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Inleiding
Deze COI Focus beschrijft de veiligheidssituatie in de Somalische hoofdstad Mogadishu, in het
bijzonder voor de periode van 1 september 2016 tot 1 juni 2017. Dit document is een update van de
COI Focus van 6 september 2016. Cedoca heeft dit onderzoek afgesloten op 3 juni 2017.
Hoewel de veiligheidsanalyse in Mogadishu centraal staat, handelt een deel van de informatie
(bijvoorbeeld die met betrekking tot de strijdende partijen) ook over andere delen van Zuid- en
Centraal-Somalië. Indien nodig maakt Cedoca duidelijk of de informatie enkel voor de hoofdstad
geldt. De politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in geheel Zuid- en Centraal-Somalië
komen aan bod in het tweede hoofdstuk.
Dit document telt acht hoofdstukken. Het eerste deel tekent kort de historische achtergrond van de
oorlog in Somalië. Hoofdstuk twee bespreekt de huidige toestand van het gewapend conflict in heel
Zuid- en Centraal-Somalië. Het derde hoofdstuk overschouwt de belangrijkste strijdende partijen,
zowel de regeringsgezinde als degene die de overheid bestrijden, zowel de lokale actoren als de
internationale. De aard van het geweld dat zich voordoet in Mogadishu komt aan bod in hoofdstuk
vier, dat daarbij een overzicht biedt van de complexe aanslagen, doelgerichte moordaanslagen en
andere gewelddadige incidenten die tussen 1 september 2016 en 3 juni 2017 in de hoofdstad
hebben plaatsgevonden. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de doelwitten van het geweld in Mogadishu
en bekijkt in welke mate er burgerslachtoffers vallen. Hoofdstuk zes brengt de geografische
verdeling van het geweld in de hoofdstad in kaart. Hoofdstuk zeven ontleedt de situatie van
vluchtelingen en internally displaced persons (IDP’s), en gaat tevens na of er sprake is van
gedwongen of vrijwillige terugkeer naar Somalië. Hoofdstuk acht, ten slotte, toont de impact van het
geweld op het dagelijkse leven op het vlak van de ordehandhaving en het respect voor de
mensenrechten, onderzoekt de situatie van twee kwetsbare groepen, namelijk vrouwen en kinderen,
en duidt de humanitaire situatie.
Cedoca heeft zich voor dit onderzoek gebaseerd op een groot aantal publiek beschikbare lokale en
internationale bronnen. Naast Somalische kranten en nieuwssites, zoals Goobjoog News, Hiiraan
Online of Horseed Media, zijn verschillende internationale media geraadpleegd, waaronder Reuters,
Voice of America (VOA) of Al Jazeera. Cedoca heeft verder een beroep gedaan op de publicaties van
uiteenlopende internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals Human Rights Watch
(HRW) of International Crisis Group (ICG), maar ook gouvernementele bronnen, zoals het
Amerikaanse Department of State (USDOS) of verschillende Europese overheidsdiensten die country
of origin information (COI) publiceren, en intergouvernementele bronnen, zoals de verschillende
instellingen van de Verenigde Naties (VN) of het European Asylum Support Office (EASO). Verder
heeft Cedoca waardevolle informatie gehaald uit de publicaties van het Armed Conflict Location &
Event Data Project (ACLED), een Brits universitair onderzoeksproject voor conflictanalyse. Ook de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is nader bekeken.
In dit document verwijst de term “Somalië” naar Zuid- en Centraal-Somalië.
De geraadpleegde bronnen hanteren vaak verschillende schrijfwijzen voor Somalische plaats- en
persoonsnamen. Cedoca neemt de meest courante schrijfwijze uit Engelstalige bronnen over.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Mogadishu voortdurend op. Als er zich belangrijke
ontwikkelingen ter plaatse voordoen, zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.
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1. Korte geschiedenis
De val van president Siad Barre dompelt Somalië in 1991 in chaos. Verschillende tijdelijke
autoriteiten volgen elkaar na 2000 op. Het land wordt nadien alom beschouwd als een failed state.1
De politieke en militaire situatie van Somalië wijzigt drastisch vanaf augustus 2011, wanneer de
islamistische rebellen van Al Shabaab uit Mogadishu worden verdreven. In mei 2012 is hun volledige
terugtrekking uit de hoofdstad een feit.2 Tot midden 2011 controleert de centrale regering
nauwelijks enkele wijken van Mogadishu. Midden 2012 voert het Somalische leger samen met
regeringsgezinde milities en de African Union Mission in Somalia (AMISOM), maar ook met steun van
Ethiopië en Kenia, een militair offensief uit. Deze operatie leidt ertoe dat Al Shabaab geen totale
invloed meer heeft op het zuiden en het centrum van Somalië.3
Midden 2012 behoudt Al Shabaab, dat bijna al zijn grote bolwerken is verloren, nog steeds de
controle over het grootste deel van Zuid- en Centraal-Somalië. De islamistische beweging is ook nog
steeds in staat spontane guerrilla-aanvallen uit te voeren, met name in de hoofdstad. AMISOM en de
regeringsgezinde troepen rukken verder op. De islamistische militanten geven de havenstad
Kismayo op 10 september 2012 op.4
Onder impuls van de internationale gemeenschap worden in 2012 politieke hervormingen opgestart.
Dit leidt op 1 augustus 2012 tot de goedkeuring van een voorlopige grondwet.5
Wegens de aanhoudende gevechten en het ontbreken van een duidelijke staatsstructuur heeft de
Somalische bevolking tot de verkiezingen van 2016 niet deelgenomen aan het politieke proces. Na
een gespannen onderhandeling tussen de verschillende clans duidt een comité van clanhoofden in
augustus 2012 de volksvertegenwoordigers aan.6 Het parlement kiest op 10 september 2012 Hassan
Sheikh Mohamud tot president van de republiek. Hij volgt uittredend president Sharif Sheikh Ahmed
op, die in 2009 de overgangsinstellingen had vervoegd waar hij als hoofd van een islamistische
opstand tegen streed. Hassan Sheikh Mohamud is de eerste Somalische president die in Mogadishu
wordt verkozen sinds de internationale gemeenschap zich achter de heropbouw van het land heeft
geschaard. Zijn voorgangers werden om veiligheidsredenen allemaal in naburige landen verkozen. 7
Begin maart 2014 lanceren AMISOM en het Somalia National Army (SNA) Operation Eagle. Ze
veroveren gebied op Al Shabaab in de regio’s Gedo, Bay, Bakool, Hiiraan, Galgaduud, Shabelle
Dhexe en Shabelle Hoose.8 In september 2014 start een tweede operatie, Operation Indian Ocean,
die zich concentreert op strategische kuststeden. AMISOM en SNA bevrijden acht steden, waaronder
de bolwerken Barawe en Adale.9 In 2015 neemt AMISOM onder meer Bardhere en Dinsoor in, in het
offensief dat ze Operation Jubba Corridor noemen. 10 Ook daarna neemt de coalitie nog nieuwe
steden en dorpen in.11

1

Foreign Policy (Traub J.), 31/05/2013, url
Danish Immigration Service, Landinfo, 08/05/2013, url
3
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 30/11/2012, url
4
ROP (Barguès J.G.), 15/06/2012, url ; Ministerie van Buitenlandse Zaken – Nederland, 30/11/2012, pp. 24-25,
url
5
ROP (Barguès J.G.), 15/06/2012, url
6
AFP, 10/09/2012, url
7
AFP, 10/09/2012, url
8
UN Security Council, 12/05/2014, url
9
Office of the President of Somalia, 27/10/2014, url
10
UN Security Council, 09/05/2016, p. 4, url
11
Sabahi Online, 29/01/2015, url
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2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Nationale en regionale politieke ontwikkelingen
De aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen domineren de Somalische politiek in
2016. Tussen midden oktober en december 2016 verkiezen 13.000 kiesmannen de leden van het
lagerhuis terwijl de regionale parlementen de leden van het hogerhuis kiezen. De twee kamers van
het federale parlement starten eind december 2016 hun werkzaamheden. 12 Op 8 februari 2017
verkiest het nieuwe parlement een nieuwe president: Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmajo. 13
In maart 2017 keurt het parlement de regering goed.14 De secretaris-generaal van de VN beschouwt
de organisatie van deze verkiezingen als een teken van vooruitgang: het electoraat is groter, voor
het eerst in vijftig jaar zijn de verkiezingen georganiseerd in heel het land, en de verkiezing van het
hogerhuis is gebeurd op basis van geografische vertegenwoordiging in plaats van
clanvertegenwoordiging. De voorbereidingen voor de organisatie van universele verkiezingen in
2020 zijn bezig. Daarnaast is de herziening van de voorlopige grondwet de nieuwe prioriteit.15
Al Shabaab is er niet in geslaagd het verkiezingsproces te verstoren, aldus verschillende bronnen
waaronder de VN.16 The New York Times stelt echter dat de islamistische beweging zich afzijdig kon
houden omdat het door en door corrupte verkiezingsproces de legitimiteit van de politiek vanzelf
heeft ondermijnd.17 Tegelijkertijd heeft de nieuwe president een integere reputatie, aldus
onderzoekster Vanda Felbab-Brown van de Brookings Institution.18 De internationale gemeenschap
juicht de vlotte en vreedzame machtsoverdracht toe.19
In april 2017 duidt de nieuwe president een nieuwe burgemeester voor de hoofdstedelijke regio
Banadir (Mogadishu) aan: Thabit Abdi Mohamed.20
In enkele regio’s zijn er sinds september 2016 belangrijke ontwikkelingen. Zo vormen Hiraan en
Shabelle Dhexe begin oktober 2016 een nieuwe regio: HirShabelle Interim Administration.21 In de
regio Galmudug blijft het conflict tussen de administratie en de islamistische soefimilitie Ahlu Sunna
Wal Jama’a (ASWJ) onopgelost: het overleg van april 2017 is vastgelopen.22 Op 1 juli 2015 had een
afsplitsing van ASWJ, de Sufagroep, in Dushamareb een rivaliserende overheid opgericht.23 In
oktober 2016 verdrijven strijdkrachten van de Galmudug Interim Administration ASWJ nog uit
Godinlabe. Honderden vrouwen en kinderen slaan op de vlucht, aldus Goobjoog News.24 In 2016
laait het conflict tussen Puntland en Galmudug over de stad Galkayo opnieuw op. Tussen 7 oktober
en 18 november 2016 wordt er bijna dagelijks zwaar gevochten. Ook na het staakt-het-vuren van
18 november 2016 wordt er sporadisch nog geschoten en op 23 december 2016 breken opnieuw
zware gevechten uit. Het geweld doet een groot aantal mensen op de vlucht slaan en eist meer dan
74 slachtoffers (waaronder 25 burgers) en meer dan 220 gewonden, aldus de VN.25 Op 10 februari

