatie bij terugkeer naar Mogadishu van alleenstaande vrouwen
zonder toegang tot bescherming van een mannelijk netwerk wel een dergelijk reëel risico inhoudt:
“In the Court’s view, it may be concluded that a single woman returning to Mogadishu without
access to protection from a male network would face a real risk of living in conditions constituting
inhuman or degrading treatment under Article 3 of the Convention.”469
Bij de arresten van september 2013 en september 2015 noemen telkens twee van de zeven rechters
in een afwijkende opinie de analyse van het Hof gebrekkig en haar conclusies voorbarig:
“[The Court] has failed to include in its assessment the reality of massive internal displacement of
persons and the unpredictability of the still volatile situation in the Somali capital.”470
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In 2015 schrijven de twee afwijkende rechters dat het Hof de algemene situatie in Somalië, zoals
beschreven in verschillende internationale rapporten, op overdreven wijze relativeert (downplaying),
en verzetten ze zich in het bijzonder tegen de gedwongen terugkeer van een alleenstaande vrouw
die jarenlang in Zweden leefde naar een “dysfunctionele” maatschappij die vijandig staat tegenover
haar status.471
In september 2014 stelt de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van het
Verenigd Koninkrijk, een administratieve beroepsrechtbank, country guidance op voor gedwongen
terugkeer naar Somalië:
“Generally, a person who is ‘an ordinary civilian’ (i.e. not associated with the security forces; any
aspect of government or official administration or any NGO or international organisation) on
returning to Mogadishu after a period of absence will face no real risk of persecution or risk of
harm such as to require protection under Article 3 of the ECHR or Article 15(c) of the Qualification
Directive. In particular, he will not be at real risk simply on account of having lived in a European
location for a period of time of being viewed with suspicion either by the authorities as a possible
supporter of Al Shabaab or by Al Shabaab as an apostate or someone whose Islamic integrity has
been compromised by living in a Western country.”472
Het EHRM spreekt zich tijdens de onderzoeksperiode van deze COI Focus niet opnieuw uit over de
situatie in Mogadishu.
Het Upper Tribunal stelt dat het aantal burgerdoden in Mogadishu sinds 2011 gedaald is,
voornamelijk omdat er einde kwam aan de openlijke oorlogvoering binnen de stad en Al Shabaab
haar toevlucht neemt tot operaties tegen zorgvuldig geselecteerde doelwitten. Het gerechtshof
meent voorts dat men redelijkerwijs van een gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijke
risico slachtoffer te worden van een aanslag van Al Shabaab kan verminderen door zones en
instellingen te vermijden die als doelwitten van de islamistische beweging kunnen aangeduid
worden. Anderzijds dient betrokkene wel toegang te hebben tot een familiaal netwerk of het netwerk
van een meerderheidsclan. Bij afwezigheid van dergelijke steun dienen volgens de rechtbank
bijkomende afwegingen te worden gemaakt, zoals de situatie voor vertrek uit Mogadishu, de duur
van de afwezigheid of de toegang tot werkgelegenheid of financiële middelen. 473
Het Britse Hoog Tribunaal spreekt zich tijdens de onderzoeksperiode van deze COI Focus niet
opnieuw uit over de situatie in Mogadishu en de terugkeer naar Somalië via de hoofdstad.
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7.2. Ontheemden

Overzicht aantal IDP’s, januari 2017 – juni 2018474

Volgens OCHA en het Protection Return and Monitoring Network (PRMN) en de Displacement
Tracking Matrix (DTM) zijn er in mei 2018 in totaal 2,6 miljoen ontheemden in Somalië waarvan
naargelang de bron tussen de 1 miljoen en meer dan 1,7 miljoen IDP werden van januari 2017 tot
mei 2018. In Banadir zijn er sinds januari 2017 371.000 ontheemden aangekomen. Peter De Clerq,
coördinator van de humanitaire hulp van het UNSOM, meldt, in het evaluatierapport over de
humanitaire hulpacties in Somalië in juli 2018, dat de interne migratiecrisis historische niveaus heeft
bereikt. De meesten zijn verdreven door conflict of klimaatsverandering. In de afgelopen drie
maanden alleen al hebben bijna 290.000 mensen hun woning verlaten door de overstromingen. 475
Van januari 2018 tot juni 2018 hebben terugkerende conflicten, droogte en seizoensgebonden
overstromingen bijgedragen tot de ontheemding van bijna 600.000 mensen. Ondanks nieuwe
ontheemding van de bevolking in de afgelopen maanden zijn sinds januari naar schatting 109.000
intern ontheemden teruggekeerd naar hun gebied van herkomst, zo blijkt uit de VN-verslagen.476

474
475
476

United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), 01/07/2018, url
United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), 01/07/2018, p. url
USAID, 13/07/2018, url

Pagina 59 van 107

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
25 september 2018

OCHA vermeldt in januari 2018 dat 1,1 miljoen IDP’s langdurig ontheemd zijn. Dergelijke protracted
internal displacement is hoofdzakelijk een stedelijk fenomeen, aldus OCHA. 477
Volgens Reuters laat Al Shabaab bewoners van de door droogte geplaagde gebieden onder haar
controle vertrekken, maar vrezen dezen niet te mogen terugkeren.478 De UN Monitoring Group
ontvangt in 2017 informatie over belastingen die moeten betaald worden om na vertrek de
eigendomsrechten te behouden.479
Mogadishu telt de grootste concentratie IDP’s in het hele land. De laatste jaren verplaatsten de IDP’s
zich meer en meer naar de periferie van de hoofdstad, onder meer omwille van gedwongen
uitzettingen. In oktober 2017 telt IOM 545.000 IDP’s in meer dan 840 nederzettingen in
Mogadishu.480
Eind 2016 leeft meer dan de helft van hen in de districten Daynille en Kahda, naast 65.000
economische migranten, arme stadsbewoners of teruggekeerde of gerepatrieerde vluchtelingen.481
Volgens een aantal bronnen die in januari 2016 in Mogadishu door de Noorse asielinstantie werden
geïnterviewd, behoren de meeste IDP’s in de hoofdstad tot de traditionele clans Digil en Rahanweyn,
maar zijn er ook de Darod, Hawiye en andere clans vertegenwoordigd.482
Uitzettingen van IDP’s leiden vaak tot secondary displacement.483 Volgens HRW, dat zich baseert op
gegevens van de VN, leidt eind 2016 de toenemende vraag naar land in Mogadishu tot een stijging
van het aantal gedwongen uitzettingen van IDP’s, met meer dan 60.000 gevallen van november
2016 tot april 2017. Vaak moeten de verdreven IDP’s zich vestigen in de gevaarlijkere periferie van
Mogadishu, waar onderdak en hulpverlening nog schaarser zijn.484 Volgens USDOS nemen de
autoriteiten soms actief deel aan deze uitwijzingen.485 In 2017 zijn er opnieuw uitzettingen van
IDP’s, 90.000 in de eerste 7 maanden van het jaar. Ze worden zowel door private actoren
uitgevoerd als in uitvoering van officieel overheidsbeleid, aldus de UN Monitoring Group. 486 Op 29 en
30 december 2017 heeft het Somalisch leger in Mogadishu 21 IDP-nederzettingen vernield, en de
meer dan 5000 gezinnen uitgezet. De bewoners waren niet vooraf ingelicht en kregen ook de tijd
noch kans om hun spullen te verzamelen. Het leger heeft ook de scholen en andere voorzieningen
vernield.487 Private grondbezitters in Mogadishu en de overheid voeren in de loop van 2017
regelmatig gedwongen uitzettingen uit van IDP’s.488 In de Somalische hoofdstad leiden
landconflicten ertoe dat binnenlands ontheemden uit hun nederzettingen worden verdreven. Op 29
en 30 december 2017 vond in Mogadishu de ergste massale uitzetting van dat jaar plaats. Na een
geschil tussen plaatselijke landeigenaren worden bijna 35.000 mensen die in 38 nederzettingen voor
ontheemden woonden met geweld uitgezet.489 De ontruimingen van ontheemden, vooral in
Mogadishu en Baidoa, duren voort tijdens deze verslagperiode. Op 2 februari 2018 worden 2.820
ontheemden verdreven uit Baidoa. Op 8 februari 2018 kondigt de burgemeester van Mogadishu de
oprichting aan van een tijdelijke commissie die de ontruimingen in de hoofdstad zal onderzoeken. 490
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Verschillende bronnen, waaronder de VN en IDMC, stellen de ondermaatse levensomstandigheden in
overbevolkte, onveilige en onhygiënische kampen aan de kaak. IDP’s verliezen vaak de bescherming
van hun sociale netwerk en zijn daardoor bijzonder kwetsbaar. Vooral vrouwen en kinderen krijgen
te maken met gendergerelateerd geweld, uitbuiting en andere ernstige misbruiken vanwege
ordediensten en andere geüniformeerde personen, milities en AMISOM-soldaten, aldus USDOS. Hun
toegang tot sociale, medische en juridische dienstverlening is beperkt. IDMC voegt hieraan toe dat
de meeste langdurig intern ontheemde personen in Zuid- en Centraal-Somalië tot minderheden
behoren en dat IDP’s die behoren tot een minderheidsclan het slachtoffer zijn van discriminatie.491
De meeste bewoners van IDP-kampen zijn afhankelijk van humanitaire hulp op het vlak van
huisvesting, water, voedsel, sanitair en bescherming.492 Volgens ICG overleven de meeste IDP’s
dankzij steun van familie in de diaspora en humanitaire bijstand.493 De droogte, de stijgende
voedselprijzen, de voedselschaarste hebben een directe impact op IDP’s die kampen met een hoge
ondervoedingsgraad, zo benadrukken internationale organisaties.494 Eind 2017 maken IDP’s één
derde uit van de 6.2 miljoen Somaliërs die nood hebben aan humanitaire hulp.495
Volgens informatie verzameld door Landinfo leeft ongeveer een derde van de bevolking in Mogadishu
in een van de vele nederzettingen in en rond de stad. De meerderheid van deze bewoners zijn IDP’s
maar ook economische migranten en andere profielen leven in deze buurt. De gemene deler van de
bewoners van deze nederzettingen is dat zij weinig middelen hebben en leven op land dat eigendom
is van anderen. Doordat de vraag naar en de prijzen van vastgoed in Mogadishu is toegenomen,
werden velen van hen, die nu in deze nederzettingen wonen, gedwongen te verhuizen naar steeds
meer perifere gebieden in en rond de stad. Deze gedwongen verhuizingen gaan gepaard met geweld
of er wordt gedreigd met geweld. Het is niet ongewoon dat overheidstroepen helpen bij dergelijke
uitzettingen. Volgens Refugee Aid bereikte deze situatie een hoogtepunt in 2017 toen 190.000
personen (ongeveer 40 % van het aantal personen dat geacht wordt in een nederzetting te wonen)
uitgezet werden.496
Er is erg weinig informatie te vinden over de veiligheidssituatie in deze nederzettingen rond de
hoofdstad. Er zijn honderden van deze nederzettingen in en rond de stad en de
levensomstandigheden zijn wellicht niet uniform, zo stelt Landinfo. Sommigen worden geleid door
internationale organisaties en anderen door meestal informele gatekeepers. Deze poortwachters zijn
mannen of vrouwen die beslissen of IDP’s en anderen zich kunnen vestigen op een bepaald stukje
grond tegen betaling van huur. De poortwachters hebben meestal goede connecties en fungeren als
intermediair tussen nederzettingen en hulporganisaties. Poortwachters hebben over het algemeen
een grote macht over de bewoners van de nederzettingen. De bronnen, geconsulteerd door
Landinfo, zijn het er in grote mate over eens dat deze poortwachters de bewoners vooral zien als
een middel om toegang te krijgen tot middelen van hulporganisaties.497 Volgens het jaarrapport van
USDOS voor het jaar 2017 dwingen poortwachters van sommige IDP-kampen meisjes en vrouwen
tot seksuele handelingen in ruil voor voedsel en diensten in het IDP-kamp.498 Volgens hetzelfde
rapport leiden ontheemden en leden van gemarginaliseerde clans en groepen disproportioneel onder
gendergerelateerd geweld. De politie is terughoudend om onderzoek te doen en vraagt slachtoffers
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soms om zelf het onderzoekswerk te doen. Sommige verkrachtte vrouwen en meisjes worden
gedwongen met de daders te trouwen.499
In Mogadishu worden mensen, meestal ontheemden, uit hun woning gezet door de regering en
officieuze actoren en dit zonder enige vorm van eerlijke rechtsgang.500

