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Inleiding
Dit document maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in de noordelijke gebieden
van Somalië: Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden (de regio’s Sool en Sanaag). Het
onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 en is een update
van de gelijknamige COI Focus van 5 juni 2019.1 Cedoca sloot het onderzoek af op 31 mei 2020.
De analyse van de veiligheidssituatie in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden bestaat uit
zeven delen. Na een korte geschiedenis van het conflict volgt een beschrijving van de huidige
politieke en militaire ontwikkelingen in deze regio’s. Het derde hoofdstuk beschrijft de hoofdrolspelers
in het gewapende treffen in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden. Enerzijds worden de
Somalilandse en Puntlandse strijdkrachten en de hieraan geallieerde milities besproken, anderzijds
de verschillende terreurgroepen. Het vierde en vijfde hoofdstuk bekijken achtereenvolgens de aard
van het geweld en de doelwitten van de strijdende partijen. De geografische verdeling van het geweld
komt aan bod in het zesde hoofdstuk. Hoofdstuk zeven handelt over de vluchtelingen en over de
ontheemden (internally displaced persons, IDP’s) in deze regio’s.
Cedoca heeft zich voor dit onderzoek gebaseerd op een groot aantal publieke lokale en internationale
bronnen. Naast Somalische kranten en nieuwssites, zoals Garowe Online, Hiiraan of Radio Dalsan,
zijn verschillende internationale media geraadpleegd, waaronder BBC, Reuters, Voice of America
(VOA) en Al Jazeera. Cedoca heeft verder een beroep gedaan op de publicaties van internationale
niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals Human Rights Watch (HRW) en International Crisis
Group (ICG), maar ook van gouvernementele bronnen, zoals het United States 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), waaronder de UN Security Council en het European Asylum Support Office (EASO), zijn
geraadpleegd in het kader van dit onderzoek.
Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de databank van
het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie
die informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers
verzamelen deze data via een brede waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen
en organisaties.
Voor Somalië zijn dat onder meer Garowe Online, Puntland Post, Hiraan, Shabelle Media Network,
Dalsan Radio en lokale bronnen die ACLED gebruikt voor de regio die hier besproken wordt.
De databank is publiek beschikbaar op de website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en
bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht
komt.2 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt, zijn opgevraagd op 16 mei 2020.
De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de actoren van geweld, een beschrijving van de
incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer.3 ACLED wijst erop dat de verzamelde
gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.4

1
2
3
4

CGVS, 05/06/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
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In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.5 Gelet op de methodologie, codering en invoering van gegevens kunnen
de cijfers van ACLED volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een schatting en indicatie van
de tendensen met betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
In dit document maakt Cedoca voor plaats- en persoonsnamen, namen van gewapende groepen en
politieke partijen, gebruik van de meest courante schrijfwijze uit de geraadpleegde Engelstalige
bronnen.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Somaliland en Puntland voortdurend op. Als er zich
fundamentele wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk
veranderen, dan zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

5

ACLED, 10/04/2019, url
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Kaarten

Kaart 1: Somaliland en Puntland en de betwiste gebieden6

6

University of Texas, 2012, url
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Kaart 2: Clangebieden in Noord-Somalië7

Illustratie 1: Vereenvoudigde weergave van de Somalische clanfamilies8

7
8

RVI (Hoehne M. V.), p. 32, 2015, url
Institute for Security Studies (Mahmood O. S.), 11/2019, p. 5, url
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1. Korte geschiedenis
1.1. Somaliland
Na de val van de Somalische regering van president Barre in 1991, roept Somaliland, met Hargeisa
als hoofdstad, zichzelf uit tot een onafhankelijke republiek.9 Somaliland telt een bevolking van naar
schatting 3,5 miljoen mensen.10 De territoriale grenzen van Somaliland zijn gebaseerd op deze van
het voormalige Britse protectoraat. De de facto republiek bestaat uit vijf regio’s: Awdal, Woqooyi
Galbeed, Toghdeer, Sanaag en Sool.11 De oostelijke regio’s Sanaag, Sool en ook het district
Buuhoodle (in het zuidoosten van de regio Toghdeer) worden zowel door Somaliland als Puntland
geclaimd.12 Dit leidt tot territoriale conflicten.13 Vanaf 2007 breidt Somaliland zijn grondgebied verder
oostwaarts uit met de verovering van Las Anod in de regio Sool. In januari 2018 verdrijven de
Somalilandse troepen de Puntlandse uit het dorp Tukaraq in dezelfde regio.14
De clansamenstelling is homogener dan in Zuid- en Centraal- Somalië.15 De meerderheid van de
bevolking behoort tot de clan van de Isaaq. Andere prominente clanfamilies zijn de Dir (met de Issaen de Gadabuursi-clan) en de Darod (met de Dhulbahante- en de Warsangeli-clan). De Dir wonen in
het uiterste westen van Somaliland, de Darod in het meest oostelijke deel.16 In 2001 vervangt een
grondwetwijziging het op clan gebaseerde, traditionele bestuur door een meerpartijenstelsel. Deze
wetgeving verplicht de clans om coalities te vormen met elkaar.17 Verschillende bronnen stellen vast
dat het democratische systeem kwetsbaar blijft voor inmenging en clanpolitiek.18
Geen enkel land erkent de soevereiniteit van Somaliland. Toch functioneert het als een
onafhankelijke staat met een eigen territorium, bevolking, wetten en instituten.19 Sommige landen
erkennen het Somalilandse paspoort als een geldig reisdocument.20 Sinds 2002 zijn er op regelmatige
basis presidentiële verkiezingen.21 Muse Bihi Abdi, voorzitter van de regerende politieke partij
Kulmiye Peace, Unity and Development Party, wordt verkozen tot president in november 2017.22 De
parlementsverkiezingen zijn echter sinds de eerste keer in 2005 niet meer georganiseerd.23
De Somalische regering (Somali Federal Government, SFG) beschouwt Somaliland als een van de
zes federale lidstaten, wel met enige autonomie, maar de zelfverklaarde republiek heeft geen
interesse in de deelname aan een federaal systeem. Er zetelen weliswaar vertegenwoordigers in de

Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, p. 4, url
EASO, 12/12/2019, p. 3, url;
11
Hoehne M., 01/2019, p. 234, url; EASO, 20/12/2017, p. 113, url
12
Landinfo, 07/04/2020, p. 3, url; Institute for Security Studies (Mahmood A. S.), 11/2019, p. 6, url
13
NUPI (Webersik C., Hansen S.J., Egal A.), 06/2018, p. 18, url
14
Landinfo, 07/04/2020, p. 3, url
15
EASO, 20/12/2017, p. 113, url
16
Landinfo, 07/04/2020, p. 2, url
17
IGC (Hersi M. F.), p. 11, url
18
ISS & APD (Mahmood O. S., Farah M.), 21/10/2017, p. 7, url, Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, p. 20, url
19
Landinfo, 07/04/2020, p. 2, url; CFR (Felter C.), 01/02/2018, url
20
Deze landen zijn: de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (VK), Ethiopië,
Djibouti, Kenia, Zuid-Soedan, Zuid-Afrika en Turkije. In: MENA FN, 15/03/2018, url; Somaliland Standard,
20/09/2019, url; Horn Diplomat (Duale M.), 20/04/2018, url
21
DW (Gerth-Niculescu M.), 01/12/2019, url
22
Africa in Transition (McCaslin J.), 09/01/2018, url; BBC, 14/12/2017, url
23
DW (Gerth-Niculescu M.), 01/12/2019, url; ISS (Mahmood O.), 19/03/2019, url
9
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federale regering, zowel in de ministerraad als in het parlement. 24 Anderzijds beschouwt de
Somalilandse overheid deelname aan de federale regering als verraad en strafbaar.25 USDOS stelt
dat Somaliland de toegang tot het grondgebied verbiedt voor federale ambtenaren, inclusief deze
van Somalilandse origine die de belangen van Hargeisa in Mogadishu vertegenwoordigen. De
overheid verhindert ook de deelname van zijn burgers aan culturele of federale, politieke activiteiten
in Mogadishu.26
De veiligheidssituatie in Somaliland is in het algemeen stabiel.27 De overheid in Hargeisa voert een
effectieve controle uit over het grondgebied, uitgezonderd het grensgebied met de federale lidstaat
Puntland.28 De Somalische denktank Hiraal Institute stelt dat de stabiliteit in Somaliland de regio
minder kwetsbaar maakt voor aanvallen van zowel Harakaat al-Shabaab al-Mujaahidiin, kortweg alShabaab (AS), als van de Islamitische Staat van Irak en de Levant in Somalië (ISS).29 AS heeft er
geen aanslag meer uitgevoerd sinds 2008.30
De soevereiniteitskwestie zorgt voor spanningen tussen Somaliland en de federale regering in
Mogadishu.31 Verschillende gespreksrondes tussen beide partijen, gestart in 2012, leiden niet tot een
consensus over het statuut van Somaliland.32 Een onderzoek van het Somalische Heritage Institute
for Policy Studies (HIPS) van januari 2020 stelt dat het overleg is stilgevallen sinds de verkiezing in
februari 2017 van de Somalische president Farmajo33. Onder Farmajo is de toon van de
onderhandelingen vijandiger en bitter geworden tussen beide partijen. Bovendien neemt de
Somalische president een rigidere houding aan dan zijn voorgangers, volgens HIPS.34
In 2018 vertroebelt de relatie tussen beide partijen nog meer wanneer in de betwiste gebieden
gevechten uitbreken tussen de Somalilandse troepen enerzijds en Puntlandse troepen, trouw aan de
federale Somalische regering, anderzijds.35 In datzelfde jaar speelt ook de diplomatieke crisis tussen
de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Qatar een rol op het Somalische grondgebied. De VAE
beschouwen de federale overheid als bondgenoten van zowel Qatar als Turkije. Als reactie drijven
de VAE hun steun op aan Somaliland en andere federale lidstaten.36 Somalilandse
samenwerkingsakkoorden met de VAE (onder meer de bouw van een militaire basis in Berbera)
verdiepen de vijandigheid tussen Mogadishu en Hargeisa.37 Volgens het tijdschrift African Business
leiden de strategische en economische initiatieven van de VAE in Somaliland tot een breuk met de
Somalische regering.38

NUPI (Webersik C., Hansen S.J., Egal A.), 06/2018, p. 17, url
USDOS, 11/03/2020, url
26
USDOS, 11/03/2020, url
27
Landinfo, 07/04/2020, p. 2, url
28
USDOS, ; USDOS, 11/03/2020, url; CTC (Horton M.), 11/2019, url; Landinfo, 07/04/2020, p. 3, url
29
Hiraal Institute & The Global Strategy Network, 31/07/2018, p. 34, url
30
CTC (Horton M.), 11/2019, url
31
ICG, 12/07/2019, p. 1, url
32
ICG, 12/07/2019, p. 1, url; HIPS, 01/2020, pp. 1, 8-9, url
33
Mohamed Abdullahi Mohamed alias Farmajo, wordt in februari 2017 verkozen als de nieuwe Somalische
president. In: BBC, 08/02/2017, url
34
HIPS, 01/2020, p. 1, url
35
ICG, 12/07/2019, p. 3, url
36
ICG, 12/07/2019, pp. 4-5, url
37
Somaliland Sun, 03/11/2018, url; African Business, 01/03/2019, url; ICG, 12/07/2019, pp. 3-4, url; HIPS,
01/2020, p. 16, url
38
African Business, 01/03/2019, url
24
25
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1.2. Puntland
Puntland verklaart zich sinds augustus 1998 als een semiautonome staat in het noordoosten van
Somalië. Puntland eist de onafhankelijkheid niet op maar blijft als federale lidstaat behoren tot de
Somalische republiek.39 Tot 2013 is Puntland de enige Somalische federale lidstaat die als rolmodel
dient bij de vorming van de andere.40 De relatie met de federale overheid in Mogadishu bereikt een
dieptepunt wanneer in september 2018 Puntland, samen met de vier andere federale lidstaten die
ondertussen zijn opgericht, de samenwerking verbreekt.41
Puntland is een confederatie van verschillende clans binnen de Darod-clanfamilie in de regio.
Enerzijds de clans van de Harti-clan (Majerteen, Dhulbahante, Warsangeli en Deshiishi) en anderzijds
de andere clans die behoren tot de Darod namelijk de Leelkasse- en Awrtable-clan.42 Het Puntlandse
bestuur is geënt op deze aanwezige clans, voornamelijk de clan van de Majerteen. Hierdoor betwist
Puntland een deel van het grondgebied van Somaliland dat bewoond wordt door clans die tot dezelfde
clanfamilie als de Majerteen behoren.43 De politieke macht in Puntland is in handen van de Harti,
aldus EASO.44
Er bestaat geen officiële demarcatie van het Puntlandse grondgebied.45 Puntland claimt het
grondgebied van de Harti in het noordoosten. Hierdoor eist Puntland ook de clangebieden van de
Dhulbahante en Warsangeli op die Somaliland ook beschouwt als hun territorium.46 Wanneer
Somaliland in 2002 zijn controle tracht uit te breiden over Las Anod, de hoofdstad van de regio Sool,
reageert Puntland met militair geweld. Deze gebeurtenis markeert het begin van het gewapend
conflict over het grensgebied.47
Sinds 2013 bestaat Puntland uit negen regio’s: Cayn (met hoofdstad Buuhoodle); Bari (Bosaso);
Karkaar (Qardho); Haylaan (Dhahar); Mudug (Galkayo); Nugal (Garowe); Sanaag (Erigavo); Sool
(Las Anod); Gardafui (Caluula).48 Puntland controleert enkel het noordelijke deel van de regio Mudug
namelijk de districten Galdogob, Jariban en het noorden van het district Galkayo, inclusief het
noordelijke deel van de stad Galkayo.49 Galkayo is een strategisch handelscentrum gelegen tussen
Noord- en Zuid-Somalië en vormt een frontlinie in de machtsstrijd tussen de clans van de Hawiye en
de Darod. Door het federale systeem in Somalië wordt deze stad bestuurd door twee overheden:
Puntland (Darod) in het noorden en Galmudug (Hawiye) in het zuiden van deze stad. Er wonen naar
schatting 2,4 miljoen mensen in Puntland.50 De stad Garowe is de hoofdstad, de havenstad Bosaso
het economisch centrum.51
In Puntland is er relatieve vrede en stabiliteit ondanks de fragiele veiligheidssituatie in Zuid-CentraalSomalië.52 Tussen 2005 en 2012 was piraterij een veiligheidskwestie maar een internationale
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maritieme operatie beëindigt deze dreiging.53 In 2012 zweert de clanmilitie van de Warsangeli, actief
in het Galgala-gebergte54 onder leiding van sjeik Atom, trouw aan AS.55 Sinds 2015 is ook een factie
van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (IS) actief in deze federale lidstaat. Eind 2017 starten
de Verenigde Staten (VS) met luchtaanvallen om deze terreurgroep te bestrijden.56
In januari 2019 verkiest het Puntlandse parlement Said Abdullahi Deni, de voormalige Somalische
minister van Planning, tot president.57