12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
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24
25

UN Security Council, 09/01/2017, p. 1, url
ICG, 25/04/2017, url
UN Security Council, 09/05/2017, p. 2, url
UN Security Council, 09/01/2017, p. 5, url
UN Security Council, 09/05/2017, p. 3, url ; Brookings (Felbab-Brown V.), 23/02/2017, url
The New York Times (Gettleman J.), 07/02/2017, url
Brookings (Felbab-Brown V.), 23/02/2017, url
UN News Centre, 10/02/2017, url ; AP (Guled A.), 23/02/2017, url ; Al Jazeera (Ainte A.), 11/05/2017, url
Garowe online, 13/04/2017, url
UN Security Council, 09/01/2017, p. 2, url
Jowhar.com, 25/04/2017, url
UN Security Council, 11/09/2015, p. 2, url
Goobjoog News, 14/10/2016, url
UN Security Council, 09/01/2017, p. 3, url ; International Crisis Group (ICG), 27/03/2017, url
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2017 laaien volgens ICG de gevechten tussen de strijdkrachten van Galmudug en Puntland opnieuw
op.26 Eind mei 2017 sluiten de president van Puntland en de nieuwe president van Galmudug een
akkoord om samen de veiligheid in hun regio te verbeteren.27
Clangeweld eist in de verslagperiode opnieuw slachtoffers en is volgens de Deense immigratiedienst
en de Danish Refugee Council (DRC), die in december 2016 gesprekken voeren met een aantal
medewerkers van de VN en van Somalische en internationale ngo’s, nog steeds wijdverspreid. Het
vormt een groter risico voor burgers dan geweld door Al Shabaab. Vaak is de aanleiding een conflict
over graaslanden, over toegang tot water of andere natuurlijke hulpbronnen, over politieke macht of
gaat het om bloedwraak. Zo vallen in januari 2017 doden bij geweld tussen clanmilities in de stad
Abudwag in de regio Mudug.28 Burgers in de regio Shabelle Hoose worden vaak slachtoffer van
aanvallen in het kader van het lang aanslepende conflict tussen de clans Habar Gedir en Biimaal.29
In mei 2016 actualiseert UNHCR haar richtlijnen over terugkeer naar Zuid- en Centraal-Somalië.
UNHCR schrijft dat burgers zwaar worden getroffen door het geweld: burgers komen om of raken
gewond in conflictgerelateerd geweld door verschillende partijen in het conflict of worden slachtoffer
van ernstige mensenrechtenschendingen zoals moord, verkrachting en andere vormen van seksueel
geweld en uitbuiting.30 Burgers slaan ook op de vlucht, aldus Somali Update.31
UNHCR stelt verder dat de algemene veiligheidssituatie in Mogadishu en in de rest van Zuid- en
Centraal Somalie nog steeds instabiel is. Verschillende conflictdynamieken spelen in de regio:
geweld vanwege en in de strijd tegen Al Shabaab, clanconflicten, conflicten over landeigendom en
over politieke controle.32 De experten waarmee de Deense immigratiedienst heeft gesproken hebben
uiteenlopende opinies over de evolutie van de veiligheidssituatie: de situatie is de voorbije drie jaar
weinig veranderd, de situatie is significant beter dan vijf jaar geleden maar onduidelijk in de 12
maanden voor december 2016, en in sommige delen van Somalië slechter in 2016 dan in 2015.33
De onafhankelijke expert van de VN voor de mensenrechten stelt in september 2016 dat, ondanks
de grootschalige aanslagen van Al Shabaab, “[the] security situation continues to improve”.34 De UN
Monitoring Group stelt in haar rapport van oktober 2016 dan weer dat de veiligheidssituatie tussen
oktober 2015 en oktober 2016 niet verbeterd is.35
De al ernstige humanitaire situatie is in de loop van 2016 en 2017 door de aanhoudende droogte
ernstig verslechterd en het risico op hongersnood is hoog. Meer dan de helft van de bevolking (6,7
miljoen personen) heeft nood aan bescherming en humanitaire bijstand en 3,2 miljoen van hen
hebben dringend hulp nodig.36 ICG wijst er eind april 2017 op dat de internationale hulp omwille van
de onveiligheid en de ontoereikende fondsen maar een beperkt deel van het land bereikt, en dat de
dreiging van hongersnood vermoedelijk niet zal minderen in de komende zes tot twaalf maanden. 37

26

ICG, 27/03/2017, url
Goobjoog News, 30/05/2017, url
28
Goobjoog News, 12/01/2017, url ; DRC, Danish Immigration Service, 03/2017, p. 7, url
29
UN Security Council, 31/10/2016, pp. 160-161, url
30
UNHCR, 30/05/2016, pp. 3-4, url
31
Somali Update, 22/07/2015, url
32
UNHCR, 30/05/2016, pp. 2-3, url
33
DRC, Danish Immigration Service, 03/2017, p. 7, url
34
United Nations Human Rights Council, 15/09/2016, p. 4, url
35
UN Security Council, 31/10/2016, p. 3, url
36
UN Security Council, 09/05/2016, p. 11, url ; UN Security Council, 09/01/2017, p. 12, url ; World Vision,
25/05/2017, url
37
ICG, 30/04/2017, url
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2.2. De strijd met Al Shabaab
Na twee offensieven tegen Al Shabaab in 2014, lanceren AMISOM en het SNA samen met Keniaanse
en Ethiopische troepen op 19 juli 2015 een nieuw offensief, Operation Jubba Corridor. In april 2016
gaat de derde fase van deze operatie in.38 In de tweede helft van 2016 en in 2017 slaagt de coalitie
erin om Al Shabaab te verdrijven uit plaatsen in verschillende regio’s van Zuid- en CentraalSomalië.39
Dorpen in de nabijheid van door AMISOM en het Somalische leger gecontroleerde steden wisselen
soms meerdere keren van bezetter.40 Dat gebeurt in 2016 en 2017 in meerdere regio’s, bijvoorbeeld
in Goof Gaduud in de regio Bay: het Somalische leger verliest het dorp in november 2016 twee keer
aan Al Shabaab, wint het in december terug om het in april 2017 opnieuw kwijt te raken en
nogmaals te heroveren.41 Het gebeurt ook dat AMISOM of regionale en lokale troepen een stad
verlaten, soms voor korte tijd, en Al Shabaab geweldloos de controle over kan nemen. De VN,
ACLED en ICG geven voorbeelden uit de regio’s Hiraan, Bakool en Bay. 42
Al Shabaab heeft nog steeds het grootste deel van Zuid- en Centraal-Somalië in handen. Het gaat
dan vooral om de rurale gebieden tussen de steden die AMISOM en het Somalische leger
controleren. De Deense en Zweedse asiel- en migratiediensten stelden tijdens missies in Mogadishu
in 2015 en 2016 vast dat het onmogelijk is te bepalen waar de aanwezigheid en invloed van Al
Shabaab begint en stopt, en in welke mate AMISOM en het Somalische leger werkelijk de controle
uitoefenen over de gebieden buiten de stadscentra.43
De directeur van een humanitaire organisatie geeft eind december 2016 onderstaande informatie
aan de Deense immigratiedienst over de machtsverhoudingen in meerdere regio’s. In de regio
Shabelle Hoose zijn Sablaale en Kurtunwarey in handen van Al Shabaab. De stad Marka schippert
tussen controle door Al Shabaab en een machtsvacuüm. In Shabelle Dhexe is het gezag van
AMISOM over de stedelijke centra niet stabiel en heeft Al Shabaab de macht in de landelijke
gebieden. In Jubba Hoose domineert Al Shabaab de landelijke gebieden en heeft de regering van
Jubba sommige stedelijke centra onder haar hoede. Het centrum van Kismayo is in handen van
AMISOM en het Somalische leger. Al Shabaab zou wel aanwezig zijn in de buitenwijken en buiten de
stad zou het volledig de baas zijn. In januari 2017 veroveren Keniaanse troepen de stad Badhaade
op Al Shabaab, aldus ACLED.44 Jubba Dhexe is eind december 2016 nog steeds volledig in de greep
van Al Shabaab, volgens bronnen van de Deense immigratiedienst. ACLED vermeldt geen
veroveringen in deze regio in 2017.45 In Gedo zijn volgens bronnen van de Deense immigratiedienst
de buitenwijken van Doolow, Luuq en Belet Xaawo gedeeltelijk onder controle van Al Shabaab, net
als alle landelijke gebieden en wegen.46 In de regio Bay zijn AMISOM en lokale en regionale troepen
aan de macht in de meeste steden. In Dinsoor echter heeft Al Shabaab de lokale clanoudsten in zijn
macht, aldus een Somalische NGO. Al Shabaab zwaait de plak in rurale gebieden. In de regio Bakool
controleert Al Shabaab de steden Tayeglow, Radhbure en Ceel Cali. Bronnen van de Deense
immigratiedienst stellen in december 2016 dat de terugtrekking van Keniaanse troepen Al Shabaab