8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
8.1 Handhaven van de veiligheid
Het Noorse Landinfo heeft in januari 2016 met lokale bronnen in Mogadishu gesproken, die stellen
dat de bevolking steeds meer vertrouwen heeft in de politie. 501 Experten waarmee de onderzoekers
van BFA/SEM in 2017 spraken, zeggen dat de politie in Mogadishu nu merkelijk beter werkt dan
enkele jaren geleden en in elk district van de hoofdstad aanwezig is.502
In 2017 is de Mogadishu Stabilisation Union opgericht en hebben de verschillende
veiligheidsdiensten het aantal veiligheidsoperaties in Mogadishu opgevoerd. De regering voert ook
een aantal wissels uit aan de top van het veiligheidsapparaat.503 Een bron van BFA/SEM stelt dat
delen van het Somalisch leger uit de hoofdstad zijn verhuisd om mensenrechtenschendingen door
ongedisciplineerde soldaten te voorkomen.504 UNSOM stelt na onderzoek naar burgerslachtoffers in
de periode 2016-2017 vast dat 34.1 % van de incidenten waarbij door toedoen van het Somalisch
leger burgerslachtoffers vallen, zich in Mogadishu voordoen.505
De inlichtingendienst NISA voert regelmatig grootschalige razzia’s uit waarbij arrestanten zonder
mandaat in hechtenis werden gehouden, aldus de onafhankelijke expert van de VN voor de
mensenrechten in Somalië, alsook Lifos en HRW, die gewag maken van willekeur bij arrestaties en
mishandeling tijdens ondervragingen.506 Volgens USDOS voeren NISA-agenten routineus razzia’s uit
en dit zonder dat ze een legaal mandaat hebben om te arresteren of om mensen gevangen te
nemen. NISA houdt gevangen voor een langer dan wettelijk voorziene periode vast zonder dat er
een proces volgt. Ook mishandelt NISA gedetineerden tijdens ondervragingen.507
Tijdens de ramadan voeren de veiligheidsdiensten het aantal razzia’s op, aldus de lokale media.508
Volgens het jaarrapport van USDOS voor het jaar 2017 behandelen de militaire rechtbanken nog
steeds zaken die niet onder hun jurisdictie vallen en in procedures die niet aan de internationale
normen voldoen. De federale en regionale autoriteiten hebben de terdoodveroordeelden soms
binnen enkele dagen na de uitspraak van de rechtbank terechtgesteld, met name in gevallen waarin
de beklaagden rechtstreeks hun lidmaatschap van Al Shabaab voor de rechter bekenden of wanneer
hun bekentenis werd vastgelegd op video. De nationale cijfers over terechtstellingen zijn
onbetrouwbaar. De VN-missie in Somalië (UNSOM) volgt in de loop van het jaar 2017 21
terechtstellingen in het hele land waaronder die van vier vermeende leden van AS, elf leden van de
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strijdkrachten en vijf burgers. Mensenrechtenorganisaties vragen zich af of de militaire rechtbanken
in staat zijn de nodige waarborgen af te dwingen met betrekking tot een eerlijke rechtsgang, het
recht om gratie te vragen of de straf om te zetten en het recht om vonnissen uit te voeren op een
manier die in overeenstemming is met de internationale normen.509
De veiligheidsdiensten beschikken niet over de nodige middellen om voldoende aanwezig te zijn in
elk deel van de hoofdstad, zo zegt een bron van BFA/SEM. 510 Een zogenaamde stabilisatieoperatie
van de overheid die eind mei 2017 van start gaat en de ontwapening van gewapende milities in
Mogadishu beoogt, zorgt voor spanningen met milities van dominante clans.511 De Mogadishu
Stabilisation Unit focust zich ook op de ontwapening van de bevolking en van illegale milities en de
politie heeft Closed Circuit Television (CCTV) camera’s geïnstalleerd op de belangrijkste
toegangswegen. De politie voert ook regelmatig huiszoekingen uit. 512 Volgens het Hiraal Institute
zijn de AS-aanslagen tijdens de ramadan in 2018 enorm gedaald door de geleverde inspanningen
van deze eenheid.513
Volgens het rapport van oktober 2015 van de UN Monitoring Group betalen ondernemingen in
Mogadishu nog steeds “belastingen” of zakat aan Al Shabaab, een belangrijke bron van inkomsten
voor de islamistische groepering.514 Ook enkele door de Deense migratiedienst in december 2016
geïnterviewde bronnen bevestigen dat deze zakat ook in Mogadishu bestaat.515 De UN Monitoring
Group en andere bronnen hebben het in 2016 echter enkel over dergelijke heffingen in door Al
Shabaab gecontroleerd gebied.516 Eind 2017 meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken dat de belasting verdubbeld zou zijn en dat ook de inning strikter zou gebeuren. Daarvoor
worden konvooien vaker aangehouden.517 Volgens gesprekspartners van BFA/SEM in maart 2017
kan je in Mogadishu geen bedrijf runnen zonder belasting aan Al Shabaab te betalen en word je met
rust gelaten zolang je betaalt. Dit zou ook gelden voor personen die met de regering
samenwerken.518
AMISOM kwam de voorbije jaren verschillende malen in opspraak wegens burgerdoden en seksuele
uitbuiting van vrouwen.519 De mensenrechtenorganisaties wezen al verschillende malen op de
gebrekkige onderzoeken en compensaties vanwege AMISOM.520