1.3. Betwiste gebieden
Zowel Puntland als Somaliland rekenen de regio’s Sanaag,
Sool en Cayn58 tot hun grondgebied. Somaliland beschouwt
het vroegere Britse Somaliland als zijn territorium, terwijl
Puntland zijn grenzen bepaalt volgens clanaffiliatie.59 Vanaf
2002 zijn er gewapende conflicten tussen Somaliland en
Puntland.60 In deze periode slaagt Somaliland erin een
militair overwicht uit te bouwen. Hierdoor kan de overheid
in Hargeisa meer controle uitoefenen op de perifere
oostelijke regio’s, vooral in de regio Sool. Na verloop van
tijd vult Somaliland de militaire controle aan met
administratieve
diensten
en
bescheiden
ontwikkelingsinitiatieven. Dit versterkt, volgens Hoehne, de
aanvaarding door de lokale bevolking van een Somalilands
bestuur hoewel de burgers nog steeds een eenwording met
Somalië verkiezen.61

Illustratie 2: ontwikkelingen in de regio’s
Sool en Sanaag.

Somalilandse en Puntlandse troepen treffen elkaar
voornamelijk in de regio Sool rond Las Anod, in
Dhulbahante-clangebied, volgens het Institute for Security
Studies. De Warsangeli bewonen delen van de regio Sanaag
en zijn daarom minder vaak getuigen van dit soort
geweld.62 Het grensconflict geeft ook aanleiding tot
onafhankelijkheidsbewegingen
binnen
de
betwiste
gebieden. In 2009 richten Dhulbahante uit de regio Sool en
uit de stad Buuhoodle en omgeving (in het zuiden van
Toghdeer) de beweging Sool, Sanaag en Cayn (SSC) op.
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Door interne conflicten na 2011 valt de beweging uit elkaar.63
Het SSC wordt opgevolgd door de oprichting van de staat Khatumo (Khatumo State of Somalia) in
januari 2011. Khatumo installeert een regering, in Taleeh (regio Sool), die de Somalische Grondwet
respecteert. Tussen januari 2012 en maart 2013 zijn er gevechten tussen de Khatumo-milities en
het Somalilandse leger, voornamelijk in de regio Sool. Het uitblijven van militaire successen en
interne onenigheid binnen de Dhulbahante veroorzaken het einde van het Khatumo-bestuur. Een
kleine groep van Dhulbahante verkiest in augustus 2014 Ali Khalif Galaydh als president van de staat
Khatumo. Volgens Hoehne blijkt hij niet in staat de Dhulbahante te verenigen en te mobiliseren. Hij
neemt sinds 2017 deel aan vredesonderhandelingen met de Somalilandse regering die resulteren in
een akkoord in oktober 2017.64
Naast de Dhulbahante wonen ook de Warsangeli in de betwiste gebieden. Volgens Hoehne
onderhouden zij relatief goede relaties met zowel Hargeisa (Somaliland) als Garowe (Puntland). Deze
clan claimt in 2007 haar grondgebied als de “Makhir State”.65
Sinds 2006 zijn er conflicten met de Puntlandse regering over de ontginning van grondstoffen uit het
Galgala-gebergte, het thuisgebied van de Warsangeli. AS maakt gebruik van deze instabiliteit om
zich in dit gebergte te vestigen.66
Zowel Puntland als Somaliland hebben een militaire en administratieve vertegenwoordiging in de
betwiste gebieden. Toch worden veel steden bestuurd door de lokale clans: de Warsangeli in het
noorden, de Dhulbahante in het zuiden.67

2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Somaliland
Verschillende bronnen geven aan dat de veiligheidssituatie in Somaliland stabiel is.68 De regio waarin
de grootste steden gelegen zijn (Boroma-Hargeisa-Berbera-Burao) is relatief veilig, volgens een
onderzoek van november 2019 van het Combating Terrorism Center at Westpoint (CTC), een
Amerikaanse militair onderzoeksinstituut. De grensstreek tussen Somaliland en Puntland is
kwetsbaar voor infiltratie door AS en in mindere mate door ISS. 69
Omwille van onenigheid tussen de politieke partijen70 worden in november 2019 de verkiezingen
voor het tweekamerparlement, gepland in december 2019, voor de zesde keer uitgesteld.71 De
verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Lagerhuis) zijn voorzien in 2022, deze
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van de Guurti (Hogerhuis) in 202372. Het uitstel zorgt voor ontevredenheid bij de oppositie, bij
burgerbewegingen en internationale ontwikkelingspartners.73 In december 2019 komen de president
en de oppositiepartijen tot een akkoord over de aanstelling van een kiescommissie, maar de
implementatie hiervan laat op zich wachten.74
Op politiek gebied ondernemen de Somalische en de Somalilandse presidenten enkele
toenaderingspogingen.75 Begin februari 2020 ontmoeten de presidenten van Somaliland en Somalië
elkaar voor de eerste keer sinds 2015 in Addis Ababa, Ethiopië.76 Details over de uitkomst van deze
ontmoeting zijn niet bekend.77 Enkele dagen later, op 13 februari 2020, verontschuldigt Farmajo zich
publiekelijk bij Somaliland voor de gruwelijkheden gepleegd tijdens het regime van Siad Barre.
President Bihi aanvaardt deze excuses maar wijst een voorstel van president Farmajo af voor een
bezoek aan Hargeisa.78 De secretaris-generaal van de VN besluit in februari 2020 dat er
lovenswaardige inspanningen geleverd zijn om de dialoog tussen de federale overheid en Somaliland
te bevorderen.79
In september 2019 herroept president Bihi het omstreden akkoord dat zijn voorganger met de VAE
had gesloten over de bouw van een militaire basis in Berbera.80 De basis zal worden omgebouwd tot
een civiele luchthaven.81 In maart 2020 laat de regering van de VAE weten dat ze de constructie van
hun militaire basis in Somaliland geannuleerd heeft.82
In september 2019 erkent Saudi-Arabië het Somalilandse paspoort. Volgens een artikel van Radio
Kulmiye kwam deze beslissing nadat Qatar de toestemming kreeg om een haven uit te bouwen in
Hobyo, in de federale lidstaat (Federal Member State, FMS) Galmudug. Saudi-Arabië gebruikt deze
stap om de invloed van Qatar in Somalië om te buigen.83
Wat de veiligheidssituatie in Somaliland betreft, registreert ACLED van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 in
totaal 31 gewelddadige incidenten waarbij 51 dodelijke slachtoffers vallen.84 In november 2019 leidt
een succesvolle bemiddeling door oudsten en veiligheidsdiensten tot de overgave van de gewapende
militie Awale, onder leiding van de clanleider Suldan Wabar. Deze anti-regeringsmilitie viel in oktober
2019 een politiekantoor aan in de stad Borama in de regio Awdal.85
Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus neemt Somaliland in maart 2020 maatregelen:
alle sociale ontmoetingsplaatsen (zoals theehuizen en scholen), grensposten en havens (behalve
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deze in Berbera) worden gesloten.86 Op 31 maart 2020 kondigt de minister van Gezondheid, Omar
Abdi Abdilhai, de eerste twee besmettingen aan.87

2.2. Puntland
De Zweedse COI-dienst Migrationsverket omschrijft, in juli 2019, de veiligheidssituatie in Puntland
als relatief stabiel op enkele kleine gewelddaden na, vooral in de vorm van gerichte moorden in
Bosaso en Galkayo. In Garowe is er geen sprake van kleine gewelddaden, waarschijnlijk vanwege de
hogere aanwezigheid van de veiligheidstroepen.88 De politieke impasse blijft tussen de federale
overheid en de lidstaten, waaronder Puntland, voortduren, aldus de secretaris-generaal van de VN,
ondanks inspanningen van de internationale gemeenschap om de verschillende partijen rond de tafel
te krijgen.89 Tijdens zijn bezoek aan president Deni begin maart 2020 dringt de speciale
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, James Swan, aan op het vinden van een
consensus met de overheid in Mogadishu om zo de impasse ter doorbreken.90
Volgens het rapport van de secretaris-generaal van de VN van februari 2020 zijn de betrekkingen
tussen Puntland en Somaliland stabiel ondanks hun concurrerende belangen in de betwiste
gebieden.91 In juli 2019 beslist de Puntlandse minister van Financiën hoge importbelastingen te
heffen op goederen uit Somaliland.92
ACLED registreert 182 gewelddadige incidenten met in totaal 223 dodelijke slachtoffers in Puntland
van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020.93
Wat het terreurgeweld betreft, claimt en/of voert ISS enkele aanvallen uit.94 Ook perst de
terreurgroep zakenlui af in de stedelijke gebieden in een poging om de afgelegen bergen in Puntland
te verlaten. Wanneer deze handelaars het vereiste bedrag niet kunnen betalen, beantwoordt ISS dit
met geweld.95 United States Africa Command (US AFRICOM) bestookt de islamistische strijders met
luchtaanvallen. Hierbij vallen soms burgerslachtoffers, volgens The Bureau of Investigative
Journalism (TBIJ), een Britse ngo.96 De secretaris-generaal van de VN stelt in augustus 2019 dat
deze luchtaanvallen de verminderde activiteit van deze terreurgroep kan verklaren.97
Verschillende bronnen stellen dat AS aan het heropleven is.98 De terreurgroep voert tijdens de
verslagperiode ook aanslagen uit.99 Volgens het jaarrapport van USDOS over 2019, zijn er ook
gevechten tussen AS en clanmilities in Puntland.100 Puntland executeert op 13 november 2019 vijf
leden van AS en ISS. De vijf werden ter dood veroordeeld door een militaire rechtbank in Bosaso
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voor hun lidmaatschap van deze terreurgroepen.101 The New York Times schrijft, in juli 2019, dat
Qatar een rol heeft gespeeld in het terreurgeweld in de havenstad Bosaso met als doel de VAE uit de
havenstad te verdrijven en hun eigen invloed te vergroten.102 Qatar en de federale overheid
verwerpen deze beschuldiging.103
Het feit dat de federale overheid de clanmilities en de regionale en nationale legers niet controleert,
belemmert de veiligheidssituatie, zo stelt de Bertelsmann Stiftung in het jaarrapport van 2020.
Hierdoor ontstaat het risico dat leden van deze groepen zich bezighouden met afpersing,
wegversperringen opwerpen, hun diensten verkopen aan particulieren of partij kiezen in
gewelddadige conflicten.104
Op 19 april 2020 kondigt de Puntlandse minister van Gezondheid het eerste coronaslachtoffer aan.105
Volgens een rapport van de internationale denktank Carnegie vermindert het geweld, vooral vanwege
AS, niet door de pandemie. Die zorgt evenmin voor een heropstart van de gesprekken tussen de
centrale regering en de federale lidstaten. Integendeel, Carnegie meent dat de coronapandemie de
stappen die de FGS moet ondernemen om het conflict op te lossen zal vertragen of verstoren. Om
de verspreiding van het virus tegen te gaan, neemt de overheid maatregelen die het land isoleren.
De sluiting van het luchtruim op 19 maart 2020 zorgt voor een exodus van internationaal
(diplomatiek) personeel. Hierdoor zal Somalië de politieke en humanitaire uitdagingen en de
veiligheidskwesties het hoofd moeten bieden met minder internationale steun dan op enig ander
moment sinds de oprichting van zijn fragiele regering.106