38

UN Security Council, 09/05/2016, p. 4, url
Garowe online, 29/01/2017, url ; Dhacdo.com, 14/02/2017, url ; Hiiraan online, 25/04/2017, url ; ICG,
25/04/2017, url ; ACLED, 03/06/2017, url
40
Danish Immigration Service, 24/09/2015, p. 7, url ; CTC (Anzalone C.), 22/04/2016, url
41
UN Security Council, 09/01/2017, p. 3, url ; ACLED, 03/06/2017, url
42
UN Security Council, 09/01/2017, p. 3, url ; ACLED, 03/06/2017, url ; ICG, 25/04/2017, url
43
Danish Immigration Service, 24/09/2015, p. 7, url ; Lifos – Migrationsverket, 16/06/2016, p. 6, url ; DRC,
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de kans heeft gegeven om haar gebied uit te breiden.47 In de regio Galgaduud is de machtssituatie
onduidelijk. Al Shabaab is baas in Ceel Dheer en Galcad, aldus de directeur van de humanitaire
organisatie die met de Deense migratidienst sprak. Dhusamareb is nog in handen van ASWJ.48
De aanhoudende droogte en het risico op hongersnood die Somalië sinds 2016 teisteren,
beinvloeden ook de veiligheidssituatie. Zo meent analist Indermuehle dat Al Shabaab meer steun bij
de bevolking probeert te krijgen door humanitaire hulp te verdelen in de landelijke gebieden. Op die
manier hoopt het zijn macht en gebied uit te breiden.49 Tegelijk valt Al Shabaab de konvooien van
Westerse hulporganisaties aan.50
Al Shabaab tracht de situatie in gebieden die ze uit handen moet geven te destabiliseren door hitand-run-aanslagen en asymmetrische oorlogsvoering.51 De groepering voert in 2016 en 2017
meermaals aanvallen op konvooien en posities van AMISOM uit52 en lanceert grootschalige aanvallen
op basissen van de federale en internationale troepen. Bij een aanval op een basis van het
Somalische leger in de regio Gedo in september 2016 doodt Al Shabaab 9 soldaten. Op 18 oktober
2016 vallen meer dan 100 strijders overheidsgebouwen aan in Afgoye in de regio Shabelle Hoose en
doden 14 personen, waaronder soldaten en ambtenaren. Op 25 oktober 2016 komen bij de
ontploffing van een met springtuig geladen vrachtwagen nabij stellingen van het Djiboutiaanse leger
in Beletweyne in de regio Hiraan 4 personen om.53 In januari 2017 zegt Al Shabaab minstens 57
Keniaanse soldaten te hebben gedood bij de kortstondige inname van een basis nabij de Keniaanse
grens. In maart 2017 doodt de groepering enkele Ethiopische soldaten bij een aanval op een basis in
de regio Gedo en 3 soldaten bij een aanval op een kamp in de regio Shabelle Hoose.54
Al Shabaab oefent een volledige maatschappelijke controle uit over de gebieden die ze in handen
heeft. Volgens de Deense immigratiedienst is de omvang van mensenrechtenschendingen in Al
Shabaabgebied niet gekend, maar zijn er meldingen van misbruik op willekeurige basis, zoals
afpersing, mishandeling, onwettige arrestaties en detenties, amputaties, onthoofdingen55 en,
volgens Somali Current, executies voor verraad.56 In 2016 richt Al Shabaab in haar uitvalsbasis in
Jilib een ongewapende politie-eenheid op, met als taak het bevorderen van de zeden.57 In november
2016 vallen bij gevechten tussen Al Shabaab en gewapende inwoners van de deelstaat Galmudug,
minstens tien doden bij een conflict rond belastingen, aldus ICG.58
De terreinwinst van het Somalische leger en AMISOM gaat voor de burgers gepaard met het risico
op wraakacties door Al Shabaab. Volgens informatie die de Deense migratiedienst in oktober 2015
verkreeg van verschillende gesprekspartners is Al Shabaab clandestien aanwezig in de gebieden
rondom de meeste steden, maar ook in de door AMISOM en het leger gecontroleerde stadscentra.59
Tussen september 2016 en januari 2017 executeert Al Shabaab 18 personen en ontvoert er 40 in de
regio’s Hiiraan en Bakool nadat AMISOM en nationale troepen zich hadden teruggetrokken. 60
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Gesprekspartners van de Deense immigratiedienst stellen in december 2016 dat dergelijke
wraakacties ook door regeringstroepen gebeuren na de terugtrekking van Al Shabaab. Volgens een
bron bij de VN worden familieleden van islamistische militanten gedwongen hun woonplaats te
verlaten en zijn er in het verleden sancties tegen of executies van familieleden gerapporteerd.61
Mensenrechtenorganisaties klagen in april 2017 de recente toename aan van executies door beide
partijen, Al Shabaab én de militaire rechtbanken van de overheid.62

3. Strijdende partijen
Volgens ACLED waren Al Shabaab, het Somali National Army (SNA) en Somalische
ongeïdentificeerde gewapende groepen (unidentified armed groups, UAGs) in 2016 de meest actieve
(maar niet de meest dodelijke) conflict actors in heel Afrika.63