8.2. Situatie van vrouwen en kinderen
8.2.1. Vrouwen
In een rapport van mei 2017 stelt ICG dat Somalië een van de meest vrouwonvriendelijke landen ter
wereld is waar verkrachting en andere vormen van seksueel geweld wijdverspreid zijn.521 Volgens
een rapport van mei 2015 van de organisatie Save The Children staat Somalië op de laatste plaats
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op het vlak van geboortezorg en gezondheid van moeders. De sterftegraad voor moeders en
pasgeboren kinderen ligt erg hoog.522
In 2014 registreert het Gender-Based Violence Information Management System (GBVIMS), een
database die een accurate registratie van gevallen van seksueel geweld door lokale organisaties
bevordert, 4.737 gevallen van seksueel geweld.523 In 2015 gaat het om 9.582 gevallen, waarvan
7.439 in Zuid- en Centraal Somalië. In 83 % van de gevallen gaat het om verkrachting of
aanranding.524 De daders zijn vooral onbekende gewapende mannen, maar ook leger, politie, Al
Shabaab en bepaalde AMISOM-contingenten worden met de vinger gewezen. De slachtoffers zijn
voornamelijk IDP’s en leden van minderheidsclans, aldus HRW en de onafhankelijke VN-expert voor
de mensenrechtensituatie.525 In 2016 worden 7.293 gevallen gerapporteerd, een daling met bijna
een vierde ten opzichte van 2015, al ligt het werkelijke aantal gendergerelateerde gewelddaden
vermoedelijk een stuk hoger. In 73 % van de geregistreerde gevallen zijn de slachtoffers IDP’s en in
99 % vrouwen.526 Volgens het United Nations Population Fund (UNFPA) werd in al deze gevallen de
nodige medische, wettelijke, psychologische of materiële bijstand voorzien.527 De UN Monitoring
Group stelt in november 2017 dat er een toename is van seksueel geweld en gendergerelateerd
geweld.528 De situatie met betrekking tot huiselijk en seksueel geweld is in 2017 niet veranderd,
volgens het ambtsbericht van november 2017.529 Het USDOS-rapport over het jaar 2017 klasseert
onder de significantste mensenrechtenschendingen het geweld tegen vrouwen en meisjes en het
gebrek aan overheidsinitiatieven om de verantwoordelijken te berechten. Somalische ngo’s
documenteren ook verkrachtingen die onbestraft blijven. Vrouwen die ontheemd zijn of behoren tot
een minderheidsclan lopen het meest risico op seksueel geweld. Volgens UNICEF werd er in 2017
aanzienlijk meer seksueel geweld gerapporteerd en dit vooral in de door droogte getroffen gebieden.
Het leger arresteert soms soldaten die beschuldigd worden van verkrachting maar USDOS besluit
dat straffeloosheid toch de norm blijft voor gendergerelateerd geweld.530
Volgens USDOS en de VN-expert voor mensenrechten in Somalië leggen slachtoffers van seksueel
geweld zelden klacht neer uit angst voor represailles, voor stigmatisering of omdat het gerecht er
zelden in slaagt daders te vervolgen. In een aantal gevallen hebben militaire rechtbanken leden van
het Somalische leger veroordeeld tot zware straffen, maar rijzen er vragen bij de eerlijkheid van de
rechtsgang. Vaak worden gevallen van seksueel geweld ook binnen het gewoonterecht beslecht door
middel van een financiële compensatie aan de familie zonder tussenkomst van het slachtoffer.531
Volgens AFP wordt het slachtoffer van seksueel geweld meestal als de schuldige aangewezen en
vaak ook gearresteerd.532
Mogadishu telt enkele vluchthuizen voor vrouwen die slachtoffer werden van geweld zoals seksueel
misbruik, besnijdenis of een gedwongen huwelijk. De directeur-generaal van het Ministry of Women
and Human Rights Development verklaarde in augustus 2015 bij de opening van een safe house dat
Mogadishu nood heeft aan veel meer van dergelijke plekken.533
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De UN Monitoring Group ziet in oktober 2015 een langzame vooruitgang in de strijd tegen seksueel
geweld door de aanstelling van vrouwelijke procureurs voor de vervolging van dergelijke misdrijven
en de ontwikkeling van wetteksten over de bestrijding van seksueel geweld en vrouwenbesnijdenis
op federale en regionale niveaus.534 De implementatie van een door de regering goedgekeurd
actieplan tegen seksueel geweld gaat echter traag, aldus HRW en de UN Monitoring Group.535 De
secretaris-generaal van de VN wijst in mei 2016 op de oprichting van een eenheid binnen de politie
voor de bescherming van vrouwen en kinderen. 536 In juni 2016 keurt het Somalische kabinet de
zogenaamd Gender Bill goed.537 De wet tegen seksueel geweld wacht op goedkeuring door het
parlement.538 Volgens ICG heeft de regering bijkomende politie en gender protection personnel in de
IDP-kampen ontplooid. De organisatie dringt niettemin aan op de inzet van meer ordediensten,
waaronder vrouwen, en strengere wettelijke actie.539 Eind november 2017 organiseert de
Somalische regering samen met UNSOM een conferentie om de vooruitgang van het actieplan tegen
conflictgerelateerd seksueel geweld te evalueren.540
Al Shabaab rekruteert vrouwen voor logistieke taken, maar ook als informant en voor seksuele
uitbuiting en gedwongen huwelijken, aldus de informatie die de Deense migratiedienst en de DRC in
december 2016 verzamelde.541
In gebieden onder de controle van AS is het hoogst onwaarschijnlijk dat vrouwen die seksueel of
gendergerelateerd geweld vrezen toegang hebben tot een effectieve bescherming. 542
Bronnen, door Landinfo geconsulteerd, zijn het er over eens dat in de illegale nederzettingen in en
rond de hoofdstad seksueel geweld wijdverspreid is en dat vooral ontheemde vrouwen en meisjes
hiervan het slachtoffer zijn. Er is geen informatie over de omvang van dit geweld tegen vrouwen. 543
In de hoofdstad beschikt de Somalische politie niet over de nodige capaciteit en middelen om de
bevolking te beschermen tegen geweld of om gewelddaden te onderzoeken. Zoals andere
veiligheidsdiensten in Mogadishu is de hoofdtaak van de politie het verijdelen van aanvallen door
AS.544 Ook is het vertrouwen van de bevolking in de politie, door onder andere de inherente
corruptie, zeer laag.545

8.2.2. Kinderen
Somalië kent een erg jonge bevolking. Meer dan driekwart van haar inwoners zijn jonger dan 25 jaar
oud. De mediaanleeftijd is 18,1 jaar.546
VN-functionarissen documenteren de rekrutering en het inzetten van kindsoldaten in 2017. In totaal
zijn er 1.744 kinderen (1.679 jongens en 65 meisjes) actief bij de gewapende groepen: 1.091 bij Al
Shabaab, 169 kinderen bij het SNA, 415 bij clanmilities, 67 bij ASWJ en 2 bij andere gewapende
elementen.547

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

United Nations Security Council, 19/10/2015, pp. 244-245, url
HRW, 29/01/2015, url
United Nations Security Council, 09/05/2016, p. 11, url
Goobjoog News, 02/07/2016, url ; CCTV, 16/07/2016, url
News Deeply (Sperber A.), 27/04/2017, url ; Metiza (Grady J.), 17/05/2017, url
ICG, 09/05/2017, pp. 7-9, url
UNSOM, 29/11/2017, url
DRC, Danish Immigration Service, 03/2017, pp. 22, 25, url
UK Home Office via Refworld, p. 8, 01/04/2018, url
Landinfo, 15/05/2018, p. 10, url
Landinfo, 15/05/2018, p. 11, url
Landinfo, 15/05/2018, p. 11, url
Mercy Corps, 01/04/2018, url
USDOS, 20/04/2018, url

