
 

 2
0
1
8
-0

5
-2

9
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

RAPPORT 

 
 

2019-06-19, version 1.0 

 

Minoritetsgruppen 
bantu i Somalia 
 



 Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia  

 

 2019-06-19, version 1.0 2 (13) 

 

Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia 

2019-06-19, version 1.0 

Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet 

© Migrationsverket (Swedish Migration Agency), 2019 

Omslagsbild: Anette Ivarsson, oktober 2018 © 

Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se   

Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1. Inledning 
Följande rapport ger en översiktlig bild av situationen för den etniska 

minoritetsgruppen bantu i Somalia. Informationen är hämtad från intervjuer 

genomförda i samband med Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 

2018, och även från öppna källor.  

 

Rapporten syftar till att beskriva hur situationen för gruppen bantu ser ut i 

Somalia idag. Den innehåller en kort introduktion om gruppens bakgrund, 

uppgifter om undergrupper och terminologi samt ett stycke om 

bantugruppens relation till det somaliska klansystemet. 

 

2. Bantugruppen 
 

2.1. Bakgrund 

Bantu är ett samlingsnamn på hundratals olika folkgrupper i Afrika söder om 

Sahara vilka alla talar bantuspråk.1 I den somaliska kontexten är gruppen 

bantu icke-etniska somalier och kan betecknas som en etnisk minoritetsgrupp. 

Exempel på andra etniska minoritetsgrupper i Somalia är benadiri och 

jemeniter.2 Den somaliska bantugruppen är därmed distinkt skild från etniska 

somalier och ordet bantu får sägas vara ett samlingsnamn då gruppen inte är 

etniskt eller språkligt homogen.3 

 

Den somaliska bantugruppen kan delas upp i flera undergrupper, de som 

ursprungligen är från Somalia, de som togs dit som slavar under 1800-talet 

men integrerades i det somaliska samhället och de som togs dit som slavar 

men som i olika grad behöll sina förfäders kultur och språk.4 Efter det 

somaliska inbördeskrigets utbrott 1991, och de stora interna folkfördrivningar 

som kriget ledde till, bodde bantugruppen framför allt i de södra delarna av 

Somalia. Företrädesvis i skogsområdena och i de bördiga områdena mellan 

floderna Juba och Shabelle.5 Bantu uppskattas vara den största 

minoritetsgruppen i Somalia, men tillförlitlig data saknas om den somaliska 

befolkningens storlek och därmed hur denna är fördelad på olika grupper.6 

                                                 
1 Cultural Orientation Resource Center (COR), The Somali Bantu: Their History and 

Culture, februari 2003, s. 1-3, 

http://www.hartfordinfo.org/issues/wsd/immigrants/somali_bantu.pdf (Hämtad 2019-06-

14),; Raphael Chijioke Njoku, The History of Somalia, 2013, Greenwood (USA, Santa 

Barbara), s. 12-13. 
2 FN-tjänsteman i Mogadishu, Somalia, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
3 Portland State University, Multicultural Topics in Communications Sciences & Disorders 

- International Cultures – Somalia: The Somali Bantu, 2010, 

https://www.pdx.edu/multicultural-topics-communication-sciences-disorders/somalia-the-

somali-bantu (Hämtad 2019-06-14). 
4 COR, 2003, s. 1-3. 
5 Minority Rights Group International (MRG), No redress. Somalia's forgotten minorities, 

2010-10-01, s. 8, https://www.refworld.org/docid/4d19e8c0c.html (Hämtad 2019-06-14); 

Njoku, 2013, s. 12-13. 
6 European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information report, South 

and Central Somalia Country overview, augusti 2014, s. 45f 

http://www.hartfordinfo.org/issues/wsd/immigrants/somali_bantu.pdf
https://www.pdx.edu/multicultural-topics-communication-sciences-disorders/somalia-the-somali-bantu
https://www.pdx.edu/multicultural-topics-communication-sciences-disorders/somalia-the-somali-bantu
https://www.refworld.org/docid/4d19e8c0c.html


 Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia  

 

 2019-06-19, version 1.0 5 (13) 

 