3.1. Gewapende groeperingen die geen deel uitmaken van de regering
3.1.1. Al Shabaab
Organisatie en structuur
Sinds eind 2006 geldt Harakat al Shabaab Al-Mujahidin of kortweg Al Shabaab (“de jeugd”, in het
Arabisch), ontstaan uit de radicale tak van de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIR), als de
belangrijkste tegenstander van de federale regering en AMISOM.64 De groepering wil de invoering
van een islamistich theocratisch regime, en legt in de zones onder haar controle een strenge
interpretatie van de sharia op.65
Op 1 september 2014 doodt een Amerikaanse drone de toenmalige leider of emir van de groep,
Ahmed Abdi Godane alias Abu Zubayr. Al op 6 september 2014 duidt de groep een nieuwe emir aan,
Shaykh Ahmad Umar Diriye alias Abu Ubaidah.66 De voorbije jaren zijn een aantal vooraanstaande
militanten, waaronder leiders van Amniyat, de geheime dienst van Al Shabaab, gericht uitgeschakeld
door onder meer Amerikaanse drones of militaire operaties.67
Amniyat speelt een centrale rol binnen de beweging.68 Experten zoals Matt Bryden van de in Nairobi
gevestigde denktank Sahan, Muhyadin Ahmed Roble van The Jamestown Foundation of Ken
Menkhaus van het Davidson College in North Carolina, beschouwen deze geheime dienst als het
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meest efficiënte en gevreesde segment van de groep, verantwoordelijk voor spionage, infiltraties
tegen vijandige doelwitten en doelgerichte aanslagen.69
Nadat Godane in februari 2012 trouw had gezworen aan Al Qaida, komt het eind juni 2013 tot
gevechten binnen Al Shabaab tussen de meer gematigde nationalisten en de radicalere
internationalisten, waaronder leider Godane.70 Volgens Matt Bryden slaagt Godane erin de beweging
te zuiveren van tegenstanders en blijft sindsdien de aan Al Qaida gelieerde “extremist fringe” over.71
Schattingen over het aantal militanten van Al Shabaab lopen fel uiteen, van een 3.000 à 4.000
militanten volgens respectievelijk The New York Times72 en Radio France internationale (RFI), dat
zowel lokale rekruten als buitenlandse strijders en uit de diaspora teruggekeerde Somaliërs telt73, tot
6.000 strijders waarvan 1.500 tot de radicale Amniyat behoren, volgens onderzoekster Vanda
Felbab-Brown.74 In februari 2017 paraderen 800 nieuw opgeleide rekruten van Al Shabaab op een
plein in Jilib, aldus de lokale media.75 The Jamestown Foundation stelt in januari 2016 dat Al
Shabaab ook actief rekruteert in Kenia, zowel onder kansarme als hoger geschoolde jongeren, maar
voegt net als IRIN toe dat honderden Keniaanse jongeren de groepering hebben verlaten.76
In juni 2016 hebben experten van ICG het over een golf van overlopers van Al Shabaab naar het
Somalische leger, waaronder enkele hooggeplaatste bevelhebbers, mogelijk omwille van interne
zuiveringen van sympathisanten van Islamitische Staat (IS).77 In februari 2017 schrijft ICG dan weer
dat een golf van overlopers van het SNA het moreel van Al Shabaab heeft opgekrikt en hun rangen
heeft versterkt.78
Al Shabaabs basis bevindt zich in Jilib sinds ze in 2015 uit haar operationele en logistieke basis
Bardheere en haar politieke hoofdkwartier Dinsoor werd verdreven, aldus The Jamestown
Foundation. De stad Jilib, tussen Mogadishu en de havenstad Kismayo, biedt Al Shabaab tactische en
logistieke voordelen.79
Hoewel president Farmajo tijdens zijn verkiezingscampagne open leek te staan voor gesprekken met
Al Shabaab, stelt hij zich na zijn verkiezing harder op.80 Op 6 april 2017 verklaart hij hen de oorlog,
maar belooft amnestie aan militanten die zich binnen de zestig dagen overgeven. 81 Ook voorgaande
regeringen beloofden al amnestie.82 Er bestaan verschillende reïntegratiecentra voor voormalige
militanten van Al Shabaab.83
Strategie
Verschillende bronnen wijzen op de verzwakking van Al Shabaab in de loop van de voorgaande jaren
door het verlies van terrein, waaronder strategische steden en havens, door interne spanningen en
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de dood of desertie van vooraanstaande figuren.84 Maar meerdere experten wijzen tegelijkertijd op
de weerbaarheid en veerkracht, zelfs de heropleving van de islamistische beweging, die zowel in
Somalië als buiten de landsgrenzen haar operationele slagkracht behoudt en een strategische
koerswijziging heeft uitgetekend. De terreurgroep anticipeerde op de militaire offensieven van
AMISOM en het SNA door zich ordelijk terug te trekken. Bryden ziet een gedecentraliseerde
commandostructuur en een asymmetrische oorlogsvoering die guerrilla-tactieken in rurale gebieden
combineert met spectaculaire complexe urbane operaties, onder meer in Mogadishu.85 Volgens
professor Williams van de George Washington University beheerst Al Shabaab “a flexible range of
tactics”, gaande van grootschalige moordpartijen in Kenia, tot hinderlagen en conventionelere
aanvallen tegen AMISOM en gerichte acties in Mogadishu.86 The Jamestown Foundation stelt in
maart en april 2017 dat Al Shabaab, zich hergroepeert in rurale stadjes en streken om aanvallen
vanuit haar basis in Jilib te coördineren. Zo wijst Michael Horton op de heropleving van Al Shabaab
in Puntland, waar ze een opening naar de zee hoopt te vinden en de banden met Al Qaida in Jemen
hoopt te versterken.87 Volgens Stig Jarle Hansen, auteur van een studie over Al Shabaab, kan de
islamistiche groepering tegenover een voornamelijk defensief ingestelde internationale troepenmacht
nog dertig jaar overleven.88
Muhyadin Ahmed Roble stelt in september 2016 dat Al Shabaab een groot aantal strijders heeft
ontplooid in Mogadishu waar de dreiging van Amerikaanse drones kleiner is. Volgens de auteur drijft
Al Shabaab het aantal aanslagen in de hoofdstad op in de aanloop naar de verkiezingen. 89 Ook
gedurende de eerste maanden van 2017 maakt The Jamestown Foundation gewag van een toename
van de aanvallen in Mogadishu en omstreken.90
Nationale en internationale allianties
Experten zoals Cedric Barnes van ICG wijzen erop dat Al Shabaab sterk geworteld is in de
Somalische maatschappij, strak georganiseerd is en gebruik weet te maken van de sociale en
politieke verdeeldheid.91 De groepering is diep geïnfiltreerd in het Somalische leger en de politie,
aldus verschillende bronnen, en zelfs in de hoogste regionen van de regering, aldus de UN
Monitoring Group.92 Experts menen dat de infiltratie van Al Shabaab binnen de veiligheidsdiensten
een rol heeft gespeeld bij grootschalige aanslagen in Mogadishu in 2015 en 2016.93
In februari 2014 stelt Bryden dat Al Shabaab nog amper steun vindt bij de bevolking. De meeste
Somali’s zijn vervreemd van de groep door de draconische stijl van besturen en het geweld tegen
burgers.94 Volgens een artikel van april 2015 van RFI, daarentegen, zijn experten het erover eens
dat Al Shabaab nog een zekere populariteit geniet in bepaalde delen van het land.95
In Mogadishu steunt ongeveer 40 % van de inwoners Al Shabaab, aldus een expert waarmee de
Zweedse COI-documentatiedienst Lifos sprak in december 2015. De steun komt van bepaalde clans,
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al betekent dat niet dat elk individueel clanlid de organisatie steunt. Binnen de clanfamilie Hawiye,
bijvoorbeeld, controleert de subclan Abgal Mogadishu, waardoor de subclan Murosade zich
gemarginaliseerd voelt en aanleunt bij Al Shabaab. Hoewel de subclan Ayr bekend staat als pro-Al
Shabaab, hebben sommige leden veel invloed in de regering en steunen ze Al Shabaab niet.96
ICG en onderzoekster Felbab-Brown zien in Al Shabaabs behoedzame omgang met het clansysteem
een belangrijke verklaring voor de veerkracht van Al Shabaab. De organisatie weet zich boven
clanrivaliteiten te stellen maar weet deze ook handig uit te spelen.97
Niettemin krijgt de groep in 2016 af te rekenen met clanmilities, die hen verdrijven uit verschillende
locaties in de regio Shabelle Dhexe, in Hiraan en in Gedo.98 In maart 2016 worden enkele honderden
strijders van Al Shabaab die over zee Puntland trachtten te infiltreren onderschept door het SNA en
door troepen van Puntland en Galmudug, en gevangen genomen of gedood. Het ging voornamelijk
om laaggeplaatste militanten waaronder veel minderjarigen, aldus de UN Monitoring Group. 99
In 2015 ontstaan er volgens meerdere bronnen ernstige spanningen binnen Al Shabaab over de
betrekkingen met IS.100 In oktober 2015 zweert Abdulqadir Mumin, de leider van een in Puntland
actieve vleugel van Al Shabaab, trouw aan IS.101 In oktober 2016 neemt zijn militie kortstondig het
Puntlandse havenstadje Qandala in.102 Volgens de UN Monitoring Group beschikt Mumin slechts over
enkele tientallen strijders, maar vindt hij steun bij zijn clan in Puntland.103 Een onderzoeker van de
United States Military Academy in West Point heeft het over 100 à 200 militanten.104 De experten
Barnes en Yusuf hebben het eind juni 2016 over minstens vier verschillende IS-gezinde dissidentie
groepen105, waaronder een in april 2016 opgerichte fractie, Jahba East Africa of Islamic State in
Somalia, Kenya, Tanzania, and Uganda, die verklaart ook militanten uit andere Oost-Afrikaanse
landen te tellen.106 Al Shabaabs leiding bevestigt ondertussen haar trouw aan Al Qaida.107 Amniyat,
de geheime dienst van Al Shabaab, krijgt de opdracht overlopers te elimineren, aldus verschillende
experten.108 De UN Monitoring Group ziet overigens geen bewijzen van operationele banden met IS
in het Midden-Oosten.109
Al Shabaab vormt volgens verschillende bronnen waaronder ICG een ernstige bedreiging voor de
hele regio.110 Al merkt de UN Monitoring Group in oktober 2016 op dat Al Shabaab sinds de aanval
op een universiteit in Garissa in het noordoosten van Kenia in april 2015 (147 doden) geen
grootschalige aanval meer heeft kunnen uitvoeren in Kenia.111
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3.1.2. Andere milities
Volgens de voorzitter van het Somalische Center for Research and Dialogue (CRD) zijn er in Zuid- en
Centraal-Somalië verschillende milities actief, met name clanmilities, milities verbonden aan zakenlui
en milities loyaal aan de regering. Deze milities komen soms onderling in conflict met elkaar.112 Zo is
er de islamistische soefimilitie Ahlu Sunna wal Jama’a (ASWJ), die wordt gesteund door de
Ethiopische regering en aan de zijde van het regeringsleger Al Shabaab bestrijdt, en actief is in de
regio Galgaduud (nu deel van de autonome regio Galmudug).113
IRIN schrijft in 2014 dat in verschillende van de zeventien hoofdstedelijke districten een eigen militie
opereert onder leiding van de districtscommissaris. De loyauteit van deze milities tegenover de
centrale regering varieert.114 Deze milities zijn binnen het district de eigenlijke machthebber, aldus
het United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) dat in november 2013 een gesprek
voerde met de Noorse en Deense migratiedienst,115 maar zijn ook belangrijke en complexe spelers
binnen de ordehandhaving, aldus Menkhaus in april 2016.116 Volgens een in mei 2014 door EASO
geraadpleegde veiligheidsexpert kan elke districtscommissaris rekenen op 100 à 400 personen. 117
Menkhaus wijst verder op de dominantie van diverse Hawiye-clanmilities in Mogadishu.118
ACLED wijst op het belangrijke aandeel dat ongeïdentificeerde gewapende groepen hebben in het
geweld in Somalië. ACLED wijst erop dat deze groepen vaak optreden voor rekening van de gekende
strijdende partijen. Het gaat dan niet zozeer om hun deelname aan militaire confrontaties maar
eerder om hun rol bij remote violence (geweld waarbij de dader niet fysiek aanwezig is, zoals
bermbommen of autobommen) en geweld tegen burgers.119
Volgens een onderzoek uit 2015 van het Center for Civilians in Conflict (CIVIC), een Amerikaanse
organisatie die ijvert voor de bescherming van burgers in gewapende conflicten, zijn ook Somalische
burgers op verschillende manieren bij het conflict betrokken. Dit gaat van deelname aan de
gevechten tot de verlening van diensten aan gewapende groeperingen, zoals logistieke hulp of
mediaverslaggeving. Verschillende burgers die door CIVIC werden geïnterviewd voelen zich niet
zozeer verbonden met een conflictpartij. Ze raakten bij het conflict betrokken omdat ze zichzelf of
hun familie wilden beschermen, omdat ze uit vrije wil of onder dwang werden gerekruteerd, om
financiële motieven of omdat ze actief Al Shabaab wilden bestrijden.120

3.2 Nationale en internationale strijdkrachten
3.2.1. Somalische veiligheidsdiensten
De UN Monitoring Group, HRW en ICG dringen in 2017 aan op een grondige hervorming van de
Somalische veiligheidsdiensten die door wanbeheer en endemische corruptie worden geplaagd en
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over onvoldoende capaciteit beschikken om de veiligheidsproblemen het hoofd te bieden. De
veiligheidsdiensten maken zich meestal straffeloos schuldig aan ernstige misbruiken.121
In maart 2017 bereikt de federale overheid met de deelstaten een overeenkomst over de nationale
veiligheidsstructuur, onder meer wat de samenwerking tussen de verschillende diensten, de
bevelstructuur, omvang en samenstelling van de veiligheidsdiensten betreft.122 Begin april 2017
benoemt president Farmajo nieuwe hoofden bij zowel het leger, de politie als de
inlichtingendiensten.123 Begin mei 2017 keurt het parlement een nieuwe veiligheidsstructuur goed
die een leger met 22.000 manschappen voorziet, waarvan 4.000 speciale eenheden, en een federale
politie met 32.000 agenten.124
Somali National Army (SNA)
Volgens de UN Monitoring Group blijft de huidige omvang, structuur en samenstelling van het leger
onduidelijk.125 Analiste Felbab-Brown stelt in februari 2017 dat de 11.000 door AMISOM getrainde
militairen een vaak ontoereikende opleiding kregen.126 Volgens een VN-rapport telt het leger eind
2015 echter 19.800 geregistreerde manschappen127, terwijl het in 2016 volgens de federale regering
om 22.000 troepen gaat waarvan een kwart in Mogadishu en de periferie van de hoofdstad is
gelegerd.128 USDOS schat het aantal soldaten dan weer op 11.000 à 14.000, waarvan het gros
gelegerd is in de regio’s Shabelle Dexhe, Shabelle Hoose, in de Interim Jubba Administration (IJA)
en de Interim South-West Administration (ISWA). De controle van het ministerie van Defensie over
haar troepen is iets groter in Mogadishu en omstreken.129
Roble van The Jamestown Foundation heeft het over “under-trained, under-equipped and poorly paid
Somali soldiers […] depleted by years of corruption, absenteeism and decay”. 130 Verschillende
bronnen geven aan dat de regering omwille van corruptie vele maanden achterstand oploopt op de
uitbetaling van de soldij aan haar strijdkrachten. Dit leidt tot demotivatie, desertie en afpersing aan
checkpoints door onbetaalde soldaten, zo stellen onder meer verschillende VN-rapporten.131 De
expert Menkhaus stelt dat soldaten regelmatig bijklussen als privébewakers, tijdens hun gewone
werkuren en in hun militaire uniform. Het zorgt voor een hoog absenteïsme. 132 Volgens een
politicoloog die Deutsche Welle in oktober 2014 aanhaalt, trekken veel soldaten omwille van de
onregelmatige verloning na hun training naar clanmilities of naar Al Shabaab.133
In haar rapport over de mensenrechtensituatie in 2016 stelt USDOS dat de civiele autoriteiten geen
daadwerkelijke controle uitoefenen over de veiligheidsdiensten.134 Meerdere bronnen waaronder de
UN Monitoring Group zien de dominante clanstructuren binnen het SNA als een cruciaal probleem.
Het leger bestaat uit een verzameling clangetrouwe milities die de loyauteit van de soldaten aan de
centrale commandostructuur ondermijnen met, volgens het Danish Institute for International Studies

