
 

  

 

Respons 
15. juni 2021 

Somalia: Kampene i Mogadishu den 25. april 2021 
og sikkerhetssituasjonen i byen etter dette 

– Hvordan utspilte kampene seg? 

– Hvordan ble befolkningen påvirket av kampene? 

– Hvor mange ble drept?  

– I hvilken grad ble folk fordrevet? 

– Hvordan fremstår sikkerhetssituasjonen i byen etter kampene? 

– I hvilken grad har fordrevne vendt hjem? 

Innledning 

Denne responsen gir en kort redegjørelse av situasjonen i Mogadishu under og 

etter kampene den 25. april 2021. Responsen bygger på informasjon fra både 

muntlige og skriftlige kilder. De muntlige kildene, som inkluderer flere lokale 

ressurspersoner i Mogadishu, er anonymiserte av hensyn til deres sikkerhet 

og/eller arbeidssituasjon. 

Sikkerhetsmessige forhold i Mogadishu har vært et sentralt tema for Landinfos 

arbeid i mange år (se for eksempel Landinfo 2017 og 2018), og utviklingen i byen 

over tid ble senest beskrevet i en egen respons av oktober 2020 (se Landinfo 

2020). Voldsbildet i Mogadishu i 2020 er også kort omtalt i en respons av mai 

2021 (se Landinfo 2021). 

Bakgrunn 

Mohamed Abdullahi Mohamed (Darod-Marehan), kjent som «Farmajo», ble valgt 

til president i 2017. Det fireårige presidentmandatet utgikk 8. februar i år uten at 

det ble avholdt nyvalg. Valget skulle egentlig finne sted i november 2020, men 

ble i stedet gjenstand for en politisk dragkamp om tidspunktet og den praktiske 

gjennomføringen.1 Den 19. februar 2021 kom det til voldelige sammenstøt 

 
1 Den somaliske valgkommisjonen informerte parlamentet i juni 2020 at det grunnet 

sikkerhetsmessige og andre utfordringer ikke ville være mulig å gjennomføre valget i november 

2020 (Maruf 2020). Valget skulle opprinnelig være direkte, men i september ble føderale og 

https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Somalia-respons-Vold-antall-drepte-gjerningspersoner-og-ofre-i-Mogadishu-27022017.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/05/Temanotat-Somalia-Sikkerhetsmessige-utfordringer-i-Mogadishu-15052018.pdf
file:///C:/Users/joask/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/577NM6GZ/Sikkerhetsmessige%20forhold%20i%20Mogadishu%20har%20vært%20et%20sentralt%20tema%20for%20Landinfos
file:///C:/Users/joask/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/577NM6GZ/Sikkerhetsmessige%20forhold%20i%20Mogadishu%20har%20vært%20et%20sentralt%20tema%20for%20Landinfos
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/06/Respons-Somalia-Det-generelle-voldsbildet-og-al-Shabaabs-aktivitet-i-ulike-deler-av-landet-030621.pdf
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mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Mogadishu i forbindelse med en 

protestmarsj arrangert av opposisjonspolitikere mot Farmajo og utsettelsen av 

valget (Al Jazeera 2021; Sheikh 2021a).2 

Den 12. april fattet parlamentet et kontroversielt vedtak om å forlenge Farmajos 

presidentperiode med to år (Kahiye 2021; Reuters 2021b). Forlengelsen ble sterkt 

kritisert av opposisjonspolitikere, særlig fra Hawiye-klanen.3 Den 19. april holdt 

klanledere, eldre og andre representanter for Hawiye-klanene et møte i 

Mogadishu, hvor de avviste Farmajo som legitim president (Hiiraan Online 2021; 

kilde B, telefonsamtale april 2021).  

Kamper midt i byen 

Søndag 25. april 2021 kom det til kamper i Mogadishu mellom styrker for og mot 

Farmajo. Av mangel på bedre begreper, omtales styrkene som kjempet mot 

hverandre som henholdsvis «Farmajo-styrker» og «opposisjonsstyrker» i denne 

responsen. Styrker på begge sider inkluderte styrker som er formelt er underlagt 

Somalias internasjonalt anerkjente myndigheter (myndighetsstyrker). Somaliske 

myndighetsstyrker består i all hovedsak av ulike klanbaserte militser med 

varierende grad av lojalitet til myndighetene. Lojaliteten til disse styrkene ligger 

først og fremst hos egen klan, noe kampene i Mogadishu viste med all tydelighet. 