2.2. Terminologi och undergrupper 

Generellt sett finns ingen samstämmig bild av hur bantugruppen eller dess 

undergrupper ska benämnas. Flera källor nämner dock att jareer används som 

ett samlingsnamn.7 Jareer kan vara en nedsättande term med den ungefärliga 

betydelsen ”hårt hår” på somaliska. Detta är en markering av gruppens fysiska 

skillnader mot andra somalier. Termen kan idag dock också användas som ett 

positivt begrepp av bantugruppen själva.8 

 

Bantugrupperna i Shabelle, vilka inkluderar shiidle, reer shabelle, makanne 

och kaboole, är enligt en källa att betrakta som ursprungsbefolkning i 

Somalia. Deras ättlingar har dock, tillsammans med de bantupersoner som 

togs till Somalia som slavar, stigmatiserats av det somaliska samhället sedan 

slaveriet avskaffades i början av 1900-talet.9 

 

Enligt Minority Rights Group (MRG) flydde många bantutalande slavar från 

sina slavägare och formade samhällen djupt in i skogarna i floddalen mellan 

Juba och Shabelle. De blev därför kända som gosha eller wagosha, vilket på 

somaliska betyder ”skogens folk”.10 MRG skriver i en annan rapport att de 

så kallade bantugrupperna (gosha, shabelle, shidle och boni) kollektivt är 

kända som wagosha.11 Enligt rapporten The Total Somali Clan Genealogy 

från nederländska African Studies Centre är gosha en diffus term som 

används om bantugruppen. Rapporten listar en rad undergrupper, däribland 

mushungulu, gabaawiin, eyle/aylo, miyau, pokomo och manyika.12 

 

Enligt Cultural Orientation Resource Center (COR) refererar de bantu som 

är slavättlingar till sig själva som shanbara, shangama eller wagosha. Av 

dessa finns det de undergrupper som har mycket starka kulturella och 

lingvistiska band till sydöstra Afrika. Dessa kallar sig själva för mushunguli, 

eller använder namnet på deras ursprungliga folkgrupp (exempelvis 

zigua).13 Den lingvistiska uppslagsboken Ethnologue listar 

mushungulu/mushunguli som ett språk med ca 20 000 talare i Somalia, och 

nämner att språket kom till landet genom slavar.14 

                                                 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/COI-Report-Somalia.pdf (Hämtad 

2019-06-16). 
7 Se bland annat African Studies Centre, The Total Somali Clan Genealogy, 2009-01-01, s. 

38, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=24568 (Hämtad 

2019-06-14). 
8 MRG, 2010, s. 10. 
9 Eno, Mohamed A. & Kusow, Abdi M., , Racial and Caste Prejudice in Somalia, 2014, 

Journal of Somali Studies (vol. 1, nr. 2), s. 91-118, 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=soc_las_pubs (Hämtad 

2019-06-16). 
10 MRG, 2010, s. 9. 
11 Minority Rights Groups International (MRG), World Directory of Minorities and 

Indigenous Peoples, Somalia – Bantu, 2018, https://minorityrights.org/minorities/bantu/ 

(Hämtad 2019-06-14). 
12 African Studies Centre, 2009, s. 38. 
13 COR, 2003, s. 1-3. 
14 Simons, Gary F. et al., Ethnologue: Language of Africa and Europe, 2017, SIL 

International Publications (USA, Dallas), s. 244f. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/COI-Report-Somalia.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=24568
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=soc_las_pubs
https://minorityrights.org/minorities/bantu/
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För att förenkla för läsaren används i denna rapport genomgående termen 

bantu för att beteckna alla de personer som själva identifierar sig som eller 

av andra tillskrivs en tillhörighet till gruppen. 

 
2.2.1. Marginalisering och öknamn 

Ättlingarna till de bantu som togs till Somalia som slavar, och som i olika 

grad bevarat sin ursprungliga kultur och sitt språk, har blivit utsatta för 

regelbunden marginalisering i Somalia.15 På grund av deras ”afrikanska 

ursprung” kallas bantu ibland för nedsättande namn av det somaliska 

majoritetssamhället, däribland adoon (somaliska för ”slav”), bidde (”slav”), 

sankadhudhi eller sanbuur (”platt/stor näsa”) eller looma-ooye (vilket 

betecknar en ”klanlös” person som inte några tårar ska spillas över).16 Även 

orden habash (”slav”) och ooji (italienska för ”idag”) har använts nedsättande 

om bantupersoner.17 

 

Bantu, i likhet med andra minoritetsgrupper, benämns ibland som ”0,5”. 