121

UN Security Council, 19/10/2015, p. 24, url ; UN Security Council, 31/10/2016, pp. 3-4, 74, url ; ICG,
28/02/2017, url ; HRW, 02/05/2017, url
122
UN Security Council, 09/05/2017, pp. 5-6, url
123
BBC, 07/04/2017, url ; Hiiraan Online, 06/04/2017, url ; The Jamestown Foundation (Sehmer A.),
21/04/2017, url ; UN Security Council, 09/05/2017, p. 3, url
124
Goobjoog News, 02/05/2017, url ; Standard Digital (Osman D.), 07/05/2017, url
125
UN Security Council, 19/10/2015, p. 24, url ; UN Security Council, 31/10/2016, pp. 3-4, 74, url
126
Brookings (Felbab-Brown V.), 23/02/2017, url
127
UN Security Council, 08/01/2016, p. 6, url
128
UN Security Council, 31/10/2016, p. 74, url
129
USDOS, 03/03/2017, url
130
African Arguments (Roble M.A.), 09/09/2015, url
131
Reuters (Jorgic D.), 08/10/2015, url ; UN Security Council, 08/01/2016, p. 10, url ; UN Security Council,
09/01/2017, p. 5, url ; HIPS (Williams P.D., Hashi A.), 02/2017, p. 33, url ; UN Security Council, 31/10/2016,
p. 75, url
132
CSG (Menkhaus K.), 05/04/2016, pp. 28-29, url
133
DW (Borowski M.), 10/10/2014, url
134
USDOS, 03/03/2017, url

Pagina 14 van 81

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
9 juni 2017

(DIIS) de Hawiye als dominante clan op alle niveau’s. Ook de ontoereikende materiële en technische
middelen en de tekortkomingen op het vlak van militair en politiek leiderschap zijn belangrijke
manco’s binnen de Somalische strijdkrachten. De UN Monitoring Group vreest dat, zonder een
ingrijpende hervorming, het SNA zelf een bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit kan
vormen.135 ICG wijst niettemin op vooruitgang op het vlak van rekrutering en clandiversiteit sinds
het aantreden van de nieuwe president in februari 2017.136
Felbab-Brown merkt in juni 2015 op dat er veel onduidelijkheid bestaat over de integratie in het
federale leger van de milities die in de deelstaten opereren.137 Volgens een VN-rapport van
september 2016 hebben meer dan 1.800 troepen uit de IJA hun mensenrechtentraining voltooid,
maar door politieke en logistieke kwesties kunnen deze manschappen nog niet worden ingezet. Ook
de door de federale overheid en Puntland overeengekomen integratie van 3.000 Puntlandse troepen
dient nog te worden uitgeklaard.138
Verschillende bronnen stellen dat de Somalische strijdkrachten niet klaar zijn om de door AMISOM
veroverde gebieden over te nemen.139
Somali Police Force (SPF)
In Mogadishu opereren twee verschillende politiekorpsen, volgens het USDOS-rapport over de
mensenrechtensituatie in 2015. Het ene korps staat onder controle van de federale regering, het
andere onder gezag van de regionale overheid van Banadir. De federale politie is aanwezig in alle
zeventien districten van de hoofdstad. De Somalische politiekorpsen krijgen training en raad van
AMISOM-politie. Politieofficieren in de hoofdstad danken hun positie vaak aan clan- of familiebanden,
aldus USDOS.140 De politie is meestal niet efficiënt, onder meer door corruptie en bij gebrek aan
materiaal en opleiding.141
Volgens de VN telt de politie eind 2015 in heel Zuid- en Centraal-Somalië ongeveer 6.750
manschappen.142 Eind augustus 2015 waren er echter 5.200 manschappen officieel geregistreerd,
aldus EASO.143 Het Nederlandse ambtsbericht van maart 2016 stelt dat ook de politie te kampen
heeft met corruptie, wanbetaling en een gebrekkige opleiding.144
Volgens AMISOM onthaalt de lokale bevolking de community policing, die in samenspraak met de
Somalische politie in 2015 wordt ingevoerd in verschillende districten van de hoofdstad, met
enthousiasme. Community policing tracht de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen
politie en bevolking te verbeteren.145
De Somalische regering sprak met de Interim Jubba Administration (IJA) en de Interim South-West
Administration (ISWA) af een regionale politiemacht uit te bouwen, aldus een rapport van september
2015 van de secretaris-generaal van de VN. In augustus 2015 begon de VN met de screening van
enkele honderden politieofficieren in Baidoa en Kismayo.146
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National Intelligence and Security Agency (NISA)
NISA is de belangrijkste antiterrorisme-eenheid in Mogadishu, aldus USDOS.147 Volgens FelbabBrown presteert de “paramilitary intelligence service run by the [NISA]” beter dan de andere
veiligheidsdiensten, maar is het ook een brutale gepolitiseerde organisatie.148
Sinds 2009 traint de VS aan NISA verbonden elitetroepen voor terrorismebestrijding, aldus VOA. Het
gaat om de eenheid Gaashaan (schild),149 en om Danab (bliksem), waarvan de manschappen uit
verschillende Somalische regio’s en clans komen.150 In juli 2015 heeft een officiële bron van de
Verenigde Staten het over drie getrainde Danab-eenheden met in totaal 450 manschappen. Cedoca
vond in de geraadpleegde bronnen geen informatie over hun huidige omvang. 151 Volgens meerdere
bronnen maakt Danab, die ook als Alpha-groep bekend staat, deel uit van Gaashaan. Deze special
operation forces nemen ook samen met Amerikaanse eenheden deel aan militaire operaties.152
De overheid neemt minimale maatregelen om misbruiken door veiligheidsdiensten te vervolgen en
straffen, in het bijzonder soldaten en politieagenten die van verkrachting worden beschuldigd.
Straffeloosheid is hierdoor de norm, aldus USDOS in haar rapport over de situatie in 2016.153 HRW
maakt zich zorgen over de uitgebreide bevoegdheden van NISA inzake terrorismebestrijding en
benadrukt dat de inlichtingendienst zelden verantwoording aflegt voor ernstige misbruiken.154

3.2.2. African Union Mission in Somalia (AMISOM) en de Verenigde Naties (VN)
AMISOM, opgericht op 19 januari 2007 door de Vrede- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie
(AU) en op 20 februari 2007 bekrachtigd door resolutie 1744 van de VN-Veiligheidsraad, heeft als
missie de ondersteuning van de federale regering bij de stabilisering van het land, onder meer door
de strijd tegen Al Shabaab, en de uitbouw van democratische instellingen.155 In 2013 wordt het
maximale aantal manschappen, zowel militairen als politie, verhoogd tot 22.126, met name 21.586
soldaten en 540 politieagenten.156 De manschappen komen uit Burundi, Djibouti, Kenia, Ethiopië en
Oeganda.157 Het hoofdkwartier wordt bemand door militairen uit een groter aantal Afrikaanse
landen.158 Het mandaat van AMISOM loopt momenteel tot 30 november 2017.159
Mogadishu en het district Banadir vallen onder sector I van AMISOM. Volgens een veiligheidsexpert
die door EASO is geraadpleegd in mei 2014, heeft AMISOM 4.000 militairen en 400 politieagenten in
Mogadishu. De AMISOM-politieagenten patrouilleren en doen ook bewakingsopdrachten. 160
Volgens waarnemers is er sprake van een erg gebrekkige coördinatie tussen de verschillende landen
die troepen leveren aan AMISOM, maar vooral eigen strategische belangen dienen. Hoewel de
internationale troepenmacht in theorie een centrale commandostructuur heeft in Mogadishu, wijst
Sahan Journal erop dat buurlanden Kenia en Ethiopië hun troepen nabij hun landsgrens hebben
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gelegerd, dat ze hun eigen commandostructuur volgen en hun militaire operaties buiten het door
AMISOM uitgetekende kader uitvoeren.161
Verschillende waarnemers stellen dat AMISOM’s wapentuig en troepensterkte niet volstaan om Zuiden Centraal-Somalië te controleren en dat de internationale troepenmacht overstretched is.
Gedurende de offensieven van AMISOM trekt Al Shabaab zich meestal zonder veel verliezen terug.
De internationale troepenmacht weet vaak de vijand te verdrijven, maar slaagt er veel minder in
hem rechtstreeks te treffen.162 Al Shabaab slaagt er zo in sommige door AMISOM en het SNA
veroverde gebieden weer in te nemen na de terugtrekking van de internationale troepenmacht.163
De terugtrekking van AMISOM is tussen 2018 en 2020 voorzien, maar verschillende bronnen
benadrukken dat dit enkel mogelijk is als de capaciteit van het Somalische leger drastisch
toeneemt.164 De experten Barnes en Yusuf stellen in juni 2016 vast dat AMISOM zich op het terrein
al enigszins lijkt terug te plooien.165 Onderzoekster Felbab-Brown stelt in februari 2017 vast dat
AMISOM nog nauwelijks de legerbasissen verlaat.166 Bovendien zet de verminderde financiële steun
van de Europese Unie en interne politieke problemen een aantal landen zoals Oeganda er toe aan
met een terugtrekking van hun troepen te dreigen.167 Ethiopië trok in oktober 2016 een aantal
troepen terug die AMISOM ondersteunden.168 Het hoofd van AMISOM pleit in maart 2017 dan weer
voor een uitbreiding van de internationale troepenmacht omdat het SNA niet in staat is haar taken
over te nemen.169
Hoewel hij weinig geloof hecht aan AMISOM’s cijfers over gesneuvelde manschappen, stelt professor
Williams dat het vermoedelijk een van de gevaarlijkste en dodelijkste vredesmissies ooit betreft.170
AMISOM’s tekortkomingen, onder meer de eigengereide rol van de Keniaanse en Ethiopische
troepen, tasten het aanzien bij de Somalische bevolking, bij de veiligheidsdiensten en bij een deel
van de elite aan, aldus het Heritage Institute for Policy Studies (HIPS).171 In 2014 en 2015 kreeg die
reputatie een knauw door de betrokkenheid bij de moord op en bij de seksuele uitbuiting en het
misbruik van burgers en door de gebrekkige vervolging van die misbruiken, aldus HRW en het
HIPS.172 In juli 2016 onthulde HRW de moord op een aantal burgers door Ethiopische troepen in de
regio Bay. De mensenrechtenorganisatie dringt aan op een publiek onderzoek.173
De Verenigde Naties zijn ook aanwezig in Somalië. De United Nations Assistance Mission in Somalia
(UNSOM) adviseert de Somalische regering en AMISOM inzake vredesopbouw en staatsvorming,
bijvoorbeeld met betrekking tot de hervorming van de veiligheidsdiensten, de versterking van de
rechtsstaat of het federaliseringsproces. Het United Nations Support Office in Somalia (UNSOS),
voorheen UN Support Office for AMISOM (UNSOA)174, biedt dan weer logistieke steun aan de troepen
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van de Afrikaanse Unie (AU) en het SNA en aan UNSOM.175 Volgens een VN-rapport van mei 2017
heeft de VN in Somalië ongeveer 500 internationale en 1.150 nationale medewerkers.176
Met het oog op de versterking van de instellingen ontplooide ook de Europese Unie een burgerlijke
en een militaire missie in Somalia, met name de European Union Maritime Capacity Building Mission
to Somalia (EUCAP) en de European Union Training Mission Somalia (EUTM).177