2.3. De betwiste gebieden
Het jaarrapport van de Bertelsmann Stiftung van 2020 stelt dat noch Somaliland noch Puntland echte
controle uitoefent op de betwiste gebieden.107 De spanningen in de betwiste gebieden blijven
voortduren met verschillende gewapende confrontaties tot gevolg.108 De troepen van zowel Puntland
als Somaliland bevinden zich in een standoff en bemiddeling is tot dusver mislukt.109 Wat het geweld
in de betwiste gebieden betreft, registreert ACLED van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 60 gewelddadige
incidenten met in totaal 100 dodelijke slachtoffers.110
Op 3 juni 2019 worden zeventien gedetineerden uitgewisseld tussen Puntland en Somaliland, met de
hulp van het Internationale Comité van het Rode Kruis (International Committee of the Red Cross,
ICRC), die gevangen genomen waren tijdens de gevechten in de stad Tukaraq in mei 2018.111
In de regio Sanaag neemt in 2019 de militarisering toe in het clangebied van de Warsengeli.112 Deze
clan heeft altijd relaties onderhouden met zowel Puntland als Somaliland en verzet zich tegen het
inzetten van strijdkrachten in hun gebied. Wanneer in 2019 Somalilandse troepen zich in het oosten

Intelligence Briefs (Goldberg), 13/11/2019, url
The New York Times (Bergman R., Kirkpatrick D. d.), 22/07/2019, url; Saudi Gazette, 30/07/2019, url
103
Al Jazeera, 23/07/2019, url; Garowe Online, 23/07/2019, url
104
Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, p. 7, url
105
Morad News (@MoradNews), 19/04/2020, url
106
Carnegie (Blanc Bartulac T.), 14/04/2020, url
107
Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, p. 5, url
108
UN Security Council, 15/11/2019, p. 4, url; UN Security Council, 15/08/2019, pp. 3-4, url; Bertelsmann
Stiftung, 29/04/2020, p. 5, url
109
Bertelsmann Stiftung, 29/04/2020, p. 34, url
110
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 16/05/2020, url
111
UN Security Council, 15/08/2019, p. 3, url; ICRC, 03/06/2019, url
112
Institute for Security Studies (Mahmood O. S.), 11/2019, pp. 2, 13, url
101
102

Pagina 18 van 70
CG – 825b N

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland
30 juni 2020

van de regio Sanaag stationeren, komt het er tot gevechten met Puntlandse troepen in mei en
augustus 2019 en in februari 2020. Deze gevechten zijn kleinschalig in vergelijking met het geweld
rond de stad Tukaraq in 2018. Als teken van verzet tegen de Somalilandse troepen, lopen
verschillende politici en enkele manschappen die behoren tot de Warsangeli over van de Somalilandse
naar de Puntlandse overheid waardoor de positie van Somaliland verzwakt, volgens onderzoek van
het Institute for Security Studies van november 2019.113
Tijdens de verslagperiode hebben er ook gewelddadige incidenten plaats in de regio Sool. Op 2 maart
2020, bijvoorbeeld, ontploft een autobom in de stad Las Anod waardoor twee rechters om het leven
komen.114 Het staakt-het-vuren van 2018 in Tukaraq houdt stand tot maart 2020 wanneer opnieuw
gevechten tussen Puntlandse en Somalilandse troepen uitbreken.115
Naast de confrontaties tussen de Puntlandse en Somalilandse troepen in het oosten van Sanaag, zijn
er, volgens een onderzoek van het Institute for Security Studies van november 2019, een aantal
andere potentiële risico’s voor de toename van de onveiligheid in het gebied, waaronder de
activiteiten van gewapende milities en clantwisten.116 In het grensgebied vinden verschillende
gevechten plaats tussen lokale clanmilities. Het is niet altijd duidelijk of deze milities verbonden zijn
aan Somaliland of Puntland, of onafhankelijk opereren. Deze conflicten zijn, volgens de Bertelsmann
Stiftung, low-level en worden opgelost door bemiddeling door gemeenschapsoudsten. 117 Na de
afkondiging van de noodtoestand in drie westelijke districten in de regio Sanaag als gevolg van een
terugkerend conflict tussen rivaliserende clans, heft president Bihi deze in juni 2019 na twee
maanden op. Begin juli 2019 breekt in die districten opnieuw interclangeweld uit waarbij achttien
burgerdoden vallen.118 Eind april 2020 lanceert het Somalische leger een ontwapeningsactie gericht
tegen de rivaliserende clans in de regio Sanaag. De plaatselijke bevolking protesteert tegen deze
maatregel.119 USDOS meldt in 2019 geweld tussen verschillende clans over de toegang tot water en
land in de regio Sool. Wraakmoorden vinden er ook plaats.120
Gewapende milities zijn tijdens de verslagperiode ook verantwoordelijk voor geweld. Op 5 augustus
2019, bijvoorbeeld, valt een gewapende groep, die ijvert voor de staat Khatumo, een politiekantoor
aan in Las Anod, hoofdstad van de regio Sool.121 Na bemiddeling door de oudsten sluiten begin
januari 2020 de Somalilandse overheid en kolonel Arre, die in 2018 overliep van Somaliland naar
Puntland, een vredesakkoord. De overeenkomst maakt een eind aan een twee jaar lange rebellie.
Kolonel Arre gaat akkoord met de opname van zijn militieleden in het Somalilandse leger. Hijzelf
gaat in ballingschap.122
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3. Strijdende partijen
3.1. Somaliland
3.1.1. De veiligheidsdiensten
Volgens een rapport gepubliceerd in 2017 op basis van een onderzoeksmissie van de Duitse en
Zwitserse migratiediensten (Bundesamst für Fremdenwesen und Asyl, BFA & Staatssekretariat für
Migration, SEM, hierna: BFA/SEM) zijn de voornaamste veiligheidsdiensten in Somaliland: het
Somalilandse leger (Somaliland Army, SLA), de Somalilandse politie (Somaliland Police, SLP), de
Rapid Reaction Unit (RRU) en de kustwacht (Somaliland Coast Guard, SLCG).123
Door het VN-wapenembargo van 1992 tegen Somalië124 beschikken de Somalilandse kustwacht en
politie niet over geavanceerd wapentuig.125 De VN heeft het wapenembargo wel versoepeld maar
niet voor de Somalilandse troepenmacht.126 Somaliland heeft geen luchtmacht, helikopters of drones
en de veiligheidsdiensten hebben, volgens een onderzoek van CTC van november 2019, minimale
budgetten ter beschikking.127 Rekruten voor zowel het SLA als de SLP moeten hun eigen wapen
kopen vooraleer ze in dienst treden.128
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in het Algemeen Ambtsbericht van maart
2020 dat het veiligheidsapparaat in Somalialand effectief is.129 Freedom House stelt dat de politie en
veiligheidsdiensten in Somaliland in 2019 gebruik maken van buitensporig geweld.130
3.1.1.1. Somaliland Army (SLA)
De Somalilandse president is de opperbevelhebber van het SLA. Volgens bronnen geciteerd in het
rapport van BFA/SEM van 2017 wordt het leger geleid vanuit een centraal commando in Hargeisa en
zijn er daarnaast regionale commandanten. De exacte getalsterkte is onbekend maar er zijn
waarschijnlijk vier of vijf divisies actief.131 De geraadpleegde bronnen vermelden cijfers tussen de
8.000 en 15.000 manschappen.132 Het leger beschikt ook over een inlichtingendienst.133
De soldaten zijn relatief gedisciplineerd en overtredingen worden meestal vervolgd en bestraft. De
verloning is laag maar de lonen worden regelmatig uitbetaald. Bij het optreden in clanconflicten is
het SLA-neutraal, aldus de BFA/SEM. Een bevel heft gewoonlijk de clansolidariteit op.134 Volgens de
conflictantropoloog Hoehne is het SLA een clan-inclusive force: het bevat leden van de Dir, Darood,
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en Isaaq. Het merendeel van de manschappen behoort, net zoals het gros van de Somalilandse
bevolking, tot de clan van de Isaaq.135
In maart 2018 laat de Somalilandse president weten dat, in het kader van de bouw van hun militaire
basis in Berbera, de VAE ook opleidingen zal geven aan het Somalilandse leger. 136 In september
2019 wordt het akkoord met de VAE herroepen. De VAE leggen de bouw van hun militaire basis
hierdoor stil.137 Cedoca vond geen informatie binnen het afgesproken tijdsbestek over de gevolgen
van deze breuk voor de door de VAE beloofde logistieke steun aan het SLA.
3.1.1.2. Somaliland Coast Guard (SLCG)
De kustwacht valt onder de autoriteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze heeft ongeveer
700 personeelsleden in dienst, volgens een rapport van de Wereldbank. 138 Ze beschikt ook over een
inlichtingendienst.139 De European Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP Somalia) en het
Verenigd Koninkrijk (VK) geven opleidingen aan deze veiligheidsdienst.140 Door het gebrek aan
middelen kan de kustwacht niet patrouilleren langs de hele kustlijn tot aan Puntland. Hierdoor
smokkelen zowel AS als ISS mensen en materiaal naar Somaliland via de kleine havens in
Puntland.141
3.1.1.3. Somaliland Police (SLP)
De president is de opperbevelhebber van de politie. Hij benoemt of ontslaat de bevelhebber van de
politie en zijn adjuncten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is de bevoegde autoriteit.142 De SLP
beschikt over gespecialiseerde departementen zoals het Criminal Investigation Department (CID)143
of de Special Police Unit (SPU) die expats, kantoren en gastverblijven van internationale ngo’s
beschermt.144 De Rapid Response Unit (RRU) is bevoegd voor terrorismebestrijding en uitgerust met
beter materiaal dan de andere politionele departementen.145 De Somalilandse politie en de SPU
worden opgeleid door het VK.146
Volgens een onderzoek van de Britse denktank Royal United Services Institute for Defense and
Security Studies (RUSI) is de Somalilandse politie de meest ontwikkelde politiedienst van Somalië.147
Exacte gegevens over de getalsterkte zijn er niet. De geraadpleegde bronnen schatten het aantal
manschappen tussen de 3.000 en 6.000.148 In de grote steden is de politie onderbemand en beschikt
ze niet over de nodige faciliteiten.149 Volgens RUSI is een significant deel van het politiekorps
ongeletterd of ongeschikt. De meeste agenten genoten een basisopleiding.150 De ngo Somaliland Non
State Actors Forum (SONSAF) stelt in september 2018 dat de politie in het algemeen de nodige
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faciliteiten en opleidingen mist om kwaliteitsvolle diensten te bieden aan de burger.151 Hoewel de
politie uit iedere clan en elk gebied rekruten aanwerft, komen de agenten vooral van de Isaaq-clan
uit de regio van Hargeisa.152
VAE geeft opleidingen aan de Somalilandse politie.153 De SLP werkt samen met de politie van ZuidWales en andere Britse politiediensten.154

3.1.2. Terreurgroepen
De relatieve stabiliteit in Somaliland maakt deze regio minder kwetsbaar voor aanvallen van AS en
ISS. Volgens de Somalilandse veiligheidsdiensten hebben burgers Somaliland verlaten om zich aan
te sluiten bij beide groeperingen, hetzij in Somalië hetzij bij zusterorganisaties in Jemen. 155
3.1.2.1. Al-Shabaab (AS)
Harakaat al-Shabaab al-Mujahideen156, kortweg al-Shabaab (AS), is een salafistische, jihadistische
groepering, sinds 2006 actief in Somalië. AS wil een islamitisch, theocratisch regime invoeren
gebaseerd op een rigide interpretatie van de sharia.157 Sinds 2008 heeft AS geen enkele
terreuraanslag uitgevoerd in Somaliland. De terreurgroep heeft wel informanten en agenten
(operatives) in zowel de stedelijke als de rurale gebieden.158 Vanda Felbab-Brown, onderzoeker aan
The Brookings Institution159, stelt dat AS een militaire operationele capaciteit heeft in Somaliland.160
ACLED registreert twee wapenfeiten tussen AS en veiligheidstroepen in Somaliland tijdens de
verslagperiode.161
AS bleek tot dusver niet in staat voet aan de grond te krijgen in Somaliland. De Somalilandse regering
slaagt er immers in de pogingen van de terreurgroep om zichzelf in de lokale gemeenschappen te
verankeren te verstoren. Ondanks de budgettaire en logistieke tekorten bestrijden zowel het leger
als de politie AS met succes. Dit is mede te danken aan efficiënte het werk van de
inlichtingendiensten, onder meer via informele netwerken, ingebed in de lokale gemeenschappen in
heel Somaliland, die de vroegtijdige opsporing van veiligheidsproblemen toelaat. 162 In Somaliland is
er een sterke sociale controle, volgens een vertrouwelijke bron van het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken. Een community watch-systeem is er in gebruik.163
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3.1.2.2. Islamitische Staat van Irak en de Levant in Somalië (ISS)
Volgens de Somalische inlichtingendienst (National Intelligence and Security Agency, NISA) heeft
ISS banden met mensensmokkelaars in Somaliland. ISS beschouwt deze regio als een verzamel- en
transitiezone voor nieuwe rekruten. De autoriteiten in Somaliland rapporteren dat ISS leden heeft
gerekruteerd om te werken als facilitators. ISS heeft bedrijven opgericht om hun activiteiten te
financieren en de steun via Libië en Syrië te kanaliseren. De overheid meldt dat verschillende
Somalilandse strijders erin geslaagd zijn ISS te bereiken in Puntland, aangemoedigd door onlinerekruteerders. Anderen worden aangespoord om geld te geven. Somaliland is ook een tijdelijke halte
voor ISS-strijders onderweg naar Puntland. Deze ISS-leden komen uit Djibouti, Ethiopië, Irak en
Syrië of uit andere delen van Somalië.164