Enligt en av Lifos källor förekommer att begreppet används som en 

nedsättande term med hänvisning till den så kallade ”4,5-formeln”18.19 

 

2.3. Bantu och klansystemet 

Bantugruppen, i likhet med andra somaliska minoritetsgrupper, står utanför 

den traditionella somaliska genealogin, och därmed utanför klansystemet.20 

 

Precis som på andra platser i det somaliska samhället har klaner på ett lokalt 

plan erbjudit bantupersoner skydd genom ett system som kallas sheegat. 

Sheegat innebär att en person eller familj har en sorts livegen status under 

sin ”patron” (abban på somaliska), hos vilken de arbetar utan betalning men 

i utbyte mot skydd. Genom detta system, som använts av såväl bantu som 

andra minoritetsgrupper i Somalia, har personer ur minoritetsgrupper kunnat 

få skydd och tillträde till somalisk sedvanerätt (xeer) lokalt.21 Dessa 

patronförhållanden har så gott som upphört i samband med inbördeskriget i 

Somalia på 1990-talet.22
 

 

                                                 
15 COR, 2003, s. 1-3. 
16 Eno & Kusow, 2014, s. 108f; MRG, 2010, s. 14. 
17 COR, 2003, s. 1-3. 
18 Termen hänvisar till den urvalsprocess som anger klanfördelningen i det somaliska 

parlamentet. De fyra största klanerna får en viss kvot av platserna i parlamentet, medan 

landets mindre klaner och minoritetsgrupper tillsammans får hälften (0,5) av denna kvot (se 

bland annat Africa Research Institute, Somalia – Expert Briefing, [odaterad], 

https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/somalia-expert-briefing/ (Hämtad 2019-06-

14). 
19 Internationell organisation som arbetar med Somalia i Nairobi, samtal med Lifos, 2018-

10-15. 
20 African Studies Centre, 2009, s. 36ff. 
21 MRG, 2018. 
22 Minority Rights Group International (MRG), Looma Ooyaan – No One Cries for Them: 

The Predicament Facing Somalia's Minority Women, 2015-01-30, s. 9, 

https://www.refworld.org/docid/556ea6db4.html (Hämtad 2019-06-19) 

https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/somalia-expert-briefing/
https://www.refworld.org/docid/556ea6db4.html
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Generellt har de nobla, nomadiska klanerna i Somalia försökt att assimilera 

minoritetsgrupper, delvis för att kontrollera dem. När det gäller bantu finns 

det dock en bred uppfattning bland många från de nobla klanerna att de är 

för annorlunda för att kunna assimileras.23 

 

Eftersom bantugruppen inte fungerar som en klan i den somaliska kontexten 

förlitar de sig på andra nätverk, exempelvis sin yrkesgrupp.24 
 

2.4. Situationen för bantugruppen idag 

Under Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018 uppgav flera av de 

konsulterade källorna att situationen för bantugruppen är mycket dålig. 

Bantupersoner beskrivs som mycket diskriminerade, och det blir värre 

överallt i Somalia. Konsulterade källor betonar dock att situationen alltid har 

varit prekär för bantugruppen i Somalia.25  

 

Ett problem som bantugruppen står inför är gruppen blivit fråntagen den 

mesta av sin mark.26 Gruppen har historiskt haft svårt att återfå mark som 

fråntagits dem.27 Bantugruppen förlorade mycket mark i samband med 

Barre-regimens nationalisering av mark på 1970-talet, och bantupersoner 

hade ofta svårt att dokumentera deras traditionella rätt till marken ifråga.28 

Diskrimineringen av bantu har historiskt gjort att de generellt inte kunnat 

gifta sig med medlemmar av somaliska klaner eller andra grupper. 