Pagina 65 van 107

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
25 september 2018

Het rapport van USDOS rapporteert dat, tijdens 2017, opnieuw kinderen worden ontvoerd: 584 door
Al Shabaab en 15 door clanmilities tijdens hun verslagperiode.548 Cijfers voor het SNA, AMISOM,
AWSJ of andere gewapende elementen zijn niet gekend. AS heeft in vergelijking met de vorige
periode meer kinderen ingelijfd in hun organisatie. De door AMISOM ontvoerde kinderen worden
doorgaans binnen een paar dagen ongedeerd vrijgelaten. De reden voor deze ontvoeringen blijft
onduidelijk. De Eenheid Kinderbescherming (CPU) van het SNA meldt in februari 2018 aan de
interim-besturen van Jubaland en de deelstaat Zuid-West dat ze bewustmakingscampagnes hebben
gevoerd, tijdens hun inspectiebezoek naar de deelstaten, over het belang van het voorkomen van de
rekrutering van kinderen bij de veiligheidstroepen.549
Soms worden er ook kinderen gered die in dienst zijn van een gewapende groepering. Op 19 januari
2018 worden 36 kinderen gered uit de handen van AS door de Somalische gespecialiseerde troepen
in de regio Middle Shabelle. Enkelen onder hen hebben medische verzorging nodig en zijn
overgebracht naar een ziekenhuis, de anderen worden ondergebracht in een UNICEFreïntegratiecentrum in Mogadishu.550
Volgens het United States Department of Labour (USDOL) worden de kinderen ingeschakeld als
spionnen, bommenleggers, zelfmoordterroristen, als menselijk schild. Meisjes worden als seksslavin
misbruikt. Ook het SNA, clanmilities en AMISOM worden met de vinger gewezen. De
inlichtingendiensten en het leger gebruiken kinderen onder meer als informanten en spionnen. Een
actieplan dat de overheid en de VN in 2012 hebben uitgewerkt werd tot op heden onvoldoende
geïmplementeerd, aldus de VN en USDOS.551 De VN steunt de re-integratie van kindsoldaten. In
2016 ging het om meer dan 850 kinderen, aldus USDOS.552
Sinds midden 2017 is de rekruteringscampagne voor kindstrijders van AS agressiever geworden zo
meldt HRW in januari 2018.553 Om hun kinderen dit lot te besparen, halen sommige ouders hun
kinderen van school en/of slaan ze op de vlucht in de door AS gecontroleerde gebieden.554
Tijdens veiligheidsoperaties en huiszoekingen van de ordediensten worden kinderen gearresteerd en
opgesloten wegens hun vermeende banden of die van familieleden met Al Shabaab, aldus een
rapport dat de VN in december 2016 publiceerde. De VN ontving informatie over mishandeling en
seksueel misbruik van kinderen in detentie.555
Kindsoldaten die gevangen genomen worden uit de handen van AS, worden mishandeld zo stelt een
rapport van HRW in februari 2018. De Somalische regeringsautoriteiten behandelen kinderen die
met AS in verband zijn gebracht, in de eerste plaats als volwassenen en criminelen en niet als
slachtoffers van het conflict. Hierbij verschuilen de autoriteiten zich achter een verouderd en slecht
functionerend rechtssysteem en zeer reële veiligheidsdreigingen. Na aanhouding, door militairen,
politie of inlichtingendiensten, worden de kinderen gewoonlijk overgebracht naar de Somalische
Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NISA) in Mogadishu of bij gelegenheid naar de
Inlichtingendienst (PIA) van Puntland in Bosasso. Daar worden ze vastgehouden en soms
ondervraagd, terwijl ze afgesneden zijn van communicatie met hun familieleden en geen juridische
bijstand krijgen. Ze worden vastgehouden met volwassen gedetineerden en soms zonder contact
met de buitenwereld. Deze schendingen van de eerlijke rechtsbedeling zijn allemaal schadelijk voor
hun veiligheid en welzijn. Ook zijn ze in strijd met de internationale verplichtingen van Somalië op
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het gebied van de mensenrechten voor kinderbescherming. Volgens het onderzoek van HRW worden
kinderen die in Mogadishu en Bosasso in de gevangenis zaten, gedwongen bekentenissen te
ondertekenen of bekentenissen te laten opnemen. Daarbij worden ze bedreigd en soms geslagen, op
een manier die neerkomt op marteling. Er is geen consistente overheidsbehandeling voor kinderen
van wie vermoed wordt dat ze verbonden zijn met AS. Overheidsambtenaren verklaren jongens te
detineren die een hoog risicoprofiel hebben maar andere factoren, waaronder de economische status
van een jongen, het lidmaatschap van een clan en externe aandacht voor de zaak, bepalen ook hun
lot. Vele jongens worden uiteindelijk vrijgelaten zonder beschuldigen, vaak nadat de familie is
tussengekomen en ze ambtenaren omkopen voor hun vrijlating. Sommige kinderen worden
overgebracht naar centra voor kinderrevalidatie en re-integratie die worden gerund door nietgouvernementele organisaties (ngo's), terwijl anderen voor militaire rechtbanken worden berecht
door strafrechtelijke aanklachten wegens lidmaatschap van AS, moord of met een conflict verband
houdend misdrijf.556
Volgens de ngo Watchlist on Children and Armed Conflict maken het Somalische nationale leger
(SNA) en AS zich schuldig aan het rekruteren, gebruiken, doden en verminken van kinderen. AS
wordt bovendien ook nog beschuldigd van verkrachting en seksueel geweld, aanvallen op scholen en
ziekenhuizen, en de ontvoering van kinderen. Het ASWJ wordt schuldig bevonden van het rekruteren
en gebruik van kinderen. In 2012 heeft de federale regering twee actieplannen ondertekend,
waarvan een om de rekrutering en het gebruik van kinderen te beëindigen en te voorkomen en een
om te stoppen met het doden en verminken van kinderen. De VN secretaris-generaal in zijn
jaarverslag over kinderen en gewapende conflicten (S/2018/465), die betrekking hadden op
schendingen in 2017, meldt dat ontvoeringen in Somalië bijna verdubbeld zijn (1.634 gevallen) ten
opzichte van 2016, terwijl ook de rekrutering en het gebruik aanzienlijk zijn verhoogd. Het
merendeel van de gevallen is toe te schrijven aan AS. De VN-secretaris-generaal uit ook zijn
bezorgdheid over de detentie van 217 kinderen wegens hun vermeende associatie met AS. 557
Volgens een reportage van Al Jazeera van juli 2015 schat de overheid het aantal jongens dat in
Mogadishu op straat leeft op 5.000. Vaak hebben hun ouders geen middelen om voor hen te zorgen.
De overheid verklaart niet over de fondsen te beschikken om hen op te vangen. 558 Xinhua maakt in
april 2016 een reportage over een opvangcentrum voor straatkinderen in Mogadishu. 559 Tijdens de
onderzoeksperiode van deze COI Focus werd door Cedoca geen actuele informatie gevonden over
het aantal straatkinderen in Mogadishu.