3.1.3. US AFRICOM
US AFRICOM is de militaire bevelstructuur van de VS voor Afrika. In de strijd tegen het terrorisme
voert US AFRICOM sinds 2007 luchtaanvallen op AS- en ISS-doelwitten in Somalië.165 Bij deze
luchtaanvallen worden enkel drones ingezet. Volgens Stig Jarle Hansen, expert inzake jihadistische
groeperingen, is deze strategie gunstig gebleken bij de terrorismebestrijding in Pakistan en Jemen,
maar bracht ze in Somalië nog geen echte strategische overwinningen. 166 De Somalië-expert Ken
Menkhaus en de voormalige veiligheidsadviseur Hussein Sheikh Ali bevestigen dit in januari 2020 in
een interview met The Washington Post.167 Onder de Amerikaanse president Trump is het aantal
luchtaanvallen toegenomen, met in 2019 het hoogste aantal droneaanvallen in Somalië ooit, namelijk
63.168 Tijdens de verslagperiode voert US AFRICOM droneaanvallen uit op voornamelijk ISSdoelwitten in het Golisgebergte in de districten Burco en Owdweyne in de regio Toghdeer. 169 US
AFRICOM verklaart minstens 39 luchtaanvallen in Somalië te hebben uitgevoerd in de eerste vier
maanden van 2020. Dit is een toename in vergelijking met vorige jaren. Terwijl de VN aandringt op
een globaal staakt-het-vuren in het kader van de strijd tegen het coronavirus, gaan de luchtaanvallen
van US AFRICOM tegen AS voort.170

3.1.4. Milities
Het rapport van de BFA/SEM van 2017 meldt dat iedere clan zijn eigen militie heeft. 171 De Zweedse
COI-dienst Migrationsverket meldt in een rapport van juli 2019 dat de burgers in Somaliland te
maken krijgen met hevige gevechten en geschillen tussen verschillende clanmilities.172
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3.2. Puntland
3.2.1. Veiligheidsdiensten
Vanda Felbab-Brown stelt in een onderzoek van 2020 dat Puntland al geruime tijd een gastheer is
voor verschillende milities. Vandaag zijn dat de Darawish en milities die opgericht werden door
internationale beveiligingsbedrijven, zoals de huidige Puntland Maritime Police Force (PMPF).173
De Somalische Grondwet verbiedt federale lidstaten bevel te voeren over een eigen leger. Hierdoor
hebben enkele lidstaten, waaronder Puntland, de paramilitaire militie Darawish omgedoopt tot een
“speciale politie-eenheid”.174
In januari 2020 verklaart president Deni dat enkel Puntlandse troepen mogen opereren op het
Puntlandse grondgebied. De president verwerpt ook de plannen voor de integratie van de regionale
strijdkrachten in het Somalische leger. Volgens Deni kan er geen nationaal leger worden gevormd
vooraleer er een aanvaardbare nationale regering werkzaam is.175
De Puntlandse Grondwet stelt dat Puntland drie veiligheidsdiensten heeft: de politie, de custodial
corps (enkel actief in het gevangeniswezen) en de Darawish.176
US AFRICOM en de politie van de United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) zijn ook
actief in Puntland.177 De vredesmacht van de Afrikaanse Unie (African Union Mission in Somalia,
AMISOM) niet.178
3.2.1.1. Darawish
Puntland heeft zijn eigen onafhankelijke defensiemacht, de Darawish, die uit een vooroorlogse
paramilitaire politie-eenheid is ontstaan.179 Het gaat om een paramilitaire strijdkracht die qua
takenpakket en capaciteit het midden houdt tussen een leger en een politiedienst.180 Deze
strijdkracht telt 3.000 strijders, volgens gegevens verzameld in 2017 door de Wereldbank en
onderzoekers van de BFA/SEM.181
De Darawish voert zowel militaire als politionele taken uit, opereert onafhankelijk van het SNA en
staat onder de directe leiding van de president van de federale lidstaat. De Darawish-eenheden zijn
niet erkend in de nationale veiligheidsarchitectuur. Hierdoor ontvangen deze eenheden geen steun
van de internationale donors en zijn ze logistiek volledig afhankelijk van de federale lidstaat waar ze
voor werken.182 Het onderzoekscentrum Jamestown Foundation stelt dat de Darawish een
paramilitaire strijdkracht is die deel uit maakt van de PDF.183

UN University (Felbab-Brown V.), 22/01/2020, p. 133, url
UN University (Felbab-Brown V.), 22/01/2020, p. 127, url
175
Hiiraan, 03/01/2020, url
176
Sciences Po - Centre de Recherches Internationales (Marchal R.), 05/2010, p. 35, url; Norwegian University
of Life Sciences (Adam A.), p. 26, 2018, url
177
UNSOM, laatste update: 2020, url
178
PolGeoNow, 13/08/2019, url
179
Danish Institute for International Studies (Albrecht P.), 11/20105, url
180
The World Bank, 15/01/2017, p. 28, url; UN University (Felbab-Brown V.), 22/01/2020, p. 127, url
181
The World Bank, 15/01/2017, p. 32, url; BFA, SEM, 08/2017, p. 87, url
182
UN University (Felbab-Brown V.), 22/01/2020, p. 127, url
183
The Jamestown Foundation (Horton M.), 10/03/2017, url
173
174

Pagina 24 van 70
CG – 825b N

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland
30 juni 2020

In het kader van de nationale veiligheidsarchitectuur, die onder meer alle regionale strijdkrachten
wil integreren in het nationale leger, voegen 2.400 Puntlandse Darawish-strijders zich in december
2017 bij het SNA.184 Achttien maanden later ontvangen deze Darawish nog steeds geen soldij van
de centrale overheid. Om deze soldaten gunstig te stemmen, roept president Deni hen begin 2020
terug en wijst hen toe aan een speciale politiemacht onder zijn directe controle.185
3.2.1.2. Puntland Security Force (PSF)/ Puntland Defense Force (PDF)
De Puntland Security Force (PSF) werd opgericht door de VS als een private auxiliary group, volgens
Vanda Felbab-Brown, en is beter getraind en uitgerust dan de Darawish.186 De strijdmacht bestaat
uit antiterroristische elitetroepen gebaseerd in Bosaso.187 De getalsterkte wordt door de VN geschat
op 600 soldaten,188 en volgens Felbab-Brown op ongeveer 1.000 man.189 Volgens het
onderzoekscentrum Jamestown Foundation is de PSF ook gekend als de Puntland Defense Force
(PDF).190
De PSF rapporteert rechtstreeks aan de president en staat onder beperkt parlementair toezicht. De
PSF beheert ook de detentiecentra in Bosaso. Volgens getuigenissen verzameld door het VNexpertenpanel is er in deze gevangenissen sprake van systematische folteringen en onmenselijke
behandelingen van terreurverdachten, waaronder ook kinderen. 191
Een voormalige PSF-soldaat getuigt in augustus 2018 in Garowe Online over de corruptie en
nepotisme binnen het leger.192 Volgens een rapport gepubliceerd door het privé-veiligheidsbedrijf
Garda in maart 2019 beïnvloeden de achterstallige lonen de werking van de PSF en draagt dit bij tot
de verslechtering van de veiligheidssituatie in het noordoosten.193
3.2.1.3. Puntland Police Forces (PPF)
De Puntlandse politie (Puntland Police Forces, PPF) telt 3.610 agenten, volgens onderzoek van
BFA/SEM in 2017. Deze veiligheidsdienst kampte in het verleden met betalingsachterstand van haar
personeel. De Puntlandse politie rekruteert haar agenten uit de lokale clanmilities en ontplooit hen
in de gebieden waaruit ze afkomstig zijn. Dit wordt door het BFA/SEM-onderzoeksteam gezien als de
belangrijkste oorzaak voor de relatieve vrede in Puntland. 194
De politieagenten worden centraal opgeleid met ondersteuning van, onder andere, het United Nations
Development Programme (UNDP). De Puntlandse politie is er tot op zekere hoogte in geslaagd het
belang van clanallianties binnen de hiërarchie terug te dringen. Hierdoor heeft de Puntlandse politie
een relatief goed werkende commandostructuur tot op het niveau van de politiekantoren, aldus een
expert militaire strategie gecontacteerd door het BFA/SEM-team. Iedere regio wordt geleid door een
politiecommissaris. Ook in de meer afgelegen districtssteden zijn agenten aanwezig.195
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In de havenstad Bosaso is de havenpolitie, de Bosaso Port Police, actief.196 Deze telt 200
personeelsleden, volgens een rapport van de Wereldbank van oktober 2017.197
Net zoals in Somaliland beschikt de Puntlandse politie over de zogeheten Special Police Units. Deze
eenheden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van internationale organisaties en ngo’s. 198 De
Puntlandse politie heeft ook een goed getrainde Rapid Reaction Force die gestationeerd is in
Garowe.199
3.2.1.4. Puntland Maritime Police Forces (PMPF)
De Puntland Maritime Police Forces (PMPF) is een elite-eenheid en opereert vanuit basissen langs de
Puntlandse kust, namelijk in Bosaso, Hafun, Iskushuban, Eyl, Bargal, Garowe, Galaga en Sugure. 200
Deze militie is aanvankelijk opgericht door de VAE om de illegale visvangst en piraterij te
bestrijden.201 Volgens een onderzoek uit 2018 spitst de PMPF zich, samen met de PSF en de
Puntlandse inlichtingendienst, toe op terrorismebestrijding.202 De US Special Operations Forces en
de VAE roepen de hulp van de PMPF in bij de strijd tegen de terreurgroepen in Puntland. 203
Felbab-Brown stelt in haar onderzoek van 2020 dat deze militie ook verwikkeld is in de Puntlandse
politiek en clanrivaliteiten. Zo functioneert de PMPF ook als een presidentiële wacht van de vorige en
de huidige president die wordt ingezet tegen de politieke oppositie en handelsrivalen. De PMPF heeft
zich bovendien in Bosaso verschillende politionele functies toegeëigend onder het mom van antipiraterijoperaties. Door deze uitgebreide bevoegdheden komt het PMPF in conflict met de Puntlandse
politie.204
De modus operandi van deze eenheid leidt soms tot mensenrechtenschendingen. Bij huiszoekingen
vallen soms burgerdoden omdat de PMPF geen onderscheid maakt tussen onschuldige burgers en
criminelen. Ook worden burgers soms dagenlang zonder een formele klacht gevangengehouden.205
De PMPF wordt gefinancierd door de VAE die hierdoor inspraak hebben bij de inzet van deze
troepen.206 Het soldij van de PMPF-troepen wordt regelmatig uitbetaald.207 De geraadpleegde
bronnen schatten de getalsterkte van het PMPF erg verschillend in, tussen de 80 en de 1.200
personen.208
3.2.1.5. Puntland Intel and Security Agency (PISA)
Het Puntland Intel and Security Agency (PISA) wordt ingezet in operaties tegen de terreurgroepen
in de lidstaat.209 De inlichtingendienst arresteert willekeurig burgers en houdt ze voor een langere
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periode in hechtenis zonder formele aanklacht of toegang tot juridische bijstand of familie, volgens
HRW’s beschrijving van de mensenrechtensituatie in 2018.210 De inlichtingendienst sluit ook
kinderen, verdacht van banden met AS, op. In sommige gevallen worden kinderen gefolterd bij de
ondervraging door het PISA.211 President Deni duidt in september 2019 Muktar Mohammed Hassan
alias Jeyte aan als nieuwe directeur van het PISA.212
3.2.1.6. Galgala Police
In 2014 richt de Puntlandse overheid de politie-eenheid van Galgala op. Deze strijdkracht bestaat uit
200 politiemannen, voornamelijk van de clan van de Warsangeli die Galgala als thuisgebied heeft.
Deze eenheid is opgeleid door de PSF.213 Cedoca vond in de geraadpleegde bronnen geen verdere
informatie over deze politie-eenheid.
3.2.1.7. Liyu-politie
De Ethiopische Liyu-politie (liyu: Amhaars voor “speciaal”) is een paramilitaire eenheid, opgericht
voor terrorismebestrijding.214 De Liyu-politie is langs de grens met Somalië actief maar enkel
officieus. Eenheden van deze troepen steken soms de grens over en trekken zich dan opnieuw terug.
Meestal verblijven ze maar kort op Somalisch grondgebied. De Liyu-politie bekampt niet enkel AS
tijdens haar acties. Ze gebruikt deze operaties soms als dekmantel om de grensmigratie van
veehouders te bestrijden.215 De secretaris-generaal van de VN stelt in maart 2020 dat de Liyu-politie
zich in Somalië schuldig maakt aan ernstig geweld tegen kinderen waaronder moord, verminking en
seksueel geweld.216