3.2.3. Andere mogendheden
De buurlanden Ethiopië en Kenia zijn belangrijke actoren in het Somalische conflict omwille van
uiteenlopende redenen van historische, etnische, linguïstische of politieke aard. Professor Bakary
Traoré, die onderzoek doet naar vredeshandhaving in Afrika, wijst op de rol die Ethiopië sinds de
jaren 1990 speelt in Somalië. De veiligheidssituatie in de regio Ogaden in het noordoosten van
Ethiopië, bewoond door Somalische moslims, en de islamistische dreiging vanuit Somalië, zijn
belangrijke motieven voor de verschillende militaire offensieven in Somalië in 2006 en 2011 en voor
haar deelname aan de strijd tegen Al Shabaab sinds 2012.178
Ook een deel van de Keniaanse bevolking bestaat uit etnische Somaliërs. Bovendien vangt Kenia
honderdduizenden Somalische vluchtelingen op en is het de voorbije jaren getroffen door
verschillende ernstige aanslagen van Al Shabaab. Nairobi komt sinds oktober 2011 tussen in
Somalië. Volgens professor Traoré wil Kenia de dreiging van Al Shabaab elimineren, een bufferzone
creëren voor de hervestiging van Somalische vluchtelingen maar eveneens een semi-autonoom
Jubbaland creëren en haar controle over de havenstad Kismayo verzekeren. 179
In juni 2012 voegen de Keniaanse troepen zich bij AMISOM. Sinds januari 2014 maakt het
Ethiopisch leger deel uit van AMISOM.180
De experten Barnes en Yusuf wijzen er midden 2016 op dat de grootschalige aanwezigheid van
Keniaanse en Ethiopische troepen door de nieuwe federale staten Jubba, ISWA en Galmudug als een
buitenlandse bezetting kan worden ervaren.181
Amerikaanse Special Operation Forces (SOF) zijn ook actief in Somalië.182 Volgens Amerikaanse
media lijkt president Donald Trump de strijd tegen Al Shabaab op te voeren.183 Het Verenigd
Koninkrijk heeft eveneens een aantal militaire adviseurs ter plaatse.184

4. Typologie van het geweld
UNHCR schrijft in januari 2014 dat er maar een beperkte opvolging en verslaggeving is van
gewelddadige incidenten in Somalië, mogelijk omwille van de beperkte bewegingsvrijheid van
humanitaire organisaties.185 Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vermeldt in haar
ambtsbericht van december 2014 dat het aantal gewelddadige incidenten in Somalië, en vooral in
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Mogadishu, hoger ligt dan het aantal gekende.186 Bij gebrek aan een duidelijke opvolging van
gewelddadige incidenten en slachtoffers is een exhaustief overzicht niet mogelijk.
Volgens het universitaire centrum voor conflictanalyse ACLED, dat gegevens voor heel Afrika
verzamelt, was Somalië de meest gewelddadige en dodelijke staat in Afrika. Somalië had in 2016
met 23,3 % het grootste aandeel in de georganiseerde gewapende conflicten op het continent en er
vielen de meeste conflictgerelateerde slachtoffers met 18,9 % of 5.572 doden.187 Bijna een derde
van alle militaire confrontaties op het continent vond plaats in Somalië, voornamelijk tussen Al
Shabaab enerzijds en AMISOM en het leger anderzijds. Meer dan een vijfde van alle slachtoffers van
militaire confrontaties in Afrika vielen in 2016 in Somalië.188
Terwijl Darfur (Soedan) in 2016 de meest gewelddadige regio in Afrika was, was Banadir
(Mogadishu) de op een na meest gewelddadige regio met meer dan 500 incidenten.189
Het universitaire onderzoekscentrum voor conflictanalyse ACLED heeft, op basis van publieke
informatie en vertrouwelijke lokale bronnen een inventaris gemaakt van incidenten in Somalië in
2016. ACLED wijst erop dat de verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de
mediaverslaggeving weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.
Het onderzoekscentrum legt ook uit dat de aantallen slachtoffers schattingen zijn, aangezien de
oorspronkelijke bronnen niet steeds het precieze aantal slachtoffers vermelden. Sommige incidenten
zijn dubbel vermeld, en voor een aantal incidenten die ACLED van een local source project vernam
of van Radio Andalus, de radiozender van Al Shabaab, vond Cedoca geen verdere informatie.190
Landinfo maakte een uitgebreide analyse van de door ACLED verstrekte gegevens voor 2016 en
beschouwt de cijfers eerder als indicatief dan als volledig accuraat.191
Voor gans 2015 telt ACLED 495 incidenten in Mogadishu, waarvan er 286 worden bestempeld als
battle – no change of territory, 123 als violence against civilians en 59 als remote violence. In totaal
telt ACLED 557 dodelijke slachtoffers in 2015.192
In 2016 registreerde ACLED 527 incidenten in Mogadishu die 681 doden maakten (riots/protests niet
meegerekend). In datzelfde jaar telt ACLED in heel Somalië 2.600 incidenten en 5.572 slachtoffers.
Aangezien ACLED geen duidelijk onderscheid maakt tussen burgers en niet-burgers omvat dit
totaalcijfer ook militairen en militanten van Al-Shabaab of van andere milities.193
Voor Mogadishu bestempelt ACLED 240 van de 527 incidenten in 2016 als battle – no change of
territory. Het gaat meestal om hit-and-run-aanvallen op militaire doelwitten, aldus de analyse van
Landinfo. Deze incidenten maakten 374 slachtoffers. Daarnaast bestempelt ACLED 144 gevallen als
violence against civilians, met 215 doden tot gevolg. Het gaat enerzijds om doelgerichte aanvallen
tegen individuele burgers, anderzijds om (complexe) aanslagen op hotels, restaurants en dergelijke.
Verder vielen er 88 doden bij 95 incidenten van remote violence waarbij militaire of burgerlijke
doelwitten werden geviseerd met bommen of mortieren. Ten slotte maakten 31 andere incidenten
die ACLED als strategic developments beschouwt 4 doden. Het gaat bijvoorbeeld om arrestaties,
veiligheidsoperaties of mislukte aanslagen.194
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Bij meer dan de helft van de gewelddadige incidenten die in 2016 in Mogadishu plaatsvonden, goed
voor een derde van de slachtoffers, zijn onbekende daders betrokken. Het betreft vooral geweld
tegen burgers maar ook tegen de ordediensten. In ongeveer een derde van de gevallen is Al
Shabaab betrokken partij, en daarbij kwamen bijna 400 personen om, ongeveer 60 % van alle
slachtoffers in de hoofdstad in 2016. Incidenten waarbij de ordediensten onderling slaags raken,
bijvoorbeeld wegens clanrivaliteiten, of waarbij ze burgers treffen maken ongeveer een tiende uit
van de in Mogadishu geregistreerde gewelddadige incidenten, aldus Landinfo.195
Gedurende de eerste vijf maanden van 2017 telt ACLED in Somalië 953 gewelddadige incidenten,
waarbij 1871 slachtoffers vallen (riots/protests niet meegerekend). Voor Mogadishu gaat het over
258 incidenten met 368 slachtoffers. Wat de hoofdstad betreft beschouwt ACLED 86 incidenten als
battle – no change of territory. Deze incidenten maakten 83 slachtoffers. Daarnaast bestempelt
ACLED 108 gevallen als violence against civilians, met 225 doden tot gevolg. Verder vielen er 53
doden bij 56 gevallen van remote violence. Ten slotte maakten 6 strategic developments 3 doden.196
Het aantal slachtoffers van gewelddadige incidenten in Mogadishu is dus gestegen tegenover 2015
en 2016. Het dodental van de eerste vijf maanden van 2017 bedraagt 54 % van het totale aantal
slachtoffers van het jaar voordien.197
Op basis van interviews die in december 2016 werden gevoerd met een aantal medewerkers van de
VN en van Somalische en internationale ngo’s, stellen de Deense migratiedienst en de DRC dat het
aantal veiligheidsincidenten in de hoofdstad daalt sinds 2013, maar dat dit gepaard gaat met een
tactische wijziging bij Al Shabaab “from quantity to quality”. Dit uit zich in een toename van
complexe aanslagen. Een VN-medewerker stelde niettemin dat er in de tweede helft van 2016
dubbel zoveel aanvallen plaatsvonden als in de eerste helft van het jaar. 198 OCHA wijst in oktober
2016 op een toename van improvised explosive devices (IED) in de hoofdstad.199 Volgens een VNrapport van januari 2017 tracht Al Shabaab met autobommen het onveiligheidsgevoel tijdens de
verkiezingsperiode aan te wakkeren.200 Begin april 2017 stelt ook The Jamestown Foundation vast
dat Al Shabaab opvallend actief is in Mogadishu, met een toename van autobommen en
mortieraanvallen.201
De Deense migratiedienst en de DRC stellen in hun missieverslag van maart 2017 dat Mogadishu in
zekere mate (“to some extent”) onder controle staat van AMISOM en het SNA, maar dat de stad een
constante dreiging ondervindt van Al Shabaab en geïnfiltreerd is door de islamistische beweging tot
op de luchthaven en in het presidentiële paleis.202
Ook in 2016 pleegde Al Shabaab opnieuw verschillende “complexe aanslagen” in Mogadishu.
Dergelijke aanslagen treffen, aldus UN Monitoring Group in 2015, in het bijzonder hotels die vaak
parlementsleden of overheidsfunctionarissen over de vloer krijgen. Een typische strategie of, volgens
The Guardian, een trademark tactic van Al Shabaab203 is het gebruik van een vehicle borne
improvised explosive device (VBIED) of bomauto die een bres slaat in de veiligheidszone rond het
gebouw waarna schutters of zelfmoordterroristen het gebouw binnendringen. Vaak dragen de
militanten van Al Shabaab tijdens deze aanvallen uniformen van het leger.204 Eind augustus 2016
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stellen experten vast dat het aantal aanslagen met VBIED’s in Mogadishu in de voorafgaande
maanden sterk is toegenomen.205
Ken Menkhaus schrijft in april 2016 dat Al Shabaab zich meer en meer met afpersing bezighoudt.
Terroristische aanvallen op hotels en restaurants passen in een patroon van vergelding voor de nietbetaling van een afkoopsom. De groep biedt op die manier bescherming tegen een bedreiging die
het zelf veroorzaakt.206
Terwijl er de voorgaande jaren tijdens de ramadan telkens beduidende pieken van geweld waren,207
schrijft ICG eind juni 2016 dat het aantal aanvallen in de ramadanmaand (in 2016 van ongeveer 7
juni tot ongeveer 7 juli208) lager ligt dan in voorgaande jaren. Dit zou onder meer te wijten zijn aan
militaire tegenslagen en interne spanningen bij Al Shabaab.209 Aangezien deze COI Focus
geschreven werd tijdens de ramadan van 2017 waren dergelijke analyses nog niet voorhanden.
Tijdens haar missies in Mogadishu en Nairobi in 2015 en 2016 verneemt de Deense immigratiedienst
van verschillende bronnen dat niet alle gewelddadige incidenten in Zuid- en Centraal-Somalië aan Al
Shabaab kunnen worden toegeschreven, hoewel de groepering er wel vaak de verantwoordelijkheid
voor opeist. Gewelddaden zijn vaak ook toe te schrijven aan clanrivaliteiten, zakenconflicten,
criminaliteit, landconflicten of politieke twisten.210 Ook Felbab-Brown stelt dat bepaalde aanslagen,
beraamd door politieke rivalen, krijgsheren of zakenlui, gretig door Al Shabaab worden opgeëist.211
De minister van Informatie maakt in juni 2017 dezelfde vaststelling.212
Wat de algemene veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië betreft, stelt HRW in haar rapport
over de mensenrechtensituatie in 2016 dat burgers nog steeds de grootste gevolgen dragen van het
aanslepende gewelddadig conflict en, in zeer ernstige humanitaire omstandigheden, geconfronteerd
worden met misbruiken van alle strijdende partijen, waaronder aanvallen van Al Shabaab op burgers
en burgerinfrastructuur. De inspanningen van de overheid om de veiligheid te verhogen in de
gebieden onder haar controle leverden in 2016 weinig op.213