8.3 Dagelijks leven en humanitaire situatie
8.3.1. Economische en humanitaire situatie
De groei van het bruto nationaal product blijft stedelijk, consumptiegedreven, gevoed door donaties
en door de diaspora.560
Het voorbije jaar bleef de economie groeien, volgens het rapport van de VN-Veiligheidsraad van mei
2018, maar niet sterk genoeg om het leven van de gemiddelde Somaliër te verbeteren. De groei van
het reële bruto binnenlands product verzwakt van 2,4 procent in 2016 tot 1,8 procent in 2017. Dit
door de ernstige droogte in de eerste helft van 2017, die leidt tot een grootschalige
voedselonzekerheid voor meer dan zes miljoen mensen. De inflatie stijgt van 1,3 % in 2016 naar
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5,2 % in 2017. De prijzen van gewassen zijn aanzienlijk gestegen wat de koopkracht beïnvloedt van
de huishoudens. Door de gestage instroom van geldtransfers en donorfinanciering blijft de
wisselkoers in 2017 stabiel. Het ondernemingsklimaat blijft echter structureel zwak. Somalië staat
het laagst gerangschikt in bijna alle belangrijke pijlers van de door de Wereldbank gepubliceerd
onderzoek "Doing Business" op 31 oktober 2017.561
Volgens hetzelfde VN-rapport is het vermogen van de federale regering om haar begrotingsbeleid uit
te voeren aanzienlijk verbeterd.
De humanitaire crisis in Somalië is een van de meest complexe en langstdurende, volgens OCHA
eind november 2017. Het Gu-regenseizoen is afgelopen in juni 2018 en de voedselzekerheid is
aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de droogte van 2016/2017. Meer dan een miljoen mensen
worden getroffen door overstromingen (maart-juni 2018) en de cycloon Sagar (mei 2018) en
274.000 mensen worden tijdelijk ontheemd. De toezichthoudende instanties verwachten dat de
meeste binnenlandse ontheemden tot eind 2018 humanitaire noodhulp nodig zullen hebben. 562
Een overzicht van de humanitaire situatie in Somalië opgesteld door UNOCHA stelt dat volgens de
recentste prognose van het Famine Early Warning Systems Network (FEWSNET) de
voedselzekerheidssituatie zal verbeteren in gebieden die in 2016-2017werden getroffen door
droogte. Maar de omvang van de bovengemiddelde neerslag en de overstromingen als gevolg
daarvan hebben, naast het verergeren van druk op reeds kwetsbaardere gemeenschappen, geleid
tot nieuwe uitdagingen in de humanitaire situatie volgens UNOCHA. De verspreiding van ziekten die
via het water worden overgedragen, is sterk toegenomen - alleen al in juni 2018, waren er een
totaal van 1.692 nieuwe gevallen van scherpe, waterige diarree (AWD). Dit is een stijging van 48 %
ten opzichte van het totale cijfer voor 2018 tot nu toe. De door insecten of parasieten overgebrachte
ziekten nemen ook toe in juni 2018. Er worden 2.332 nieuwe malariagevallen (stijging met 53 %) en
1.546 nieuwe gevallen van mazelen (stijging met 33 %) geregistreerd. Afgezien van de problemen
die verband houden met overstromingen, is ook de onveiligheid toegenomen, met een toenemend
aantal aanvallen door niet-overheids gewapende actoren, met name in de hoofdstad. Het
humanitaire actieplan blijft grotendeels onvoldoende gefinancierd, waardoor een aantal van de
volgende programma's onder zware financiële druk komen te staan zoals gezondheid, bescherming
en onderdak. Partners op het gebied van voedselzekerheid bereikten 1,9 miljoen mensen met een
betere toegang tot voedsel.563
Ondanks cycloon- en overstromingsschade valt er meer dan gemiddeld seizoensgebonden neerslag
tijdens deze verslagperiode. De grootschalige leveringen van hulpgoederen hebben bijgedragen tot
een aanzienlijke verbetering van de voedselzekerheid in verschillende gebieden in Somalië die
voordien door droogte werden getroffen. De regenval heeft geleid tot de regeneratie van de
weidegronden en zal leiden tot een meer dan gemiddelde oogst in juli 2018 en een boven het
gemiddelde agriculturele productie in september. Hierdoor zal de voedseltoegang waarschijnlijk
verbeteren. Sommige delen van de bevolking zullen echter nog steeds beroep moeten doen op
noodvoedselhulp met name de IDP’s en de arme veehouders in Noordwest-Somalië.564
Van januari 2018 tot mei 2018 behandelt UNICEF bijna 105.000 kinderen die lijden aan ernstige
ondervoeding. Hiervan doen zich 80 % van de gevallen voor in Centraal- en Zuid-Somalië.565 In
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totaal leiden er volgens UNICEF in 2018 ongeveer 1,2 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar aan
ondervoeding, 232.000 onder hen kampen met een levensbedreigende ondervoeding.566
HRW en ICG waarschuwen in april 2017 dat wettelijke, politieke en financiële beperkingen en
veiligheidsoverwegingen de toegang van internationale hulporganisaties tot bepaalde delen van het
land belemmeren.567 De onzekere veiligheidssituatie maakt het verlenen van humanitaire hulp erg
gevaarlijk, aldus verschillende VN-rapporten. Volgens het UNSOM- Humanitarian Country Team
(HCT) is in de meeste delen van Zuid- en Centraal-Somalië en delen van Bari, Sanaag en Sool in het
noorden, toegang voor humanitaire organisaties om mensen in nood te bereiken en de mogelijkheid
van mensen in nood om toegang te krijgen tot hulp en basisvoorzieningen ernstig beperkt. Hoewel
de toegangsproblemen in Somalië al lang bestaan, is er het afgelopen jaar sprake van een toename
van het aantal fysieke toegangsproblemen en van geweld tegen humanitair personeel, faciliteiten en
middelen. In de eerste helft van 2018 zijn minstens 58 veiligheidsincidenten gemeld, tegenover 170
voor heel 2017.568
De UN Monitoring Group merkt op dat Al Shabaab verantwoordelijk is voor de meeste dodelijke
aanvallen. De UN Monitoring Group stelt een scherpe stijging van het geweld tegen humanitair
personeel en organisaties vast. In 2017 zijn tot en met 15 september 27 humanitaire werkers
ontvoerd door Al Shabaab, waarvan er 6 eind oktober 2017 nog niet waren vrijgelaten. Ook tijdens
de verdeling van humanitaire goederen zijn er gewelddaden.
Voor de periode waarop deze COI Focus zich toespitst, 1 juni tot 31 december 2017, heeft Cedoca
geen informatie over gelijkaardig geweld in Mogadishu gevonden in de geraadpleegde bronnen. 569
OCHA voegt toe dat ook de gemeenschappen die humanitaire hulp ontvangen bedreigingen en soms
geweld ondergaan vanwege uiteenlopende gewapende actoren. Dergelijke problemen situeren zich
wel hoofdzakelijk in gebieden onder controle van Al Shabaab of op hoofdwegen van en naar
Mogadishu.570 Ook de regering hield haar belofte niet om hinderpalen voor de verdeling van hulp
weg te werken.571 Hulpverleners klagen aan dat het offensief tegen Al Shabaab en de luchtaanvallen
plaatsvinden op een moment dat de humanitaire noden al heel hoog zijn. Hoewel hulp wel kampen
rond Mogadishu bereikt, ontvangen vooral personen die de recente gevechten ontvluchten er niet
altijd hulp.572
De UN Monitoring Group vraagt in november 2017 aandacht voor de achterstelling van
gemarginaliseerde gemeenschappen bij de toegang tot humanitaire hulp.573
De VN en andere bronnen wijzen op de toename van illegale checkpoints en wegversperringen waar
gewapende regering- en niet-regeringsactoren actoren zich schuldig maken aan afpersing en
geweld. Enkele toegangswegen vanuit Mogadishu worden hierdoor haast ontoegankelijk, aldus de
UN Monitoring Group, wat een zware impact heeft op de humanitaire hulpverlening en de mobiliteit
van de bevolking.574 In 2017 profiteerden gewapende groepen en lokale autoriteiten in sommige
gebieden van de droogte om de te betalen som aan de checkpoints te verhogen, zelfs te
verdriedubbelen. Een humanitaire organisatie telde in augustus 2017 82 checkpoints waar passanten
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moesten betalen, 20 daarvan bemand door Al Shabaab. 575 Ondanks de risico’s zetten lokale
bewoners hun dagelijkse activiteiten en verplaatsingen verder, volgens informatie van de Deense
immigratiedienst.576 Er vinden wel commerciële vluchten plaats tussen Mogadishu en de steden
Beledweyne, Baidoa en Kismayo.577
Het verbeteren van de toegankelijkheid van de humanitaire hulp is een prioriteit binnen de
humanitaire gemeenschap. Hiervoor wordt er onderhandelend met de FGS, de federale lidstaten, de
lokale autoriteiten, AMISOM, VN en andere relevante actoren om de belangrijkste aanvoerroutes te
beveiligen. Na gecoördineerde onderhandelingsronde hebben de FGS en een aantal federale
lidstaten, waaronder Galmudug, HirShabelle, South West en Puntland, vanaf het tweede kwartaal
van 2017 tot in juli 2018 toezeggingen gedaan om ervoor te zorgen dat toegangsroutes worden
geopend. Enkele van deze afspraken zijn inmiddels geïmplementeerd. Ondanks deze vooruitgang is
de verspreiding van illegale controleposten (en de daarmee samenhangende vergoedingen) en de
blokkades door niet-overheidsactoren blijven de bewegingsvrijheid beïnvloeden in 28 van de 42
districten in Zuid- en Centraal-Somalië.578
De VN-Veiligheidsraad stelt in mei 2018 dat de humanitaire organisaties nog steeds moeilijkheden
ondervinden op de meeste wegen in Zuid- en Centraal-Somalië door de onveiligheid, illegale
checkpoints en afpersingspraktijken. De overheid onderneemt pogingen om illegale checkpoints te
ontmantelen maar gewapende actoren antwoorden op deze acties door hun mobiele checkpoints te
verplaatsen. Wegversperringen door AS in delen van de regio’s HirShabelle, Jubaland en de
deelstaat Zuid-West blijven de doortocht van hulpgoederen en essentiële commerciële goederen
beperken waardoor de kostprijzen stijgen.579
Volgens OCHA ontvangt meer dan 40 % van de Somaliërs geld via transfers vanuit de diaspora. De
voorbije jaren heeft de strikte regelgeving in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Kenia, banken ertoe aangezet de rekeningen voor dergelijke transfers te sluiten.580
Hoewel een lokale bron begin 2016 aan Landinfo verklaart dat het systeem opnieuw voorbeeldig