3.2.2. Terreurgroepen
3.2.2.1. Al-Shabaab (AS)
AS is in het noorden van Puntland gekend onder verschillende namen: Al Shabaab Northeast (ASNE),
Mujahidin of the Golis Mountains, of de Galgala-militie.217 AS is, volgens verschillende bronnen, de
grootste bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid in Somalië.218
Wat de getalsterkte van AS betreft zijn er geen exacte cijfers voorhanden in de geconsulteerde
bronnen.219 De BBC schat in januari 2020 het aantal AS-militanten in Somalië tussen de 5.000 en
7.000.220 Volgens Christopher Anzalone, een expert inzake jihadistische groeperingen in Oost-Afrika,
zijn er naar schatting 450 tot 500 AS-strijders actief in Puntland.221
Ondanks de anti-terreuracties blijft AS de machtigste militaire en politieke actor in Somalië. Sinds
2018 is de groep in een stroomversnelling geraakt en heeft zij haar politieke verankering verdiept.222
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AS heeft een militaire operationele capaciteit in het noorden van Puntland en is aanwezig in het
zuiden van deze federale lidstaat. De terreurgroep blijft erg mobiel, flexibel, goed opgeleid en zeer
goed georganiseerd. Ze heeft enkele grote opleidingsfaciliteiten in Puntland.223 AS heeft in de
afgelopen twee jaar een verfijnd afpersingssysteem uitgebouwd over het hele land. 224
Het Galgala-gebergte is sinds 2011 een schuilplek voor AS-strijders die Zuid- en Centraal-Somalië
ontvluchtten om zich te hergroeperen.225 Volgens het Amerikaanse veiligheidsanalysebureau Critical
Threats wil AS zijn basis in dit gebergte behouden omdat die toegang geeft tot netwerken voor
wapensmokkel. De terreurgroep valt hiervoor de Puntlandse veiligheidsdiensten aan langs de weg
tussen de administratieve hoofdstad Garowe en het commerciële centrum van Bosaso.226
AS voert agressieve gedwongen rekruteringscampagnes uit in delen van de regio Bari.227 Tijdens de
verslagperiode pleegt AS onder meer een zelfmoordaanslag in Garowe en valt de terreurgroep een
militaire basis aan in de regio Bari.228
3.2.2.2. Islamitische Staat van Irak en de Levant in Somalië (ISS)
In 2015 richt voormalig AS-lid Abdulqadir Mumim de Islamitische Staat in Irak en de Levant in
Somalië (ISS) op in de lidstaat Puntland.229 De invloed van ISS beperkt zich niet tot die regio. In
2016 voert een klein pro-ISS-netwerk aanslagen uit in Mogadishu, aldus professor Hansen.230 Tussen
eind 2018 en april 2019 worden enkele vooraanstaande figuren van ISS vermoord. Hierdoor profileert
Abdirashid Luqmaan zich als de facto leider van deze IS-factie. Mumim blijft de rol van emir en
spirituele leider vervullen.231 ISS is gestructureerd volgens clanlijnen en haalt de meeste rekruten
uit de clan van zijn leider, de Ali Salebaan. ISS heeft een aantal personen vermoord die verbonden
zijn aan de FGS, meestal in Bosaso. AS en ISS waren eind 2018 betrokken bij zware gevechten op
verschillende locaties.232
Het district Iskushuban in de regio Bari is de thuisbasis van ISS en doet dienst als trainingsbasis en
wapenopslagplaats.233 Deze terreurgroep koopt haar wapenarsenaal aan in Jemen.234 Het gehucht
Timiirshe (30 km van Iskushuban) is ook een ISS-gezind gebied.235 Volgens het expertenpanel van
de VN voor Somalië zijn Dhasaan, S’Ir Mirale, Garaar, Dharaar, Shebaab en Harti Deeq/Buqu
strongholds van ISS in de regio Bari.236 Felbab-Brown stelt dat ISS ook zogenaamde safe havens
heeft in de strategische havenstad Bosaso.237
Het aantal ISS-strijders wordt op een 100 à 200 man geschat. In juni 2019 stelt Samantha Reho, de
woordvoerder van US AFRICOM, dat het aantal leden gestegen is tot een 300-tal die zich
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voornamelijk in Puntland bevinden.238 Het VN-expertenpanel bevestigt in november 2019 deze
stijging.239 Tijdens de verslagperiode publiceert ISS op verschillende tijdstippen beeldmateriaal van
trainingen van rekruten, waaronder strijders uit Jemen en Irak, in hun opleidingskampen in Puntland.
Het rekruteren van deze buitenlanders is een poging van ISS om hun capaciteiten te versterken.240
Zowel op het vlak van getalsterkte als van militaire capaciteit staat ISS zwakker dan AS. 241
Afpersing van zakenlieden en handelaren gebeurt sinds 2018 ook door ISS. 242 Wanneer de vereiste
belasting niet aan ISS wordt betaald, antwoordt deze groepering met geweld.243 Door hun
clanconnecties, intimidatie- en omkooppraktijken heeft ISS (net als AS) een netwerk binnen de
Puntlandse regeringsstructuren, vooral in Galkayo en Bosaso.244
Volgens het gezamenlijk onderzoek van Hiraal Institute & The Global Strategy Network is ISS niet in
staat om gesofisticeerde aanvallen uit te voeren. De meeste aanvallen zijn gericht tegen legertroepen
en politiediensten in de twee belangrijkste havensteden Qandala en Bosaso.245
In september 2019 stelt Caleb Weiss, onderzoeker aan het Amerikaanse onderzoekcentrum
Foundation for Defense and Democraties (FDD), dat de activiteiten van ISS in Somalië drastisch zijn
afgenomen. Dit door de voortdurende druk van AS, de militaire operaties tegen ISS door de
Puntlandse en Somalische veiligheidsdiensten en de dreiging van luchtaanvallen door US
AFRICOM.246 Begin 2020 is ISS inactief, volgens een artikel van Intelligence Briefs van april 2020.
De groep heeft van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) de opdracht gekregen de controle
over de Centraal-Afrikaanse provincie van de Islamitische Staat (The Islamic State Central Africa
Province , ISCAP) over te nemen.247 De VN-Veiligheidsraad bevestigt dat ISS in Puntland het
commandocentrum voor IS-groepen in de Democratische Republiek Congo en Mozambique is
geworden.248
Volgens USDOS eist ISS in de loop van 2019 aanvallen op in Puntland (en Mogadishu) maar er is
weinig lokaal nieuws over deze claims.249

3.2.3. US AFRICOM
In de strijd tegen het terrorisme voert US AFRICOM, sinds 2007, luchtaanvallen uit op AS- en ISSdoelwitten in Puntland.250 ACLED registreert tijdens de verslagperiode één droneaanval in het district
Bosasa, regio Bari.251
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3.3. Betwiste gebieden
Volgens een rapport over de strijdende partijen in de betwiste gebieden dat EASO in december 2017
publiceerde, zijn de belangrijkste actoren het Somalilandse leger en de Puntlandse Darawish. In
mindere mate zijn onafhankelijke clanmilities van de Dhulbahante (waaronder de militie van
Khatumo) en de Warsengeli, de Liyu-politie en AS er actief.252
Het dispuut in de regio’s Sool en Sanaag houdt een risico in op infiltratie van terreurgroepen in de
regio, volgens het Institute for Security Studies. Wat de zichtbare aanwezigheid van AS betreft, stelt
dit instituut enkele zorgwekkende gebeurtenissen vast, waaronder de arrestatie van vier AS-leden
in de buurt van Badhan (in de regio Sanaag), getuigenissen van AS-leden die via Somaliland naar
het Galgala-gebergte in Puntland reizen en een aantal moorden toegeschreven aan AS in Las Anod.253
Tijdens de verslagperiode berichten lokale en internationale media over AS-activiteiten in deze regio:
in augustus 2019 arresteren Puntlandse veiligheidsdiensten vier vermoedelijke AS-leden, onderweg
naar het Galgala-gebergte, in de buurt van Bahdan (regio Sanaag).254 In september 2019 meldt
majoor-generaal Yasin Omar Dheere de arrestatie door de Puntlandse veiligheidsdiensten in het
district Bahdan (regio Sanaag) van AS-leden die banden hebben met de Somalilandse overheid.255
In september 2019 verklaart Puntland dat teams opgesteld uit AS-leden en Somalilandse soldaten
de regio Sanaag zijn binnengedrongen.256 In november 2019 verovert AS het dorp Gacan-Maroodi in
het district Yube in de regio Sanaag. Bewoners verklaren dat AS eerst een basis had opgericht in het
al-Madowgebergte (Sanaag). Volgens de onlinekrant Somalia Dispatch is dit de eerste keer dat AS
zichtbaar is in deze regio.257

4. Typologie van het geweld
4.1. Aantal incidenten
Voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 telt ACLED 31 incidenten in Somaliland, 182
incidenten in Puntland en 60 in de betwiste gebieden. Daarvan beschouwt ACLED in Somaliland 14
incidenten als battles, 9 als explosions/remote violence en 8 als violence against civilians. In Puntland
catalogeert ACLED 63 incidenten als battles, 39 als explosions/remote violence en 80 als violence
against civilians. ACLED registreert voor de betwiste gebieden 46 incidenten als battles, 4 als
explosions/remote violence en 10 als violence against civilians.258
ACLED neemt ook andere incidenten op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en
strategic developments. Deze worden niet in dit hoofdstuk opgenomen. Een volledig overzicht van
de verschillende categorieën en subcategorieën van incidenten is terug te vinden in een nota van
Cedoca.259
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In de administratieve opdeling van Somaliland situeert ACLED het district Buuhoodle in het
zuidwesten van de regio Togdheer. ACLED rekent dit district in zijn oplijsting van gewelddaden bij
Somaliland. Dit gebied, of delen van dit gebied (gezien de demarcatie niet altijd even duidelijk is)
worden ook benoemd als de regio Cayn of Ayn. De World Health Organisation (WHO) noemt dit
gebied in een rapport van juni 2017 de regio Buuhoodle Ayn.260 Omwille van de geschiedenis van dit
gebied wordt het district Buuhoodle in het kader van dit onderzoek besproken onder de noemer
betwiste gebieden.
Wat Puntland betreft, maakt het noordelijke deel van de regio Mudug deel uit van het Puntlandse
territorium terwijl het zuidelijke deel bij Zuid- en Centraal-Somalië hoort. Om die reden rekent
Cedoca de districten Hobyo en Harhardhere in deze COI Focus niet mee, in tegenstelling tot ACLED’s
telling. Gezien de demarcatie in het district Galkayo niet duidelijk is, kan er geen onderscheid worden
gemaakt tussen het gedeelte dat tot de lidstaat Puntland en het gedeelte dat tot de lidstaat Galmudug
in Zuid-Centraal Somalië behoort. Bijgevolg rekent Cedoca alle incidenten in Galkayo mee in deze
COI Focus.
Hieronder geeft Cedoca, op basis van de ACLED-data, het aantal gewelddadige incidenten per maand
en per gebied (Somaliland, Puntland en de betwiste regio’s Sool en Sanaag, inclusief het district
Buuhoodle) weer voor de periode mei 2019 – mei 2020. Daarna volgt een analyse van de aard van
het geweld per gebied gedurende de verslagperiode.
In Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden is er voornamelijk geweld met vuurwapens en
vinden er in mindere mate grondoffensieven, aanslagen met explosieven en luchtaanvallen door US
AFRICOM op terreurdoelwitten plaats. De grondoffensieven vinden plaats tussen de Somalilandse en
Puntlandse troepen in de betwiste gebieden. Aanslagen met explosieven worden tijdens de
verslagperiode voornamelijk opgeëist door de terreurgroepen AS en ISS. Schietpartijen en gerichte
moorden (met behulp van vuurwapens) zijn toe te schrijven aan clanmilities, veiligheidsdiensten,
onbekende gewapende groepen, ISS of aan AS.261
Ter illustratie van het soort geweld vermeldt Cedoca in deze paragrafen enkele incidenten, maar dit
overzicht is geenszins exhaustief.
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4.1.1. Somaliland

Grafiek 1: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020262

In Somaliland daalt het aantal gewelddaden per maand, behalve in oktober en november 2019.
Tijdens de verslagperiode zijn er in de periode vanaf 1 januari tot 1 mei 2020 het minst aantal
gewelddaden geregistreerd in Somaliland, namelijk maximaal één per maand.263

4.1.2. Puntland

Grafiek 2: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020264
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Vanaf mei 2019 daalt het aantal door ACLED geregistreerde gewelddadige incidenten in Puntland en
dit tot oktober 2019. Daarna is er een stijging met, voor de gehele verslagperiode, de meeste
incidenten (23) in december 2019. Ook in februari en maart 2020 telt ACLED nog 20 incidenten, in
april 2020 daalt het aantal opnieuw.265

4.1.3. De betwiste gebieden

Grafiek 3: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020266

In de betwiste gebieden vertoont het aantal geregistreerde incidenten tijdens de verslagperiode een
fluctuerende tendens met een piek van 9 incidenten in juli 2019 waarna het aantal incidenten per
maand voor de rest van de verslagperiode onder de 9 geregistreerde gevallen blijft, zoals
weergegeven in grafiek 3.267

4.2. Aard van de incidenten
De hieronder vermelde incidenten zijn representatief voor de aard van het geweld in Somaliland,
Puntland en de betwiste gebieden, maar de lijst van incidenten is geenszins exhaustief. De
beschikbare informatie over een incident, zoals het aantal doden en gewonden, kan per
geraadpleegde bron verschillen. Sommige incidenten worden enkel door een door ACLED268
geraadpleegde bron vermeld.
Volgens de door ACLED verzamelde data ziet de verhouding tussen battles, explosions/remote
violence en violence against civilians per gebied er tijdens de huidige verslagperiode als volgt uit:
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4.2.1. Somaliland