4.1. Complexe aanslagen
De onderstaande chronologie beschrijft een aantal aanslagen in Mogadishu die meerdere slachtoffers
maakten tussen 1 september 2016 en 31 mei 2017. Het gaat hier meestal om zogenaamde
complexe aanslagen. De meeste aanslagen worden opgeëist door Al Shabaab. Dergelijke aanslagen
krijgen veel aandacht van lokale en internationale media. De informatie over doden en gewonden
varieert vaak naargelang de bron. Aangezien de cijfers over gewonden weinig accuraat zijn of door
bepaalde bronnen niet worden vermeld, neemt Cedoca ze hier niet op.
- Op 18 september 2016 rijdt een militant van Al Shabaab zijn bomauto in op een militair konvooi
en doodt zo een generaal en minstens 7 lijfwachten, volgends Deutsche Welle (DW).214
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- Op 1 oktober 2016 ramt een bomauto van Al Shabaab het Blue Sky restaurant, populair bij
leden van de veiligheidsdiensten. Er vallen minstens 3 doden, volgens Reuters.215
- Op 5 november 2016 doodt een militant van Al Shabaab 2 militairen wanneer hij met zijn
bomauto op een konvooi inrijdt nabij het parlement.216
- Op 26 november 2016 maakt de explosie van een bomauto aan de ingang van een drukke
markt nabij een checkpoint van de politie in het district Waberi minstens 20 doden. Hoewel de
verdenking op Al Shabaab rust, wordt de aanslag niet opgeëist.217
- Op 11 december 2016 vallen minstens 35 slachtoffers bij de explosie van een bomauto van Al
Shabaab nabij een politiecomplex aan de ingang van de drukke zeehaven van Mogadishu, aldus
de VN. Volgens de politie werden vooral havenwerkers getroffen.218
- Op 2 januari 2017 maakt een bomauto van Al Shabaab een bres aan een checkpoint nabij de
internationale luchthaven, terwijl een tweede bomauto explodeert tegenover de luchthaven voor
het Peace Hotel. Dit hotel wordt vaak bezocht door functionarissen, Somaliërs uit de diaspora en
medewerkers van ngo’s, aldus VOA, dat 7 doden vermeldt. Andere bronnen tellen tot 20
slachtoffers.219
- Op 25 januari 2017 ramt een bomauto de omheining van het Dayah-hotel waarna militanten
van Al Shabaab het gebouw bestormen. Een tweede bomauto wordt tot ontploffing gebracht op
het moment dat de hulpdiensten en de pers arriveren. Volgens de VN maakt de aanslag 38
doden.220 Onder de slachtoffers bevinden zich enkele clanouderen, aldus Goobjoog News. 221
- Op 19 februari 2017 brengt een zelfmoordterrorist een bomauto tot ontploffing op een markt in
het district Wadajir. De explosie maakt volgens internationale media 39 slachtoffers (waaronder
een familie van 12, volgens Goobjoog). Hoewel de verdenking op Al Shabaab rust, wordt de
aanslag niet opgeëist.222
- Op 13 maart 2017 maakt een bomauto van Al Shabaab nabij het Wehliye-hotel op de
verkeersader Maka Al-Mukarama 13 doden, aldus Reuters. Eerder die dag doodde de politie bij
een checkpoint al een zelfmoordterrorist.223
- Op 21 maart 2017 komen, volgens cijfers van CNN, 10 mensen om bij de explosie van een
bomauto van Al Shabaab aan een checkpoint op enkel honderden meters van het presidentiële
paleis Villa Somalia en vlakbij het nationale theater.224
- Op 9 april 2017 overleeft de nieuwe militaire opperbevelhebber een aanslag van Al Shabaab
met een bomauto, die, volgens militaire bronnen, minstens 15 doden maakt, voornamelijk
burgers, nabij het ministerie van Defensie.225
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- Op 10 april 2017 blaast een als militair verklede zelfmoordterrorist zichzelf op in een militair
trainingskamp aan de rand van Mogadishu. Er vallen minstens 9 slachtoffers, volgens militaire
bronnen, maar Al Shabaab spreekt over 24 doden.226
- Op 8 mei 2017 rijdt een islamistische militant een bomauto in een koffiebar nabij de
immigratiedienst op de verkeersader Maka Al-Mukarama. De explosie, die volgens Al Shabaab
medewerkers van de ordediensten en de immigratiedienst viseerde, maakt volgens Reuters
minstens 8 doden.227
- Op 24 mei 2017 laten 8 mensen, ook burgers, het leven bij een explosie nabij een checkpoint
van de politie vlakbij een klein restaurant in de buurt van de zeehaven, aldus internationale
media. Al Shabaab eist de verantwoordelijkkheid op.228

4.2. Doelgerichte moordaanslagen
De lokale en internationale pers rapporteert tussen september 2016 en mei 2017 ook verschillende
doelgerichte moordaanslagen in Mogadishu, met vuurwapens of met explosieven, meestal met een
of meerdere dodelijke slachtoffers. Sommige aanslagen worden opgeëist door Al Shabaab, in andere
gevallen gaat het om onbekende schutters. De daders weten vaak te ontkomen. In juni 2016 schrijft
Goobjoog News dat “[in] the recent months, unknown gunmen have been snuffing out residents in
the capital Mogadishu”.229 Shabelle Media Network schrijft op 24 augustus 2016 dat het aantal
moordaanslagen op soldaten en overheidsfunctionarissen is toegenomen naarmate de verkiezingen
van eind 2016 dichterbij komen.230 In mei 2017 heeft Garowe Online het opnieuw over een stijging
van het aantal gerichte moorden “targeting civil servants, security personnel and the elders [that]
participated [in] the recent parliamentary election process”.231 Onderstaand overzicht tracht
geenszins exhaustief te zijn.
Onder de slachtoffers van deze aanslagen bevinden zich (voormalige) parlementsleden,232 maar ook
een minister die per ongeluk wordt gedood door veiligheidspersoneel in mei 2017;233 traditionele
ouderen en andere gedelegeerden van de deelstaten die aan de verkiezingen deelnamen;234 lokale
politieke vertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen;235 politieagenten, soldaten of
medewerkers van de inlichtingendiensten;236 journalisten;237 en humanitair personeel.238
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Bij een aantal doelgerichte moordaanslagen of andere dodelijke incidenten zijn burgers het
slachtoffer.239 Zo doodt een soldaat vier IDP’s bij een voedselbedeling in het district Kahda op 29
mei 2017.240