werkt,581 meldt Anadolu Agency in 2017 dat maatregelen van de nieuwe Amerikaanse regering
bijkomende belemmeringen vormen voor de geldtransfers.582 Niettemin stelt ICG in april 2017 dat
de economische heropleving van Mogadishu grotendeels steunt op transfers uit de diaspora. 583 Een
onderzoek dat de Wereldbank in 2016 uitvoerde toont dat mobiele transacties in Somalië bovendien
het gros van het financiële verkeer in Somalië uitmaken.584
The New York Times ziet in januari 2015 nog veel lidtekens van de oorlog (verwoeste huizen,
kraters), maar beschrijft ook nieuwe appartementsgebouwen, drukke markten, moderne winkels, en
een werkende straatverlichting.585 De immobiliënsector bloeit, volgens The Guardian, en de
woningprijzen gaan de hoogte in, aldus de BBC. 586 Het Noorse Landinfo schrijft op basis van
gesprekken in januari 2016 met inwoners van Mogadishu dat de stad gekenmerkt wordt door
wederopbouw, economisch herstel en optimisme. De gesprekspartners van Landinfo vrezen geen
terugkeer van een burgeroorlog en hebben vertrouwen in een betere toekomst. 587 Volgens een
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studie die het consultancybureau Altai Consulting in 2015 in opdracht van IOM uitvoerde in de drie
belangrijke steden in Zuid- en Centraal-Somalië (Mogadishu, Kismayo, Baidoa), is de economie er
sinds Al Shabaabs verdrijving uit de grote steden op vooruit gegaan, met de (her)opening van
bedrijven. De economie steunt grotendeels op de bouwsector en op de kleinhandel. Andere
basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water en afvalbeheer worden couranter.588
Verschillende bronnen wijzen op de terugkeer naar Mogadishu van een groot aantal welstellende
Somaliërs uit de diaspora. Al Jazeera ziet in juli 2015 de nieuwe woningen en supermarkten uit de
grond rijzen.589 Volgens een rapport van OCHA zorgt deze terugkeerbeweging voor een financiële
injectie en een verhoging van werkgelegenheid en van basisvoorzieningen in het onderwijs en de
gezondheidszorg, maar ook voor een stijging van de grondprijzen en van de uitzettingen van
IDP’s.590 Landinfo schrijft in het rapport van april 2016 dat in Mogadishu de uitbreiding van de
overheidsadministratie, de toename van het aantal internationale organisaties, de opening van
ambassades en de terugkeer van de diaspora een groeiende vraag naar goederen en diensten
creëren.591 Het bestuur van Mogadishu tracht door belastingvoordelen en infrastructuurwerken nog
meer investeringen aan te trekken in sectoren als industrie, telecommunicatie, onderwijs en
verzekeringen, zo verklaart de burgemeester in april 2017.592
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8.3.2. Gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting
Volgens het missieverslag van de Deense immigratiedienst van september 2015 is de toegang tot
minimale sociale diensten beperkt in de Somalische steden, Mogadishu inbegrepen. Medische
basiszorgen zijn over het algemeen wel beschikbaar in de grotere stedelijke centra in Zuid- en
Centraal-Somalië.594 De studie die Altai Consulting in opdracht van IOM uitvoerde, stelt dat in
Mogadishu een toenemend aantal private actoren gezondheidsvoorzieningen uitbouwt.595 Een aantal
ngo’s in de gezondheidssector hebben hun activiteiten moeten staken door een gebrek aan fondsen,
aldus een VN-rapport van mei 2016, dat weliswaar niet uitdrukkelijk naar Mogadishu verwijst.596
Enkele ziekenhuizen die door derde landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) of Turkije
worden gefinancierd verstrekken kosteloze of betaalbare zorgen aan inwoners van de hoofdstad,
aldus de lokale pers.597
Volgens een rapport dat het UNHCR in 2016 publiceerde, lijden veel Somaliërs aan ernstige
psychologische stress. Personen met chronische mentale problemen lopen een hoog risico op
mensenrechtenschendingen vanwege de weinig toegankelijke aangepaste medische diensten en het
stigma dat rust op mentale gezondheidsproblemen.598
Volgens UNHCR is het gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid vaak de belangrijkste reden voor
Somalische vluchtelingen om hun terugkeer uit te stellen.599 African Arguments stelt in april 2016
dat in de meeste stedelijke centra onderwijsinstellingen heropenen en dat door een ambitieus
overheidsprogramma tienduizenden kinderen opnieuw naar school gaan. 600 Altai Consulting ziet in
februari 2016 een verbetering op het vlak van onderwijs. Van de jongeren tussen 14 en 30 jaar die
het consultancybureau heeft geïnterviewd in Mogadishu, Kismayo en Baidoa heeft 24 % geen
onderwijs genoten, maar de scholingsgraad stijgt naarmate de leeftijd daalt. Sinds het vertrek van
Al Shabaab tellen deze steden veel meer scholen. De toegang tot onderwijs is het best in Mogadishu.
De betere economische omstandigheden in de hoofdstad verbeteren de toegankelijkheid van het
onderwijs, maar de kwaliteit is vaak laag, en vrouwen en IDP’s ondervinden meer moeilijkheden. De
Somali National University is de enige niet-private hogere onderwijsinstelling.601 Volgens The
Guardian trachten talloze hogere onderwijsinstellingen de jonge bevolking te lokken. 602 De
agressieve rekruterings- en indoctrinatiecampagne van Al Shabaab sinds midden 2017 die gepaard
gaat met het collectief straffen van de gemeenschap en met ontvoeringen, beperkt ook de toegang
tot onderwijs van kinderen in de getroffen rurale gemeenschappen.603
In 2015 verklaart slechts 6 % van de jongeren tussen 14 en 30 jaar die actief zijn op de
arbeidsmarkt in Mogadishu (geen student of huisvrouw) dat ze werkloos zijn, al moeten ze vaak jobs
combineren om rond te komen, aldus een studie die Altai Consulting in opdracht van IOM
uitvoerde.604 Volgens een rapport van de Wereldbank van 2015 is twee derde van de Somaliërs
echter werkloos. De IOM-studie onderschat vermoedelijk de werkelijke werkeloosheidsgraad, aldus
Landinfo, maar de tewerkstellingskansen in Mogadishu lijken wel hoger te liggen dan elders in
Somalië. Een vertegenwoordiger van IOM die met Landinfo sprak in januari 2016 denkt dat 20 %
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van de inwoners van Mogadishu op economisch vlak een goed leven leidt, 40 % een aanvaardbaar
bestaan heeft (onderdak en eten, maar geen middelen voor onderwijs of gezondheidszorg) en dat
40 % arm is.605 De vraag naar ongeschoolde arbeid neemt toe, aldus Landinfo, en omwille van de
verbeterde veiligheidssituatie trekken ook vanuit het binnenland ongeschoolde krachten naar
Mogadishu. Wat geschoolde arbeid betreft verneemt de Noorse onderzoeksdienst begin 2016 van
lokale gesprekspartners dat vooral vaklui (mecaniciens, elektriciens, loodgieters), mensen met
ervaring in de horeca en hoogopgeleide personen zoals ingenieurs, dokters of economen makkelijk
werk vinden. In sectoren waarvoor weinig gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar zijn, worden
werknemers uit het buitenland gerekruteerd.606
Volgens de studie van Altai Consulting blijkt dat de meeste bedrijven klein zijn en nieuwe
werknemers zoeken binnen het netwerk van familie, goede vrienden en binnen de eigen clan.607 Ook
om huisvesting te vinden blijven netwerken belangrijk, aldus Landinfo. De nood aan onderling
vertrouwen verklaart ook waarom de meeste mensen in eenzelfde buurt als familie of clan willen
wonen. Volgens gesprekspartners van Landinfo zijn er woningen in verschillende prijsklassen en
kwaliteitsniveaus te huur.608
Omwille van de voedselonveiligheid blijven kinderen weg van school en zijn ze erg kwetsbaar voor
geweld, in het bijzonder wanneer ze ontheemd zijn en gescheiden geraken van familie, aldus
UNICEF.609 Volgens een onderzoek van Mercy Corps van april 2018 heeft Somalië een van de laagste
inschrijvingspercentages ter wereld van kinderen in de basisschool- en middelbare school
(respectievelijk 30 % en 26 %). Op dit moment is het gebrek aan onderwijskansen echter een
belangrijke bron van frustratie voor deze groep.610 Door de overstromingen in Zuid-Somalië worden
veel kinderen ontheemd. In juni 2018 zijn nog veel onderwijsinstellingen beschadigd door de
overstromingen en moet onderwijs-en lesmateriaal nog worden vervangen tegen het begin van het
schooljaar in augustus 2018.611 United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) schat dat er 4,4 miljoen kinderen niet naar school gaan wat bijna de helft van de totale
geschatte bevolking betreft (9,2 miljoen).612 UNICEF stelt dat meer dan 3 miljoen Somalische
kinderen niet naar school gaan, van de geschatte 4,9 miljoen kinderen in het totaal.613 Vooral
kinderen uit Zuid-Centraal Somalië hebben geen toegang tot onderwijs. In rurale gebieden en IDPkampen is slecht 17 % van het aantal kinderen ingeschreven in het basisonderwijs.614
Gedurende de verslagperiode worden stappen ondernomen voor de verbetering van het
onderwijssysteem. Zo wordt in juni 2018 het nieuwe lesmateriaal voor het basisonderwijs
voorgesteld in Mogadishu. Volgens de delegatie van de Europese Unie in Somalië symboliseren de
boeken de heropleving van het openbaar onderwijs na vele jaren van conflict, waarbij leerkrachten
gebruik maakten van een breed scala aan verschillende leerplannen en lesmateriaal die niet altijd
geschikt waren voor de Somalische context.615 In diezelfde maand deelt de algemeen directeur van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Hoger Onderwijs mee dat een nieuw onderwijscurriculum
voor basisscholen zal worden geïmplementeerd vanaf het nieuwe schooljaar.616 In verschillende IDPkampen in Mogadishu wordt een gratis onderwijsprogramma voorzien. In juni 2018 zijn 600
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kinderen onder de 16 jaar oud ingeschreven, ze zijn afkomstig van IDP-kampen in de districten
Kahda, Daynile, Hodon en Lafole in Mogadishu. Somalische studenten geven op vrijwillige basis les
aan deze ontheemde kinderen.617