Grafiek 4: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020269

De meeste incidenten (14) vallen onder de ACLED-categorie battles, met als subcategorie armed
clash. Het gaat onder meer over wapenfeiten tussen de Somalilandse veiligheidsdiensten en
clanmilities of AS en gewelddadige incidenten tussen clanmilities onderling. ACLED registreert ook
geweld tussen onbekende gewapende groepen en de Somalilandse politie. Eén incident betreft een
armed clash tussen politie-eenheden.270
Enkele voorbeelden:
- Op 13 november 2019 valt het SLA, tijdens een militaire operatie, de recent opgerichte Awlamilitie aan. Het aantal dodelijke slachtoffers is onbekend, volgens ACLED. 271
- AS valt op 20 januari 2020 een politiekantoor aan in het dorp Holwa in het district Masalaha
(Hargeisa). ACLED registreert geen dodelijke slachtoffers.272
Explosions/remote violence is de tweede belangrijkste categorie van gewelddadige incidenten, met
9
geregistreerde
feiten.
Twee
incidenten
plaatst
ACLED
onder
de
subcategorie
remote explosive/landmine/IED waarbij het in beide gevallen over een blindganger (unexploded
ordnance, UXO) gaat.273 De overige zeven gewelddaden catalogeert ACLED onder de subcategorie
air/drone strikes. Het gaat om luchtaanvallen door US AFRICOM op voornamelijk ISS-doelwitten (6)
en in minder mate tegen AS (1) in het district Toghdeer.274
Enkele voorbeelden:
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- Op 27 mei sterft een kind door de ontploffing van een blindganger in Sheikh (district Toghdeer).
ACLED vermeldt dat er een onbekend aantal andere kinderen gewond raken. 275
- Op 25 oktober 2019 voert US AFRICOM een luchtaanval uit op een schuilplaats van ISS in het
Golisgebergte waardoor, volgens VOA, twee wierookverzamelaars gedood worden en één
gewond.276 Volgens US AFRICOM vallen er geen dodelijke burgerslachtoffers tijdens deze operatie
en worden er drie terroristen gedood.277
Voor de categorie violence against civilians registreert ACLED het minst aantal gewelddaden in
Somaliland in vergelijking met de twee voornoemde categorieën, namelijk 8. Alle incidenten klasseert
ACLED onder de subcategorie attack. De Ethiopische Liyu politie, de Somalilandse politie, een
militiegroep uit Berbera en onbekende gewapende groepen zijn verantwoordelijk voor dit soort
geweld waar soms burgerdoden vallen.278
Enkele voorbeelden:
- Op 10 september 2019 schiet een politieagent om onbekende redenen twee burgers neer in een
theewinkel in de hoofdstad Hargeisa.279
- Op 21 december 2019 sterft een burger wanneer politieagenten van de Liyu-eenheid de grens
oversteken om verdachten te arresteren. Ze schieten hierbij op omstaanders in Gabiley (Woqooyi
Galbeed).280
Een analyse van de door ACLED geregistreerde incidenten geeft aan dat er twee hoofdtypes van
geweld zijn in Somaliland: geweld met vuurwapens en in mindere mate gerichte luchtaanvallen.
Schietpartijen zijn toe te schrijven aan de Somalilandse veiligheidsdiensten, de Ethiopische Liyupolitie, clanmilities en onbekende gewapende groepen. De luchtaanvallen met behulp van drones
worden uitgevoerd door US AFRICOM en viseren in zes van de zeven gevallen tijdens de
verslagperiode ISS-doelwitten .281
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4.2.2. Puntland

Grafiek 5: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020282

De meeste incidenten (80) in Puntland registreert ACLED onder de categorie violence against
civilians, met als subcategorieën attack (77), sexual violence (2) en abduction/forces
disappearance (1). De incidenten die ACLED plaatst onder de subcategorie attack zijn voor het
merendeel gerichte moorden met vuurwapens. Het gaat om gerichte aanslagen op overheids- en
veiligheidspersoneel, zakenlui of leden van een rivaliserende clan. Voor enkele geregistreerde
moorden is het motief onduidelijk. Onbekende gewapende groepen zijn verantwoordelijk voor de
meeste geregistreerde gewelddaden, namelijk 34. Voor geweld in het kader van clanvetes telt ACLED
28 incidenten. Voor terreurgeweld in totaal 14 incidenten, 9 door AS en 5 door ISS. De politie is
verantwoordelijk voor 4 geregistreerde incidenten.283 ACLED registreert 2 incidenten onder de
subcategorie sexual violence. Het gaat in beide gevallen om een verkrachting. 284 Over het seksueel
geweld in Somalië besluit Pramila Patten, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal
van de VN voor seksueel geweld in conflictsituaties, na haar bezoek aan het land in juli 2019, dat
het aantal gedocumenteerde gevallen slechts het topje is van een diepgaand structureel probleem.
Vrouwen en meisjes zijn in het bijzonder kwetsbaar voor conflictgerelateerd seksueel geweld.
Tallozen zijn het slachtoffer van of leven in angst voor seksueel geweld. De slachtoffers zijn vaak
onzichtbaar en ontoegankelijk, kunnen geen aangifte doen van deze misdaden en kunnen nergens
terecht.285 Ten slotte registreert ACLED één kidnapping door AS.286
Enkele voorbeelden:
- Op 31 mei 2019 vermoorden AS-leden een medewerker van het United Nations Department of
Safety and Security (UNDSS) in Galkayo.287
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- Op 29 juni 2019 doodt ISS een gemeenteambtenaar in de stad Bosaso.288
- Op 30 augustus 2019 doden gewapende leden van de clan van Omar Mahmud een man
behorende tot de clan van de Saad. ACLED geeft geen verder details over deze gewelddaad. 289
- Op 11 november 2019 wordt een belastingontvanger doodgeschoten in de havenstad Bosaso.
ISS eist deze aanslag op.290
- Op 24 december 2019 eist AS de moord op een werknemer van Bosaso Port op. Hij werd
doodgeschoten toen hij naar zijn werk vertrok.291
- Op 4 februari 2020 beschieten onbekenden twee belastinginners. Een van hen komt om. Het
motief voor deze moord is volgens de door ACLED geconsulteerde bron onduidelijk.292
Battles is de tweede belangrijkste categorie van gewelddadige incidenten, met 63 geregistreerde
gewelddaden. De meerderheid van die incidenten (61) plaatst ACLED onder de subcategorie armed
clash. Twee incidenten klasseert ACLED onder de subcategorie government regains territory. De
gewelddaden geregistreerd onder deze categorie zijn onder meer wapenfeiten tussen Puntlandse
veiligheidsdiensten enerzijds en ISS, AS, clanmilities en onbekende gewapende groepen anderzijds.
ACLED registreert ook confrontaties tussen Darawish-soldaten onderling. De categorie battles bevat
ook gerichte moordaanslagen op leden van veiligheidsdiensten door AS. ISS claimt ook enkele
gerichte aanslagen. Inter- en intraclangeweld en geweld door onbekende gewapende groepen
registreert ACLED eveneens in deze categorie. Alle in deze categorie verzamelde incidenten zijn
gewelddaden met vuurwapens (schietpartijen of moorden). Bij enkele geregistreerde incidenten is
er geen informatie over het soort geweld dat gebruikt werd.293
Enkele voorbeelden:
- Op 8 juni 2019 neemt AS de stad Af Urur in nadat de Puntlandse soldaten er hun basis hadden
verlaten.294 Drie dagen later herovert de Darawish-strijdkracht dit stadje opnieuw zonder enig
verzet vanwege AS. De islamistische militanten vluchten uit de regio. Op 18 november 2019 valt
AS opnieuw het stadje aan maar ze worden door de aanwezige soldaten teruggedreven. Er vallen
geen doden, volgens de door ACLED geraadpleegde bronnen. 295
- In Bosaso trekt op 13 november 2019 een gewapende militie de stad in en vernielt er een
checkpoint. Ze worden op hun pad gestopt door het leger en een andere gewapende groepering.
Volgens informatie verzameld door ACLED komen één soldaat en twee militieleden om en raken
vijf mensen gewond.296
- Op 9 december 2019 breekt een gewelddadig conflict uit tussen de clans van de Saad en de Dir
in Tawfiq (regio Mudug). Waarschijnlijk gaat het hier om grondgeschillen, volgens gegevens
geregistreerd door ACLED. Minsten 40 mensen komen om het leven en 50 raken gewond. 297
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- Op 15 december 2019 schiet AS een medewerker van het privébeveiligingsbedrijf Saracen
International dood.298
- Op 19 december lokken pro-ISS-elementen een groep Darawish-soldaten in Bosaso (regio Bari),
in een hinderlaag, waarbij een van hen omkomt en een onbepaald aantal gewond raakt.299
- Op 17 april 2020 ontstaat een vuurgevecht tussen de Darawish-strijdkracht en een onbekende
clanmilitie bij het algemeen ziekenhuis in Garowe. Hierdoor raken twee soldaten gewond. 300
Voor de categorie explosions/remote violence registreert ACLED het minst aantal gewelddaden in
Puntland tijdens de verslagperiode, namelijk 39. De meerderheid van deze gewelddaden (20)
catalogeert ACLED onder de subcategorie remote explosive/landmine/IED. Zowel AS, ISS als
onbekende gewapende groepen zijn verantwoordelijk voor dit type geweld. Ze gebruiken hiervoor
autobommen (under-vehicle improvised explosive device, UVIED, en vehicle bound improvised
explosive device, VBIED), improvised explosive devices (IED) en radio controlled improvised
explosive devices (RCIED). Voor de subcategorie grenade registreert ACLED 9 granaataanvallen en
voor de subcategorie shelling/artillery/missile attack 8 incidenten. AS en onbekende gewapende
groepen zijn verantwoordelijk voor deze granaataanvallen en de mortieraanvallen op de Puntlandse
veiligheidsdiensten.301 ACLED registreert tot slot nog één luchtaanval (subcategorie air/drone attack)
door US AFRICOM en één gewelddaad binnen de subcategorie suicide bomb.
Enkele voorbeelden:
- Op 25 juni 2019 sterven een vrouw en vier soldaten door een bomexplosie in een theewinkel in
het stadje Af-Urur. AS eist deze aanslag op.302
- Op 9 juli 2019 worden drie granaten op de residentie van de burgemeester gegooid in Bosaso.
Volgens gegevens verzameld door ACLED is AS de vermoedelijke dader. Er raakt niemand
gewond.303
- Op 29 januari 2020 vuurt AS drie mortieren af in de richting van de militaire basis van de PMPF
in Balli-Khadar (Bosaso, regio Bari). De mortieren maken geen slachtoffers.304
- Op 16 maart 2020 ontploft een bom (UVIED), vermoedelijk door ISS geplaatst, onder de auto
van een zakenman in de buurt van het Safari Hotel in het centrum van de stad Bosaso. De door
ACLED geraadpleegde bronnen melden geen slachtoffers.305
- AS voert een zelfmoordaanslag uit op een politiestation in Garowe op 29 maart 2020. De
gouverneur van de regio Nugaal, Abdisalan Hassan Hersi, en de voormalige regionale politiechef
Farah Galangoli sterven door de opgelopen verwondingen.306 Volgens de onlinekrant Garowe
online raakt een soldaat ook ernstig gewond door dit geweld.307
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- Op 5 april 2020 wordt een Puntlandse ambtenaar verwond wanneer een bom onder zijn auto
ontploft in de buurt van een politiekantoor in Noord-Galkayo. De daders zijn niet gekend, volgens
informatie verzameld door ACLED.308
Een analyse van de door ACLED geregistreerde incidenten geeft aan dat er twee hoofdtypes van
geweld zijn in Puntland: gerichte moorden met vuurwapens (schietpartijen of moorden met een
vuurwapen) en geweld door middel van explosieven, granaten of mortieren. Het geweld met
vuurwapens is toe te schrijven aan de veiligheidsdiensten, de terreurgroepen, clanmilities en
onbekende gewapende groepen. De terreurgroepen of onbekende gewapende groepen gebruiken
explosieven en lanceren granaten en mortieren.309