Äktenskap mellan personer ur minoritetsgrupper, som bantu, och personer 

ur högre ansedda somaliska klaner är dessutom mycket stigmatiserande.29 

Den historiska diskrimineringen har också gjort att bantu länge saknade 

politisk representation och tillgång till utbildning.30 

 

I regionerna Nedersta Juba och Mellersta Juba finns platser där bantu är i 

majoritet. Al-Shabaab har stöd bland många bantu eftersom de drar nytta av 

och vänder sig till grupper som är marginaliserade och har en svag ställning 

i samhället.31 Amerikanska utrikesdepartementet rapporterar att bantu blivit 

offer för attacker men inte kunnat vända sig till formella institutioner för 

hjälp eftersom våldet betraktats som ”klankonflikter”.32 Ett uppmärksammat 

                                                 
23 Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 

(ACCORD), Clans in Somalia, 2009-12-01, s. 16, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=21397 (Hämtad 2019-06-

14). 
24 FN-tjänsteman i Mogadishu, Somalia, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
25 Ibid.; Internationell organisation som arbetar med Somalia i Nairobi, samtal med Lifos, 

2018-10-15. 
26 Internationell organisation som arbetar med Somalia i Nairobi, samtal med Lifos, 2018-

10-15. 
27 MRG, 2010, s. 10. 
28 MRG, 2018. 
29 Norge. Landinfo, Temanotat Somalia: Ekteskap og skilsmisse, 2018-06-14, s. 17, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41844  (Hämtad 2019-

06-18) 
30 COR, 2003, s. 1-3. 
31 FN-tjänsteman i Mogadishu, Somalia, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
32 US Department of State (USDOS), Country Report on Human Rights Practices 2018 - 

Somalia, 2019-03-13, s. 16, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=21397
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41844
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exempel från september 2018 rör en bantuman som i Mogadishu brändes till 

döds för att hans syskonbarn gift sig med en kvinna från en högre ansedd 

klan.33  

 

Det har förekommit att bantupersoner har dödats av Al-Shabaab när de 

deltagit i traditionella ceremonier. Gruppens kulturutövning har också 

utsatts för andra attacker, däribland skändning av gravar.34 Enligt en av 

Lifos källor ser inte alla somalier på bantupersoner som människor, utan 

som lägre stående varelser.35 

 

Den historiska diskrimineringen och marginaliseringen av bantugruppen har 

fortsatt även i exil, och i kenyanska flyktingläger har bantu fortsatt 

diskriminerats av andra somaliska flyktingar.36 Även i somaliska 

internflyktingläger diskrimineras bantugruppen.37 

 

I en rapport från Finlands migrationsmyndighet från oktober 2018 framgår 

att många av de som återvänder till Somalia från flyktinglägret Dadaab i 

Kenya är från bantugruppen. Det betonas att återvändande för personer ur 

minoritetsgrupper är svårare än för andra somalier eftersom de ofta har 

svagare nätverk. Avsaknaden av nätverk begränsar bland annat 

möjligheterna att få tillgång till humanitärt bistånd.38  

 
2.4.1. Situationen för bantukvinnor 

Enligt MRG har sexuellt utnyttjande av bantukvinnor varit vanligt 

historiskt. Personer från somaliska klaner har kunnat förgripa sig på 

bantukvinnor ostraffat, och att hålla bantukvinnor som konkubiner har inte 

varit ovanligt.39 

 

I internflyktingläger är bantukvinnor än mer utsatta än bantumän, bland 

annat då de står utanför den traditionella somaliska klanstrukturen.40 

Eftersom de betraktas som skyddslösa i det avseendet förekommer det att 

bantukvinnor i större utsträckning utsätts för våld, våldtäkt och utpressning i 

internflyktingläger.41 

 

                                                 
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43025 (Hämtad 2019-06-

14). 
33 Internationell organisation i Somalia A3, samtal med Lifos, 2018-10-17; USDOS, 2019, 

s. 34. 
34 MRG, 2018. 
35 Internationell organisation i Somalia A3, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
36 COR, 2003, s. 1-3. 
37 MRG, 2018; USDOS, 2019, s. 37. 
38 Finland, Immigration Service, Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu and 

Nairobi, Januari 2018, 2018-10-05, s. 21, 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42995 (Hämtad 2019-06-

14). 
39 MRG, 2018; MRG, 2015, s. 10 
40 Ibid.; USDOS, 2019, s. 34. 
41 MRG, 2018; ACCORD, 2009, s. 23. 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43025
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42995
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2.4.2. Situationen för bantubarn 

Enligt en av Lifos källor skattas barn högt i kulturellt avseende i Somalia. 