8.3.3. Clandynamieken
De politieke leiding van Mogadishu is in handen van één groep, de Abgal, een subclan van de
Hawiye. Toch is Mogadishu een kosmopolitische stad, aldus Landinfo en Lifos, waar de meeste
gemeenschappen en clans vertegenwoordigd zijn.618 Een bron van BFA/SEM zegt dat de Abgal ook
de clan is die meestal beslist over landbezit. Minderheden zoals Rahanweyn, Bantu en lagere kasten
bezitten zelden land.619 Ken Menkhaus preciseert dat in sommige districten leden van eender welke
clan bescherming vinden bij de militie van de districtscommissaris, terwijl in andere districten enkel
leden van één enkele clan wonen.620 Andere clans dan de dominante Hawiye-subclans kunnen wel
verblijven en zakendoen in Mogadishu, maar moeten voor hun veiligheid afspraken maken met door
Hawiye gedomineerde milities, die als enige snel kunnen mobiliseren (zie ook 3.1.2. Andere
milities).621 Volgens een bron van de Deense immigratiedienst en de DRC zijn in sommige wijken de
Darod de dominante clan.622 Volgens de door de Deense immigratiedienst in mei 2015
geraadpleegde bronnen blijven clan- en familienetwerken van groot belang voor iemands
maatschappelijke integratie, veiligheid en toegang tot basisvoorzieningen. Somaliërs vangen over
het algemeen ook verre familieleden afkomstig uit een andere regio op als er een clanverband
bestaat. Maar in de praktijk zijn deze netwerken in Zuid- en Centraal-Somalië vaak niet in staat om
ontheemde familieleden te ondersteunen. Aangezien clan- en familienetwerken cruciaal zijn, is het
voor minderheidsgroepen, weduwes en migranten zonder netwerk moeilijk een baan te vinden. 623
Gesprekspartners van Lifos wijzen in maart 2016 wel op het bestaan van andere niet op clan
gebaseerde netwerken in Mogadishu, bijvoorbeeld rond districtscommissarissen, belangrijke
zakenmensen of andere invloedrijke personen.624
Volgens onderzoek, gepubliceerd en uitgevoerd door de Noorse COI-onderzoeksdienst Landinfo in
mei 2018, is de clan van groot belang in Somalië, ook in Mogadishu. Dit geldt met name vanuit een
sociaaleconomisch oogpunt. Er is geen overzicht van de clansamenstelling in Mogadishu, maar
bronnen zijn het erover eens dat de stad wordt gedomineerd door Hawiye-clans - in het bijzonder de
twee Hawiye clans Abgal en Haber Gedir. Volgens de bronnen vormen deze clans een aanzienlijk
deel van de bevolking en van de regeringstroepen in Mogadishu. Landinfo stelt dat behoren tot deze
twee clans van de Hawiye (Abgal en Haber Gedir)potentiële agressors kan afschrikken in
Mogadishu.625
Lokale bronnen, die Landinfo heeft ontmoet in Mogadishu in de periode 2012-2017, stellen dat de
clanbescherming ook zijn beperkingen heeft. De verwantschap van de clan beschermt niet tegen
toevallig of willekeurig geweld. Evenmin biedt de clan bescherming tegen geweld van onbekende
personen. In dergelijke gevallen weet de clan van het slachtoffer niet tegen wie hij moet
reageren.626
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Clanaffiliatie kan onder bepaalde omstandigheden het gedrag van Al Shabaab naar individuen toe
beïnvloeden, maar de bronnen die Landinfo in september 2017 ontmoette in Mogadishu, waren
duidelijk dat dit niet het geval is in de hoofdstad. Dit betekent dat clanlidmaatschap slechts een
beperkte bescherming biedt tegen de grootste veiligheidsuitdagingen in Mogadishu.
Clanlidmaatschap beschermt niet tegen "op de verkeerde plaats op het verkeerde moment zijn”, een
(dodelijke)aanval van een onbekende dader of een aanslag van AS zo stelt Landinfo.627 Zakenlui en
personen die als gevolg van individueel vermogen en/of individuele status meer blootstaan aan
overvallen of andere vormen van criminaliteit, zullen doorgaans andere bescherming krijgen in de
vorm van bijvoorbeeld gewapende bewakers.628
Leden van niet-dominante clans lopen potentieel meer het risico om slachtoffer te worden van
criminele daden zoals diefstal of verkrachting. Er is wel geen informatie volgens Landinfo die stelt
dat mensen die niet behoren tot een dominante clan systematisch het slachtoffer worden van geweld
in de hoofdstad.629
Er is geen overzicht van de clanlidmaatschap van de inwoners van Mogadishu maar volgens lokale
bronnen zijn "de meeste" clans vertegenwoordigd in de stad. Bovendien bevindt de regering en het
parlement van Somalië, waar alle vier de grote clans van Zuid-Somalië (Darod, Dir, Hawiye en
Rahanweyne/Digil) minderheidsgroepen vertegenwoordigd zijn, zich in Mogadishu.630
Hoewel de bevolking van Mogadishu zich voor een groot deel baseert op het lidmaatschap van de
clan en hun loyaliteit in de eerste plaats bij hun eigen clan ligt, is het belangrijk te benadrukken dat
mensen over de grenzen van de clan heen komen op het gebied van werk, handel, onderwijs en
andere contexten.631