4.2.3. De betwiste gebieden

Grafiek 6: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020310

De meeste incidenten (46) vallen in de betwiste gebieden onder de ACLED-categorie battles. De
meerderheid van deze gewelddaden zijn geregistreerd onder de subcategorie armed clash, namelijk
45. Eén geregistreerd incident staat opgetekend onder de subcategorie governement regains
territory en betreft een incident waarbij regeringstroepen AS verdrijven uit het dorp Bad Weyn (regio
Sool). Het geweld in de ACLED-categorie battles betreft onder meer grondoffensieven vanwege de
Somalilandse of de Puntlandse veiligheidsdiensten. ACLED registreert ook gewelddadige incidenten
tussen de verschillende clanmilities, en voorts ook gewelddadige confrontaties tussen de milities
trouw aan kolonel Aare of de Sool Sanaag Cayn-gezinde militie enerzijds en de veiligheidsdiensten
anderzijds. ACLED tekent één incident op waarbij AS betrokken is. Bij het geweld in deze ACLED-
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categorie worden voornamelijk vuurwapens gebruikt maar ook zware artillerie, mortieren en
granaten.311
Enkele voorbeelden:
- Op 27 juni 2019 sterven minstens twee soldaten wanneer het Somalilandse leger in een gevecht
verwikkeld raakt met de milities van kolonel Arre in Karin Biyood (Sanaag). 312
- AS-strijders nemen op 17 november 2019 Gacan Maroodi in het district Yubbe (Sanaag) in,
volgens enkele bronnen. Volgens AS slaan de aanwezig Somalilandse strijdkrachten op de
vlucht.313
- Gevechten breken uit op 26 november 2019 tussen AS en de militie van de Warsangeli in Laas
Qoraay. De clanmilitie wil AS uit de regio verdrijven en wil de ontginning van diamanten door de
terreurgroep in het gebied een halt toeroepen.314 Volgens de Somaliland Standard vindt dit conflict
plaats tussen twee verschillende clanmilities, maar met hetzelfde motief.315
- Op 26 februari 2020 breekt er een gewapend conflict uit tussen de Somalilandse en Puntlandse
troepen in Hadaaftimo (Sanaag) over de controle van het district Las Khorey. Het aantal dodelijke
slachtoffers is niet bekend. De bron, geraadpleegd door ACLED, stelt dat er soldaten sneuvelen
bij beide partijen.316
- Op 18 april 2020 breken gevechten uit tussen de milities van de clan van de Habar Yoonis en
de Warsangeli in de buurt van de stad Fadhi Gaab (Sanaag). Er vallen twee doden.317
ACLED registreert 10 incidenten onder de categorie violence against civilians. Dit soort geweld komt
qua frequentie op de tweede plaats. De meerderheid (9) van het aantal incidenten behoort volgens
ACLED tot de subcategorie attack. Eén incident catalogeert ACLED onder de subcategorie
abduction/forced disappearance. Hierbij kidnapt de clanmilitie van de Warsangeli in april 2020 leden
van de Muse Ismael (de clan van de Habar Yonis). De incidenten in deze categorie betreffen
clangeweld en geweld door veiligheidsdiensten. Voor sommige geregistreerde incidenten zijn motief
of dader(s) niet gekend. Alle door ACLED in deze categorie verzamelde incidenten zijn gewelddaden
met vuurwapens (schietpartijen of moorden met een vuurwapen). Bij enkele geregistreerde
incidenten is er geen informatie over het soort geweld dat gebruikt werd.318
Enkele voorbeelden:
- Op 15 juni 2019 vermoordt een Somalilandse agent in Ceerigaabo (Sanaag) een man van de
clan van de Dhulbahante om onbekende redenen.319
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- De militie van de clan van de Saad (Habar Gedir) dringt de stad Ceel Afweyn (Sanaag) binnen
op 12 augustus 2019. Daar schieten ze vier burgers van de clan van de Basanbuur (Habar Jeclo)
dood.320
- Op 26 april 2020 schieten onbekenden een prominente zakenman doodt in de stad Ceerigaabo
(Sanaag) in de context van een clandispuut. De dader vlucht.321
Voor de categorie explosions/remote violence registreert ACLED het minst aantal gewelddaden in de
betwiste gebieden tijdens de verslagperiode, namelijk 4. De meerderheid van deze gewelddaden (3)
catalogeert ACLED onder de subcategorie remote explosive/landmine/IED. Eén incident registreert
ACLED onder de subcategorie grenade. Onbekende gewapende groepen zijn verantwoordelijk voor
dit type geweld. ACLED registreert gewelddaden met IED’s, granaten en een ontploffing van een
blindganger.322
Enkele voorbeelden:
- Eind mei 2019 raken in Las Anod (Sool) kinderen gewond wanneer een blindganger ontploft.323
- Op 29 oktober 2019 gooien onbekenden een granaat op een politiekantoor in Las Anod (Sool).
Eén agent raakt hierbij gewond.324
- Op 2 maart 2020 sterft de voorzitter van de rechtbank van de regio Sool door een VBIED-aanval
in Las Anod (Sool). Over de dader(s) en het motief heeft ACLED geen informatie.325
Een analyse van de door ACLED geregistreerde incidenten geeft aan dat er voornamelijk (gericht)
geweld door middel van vuurwapens is, dit door alle gewapende partijen. In mindere mate registreert
ACLED in dit gebied geweld door explosieven, granaten of luchtaanvallen. 326

5. Doelwitten van het geweld
Diverse bronnen stellen dat betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers in Somalië niet
beschikbaar zijn.327
Wat de specifieke doelwitten van het geweld in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden betreft,
gebruikt Cedoca de gegevens die ACLED onderbrengt in de categorieën battles, violence against
civilians en explosions/remote violence. Bij deze incidenten kunnen burgerdoden als collateral
damage vallen (battles), zijn burgers zelf het doelwit (violence against civilians) of kunnen ze
doelbewust of als omstaander het slachtoffer worden van het geweld (explosions/remote
violence).328
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Het aantal dodelijke slachtoffers registreert ACLED in de kolom fatalities en omvat zowel burgerdoden
als veiligheidspersoneel of militieleden. Gewonden worden niet geregistreerd. ACLED maant aan tot
grote voorzichtigheid bij het gebruik van cijfers omtrent het aantal doden uit zijn eigen of enige
andere databank.329 Zelf kan ACLED informatie over het aantal dodelijke slachtoffers niet verifiëren.
De organisatie wijst erop dat van alle conflictdata, cijfers over dodelijke slachtoffers het meest
vooringenomen en het minst accuraat zijn. Dergelijke informatie is gevoelig voor manipulatie door
gewapende groepen en soms ook door de media, wat kan leiden tot overdrijvingen of
onderrapportage. ACLED benadrukt dat de cijfers als “gerapporteerde” aantallen beschouwd moeten
worden. Verder licht de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen
zijn.330 Meer informatie over de werkwijze van ACLED bij het invoeren van cijfers over het aantal
dodelijke slachtoffers is terug te vinden in een nota van Cedoca.331 De ACLED-gegevens worden
hieronder weergegeven per gebied.

5.1. Data
Voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020
noteert ACLED 51 dodelijke slachtoffers in
Somaliland. Hiervan komen er 13 om bij incidenten
binnen de categorie battles, 33 bij explosions/remote
violence en 5 bij violence against civilians.332

Grafiek 7:Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis
van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020
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Voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020
noteert ACLED 223 dodelijke slachtoffers in Puntland.
Hiervan komen er 128 om bij incidenten binnen de
categorie battles, 17 bij explosions/remote violence
en 78 bij violence against civilians. 333

Grafiek 8: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis
van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020

Voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 noteert
ACLED 100 dodelijke slachtoffers in de betwiste
gebieden. Hiervan komen er 78 om bij incidenten
binnen de categorie battles, 11 bij explosions/remote
violence en 11 bij violence against civilians.334

Grafiek 9: Grafiek opgemaakt door Cedoca op
basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020

5.2. Analyse
In Somalië is er sprake van niet aflatende cycli van dodelijk geweld, volgens het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Burgers worden in het land geconfronteerd met ernstig geweld,
waaronder gerichte en willekeurige moorden en seksueel geweld.335 Conflicten waarbij de regering,
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milities, AMISOM en AS betrokken zijn, hebben geleid tot de dood, verwonding en ontheemding van
burgers in de loop van 2019. Het clangeweld gaat gepaard met wraakacties en aanvallen op
burgerlijke nederzettingen, volgens USDOS. Ook geweld tussen AS en clanmilities leidt in Puntland
tot burgerdoden.336 Andere burgerslachtoffers vallen door kruisvuur tijdens interclangeweld, volgens
het jaaroverzicht van 2019 van AI.337
De secretaris-generaal van de VN stelt dat het aantal aanvallen van AS en ISS gericht tegen burgers
in Somalië eind 2019 vermindert: van in totaal 71 in oktober 2019, 55 in november 2019 tot 61 in
december 2019.338
Het merendeel van de aanslagen door AS is, volgens het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse
Zaken gericht tegen politici, overheidsfunctionarissen, het regeringsleger en AMISOM, maar burgers
zijn vaak het slachtoffer. Aanslagen vinden vooral plaats in Mogadishu en de aangrenzende regio
Lower Shabelle, maar ook in Jubaland en Puntland. Burgers worden gedood als represaille tegen
aanslagen door AS, volgens het Nederlands ministerie voor Buitenlandse Zaken. De bron is niet
duidelijk of dit ook in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden het geval is. 339
Volgens verschillende ngo’s vallen er ook burgerdoden door luchtaanvallen door US AFRICOM op
terreurdoelwitten.340 In april 2020 geeft US AFRICOM de dood van twee burgers toe tijdens een actie
in februari 2019.341 US AFRICOM brengt vanaf april 2020 ieder kwartaal een Civilian Casualty Report
uit met daarin een beoordeling van de burgerdoden door hun acties. AI juicht deze stap naar meer
transparantie toe.342
Tijdens de verslagperiode registreert ACLED onder de categorie violence against civilians in totaal 98
incidenten in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden die aan 94 burgers het leven kosten.343
Hiervan vallen de meeste burgerdoden door geweld door onbekende gewapende groepen (39). Het
geweld door toedoen van clanmilities is verantwoordelijk voor 36 dodelijke burgerslachtoffers. De
terreurgroepen AS en ISS zijn respectievelijk verantwoordelijk voor 7 en 5 geregistreerde
burgerslachtoffers, de veiligheidsdiensten voor 7.344 De meeste burgerdoden, geregistreerd onder de
categorie violence against civilians vallen in de federale lidstaat Puntland (zie grafiek 9).345

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

USDOS, 03/2020, url
AI, 08/04/2020, url
US Security Council, 13/02/2020, p. 4, url
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Nederland), 31/03/2020, p. 37, url
The Bureau of Investigative Journalism, 2020, url; AI, 27/04/2020, url
BBC, 27/04/2020, url; US AFRICOM, 27/04/2020, url; Al Jazeera, 27/04/2020, url
AI, 27/04/2020, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 16/05/2020, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 16/05/2020, url
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 16/05/2020, url
Pagina 44 van 70

CG – 825b N

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland
30 juni 2020

6. Geografische verdeling
6.1. Somaliland

Grafiek 10: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020

Zoals bovenstaande grafiek toont, registreert ACLED tussen de 6 en de 8 incidenten in de districten
Hargeisa (regio Woqooyi Galbeed), Borama (regio Awdal) en Burco (regio Toghdeer). In de overige
districten gaat het om één tot vier gewelddaden.346
Grafiek 11 geeft een overzicht van het
totaal aantal incidenten per regio in
Somaliland. Tijdens de verslagperiode
registreert
ACLED
de
meeste
gewelddaden voor Somaliland in de
regio Woqooyi Galbeed.347

Grafiek 11: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLEDdata, 01/05/2019 – 01/05/2020
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6.2. Puntland

Grafiek 12: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020348

Volgens de bovenstaande grafiek, zijn de districten Bosaso (regio Bari), Galkayo (regio Mudug) en
Garowe (regio Nugal) het zwaartst getroffen door het geweld met respectievelijk 77, 55 en 20
gewelddaden. In de overige districten vinden één tot dertien incidenten plaats tijdens de
verslagperiode.349

Grafiek 13 geeft een overzicht van het totaal
aantal incidenten per regio in Puntland. Tijdens de
verslagperiode registreert ACLED de meeste
gewelddaden voor Puntland in de regio Bari.350

Grafiek 13: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis
van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020
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6.3. De betwiste gebieden

Grafiek 14: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020351

Bovenstaande grafiek toont dat ACLED in de betwiste gebieden de meeste incidenten registreert in
de districten Las Anod (regio Sool), Ceerigaabo (regio Sanaag) en Ceel Afweyn (regio Sanaag) met
respectievelijk negentien, zeventien en twaalf incidenten. Naast deze top drie noteert ACLED voor
de overige districten tussen de één en zeven incidenten.352

Grafiek 15 geeft een overzicht van het
totaal aantal incidenten per regio in de
betwiste
gebieden.
Tijdens
de
verslagperiode registreert ACLED de
meeste gewelddaden in de noordelijke
regio Sanaag.353

Grafiek 15: Grafiek opgemaakt door Cedoca op basis van
ACLED-data, 01/05/2019 – 01/05/2020
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7. Verplaatsingen van de bevolking
7.1. Ontheemden
Het aantal ontheemden in Somalië wordt op 2.6 miljoen geschat. De secretaris-generaal van de VN
noemt in oktober 2019 de ontheemde populatie een van de meest kwetsbare groepen in Somalië die
voortdurend geconfronteerd worden met ernstige risico’s van marginalisatie, gedwongen uitzetting
en uitsluiting.354 Het aanhoudende conflict en de klimaatgerelateerde problemen (zowel de droogte
als de overstromingen) zijn de voornaamste oorzaken van deze interne migratie.355 De VN-secretarisgeneraal merkt in een rapport van november 2019 op dat de humanitaire situatie fragiel blijft door
de impact van de klimaatschommelingen. De volatiele veiligheidssituatie in Somalië, hindert het
bieden van hulp door humanitaire organisaties.356
Kaart 3 van UNHCR toont de regionale
verspreiding van IDP’s in onder meer
Somaliland, Puntland en de betwiste
gebieden in februari 2019.357
In Somaliland bevinden zich in februari
2019 naar schatting 269.000 ontheemden,
de meesten in het district Hargeisa (regio
Woqooyi Galbeed). In Puntland zijn er
413.000
ontheemden
waarvan
de
meerderheid in het district Bosaso (regio
Bari). In de betwiste gebieden zijn er in
totaal ongeveer 325.000 IDP’s met het
hoogste aantal in het district Las Anod
(regio Sool).358
Volgens UNHCR zijn er in 2019 minder
ontheemden in Somalië dan in 2017 of
2018.359Somaliland en Puntland werken
samen met UNHCR en IOM om de
ontheemden te helpen.360

Kaart 3: Aantal geschatte IDP’s per regio, februari 2019
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7.2. Tahriib
Naast
ontheemding
is
er
een
migratiestroom,
de
zogenaamde
tahriib (afgeleid van het Arabisch voor
smokkelen) uit Somaliland, Puntland,
de Ethiopische regio Ogaden en ZuidCentraal-Somalië naar Europa en in
mindere
mate
het
Arabische
361
schiereiland.
Tahriib
is
een
fenomeen van jongeren. De meeste
migranten zijn tussen de 18 en 21 jaar
oud, een minderheid zijn kinderen.362
Door haar illegale en clandestiene aard
is de omvang van dit fenomeen
moeilijk te meten. Er bestaat een
brede waaier aan schattingen: tussen
de 50 en 700 Somaliërs ondernemen
deze
reis
elke
maand
vanuit
363
Somaliland.
Verschillende bronnen
stellen dat nagenoeg iedere familie in
de regio getroffen is.364 Een onderzoek
door UNICEF van 2019 stelt dat het
fenomeen nu minder voorkomt.365
Kaart 4 illustreert de verschillende
routes van deze migratie.366
Kaart 4: De Tahriib-routes, 2019