Det er uklart hvordan kampene startet, da partene skylder på hverandre, men etter 

Landinfos forståelse begynte kampene på dagtid i de nordlige bydelene Karan og 

Yaqshid (ACLED 2021; kilde A, telefonsamtale 2021; kilde F, e-post 2021). I 

forkant av kampene ble det meldt om at myndighetsstyrker under ledelse av Saney 

Abdulle (Hawiye-Abgal) forflyttet seg fra Midtre Shabelle, hvor de var stasjonert, 

til Nord-Mogadishu (Garowe 2021a). Disse styrkene uttrykte lojalitet til 

opposisjonspolitikerne Hassan Sheikh Mohamud og Sheikh Sharif Ahmed (Crisis 

Group 2021). Begge disse politikerne tilhører Abgal-klanen og har tidligere vært 

presidenter i Somalia (BBC 2009; Africa Intelligence 2012). Farmajo-lojale 

styrker konfronterte opposisjonsstyrkene. Hassan Sheikh Mohamud hevdet 

samtidig at Farmajo-lojale styrker angrep bostaden hans (Reuters 2021d).  

 
regionale myndigheter enige om å gjennomføre indirekte valg før 8. februar 2021 (Somali 

Dialogue Platform and Somali Public Agenda 2020). Heller ikke denne fristen ble overholdt, blant 

annet grunnet uenighet mellom føderale myndigheter og delstatsmyndighetene i Jubaland 

(Mohamed 2021).  

2 Omstendighetene rundt hendelsen er fortsatt uklare, men opposisjonspolitikere anklaget også da 

Farmajo for å ha beordret sikkerhetsstyrker til å forsøke å arrestere dem. Den tyrkisk trente 

hærstyrken Gorgor («ørnene») skal ha deltatt i angrepene mot demonstrantene (Reuters 2021a). 

3 Hawiye-klanen har spilt en fremtredende rolle særlig i nyere somalisk historie. Det var blant 

annet en Hawiye-basert opprørsgruppe som styrtet den somaliske diktatoren Siad Barre i 1991. 

Ulike Hawiye-klaner er hjemmehørende ikke bare i Somalia, men også i nabolandene Etiopia og 

Kenya. Mogadishu er et av områdene hvor Hawiye-klanen, og da særlig underklanene Abgal og 

Haber Gedir, dominerer (Landinfo 2019, s. 13-14). 



 

Respons Somalia: Kampene i Mogadishu den 25. april 2021 og sikkerhetssituasjonen i byen etter dette 

LANDINFO – 15. JUNI 2021 – 3 

Etter iftar4 spredte kampene seg også til bydelene Hodan og Hawl Wadag (kilde 

A, telefonsamtale april 2021; ACLED 2021). Kampene rammet blant annet K4-

området sentralt i byen (Yusuf 2021 og Maruf 2021a). Kampene den 25. april fant 

ifølge Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED 2021) sted i 

bydelene Karan, Hawl Wadag, Hodan og Yaqshid.  

Kilde A, som selv måtte flykte fra kampene i K4-området, viser til at styrkene 

som kjempet mot Farmajo i disse delene av Mogadishu inkluderte styrker under 

ledelse av Yusuf Siad «Indah Adde» (Hawiye-Haber Gedir) og Ismail Abdimalik 

(Hawiye-Murusade). Crisis Group (2021) viser også til opposisjonsstyrker 

tilknyttet Saqdi «John» Omar (Haber Gedir), den tidligere politisjefen i byen som 

ble avsatt etter at han gikk imot forlengelsen av Farmajos mandat (Serber 2021).5 

Lojaliteten til Haber Gedir-militslederne ligger (i denne sammenheng) hos 

opposisjonspolitikeren Abdirahman Abdishakur Warsame fra samme klan (kilde 

B, telefonsamtale april 2021).  

Det er uklart hvor mange styrker som deltok i kampene, spesielt på Farmajo-

siden. Ifølge ACLED (2021) kjempet blant annet spesialpolitistyrken Haramcad 

(«gepardene») for Farmajo.6 Ifølge Crisis Group (2021) trakk Farmajo-styrkene 

seg tilbake utover kvelden til posisjoner i nærheten av Villa Somalia og overlot 

dermed deler av byen til opposisjonsstyrkene.  

New York Times (Walsh & Mohamed 2021) beskrev kampene mellom partene 

den 25. april som «[…] some of the worst in the Somali capital for years», mens 

AFP (2021a) omtalte kampene som «[…] sporadic bursts of heavy gunfire». BBC 

(2021) viser til at det blant annet ble skutt med bombekastere. 