8.3.4. Dagelijks leven
In reportages en blogs werpen Somalische journalisten een blik op het dagelijkse leven in
Mogadishu. De nieuwssite Somali Wayn ziet in december 2014 voor het eerst in meer dan twintig
jaar opnieuw benzinestations openen in Mogadishu.632 Terwijl Somalië lange tijd enkel het informele
hawala-systeem van geldtransfers kende, opent in oktober 2014 de International Bank of Somalia
(IBS) haar kantoren in de hoofdstad633, gevolgd door een tweede bank in mei 2015.634 Een journalist
ziet de voorbije jaren tekenen van herstel in de opening van “the first laundry shop, the first flower
store, the first automated teller machine (ATM)” en in de organisatie in augustus 2015 en opnieuw in
augustus 2016 en september 2017 van een boekenbeurs die Somalische schrijvers van over de hele
wereld samenbrengt.635 In verschillende artikels wordt de heropleving van de voetbal- en
basketbalcompetities besproken, met opgeknapte sportstadions 636 en een voetbalcompetitie voor
jeugdspelers.637 In april 2017 wordt er, na twee jaar afwezigheid, opnieuw een TEDx-conferentie
gehouden in Mogadishu.638 Anderen hebben het over de bloeiende bouwsector, of over de levendige
Bakara-markt, het commerciële hart van de stad. Ze beschrijven het vrijetijdsleven met tieners die
voetballen op Lido Beach, met moderne restaurants en internetcafés, met jongeren die koffie
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drinken of flaneren langs de belangrijkste verkeersader, Maka Al-Mukarama, of in de Peace Garden,
een groene plek waar families in het weekend ontspannen 639. Eind december 2017 opent aan het
strand een nieuw prestigieus hotel, het Dolphin hotel.640
Een artikel van GlobalPost van augustus 2015 verwijst naar de vele handelszaken die de stad telt,
gaande van platenwinkels tot apotheken, kruideniers en telefoonwinkels, lokale banken en
benzinestations. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal, brandweer, elektriciteit zijn beschikbaar,
en volgens een door GlobalPost geïnterviewde leraar is het aantal schoolinschrijvingen in een jaar
tijd verdrievoudigd. Ondanks de regelmatige aanslagen in Mogadishu beschrijven verschillende
geïnterviewde inwoners de huidige situatie als veilig ten opzichte van voorheen. 641 Een expert van
het Amerikaanse Institute of Peace schrijft in april 2016 dat ondanks een hele reeks uitdagingen er
belangrijke vooruitgang is gemaakt op veiligheidsvlak, de economie aan een heropleving bezig is en
een terugkeer naar anarchie steeds onwaarschijnlijker wordt.642 In 2017 trachten Somalische
ondernemers (technische) innovatie en modernisering van Mogadishu te stimuleren door de
oprichting van het project iRise Hub. Het wil een incubator voor nieuwe ideeën worden door cocreatie en het samenbrengen van (technische) knowhow en expertise en jonge ondernemers.643
Op 7 km van Mogadishu wordt eind 2015 een nieuwe dure residentiële wijk genaamd Daru-Salam
opgetrokken als symbool van een ander Mogadishu, zo schrijft AFP, of van het herstel van de
hoofdstad, aldus Xinhua. De gated community beantwoordt volgens investeerders aan de eisen van
Somaliërs uit de diaspora.644
In januari 2016 lanceert UN-Habitat in Mogadishu het One Stop Youth Centre, een ruimte waar
jongeren in veilige omstandigheden onder meer opleidingen kunnen genieten en met elkaar in
gesprek kunnen gaan.645
Begin juni 2016 opent het nieuwe ambassadegebouw van Turkije, meteen de grootste Turkse
ambassade in Afrika. Volgens Goobjoog News hebben de Turkse investeringen in onder meer
gezondheidszorg en onderwijs het land zichtbaar veranderd.646 In juli 2016 planten een
jongerenorganisatie en de mediagroep Goobjoog samen bomen langs belangrijke verkeersaders, om
Mogadishu groener te maken en zo aantrekkelijker.647
In september 2016 vindt de Intergovernmental Authority on Development (IGAD) plaats in
Mogadishu. Staatshoofden van de Hoorn van Afrika en omstreken bespreken er veiligheidskwesties.
Na een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in januari 2015648 was het de eerste
maal sinds de start van de burgeroorlog dat de staatshoofden elkaar ontmoetten in Somalië.649 Voor
deze top werden alle hoofdwegen in Mogadishu gedurende vijf dagen hermetisch gesloten.650 Ook in
de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in januari en februari 2017 vonden
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dergelijke lockdowns plaats, aldus de lokale pers, met de nodige gevolgen voor pendelaars,
studenten en handelaars.651
De meeste auteurs wijzen tegelijkertijd op de blijvende onveiligheid en geweld.652 Een journalist van
DPA schrijft eind 2015 dat de opstoot van dodelijke aanvallen van Al Shabaab in de voorbije
maanden de inwoners van de hoofdstad remt in hun pogingen de stad te doen heropleven.653
Wanneer de speciale gezant van de VN in december 2015 verklaart dat Somalië niet langer een
failed state is, maar “a recovering, fragile democracy”,654 stelt de hoofdredactrice van een
Somalische nieuwssite in januari 2016 dat de veiligheidssituatie slechter is onder de huidige regering
dan onder de vroegere factional leaders.655 Internationale media wijzen sinds begin 2017 op de
toestroom van IDP’s die de droogte ontvluchten en de mogelijke impact op de fragiele heropbouw
van de stad en van haar basisvoorzieningen. VN-medewerkers waarschuwen voor een bedreiging op
lange termijn, maar zien in de stedelijke groei ook economische opportuniteiten, aldus The
Guardian.656
Volgens Altai Consulting zijn economische factoren voor jongeren het voornaamste motief om te
migreren, maar is de onveiligheid vaak de doorslaggevende factor. De doorsnee Somalische migrant
is een alleenstaande man of vrouw jonger dan 25 afkomstig uit Mogadishu, vaak een student met
een gemiddeld opleidingsniveau.657
In febrauri 2018 hernemen de nachtvluchten vanop de internationale luchthaven van Mogadishu. Dit
is voor het eerst in 27 jaar.658
Op 6 april 2018 heeft voor de eerste keer een mini-marathon plaats in enkele hoofdstraten van
Mogadishu in het kader van de Internationale sportdag voor Vrede en Ontwikkeling.659
Begin mei 2018 heropent autofabrikant Toyota na 30 jaar haar kantoor in Mogadishu.660
Op 28 mei 2018 hebben de Unified National Examinations plaats waaraan meer dan 27.000
studenten deelnamen uit 120 secundaire onderwijsinstellingen doorheen het land. Deze
examenzittijd wordt door de federale en regionale ministeries van onderwijs georganiseerd en had
plaats in de regio’s Benadir, Jubaland, Zuidwest, Galmudug en HirShabelle. Deze eindexamens
worden sinds 2015 opnieuw georganiseerd. Volgens UNSOM groeit het aantal deelnemende
studenten gestaag: in 2017 nemen 23.000 studenten deel en in 2018 al 27.600. In Mogadishu
leggen leerlingen, uit meer dan 300 secundaire scholen doorheen de stad, hun eindtoetsen af in 63
examencentra.661
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Samenvatting
In de eerste helft van 2018 blijft de veiligheidssituatie in Somalië onstabiel. Dit ondanks de belofte
van president Farmajo na de zware aanslag in oktober 2017 om de strijd tegen AS op te voeren, de
tekenen van politieke vooruitgang in het land, de toename van de Amerikaanse militaire
betrokkenheid ter plaatse en de ondersteuning van AMISOM. De Somalische veiligheidsdiensten zijn
nog steeds zwak en gefragmenteerd ondanks jaren van capaciteitsondersteuning door zowel
Somalische als internationale initiatieven.
Tijdens de eerste helft van 2018 worden door de Somalische overheid belangrijke stappen
ondernomen om de veiligheidsinfrastructuur van de federale staat uit te bouwen, de verkiezingen
voor te bereiden en het project over de grondwetherziening verder te zetten. Tegelijkertijd kampt de
Somalische regering in deze periode ook met een crisis: de politieke situatie in de Perzische Golf
beïnvloedt de interne politieke stabiliteit van het land. De relatie van de federale regering met de
Verenigde Arabische Emiraten (VAE) loopt volledig spaak door de samenwerking van de VAE met de
federale deelstaat Puntland en de zelfverklaarde onafhankelijke republiek Somaliland. Dit voert de
druk op de prille federale staatstructuur op. Ook worden bepaalde prominente politici zoals de
burgemeester van Mogadishu en de voorzitter van het Lagerhuis ontslagen.
Wat de internationale troepenmacht AMISOM betreft merken waarnemers op dat de verschillende
contingenten vooral eigen strategische belangen dienen en de coördinatie mank loopt. De omvang
van AMISOM volstaat niet om Zuid- en Centraal-Somalië te controleren. Het mandaat van AMISOM
wordt verlengd tot 27 mei 2019. Ook verkleint AMISOM haar troepenmacht vanaf oktober 2018 met
als doel zich volledig terug te trekken uit Somalië tegen eind 2020. De verantwoordelijkheid wordt
dan volledig overgedragen aan het Somalische leger. Verschillende bronnen benadrukken dat dit
enkel mogelijk is als de capaciteit van het Somalische leger drastisch toeneemt. De landen van
waaruit het AMISOM-contigent is opgesteld, vragen aan de VN-Veiligheidsraad hun beslissing voor
de terugtrekking te herzien omdat deze beslissing onrealistisch is en zal leiden tot het verlies van
alle winst tot hiertoe geboekt door AMISOM op het terrein. Ook vragen ze dat de capaciteit van de
troepenmacht opnieuw wordt hersteld naar het vorige aantal gezien het Somalische nationale leger
nog steeds over onvoldoende strijdkrachten beschikt. AMISOM blijft op vele plaatsen in het land de
facto de enige troepenmacht die instaat voor de veiligheid. AFRICOM, dat het bevel voert over de
Amerikaanse strijdkrachten in Afrika, drijft haar drone-aanvallen op en breidt haar logistiek uit door
het bouwen van een legerbasis.
Al Shabaab blijft vernietigend veerkrachtig zoals ze hebben bewezen door de aanslag in Mogadishu
in oktober 2017 die aan meer dan 500 mensen het leven kostte. AS heeft de controle over de vallei
van de rivier Juba en houdt haar operationele bewegingsvrijheid in andere delen in Zuid-Centraal
Somalië zoals de regio’s Gedo, Bay, Bakool, Lower en Middle Shabelle, Lower en Middle Juba,
Hiraan, Puntland, Galguduud en Mudug. Al Shabaab heeft, volgens experten, in 2018 het grootste
territorium onder haar invloed sinds 2010.
Al Shabaab blijft de grootste verantwoordelijke voor de gewelddaden in Zuid-Centraal Somalië. Wel
zijn er in deze periode enkele opmerkelijke vaststellingen rond de activiteit van deze terroristische
organisatie. Het aantal gerichte moorden opgeëist door Al Shabaab blijft toenemen. De ramadan is
de periode waar AS haar acties opdrijft, maar in 2018 daalt het aantal spectaculaire acties van AS
tijdens de ramadanmaand en zijn er minder dodelijke slachtoffers gevallen. Het is de eerste keer in
meer dan drie jaar tijd dat er tijdens de ramadan geen grote aanval wordt gepleegd door AS in
Somalië.
Opmerkelijk tijdens deze verslagperiode is dat AS deze keer geen verbod heeft uitgesproken op het
kijken naar het wereldkampioenschap voetbal. Dit was wel het geval tijdens de vorige editie. Er
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werden ook geen gerichte aanslagen tegen voetbalstadia en supporters gepleegd. AS volgt een
strikte interpretatie van de sharia en voetbalwedstrijden zijn verboden. In de aanloop van de
wereldbeker voetbal in Rusland 2018 worden wel enkele stadia en speelpleinen gesloten door ASmilitanten.
In deze verslagperiode vermelden enkele bronnen incidenten met IS als actor. Onder de bronnen is
er geen eenduidigheid over de structuur en leiding van deze IS-milities. Sommige bronnen geven
aan dat het niet duidelijk is of deze IS-strijders verbonden zijn met de IS-factie van Mumin actief in
Puntland. Een andere bron spreekt over IS-cellen in het zuidelijke deel van het land, zonder formele
namen die trouw zweren aan al-Baghdadi en niet echt een bedreiging vormen voor de
veiligheidssituatie. De gewelddaden die door IS worden opgeëist, zijn allen gerichte moorden
uitgevoerd met
vuurwapens op personen die beschuldigd worden van het werken voor de
Somalische regering.
Officiële cijfergegevens over incidenten en (burger)slachtoffers in Mogadishu zijn niet beschikbaar.
Cedoca beroept zich op twee bronnen, de Amerikaanse ngo ACLED en een internationale
veiligheidsanalysedienst in Mogadishu, om de veiligheidssituatie te beschrijven.
Tijdens de verslagperiode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 hebben in Mogadishu gewelddadige
incidenten plaatsgevonden. Het aantal gewelddadige incidenten is in deze verslagperiode, volgens
data verzameld door ACLED, licht gestegen: van 339 incidenten in dezelfde periode vorig jaar naar
393 tijdens de eerste helft van 2018. De stijging ligt vooral aan de toename van gevechten tussen
de verschillende gewapende groepen en de veiligheidsdiensten. Het geweld tegen burgers, of waar
burgers het slachtoffer van kunnen worden, door de verschillende actoren is in deze periode
gedaald. Het totaal aantal geschatte burgerslachtoffers in de hoofdstad daalt in deze verslagperiode.
In vergelijking met de gegevens van dezelfde periode in 2017 en verzameld door ACLED is het
aantal burgerdoden door geweld in de hoofdstad met de helft gedaald.
De veiligheidssituatie in Mogadishu varieert naargelang de wijk. Volgens verschillende bronnen zijn
bepaalde hoofdstedelijke districten beduidend veiliger dan andere. De Deense migratiedienst stelt in
2017 dat de overheid in bepaalde wijken nauwelijks of niet aanwezig is. Volgens gegevens van een
internationale veiligheidsanalysedienst in Mogadishu vielen de meeste burgerdoden tijdens deze
verslagperiode in het district Wardhighiley, gevolgd door het district Hodan. AS is verantwoordelijk
voor bijna de helft (48 %) van de doden. Hoewel Al Shabaab vaak de verantwoordelijkheid opeist,
zijn gewelddaden ook vaak toe te schrijven aan andere actoren, aldus verschillende bronnen.
Bij de ordehandhaving en veiligheidsoperaties in Mogadishu doen zich misbruiken voor. Kinderen en
vrouwen zijn erg kwetsbaar voor seksueel geweld en andere mensenrechtenschendingen.
Meerdere bronnen signaleren positieve ontwikkelingen in de hoofdstad, zoals de heropleving van de
economische activiteit en een verbetering van sociale basisdiensten, zoals gezondheidszorg en
onderwijs, die weliswaar eerder beperkt blijft. De grote aantallen IDP’s in Mogadishu leven dan weer
in precaire omstandigheden en zijn erg kwetsbaar voor geweld, met in het bijzonder de slachtoffers
van de gedwongen uitzettingen in de hoofdstad. Ontheemde vrouwen en meisjes zijn kwetsbaarder
voor gendergerelateerd geweld in vergelijking met andere vrouwen en meisjes.
De humanitaire noden blijven zeer hoog. De aanhoudende droogte leidt ook tot grote verplaatsingen
en alarmerende niveaus van voedselonzekerheid. Door de massale preventiemaatregelen voor de
hongersnood en het betere regenseizoen Deyr (september tot november 2017) daalt het risico op
hongersnood. Ongeveer 5,4 miljoen mensen, gedaald t.o.v. de piek van 6,2 miljoen, hebben nog
steeds nood aan voedselhulp. Een aantal mensen die acute levensreddende hulp nodig hebben is ook
gedaald (van 3,2 miljoen naar 2,7 miljoen). Het niveau van ondervoeding is ernstig en een van de
hoogste ter wereld: 1,2 miljoen kinderen kunnen ondervoed zijn op het einde van 2018.
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Door de aanhoudende droogte blijft de humanitaire situatie uiterst fragiel. Het regent meer dan
verwacht in het regenseizoen waardoor overstromingen (maart-juni 2018) ontstaan in bepaalde
regio’s. Samen met de cycloon Sagar in de maand mei 2018 zorgt dit voor een nieuwe ontheemding
van 274.000 Somaliërs en een verslechtering van de al precaire humanitaire situatie in de getroffen
gebieden.
Tienduizenden vluchtelingen keerden de voorbije jaren vanuit Jemen, waar een conflict woedt, en
vanuit Kenia terug naar Somalië. De terugkeer vanuit het vluchtelingenkamp Dadaab verloopt
volgens HRW en AI echter onder zware druk van de Keniaanse overheid. Somaliërs keren ook terug
vanuit de diaspora, vaak omdat ze in Somalië zaken kunnen doen. Een terugkeerder wordt als
dusdanig herkend door de plaatselijke bevolking en heeft belang bij een lokaal familie- of
clannetwerk.
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