Ondanks het conflict en de kritieke humanitaire situatie in Jemen blijven migranten en vluchtelingen
uit Berbera in Somaliland en Bosaso in Puntland via de Golf van Aden naar Jemen en verder naar
Saoedi-Arabië, andere Golfstaten en het Midden-Oosten trekken. De meerderheid van de mensen
die Jemen proberen te bereiken komt uit Ethiopië. Vroeger verkozen dezen dit via Djibouti te doen.
Volgens de niet-gouvernementele koepelorganisatie ACAPS is het vertrek uit Somalië naar Jemen de
afgelopen jaren de voorkeursroute. Deze route ziet ook een vluchtelingenbeweging van
oorlogsvluchtelingen uit Jemen naar de Hoorn van Afrika. Volgens ACAPS gaat het hier over een

Horizon Institute, 03/2020, p. ii, url; UNICEF, 28/06/2019, pp. 20-24, url; BFA, SEM via ecoi.net,
08/03/2019, p. 10, url
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363
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364
BFA, SEM via ecoi.net, 08/03/2019, pp. 10-11, url; UNICEF, 28/06/2019, p. 21, url
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vluchtelingenbeweging van jaarlijks meer dan 1000 mensen vanuit Jemen naar Somalië, over de
Golf van Aden.367

7.3. Coronavirus: impact mobiliteit
Midden maart 2020 worden de eerste gevallen van het coronavirus gemeld in Somalië.368 De
maatregelen in het kader van de coronapandemie beïnvloeden de mobiliteit van de Somalische
bevolking. Puntland stelt vanaf 30 maart 2020 een avondklok in. Luchthavens en landsgrenzen
worden gesloten voor personenverkeer.369 Eind april 2020 is één op twaalf luchthavens open, zijn
zeven van de acht havens open en vier van de 21 grensposten.370 Door het sluiten van de grenzen
is in april 2020 het totaal aantal grensoverschrijdingen met 59 % verminderd ten opzichte van de
maand ervoor, aldus IOM.371
Het sluiten van de grenzen en de verhoogde controles verhinderen asielzoekers, vluchtelingen en
migranten om de grens over te steken wanneer ze proberen te ontsnappen aan gevaarlijke
situaties.372 De assisted voluntary returns van Somalische vluchtelingen vanuit Jemen zijn
opgeschort omdat de havens aan de Somalische kust gesloten zijn. Dit kan het aantal spontane
terugkeerders doen toenemen, volgen IOM. Ook kwetsbare Ethiopische vluchtelingen die terug willen
keren naar huis, zijn nu gestrand in Somalië.373
Bij de IDP’s is er een uitzonderlijk groot risico op een brede verspreiding van het virus, volgens
UNHCR. Somalië heeft bovendien een uiterst beperkte capaciteit om de verspreiding te voorkomen.
Ontheemden leven in overbevolkte locaties met slechte hygiënische omstandigheden. Door hun lage
economische status hebben ontheemden een beperkte toegang, of geen toegang, tot
gezondheidszorg. Velen hebben ook een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen.374 Eind
april 2020 zijn er officieel zes coronabesmettingen in Somaliland en één in Puntland gemeld.375
De door UNHCR geleide Protection Cluster heeft gepleit voor een onmiddellijk moratorium op
uitzettingen van IDPs’ in het kader van de coronapandemie.376

7.4. Cijfers
Door middel van een internal displacement dataset die maandelijks geüpdatet wordt, volgt het
UNHCR Protection and Return Monitoring Network (PRMN) de ontheemding op. In het kader van deze
COI Focus worden de gegevens gebruikt van mei 2019 tot en met maart 2020. Gegevens over de
ontheemding in de regio na maart 2020 waren niet beschikbaar ten tijde van de redactie van deze
COI Focus.377
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7.4.1. Somaliland
Volgens cijfers van UNHCR, voor de periode van mei 2019 tot april 2020, raken 19.600 inwoners
ontheemd in de regio’s Awdal, Woqooyi Galbeed en Toghdeer. Droogte en overstromingen jagen het
merendeel op de vlucht. Deze ontheemden zoeken bijna allen hun toevlucht in eigen regio.378
Tussen 2014 en februari 2020 keren via het voluntary repatriation-programma van UNHCR
20 Somaliërs terug uit Kenya. In kader van het spontaneous assisted returnees (SAR)-programma
van UNHCR keren tijdens dezelfde periode 652 Somaliërs terug uit Jemen. In totaal zijn er nog 233
terugkeerders uit andere gebieden. De terugkeerders vestigen zich hoofdzakelijk in de regio Woqooyi
Galbeed.379

7.4.2. Puntland
Cijfergegevens van UNHCR wijzen uit dat, voor de periode van mei 2019 tot april 2020, 28.700
inwoners ontheemd raken in de regio’s Bari, Nugaal en Mudug en dit voornamelijk door de droogte
en de veiligheidssituatie. Het merendeel van deze ontheemden zoeken hun toevlucht in de
Puntlandse regio’s. Een minderheid vlucht naar Somaliland of naar de regio’s Galgaduud, Banadir of
Hiraan in Centraal- en Zuid-Somalië.380
In het kader van het voluntary repatriation-programma keren 35 Somaliërs terug uit Kenia tussen
2014 en februari 2020. In kader van het SAR-programma keren tijdens diezelfde periode
233 Somaliërs terug uit Jemen. In totaal zijn er nog 56 terugkeerders uit andere gebieden. De
terugkeerders vestigen zich hoofdzakelijk in de regio Bari.381

7.4.3. De betwiste gebieden
De cijfers van UNHCR tonen dat, van mei 2019 tot april 2020, ongeveer 28.000 inwoners ontheemd
raken in de regio’s Sanaag en Sool, voornamelijk door de droogte en de veiligheidssituatie. Het
merendeel van deze ontheemden zoeken hun toevlucht in de eigen regio. Sommigen vluchten naar
de naburige regio’s Sool, Sanaag, Bari, Woqooyi Galbeed en Toghdeer.382
In het kader van het SAR-programma keren 27 Somaliërs terug uit Jemen tussen 2014 en februari
2020. De meerderheid van de terugkeerders vestigen zich in de regio Sool.383

7.5. Terugkeer en hervestiging vanuit Centraal- en Zuid-Somalië
Het UK Home Office geeft in januari 2019 aan dat hervestiging vanuit andere Somalische regio’s naar
Somaliland of Puntland enkel voor voormalige inwoners van de regio en/of leden van plaatselijke
clans of minderheidsgroepen een werkbare optie is.384 Ook een in maart 2019 door de Canadese
asiel- en migratiediensten gecontacteerde journalist en schrijver uit de Hoorn van Afrika stelt dat
teruggekeerde vluchtelingen en/of asielzoekers uit Somalië over het algemeen niet getolereerd
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worden in Somaliland, tenzij dezen oorspronkelijk van Somaliland afkomstig zijn of tot de plaatselijke
clans behoren.385 In februari 2019 winnen diezelfde Canadese diensten informatie in bij een
onderzoeker van een niet nader genoemde denktank gevestigd in de Hoorn van Afrika. Deze geeft
aan dat clangerelateerde politieke spanningen in Somaliland ervoor zorgen dat (voormalige)
inwoners van Centraal- en Zuid-Somalië er slecht bejegend worden. Dezelfde bron stelt dat
vluchtelingen en IDP’s in Somaliland vaak als handarbeiders tewerkgesteld zijn. Omdat de
plaatselijke bevolking vreest dat dezen de bevolkingssamenstelling van Somaliland wijzigen, worden
ze met de vinger gewezen en gestigmatiseerd.386
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Samenvatting
Verschillende bronnen stellen dat de zelfverklaarde republiek Somaliland en de federale lidstaat
Puntland een relatieve vrede en stabiliteit kennen. Zowel Somaliland als Puntland hebben niet de
volledige controle over hun territorium. In de betwiste gebieden, met de name de regio’s Sool,
Sanaag en het district Buuhoodle, komt het hierdoor soms tot een grensconflict tussen de
Somalilandse veiligheidsdiensten en deze van Puntland.
Er bestaan geen officiële statistieken over de geweldincidenten in Somaliland, Puntland en de
betwiste gebieden. Tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 telt ACLED 31 veiligheidsincidenten in
Somaliland, 182 in Puntland en 60 in de betwiste gebieden.
Verschillende bronnen geven aan dat de veiligheidssituatie in Somaliland relatief stabiel is, op het
grensgebied met Puntland na. ACLED registreert voornamelijk schietincidenten tussen de Somalische
veiligheidsdiensten en clanmilities enerzijds en tussen clanmilities onderling anderzijds. De meeste
incidenten vinden plaats in het district Hargeisa in de regio Woqooyi Galbeed.
De betrekkingen tussen Puntland en Somalialand zijn stabiel afgezien van de concurrerende belangen
in de betwiste gebieden. De politieke impasse tussen de lidstaat Puntland en de federale regering
duurt voort ondanks inspanningen van de internationale gemeenschap om de verschillende partijen
rond de tafel te krijgen. Het geweld tegen burgers domineert in Puntland, volgens gegevens
verzameld door ACLED. De daders van dit geweld zijn voornamelijk onbekende gewapende groepen
en clans. In minder mate zijn de terreurgroepen en de politie verantwoordelijk. Het gaat om gerichte
aanslagen op overheids- en veiligheidspersoneel, zakenlui of leden van een rivaliserende clan.
Daarnaast registreert ACLED ook wapenfeiten tussen Puntlandse veiligheidsdiensten enerzijds en
ISS, AS, clanmilities en onbekende gewapende groepen anderzijds.
AS en ISS zijn actief in deze lidstaat en voeren gerichte moordaanslagen uit, soms met explosieven.
Ook persen beide terreurgroepen zakenlui en handelaren af. Tijdens de verslagperiode is de activiteit
van ISS afgenomen ten gevolge van de Amerikaanse luchtaanvallen op ISS-doelwitten, druk van AS
en militaire operaties tegen deze terreurgroep. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van AS is
toegenomen in het Galgala-gebergte. Gedurende de verslagperiode voert AS geen aanslagen uit met
een hoog aantal dodelijke slachtoffers in Puntland. Het geweld in Puntland concentreert zich in de
steden Bosaso en Galkayo.
In de betwiste gebieden escaleren spanningen tot gewelddadige maar eerder kleinschalige
confrontaties, vooral in de regio Sanaag. De troepen van Somaliland en Puntland bevinden zich in
een standoff. De meeste incidenten, door ACLED beschouwd als battles, zijn grondoffensieven tussen
de Somalilandse of Puntlandse veiligheidsdiensten, gewelddadige incidenten tussen de verschillende
clanmilities en confrontaties tussen de milities en de veiligheidsdiensten.
In Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden is er voornamelijk geweld met vuurwapens en
vinden er in mindere mate grondoffensieven, aanslagen met explosieven en luchtaanvallen plaats.
Bij dit geweld kunnen burgerdoden als collateral damage vallen of zijn burgers zelf het doelwit.
Officiële cijfers over het aantal burgerslachtoffers door geweld in Somaliland, Puntland en de betwiste
gebieden zijn niet beschikbaar. Tijdens de verslagperiode registreert ACLED in Somaliland 8
incidenten als violence against civilians met 5 burgerdoden, in Puntland 80 incidenten met 78
burgerdoden en in de betwiste gebieden 10 incidenten met 11 dodelijke burgerslachtoffers.
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Voor de periode van mei 2019 tot april 2020 raken in Somaliland raken 19.600 mensen ontheemd
voornamelijk door de klimaatschommelingen (droogte, overstromingen). Puntland telt 28.700
nieuwe IDP’s, voornamelijk door de droogte en de veiligheidssituatie. In de betwiste gebieden
ontvluchten 28.000 mensen hun woonst. De meeste IDP’s zoeken hun toevlucht in eigen regio.
Hoewel de omvang van het fenomeen moeilijk te meten is, zou het aantal jongeren die via de tahriib
het noorden van Somalië proberen te ontvluchten, zijn gedaald. Hervestiging vanuit andere
Somalische regio’s naar Somaliland of Puntland is enkel voor voormalige inwoners van de regio en/of
leden van plaatselijke clans of minderheidsgroepen een werkbare optie.
Midden maart 2020 worden de eerste gevallen van het coronavirus gemeld in Somalië. De
maatregelen in het kader van de coronapandemie beïnvloeden de mobiliteit van de bevolking. Het
sluiten van de grenzen en de verhoogde controle verhinderen asielzoekers, vluchtelingen en
migranten om de grens over te steken. De assisted voluntary returns van Somalische vluchtelingen
in Jemen zijn opgeschort omdat de havens aan de Somalische kust gesloten zijn. Dit kan het aantal
spontane terugkeerders doen toenemen, volgens IOM.
De IDP’s lopen een uitzonderlijk groot risico op een brede verspreiding van het virus, volgens UNHCR.
Ontheemden leven in overbevolkte locaties met slechte hygiënische omstandigheden. Door hun lage
economische status hebben ontheemden een beperkte toegang tot gezondheidszorg. Velen hebben
ook een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Somalië heeft een uiterst beperkte
capaciteit om de verspreiding van het virus te voorkomen.
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