Deeskalering og enighet om å gjennomføre valg 

Kampene stilnet i løpet av natten til 26. april. Da Landinfo pratet med lokale 

kilder i Mogadishu på morgenen samme dag, var situasjonen rolig, men spent og 

uavklart. Kilde B (telefonsamtale 2021) bemerket i denne sammenheng at det på 

dette tidspunktet fortsatt var ramadan og svært varmt i Mogadishu på dagtid (over 

30 grader i skyggen), og at disse forholdene kan ha vært med på å dempe 

konfliktnivået. 

Partene kontrollerte ulike deler av byen og satte opp barrikader for å befeste 

posisjonene sine (AFP 2021a; kildene A og B, telefonsamtaler 2021). Partene 

 
4 Kveldsmåltidet ved solnedgang som muslimer bryter sin daglige faste med under ramadan. 

5 John samlet styrker rundt seg og satte opp veisperringer rundt bostaden sin flere dager før 

kampene (Serber 2021). Allerede 16. april kom det til skyting mellom Johns menn og Farmajo-

lojale styrker, da sistnevnte nærmet seg bostaden (Reuters 2021c). 

6 I likhet med Gorgor-styrken (se fotnote 2), er også Haramcad-styrken trent i Tyrkia (Dhaysane 

2021) 
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sperret også enkelte veier for trafikk (Maruf 2021b). Opposisjonskontrollerte 

områder inkluderte blant annet Sayidka-krysset, som ligger bare cirka 500 meter 

vest for Villa Somalia (Mohamed 2021; Google Maps u. d.). 

Kilde B (telefonsamtale 2021) beskrev situasjonen som «skremmende» og viser til 

at mange ikke turte å gå ut av frykt for nye kamper. Kilde A (telefonsamtale 2021) 

understrekte likevel at folk fortsatt bevegde seg rundt i byen. AFP (2021a) viser 

også til at enkelte skoler holdt stengt, men at livet i mange deler av byen fortsatte 

som normalt. 

1. mai kom Farmajo opposisjonen i møte ved å gå bort fra at presidentmandatet 

forlenges med to år  (AFP 2021b). Farmajo ba samtidig statsminister Mohamed 

Hussein Roble (Hawiye-Haber Gedir) om å ta ansvar for gjennomføring av valg. 

Parlamentet stilte seg 1. mai enstemmig bak dette (DW 2021). Tilliten mellom 

partene fortsatte imidlertid å være lav og sentrale spørsmål var stadig uavklart, 

herunder tidspunkt for gjennomføring av valget. Ifølge kilde B (telefonsamtale 

mai 2021) holdt opposisjonstyrkene derfor stillingene sine i byen. Kilde B 

understrekte imidertid at situasjonen i Mogadishu var blitt betydelig mindre spent. 

Fredag 7. mai meldte flere kilder om at opposisjonstyrker hadde begynt å dra 

tilbake til basene sine i og utenfor Mogadisu, at barrikader ble fjernet og veier 

åpnet opp igjen for trafikk (Reuters 2021f; Asala 2021; Makori 2021). Ifølge kilde 

B (e-post juni 2021) var det uklart om medlemmer av opposisjonsstyrkene som 

deltok i kampene mot Farmajo var blitt lovet straffefrihet for å vende tilbake til 

basene sine. Kilde A (e-post 2021) viste til rykter om reaksjoner mot enkelte av 

dem, men understrekte at dette var ubekreftede påstander. Ifølge kilde A ville 

slike reaksjoner kunne skape ny strid mellom partene, og kilden anså det følgelig 

som lite trolig at medlemmer av myndighetsstyrkene ville straffeforfølges for å ha 

kjempet mot Farmajo. 

Statsminister Roble inviterte presidentene for de ulike somaliske delstatene til et 

møte i Mogadishu for å diskutere veien videre (AFP 2021c). Den 27. mai, etter 

flere dagers samtaler, kom partene til enighet om å avholde valg innen to måneder 

(Garowe Online 2021c; Hassan 2021). 

Da Landinfo sist kontaktet de lokale kildene A, B og C i Mogadisu i slutten av 

mai og begynnelsen av juni (e-poster og telefonsamtaler 2021), beskrev samtlige 

byen som relativt rolig. Kildene viste til at veiene i byen var åpne igjen og livet 

var tilbake til «normalt». Opposisjonsstyrker utgjorde ifølge kildene ikke lenger 

større troppeansamlinger på gatene, men ville fortsatt kunne mobiliseres dersom 

forholdene mellom partene igjen brøt sammen. Kildene understrekte i denne 

sammenheng at de fleste opposisjonsstyrkelederne oppholder seg i byen og at 

tilliten mellom partene er lav. 
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Antall drepte og voldsbildet etter kampene 

Det finnes ingen institusjoner som registrer og fører statistikk over 

voldshendelser7 i Somalia (Landinfo 2017). Tall som oppgis av ulike kilder, og 

som gjengis i denne responsen, må følgelig ses som estimater. UNHCR (2021) 

viser til 13 drepte sivile og 50 sårede sivile i forbindelse med kampene i 

Mogadishu den 25. april, men oppgir ikke noen tapstall for stridende. Andre 

kilder oppgir kun samlede estimater på antall drepte sivile og stridende.  