Bantubarn ses enligt källan dock inte som barn, och källan menar att många 

ser på bantubarn som ägodelar eller djur och inte som människor.42 

 

Finlands migrationsmyndighet beskriver att bantubarn är i en ”extremt 

sårbar situation” i Somalia, bland annat då de generellt inte får någon 

utbildning och då bantufamiljer ofta måste bosätta sig i undermåliga 

bostäder.43 

 

Al-Shabaab riktar stundtals sina kidnappningar eller tvångsrekryteringar av 

barn mot just bantubarn.44 I Nedre Juba, Mellersta Juba, Gedo, Nedre 

Shabelle och Mellersta Shabelle har Al-Shabaab riktat in sig på bantubarn så 

unga som tio år gamla.45 Även MRG nämner att bantubarn ska ha 

rekryterats av organisationen från ung ålder.46 Bantu är en måltavla för Al-

Shabaab på grund av deras religiösa och kulturella traditioner vilka avviker 

från Al-Shabaabs doktrin.47 

 

3. Lifos kommentar 
Inledningsvis konstaterar Lifos att man bör göra en åtskillnad mellan olika 

minoritetsgruppers ställning i Somalia. Bantugruppens ställning kan dock 

beskrivas som längst ner i den somaliska hierarkin vilket gör att deras 

situation är mycket prekär. 

 

Såväl skriftliga som muntliga källor vilka Lifos konsulterat gör gällande att 

situationen för bantugruppen generellt är mycket dålig. Deras utsatthet är en 

kombination av deras dåliga ställning i det somaliska majoritetssamhället 

där bantu står utanför klansystemet, vilket genomsyrar alla delar av 

samhällslivet i Somalia. Som lägst i den somaliska hierarkin är 

bantupersoners möjligheter att tillvarata sina rättigheter i alla avseenden 

därmed mycket begränsade, vilket leder till en mycket utsatt situation. På 

grund av denna marginalisering, och tillsammans med det faktum att de 

historiskt förlorat mycket av sin mark på grund av svaga somaliska 

institutioner och den undermåliga säkerhetssituationen, är bantupersoner 

sårbara. Återvändande bantupersoner är mer sårbara än andra återvändande 

somalier.  

 

Diskrimineringen av bantupersoner är utbredd och i allmänhet ses gruppen 

ned på av det somaliska majoritetssamhället. Detta tar sig exempelvis 

uttryck i att gruppen ges nedsättande öknamn. I kombination med det 

                                                 
42 Internationell organisation i Somalia A3, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
43 Finland, Immigration Service, 2018, s. 34. 
44 Internationell organisation i Somalia A3, samtal med Lifos, 2018-10-17. 
45 UN Human Rights Council, Report of the Independent Expert on the situation of human 

rights in Somalia, 2016-09-15, s. 18, https://www.refworld.org/docid/57e13f654.html 

(Hämtad 2019-06-14); MRG, 2018. 
46 MRG, 2018. 
47 Ibid. 

https://www.refworld.org/docid/57e13f654.html
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faktum att bantugruppen står utanför klansystemet, och därmed endast 

genom patronförhållande till större klaner har kunnat få tillgång till 

somalisk sedvanerätt (xeer), har gruppen små möjligheter att söka rättslig 

hjälp när de exempelvis önskar lösa marktvister. De patronförhållandena 

som gruppen historiskt utnyttjat slogs sönder under 1990-talets klankrig och 

har generellt inte återuppbyggts, vilket innebär att en person från bantu inte 

kan förlita sig på skydd genom xeer i Somalia idag. 

 

Utsattheten för bantukvinnor, som i utsatta situationer i högre grad riskerar 

sexuellt våld, får generellt sägas vara högre än utsattheten för bantumän. 

Detsamma gäller bantubarn vilka varit föremål för tvångsrekryteringar av 

Al-Shabaab. 
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