Organisasjonen Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), som 

samler informasjon om voldshendelser fra lokale medier og andre kilder i en åpent 

tilgjengelig database, har registrert fem drepte i forbindelse med kampene den 25. 

april (ACLED 2021). Crisis Group (2021) viser til «two dozen casualties». Kilde 

C (e-post 2021), en lokal sikkerhetsanalytiker for en internasjonal organisasjon i 

Mogadishu, viser til «mellom 15 og 18» drepte. Kilde B (e-post 2021), en lokal 

ressursperson med gode forbindelser i byen, opplyser at «ikke mange» ble drept 

og anslår antallet til «under ti». Kilde F, en diplomat som følger situasjonen i 

Somalia (e-post 2021), anslår antallet drepte til «et titalls».  

Kildene er omforente om at det ikke har funnet sted kamper mellom Farmajo-

lojale styrker og opposisjonsstyrker etter kampene den 25. april. Landinfos lokale 

kilder i Mogadishu (A, B og C, e-poster og telefonsamtaler 2021), gir alle uttrykk 

for at situasjonen i Mogadishu er tilbake til «normalt» hva gjelder 

sikkerhetsmessige utfordringer. Dette underbygges av ACLED (2021). ACLED 

har registrert totalt 210 voldshendelser (201 drepte) i Mogadishu i perioden 1. 

januar til 21. mai, hvorav 36 hendelser (34 drepte) etter den 25. april. Bildet som 

tegnes av ACLED hva gjelder voldshendelser, gjerningspersoner og ofre i 

Mogadishu før og etter den 25. april er i tråd med voldsbildet som ifølge ulike 

kilder har preget byen i foregående år (se for eksempel Landinfo 2017, 2018, 

2020 og 2021).8  

Internt fordrevne som følge av kampene 

Kildene er omforente om at mange mennesker flyktet fra de berørte områdene i 

Mogadishu som følge av kampene den 25. april. Etter Landinfos forståelse flyktet 

 
7 Vold referer her til forsettlig bruk av fysisk makt for å drepe eller skade andre. 

8 Volden i den somaliske hovedstaden er i all hovedsak rettet mot enkeltpersoner, og al-Shabaab 

står eller antas å stå bak de fleste hendelsene (140 registrerte voldshendelser og 165 drepte i 

perioden 1. januar til 21. mai 2021). Al-Shabaab-angrepene retter seg i all hovedsak mot 

myndighetspersoner, inkludert steder hvor disse ferdes. Slike steder inkluderer utvalgte hoteller og 

spisesteder, og organisasjonen tar lite hensyn til tilfeldig forbipasserende når de angriper. Senest 

den 9. mai 2021 gjennomførte al-Shabaab et selvmordsbombeangrep mot en politistasjon i 

sentrum av Mogadishu (Garowe Online 2021b; Maruf 2021c). 
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det store flertallet av disse av frykt for nye kamper. De lokale kildene (A, B og C, 

e-poster og telefonsamtaler 2021) ga alle uttrykk for dette. 

FN estimerte først at kampene den 25. april fordrev mellom 60 000 og 100 000 

mennesker (OCHA 2021a). Senere estimerte FN at det dreide seg om så mange 

som 200 000 mennesker (OCHA 2021b; UNHCR 2021). Sistnevnte utgjør tolv 

prosent av befolkningen i byen.9 Også disse tallene må etter Landinfos vurdering 

ses som usikre estimater. 

Kilde D, en representant for en internasjonal organisasjon i Mogadishu (e-post 

2021), viste til at de fleste flyktet i perioden 25. til 27. april fra bydelene Hodan, 

Howl Wadag, Karan, Wardigley og Yaqshid til bydelene Wadajir, Dahrkenley, 

Kahda, Heliwa og Daynile. UNHCR (2021) viser også til at noen flyktet fra og til 

andre bydeler enn dette, samt til nabobyen Afgoye i Nedre Shabelle. Kilde E (e-

post 2021) nevner i denne sammenheng også Elasha Biyaha langs hovedveien 

mellom Mogadishu og Afgoye by. Noen av dem som flyktet søkte tilfukt hos 

slektninger, mens andre slo seg ned i bosetninger for internt fordrevne i og utenfor 

Mogadishu.10 En vesentlig del av dem som flyktet (cirka 20 prosent), levde 

allerede før dette i bosetninger for internt fordrevne i Mogadishu (UNHCR 2021). 

Ifølge kilde D (e-post 2021) begynte folk å returnere til hjemmene sine fra 28. 

april, og i løpet av den første uken i mai hadde mellom 30 000 og 80 000 returnert 

til hjemmene sine. Kilden understrekte samtidig at mange fortsatt avventet 

situasjonen av frykt for nye kamper. I slutten av mai viste kilde D (mai 2021) til at 

det fortsatt oppholdt seg rundt 40 000 mennesker i bydelene Khada og Daynile 

som ikke hadde returnert. Også disse estimatene må etter Landinfos vurdering tas 

med forbehold.  

Landinfo har opp gjennom årene møtt en rekke ulike kilder som jobber med 

internt fordrevne i bosetningene i og rundt Mogadishu, og kildene er omforente 

om at det er svært vanskelig å tallfeste internt fordrevne (se for eksempel 

Landinfo 2016, s. 1). Også kilde D understrekte at det er vanskelig å få tilgang til 

de internt fordrevne og oppga ingen informasjon om bakgrunnen til dem som 

fortsatt ikke har returnert, herunder hvorvidt det dreier seg personer som allerede 

før kampene levde i bosetninger for internt fordrevne (men da i mer sentrale deler 

av byen). Landinfo ser ikke bort ifra at også andre faktorer kan ha betydning for 

hvorvidt disse ikke vil (eller kan) returnere til hjemmene sine. 

 
9 Det finnes ingen sikre tall på hvor mange mennesker som bor i Mogadishu, men en 

befolkningsundersøkelse fra 2014, gjennomført av somaliske myndigheter med støtte fra blant 

annet FNs befolkningsfond, ga et estimat på 1,65 millioner (UNFPA 2014, s. 31). Estimatet 

inkluderer internt fordrevne fra ulike deler av Somalia som oppholder seg i bosetninger i og rundt 

byen. 

10 Bosetningene er spredt utover Mogadishu, men flertallet er lokalisert i utkantbydelene Daynile 

og Kahda (Landinfo 2016, s. 2).  
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De lokale kildene som Landinfo pratet med i slutten av mai og begynnelsen av 

juni 2021, ga alle uttrykk for at de som forlot hjemmene sine i Mogadishu i april i 

all hovedsak har returnert til hjemmene sine (kilder A, B og C, e-poster 2021). 

Ifølge kilde C var det «noen få» familier som fortsatt avventet situasjonen. Etter 

Landinfos vurdering viser de lokale kildene her først og fremst til personer som 

søkte tilflukt hos slektninger i Mogadishu og ikke nødvendigvis til dem som 

flyktet til bosetninger for internt fordrevne. 

Landinfos kommentar 

Kampene den 25. april hadde sin bakgrunn i at Farmajo utvidet sin 

mandatsperiode med to år uten å holde valg. Konflikten har en tydelig 

klandimensjon ved at Farmajo er Darod-Marehan og opposisjonen består av 

Hawiye-klaner. Som vist over, synes Hawiye-klanene Abgal, Haber Gedir og 

Murusade, som dominerer Mogadishu, å stå samlet mot Farmajo. Konflikten har 

således et stort skadepotensial. Konflikten viser også med tydelighet sårbarheten 

til de somaliske myndighetsstyrkene, som i all hovedsak består av klanbaserte 

militser hvis lojalitet først og fremst ligger hos egen klan. 

Kampene begrenset seg til den 25. april 2021 og har ikke blusset opp igjen etter 

dette. Dette indikerer etter Landinfos vurdering at partene foretrekker en ikke-

voldelig løsning på konflikten.  

Opposisjonsstyrkene har dratt tilbake til basene sine i og utenfor Mogadishu. Det 

er her ikke snakk om avvæpning eller demobilisering, men at styrkene igjen har 

inntatt rollen sin som «myndighetsstyrker». Klandimensjonen er fortsatt til stede 

og styrkene kan følgelig igjen kalles ut på gaten for å kjempe for klanen sin. 

Farmajo har kommet opposisjonen i møte med å gå tilbake på forlengelsen av 

mandatsperioden sin og partene har blitt enige om å holde valg. Tidsplanen for 

valget fremstår som ambisiøs og det gjenstår å se om det er mulig å innfri denne. 
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 

om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 

(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 

både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 

kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 

Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 

korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 

bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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