4.3. Andere gewelddadige incidenten
Naast de complexe aanslagen en doelgerichte moordaanslagen vermelden de geraadpleegde
bronnen in de periode van september 2016 tot mei 2017 nog verschillende andere incidenten die
meestal meerdere doden maken, waaronder burgers.
Het gaat om zelfmoordaanslagen, bomaanslagen of aanslagen met granaten, die voornamelijk
militaire doelwitten of de politie viseren,241 maar ook restaurants geliefd bij militairen of bij
overheidspersoneel242 of het hoofdkwartier van het United Nations Development Programme
(UNDP)243.
De Somalische media maken nu en dan ook gewag van confrontaties tussen de ordediensten in
Mogadishu waarbij slachtoffers vallen.244 Op 26 april 2017 vallen er bijvoorbeeld vijf doden,
waaronder omstaanders, bij een confrontatie tussen politieagenten en militairen in het district
Hodan.245
Het presidentiële paleis of de internationale luchthaven zijn geregeld het doelwit van
mortieraanvallen, die aan Al Shabaab worden toegeschreven. Deze missen vaak doel en maken
soms burgerdoden in residentiële wijken.246 247 Zo maken op 7, 16 en 18 april 2017 aan Al Shabaab
toegeschreven mortieraanvallen enkele burgerdoden, waaronder leerlingen en een leraar van een
lagere school, aldus de Somalische pers. Veiligheidstroepen doden twee daders. 248 AI schrijft in haar
overzicht voor 2016 dat Al Shabaab die mortieraanvallen ook rechtstreeks richt op dichtbevolkte
gebieden in Mogadishu.249
Voor enkele andere aanslagen nabij populaire restaurants is het niet duidelijk of de aanslag burgers
viseert of ordediensten of functionarissen als doelwit had. 250 Zo maakt een autobom op 5 april 2017
minstens zeven doden, voornamelijk klanten van een restaurant in de buurt van de ministeries van
Binnenlandse Veiligheid en Jeugd.251
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5. Doelwitten van het geweld
5.1. Statistieken
UNHCR stelt in januari 2014, net als AI in februari 2017, dat betrouwbare statistieken over
burgerslachtoffers in Somalië niet beschikbaar zijn ondanks meerdere aanbevelingen van de VNVeiligheidsraad. Als redenen noemt UNHCR de aanhoudende onveiligheid en de politieke onwil om
van opvolging een prioriteit te maken. 252 In september 2014 noemt het Britse Upper Tribunal de
statistische gegevens over burgerdoden in Mogadishu “incomplete and unreliable”.253 Lifos vermeldt
ook in juni 2016 nog het gebrek aan betrouwbare statistieken, die het moeilijk maken om de situatie
voor burgers met zekerheid te beoordelen.254
In juli 2015 richt AMISOM een Civilian Casualty Tracking Analysis and Response Cell (CCTARC) op
voor de registratie van burgerslachtoffers van incidenten waarbij AMISOM betrokken is. 255 Maar de
UN Monitoring Group merkt in oktober 2016 op dat de landen die troepen leveren weinig geneigd
zijn gegevens te verstrekken.256
Wat heel Afrika betreft, lopen burgers het grootste risico slachtoffer te worden van geweld in
Burundi, Somalië en Soedan, terwijl Nigeria verreweg het meest dodelijke land voor burgers is,
aldus het onderzoekscentrum ACLED dat voor alle Afrikaanse conflictgebieden gegevens
verzamelt.257
Volgens de analyse die Landinfo van ACLED’s gegevens voor 2016 maakte, waren er 204 aanvallen
tegen burgers in 2016 (niet enkel violence against civilians, maar ook remote violence en strategic
developments die burgers viseren of treffen), ongeveer 40 % van alle gewelddadige incidenten in
Mogadishu. Deze incidenten maakten 256 slachtoffers, de meerderheid vermoedelijk burgers. Maar
ook de andere gewelddadige incidenten die militaire doelwitten viseren maken burgerslachtoffers, al
is het niet duidelijk hoeveel van de overige 425 doden burgers zijn. Volgens Landinfo gaat het over
een minderheid, en zijn het personen die “in the wrong place at the wrong time” waren. In het geval
van incidenten waarbij de daders onbekenden zijn gaat het vaak om gerichte aanslagen en
moorden, onder meer tegen zakenlui, clanleiders of ambtenaren. Wanneer Al Shabaab
verantwoordelijk is voor het geweld tegen burgers (in ongeveer 30 % van de aanvallen van de
islamistische beweging) gaat het eveneens om gerichte aanslagen, maar vallen er vooral veel
burgerslachtoffers bij complexe aanslagen op hotels of restaurants. 258
Een gelijkaardige analyse van de gegevens van ACLED voor de eerste vijf maanden van 2017 toont
146 aanvallen tegen burgers (niet enkel violence against civilians, maar ook gevallen van remote
violence waarbij burgers worden geviseerd of getroffen). Het gaat om meer dan de helft van alle
incidenten in Mogadishu. Deze incidenten maakten 276 slachtoffers (225 bij violence against
civilians, 51 bij remote violence), waarvan de grote meerderheid vermoedelijk burgers. Volgens de
telling van ACLED benadert het aantal burgerslachtoffers na vijf maanden dus het totale aantal
burgerslachtoffers in 2016 (225 van januari tot en met mei 2017 tegenover 256 in heel 2016).259
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Volgens de rapporten van de secretaris-generaal van de VN met betrekking tot het jaar 2016 vielen
er bij veiligheidsoperaties en acties van Al Shabaab 600 burgerdoden in heel Somalië in 2016. De
Somalische veiligheidsdiensten en internationale strijdkrachten waren verantwoordelijk voor 182
dodelijke slachtoffers, terwijl Al Shabaab en niet-geïdentificeerde actoren 310 doden maakten. De
VN-rapporten verduidelijken niet hoe de rest van de dodelijke slachtoffers aan hun einde kwam en
bevatten geen aparte cijfers voor Mogadishu.260
Tijdens de eerste vier maanden van 2017 telt de VN in heel Somalië 287 burgerdoden en 359
gewonden ten gevolge van het gewapend conflict, waarvan 54 doden door toedoen van de
veiligheidsdiensten en 20 door operaties van AMISOM. Al Shabaab is verantwoordelijk voor 134
doden, een stijging met 46,5 % tegenover de voorgaande maanden, aldus de VN.261
Volgens de VN werden er in 2014 538 kinderen gedood of verminkt, terwijl het aantal in 2015 steeg
tot 753. In de eerste helft van 2016 was er opnieuw een grote toename met 652 kinderen. Meestal
waren onbekende gewapende elementen, het Somalische leger of Al Shabaab verantwoordelijk. De
meeste slachtoffers vielen door kruisvuur, mortieren, bomaanslagen en incidenten met explosive
remnants of war. De bron preciseert niet hoeveel van deze slachtoffers in Mogadishu vielen.262
Somalia Protection Cluster, een agentschap onder de hoede van het UNHCR ter coördinatie van
humanitaire actie, en AMISOM merken op dat explosieven een belangrijke bedreiging blijven voor de
bevolking in het algemeen. In 2016 waren ze verantwoordelijk voor de dood of verwonding van 793
burgers. De bron preciseert niet hoeveel van deze incidenten in Mogadishu plaatsvonden.263 UN Mine
Action Service telt daarentegen 267 doden en 727 gewonden door toedoen van IED’s.264

5.2. Analyse
In september 2015 stellen hoge vertegenwoordigers van de VN dat het risico op blootstelling aan
“indiscriminate violence” hoog blijft en dat de aanslagen en complexe terreuroperaties van Al
Shabaab de burgerlijke bevolking “disproportionally” treffen, ook in Mogadishu. 265 Een
veiligheidsexpert waarmee het Bundesambt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), de Oostenrijkse
migratiedienst, in november 2015 spreekt, meent dat Al Shabaab net collaterale schade wil
vermijden om haar reputatie te verbeteren.266
Het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken schrijft in haar ambtsbericht over de situatie in
2015 dat Al Shabaab de grootste bron van onveiligheid is in Somalië. De terreur van de islamistische
groepering is volgens het ministerie niet willekeurig en haar doelen zijn in algemene zin voor het
hele land weloverwogen: de overheid, internationale organisaties en andere “ongelovigen” en
“indringers”.267 Zowel Landinfo als de Deense migratiedienst en de DRC, die zich baseren op
gesprekken die ze eind 2015 en begin 2016 voerden met internationale en lokale bronnen, en ook
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stellen dat Al Shabaab geen gewone Somalische
burgers als doelwit neemt, maar dat “being in the wrong place at the wrong time” het grootste risico
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vormt voor de burgerbevolking. Het Deense rapport stelt dat aanvallen op markten waar geen “high
value targets” aanwezig zijn eerder zelden voorkomen.268
In februari 2016 stelt The Jamestown Foundation daarentegen dat Al Shabaab in toenemende mate
gewone burgers treft, daar waar de groepering voorheen voornamelijk militairen,
overheidspersoneel of afvalligen (apostaten) viseerde. De organisatie ziet een mogelijk substantiële
strategische wijziging, onder meer onder invloed van de concurrentie van IS en de invloed van
radicale buitenlandse militanten.269 Het Zweedse Lifos schrijft op basis van gesprekken in Somalië in
maart 2016 dat de situatie voor burgers in Zuid- en Centraal-Somalië ietwat verslechterd is. Al
Shabaab heeft de intensiteit en de frequentie van aanvallen in de steden opgevoerd, waarbij
Mogadishu het grootste aantal aanvallen krijgt te verwerken, en viseert nu ook burgers. Het risico
om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn is toegenomen. 270 De experten Barnes
en Yusuf van ICG stellen in juni 2016 eveneens vast dat soft targets in Mogadishu het doelwit blijven
van Al Shabaab.271 Niettemin is de overgrote meerderheid Al Shabaabs aanvallen niet op burgers
gericht, aldus expert Christopher Anzalone in april 2016.272
In maart 2016 verklaren experten zoals Hansen, Barnes en Menkhaus dat Al Shabaab met
grootschalige aanslagen het vertrouwen in de regering en het geloof in veiligheid en normaliteit wil
ondermijnen, en zo het idee dat Somalië herrijst wil tenietdoen.273
De UN Monitoring Group, die zich voor de periode van oktober 2015 tot oktober 2016 op gegevens
van ACLED baseert, stelt dat het geweld tegen burgers gestaag stijgt sinds januari 2015, met juni
2016 als meest gewelddadige maand.274 Al Shabaab was verantwoordelijk voor de meeste
burgerslachtoffers, niet omdat het aantal aanvallen werd opgedreven, maar omdat de islamistische
groepering zich verzekert van een hoog aantal burgerslachtoffers door de keuze van de doelwitten,
de verbeterde aanvalsstrategie en de aard van de explosieven, met name grotere hoeveelheden
beladen met metaalsplinters. De cijfers betreffen heel Somalië, maar de UN Monitoring Group
verwijst onder meer naar de grootschalige aanslagen in Mogadishu.275
In haar overzicht van de mensenrechtensituatie in 2016 schrijft HRW dat Al Shabaab regelmatig
burgers en burgerlijke infrastructuur viseert. De organisatie ziet een toename van aanvallen op
scholen, hotels en restaurants in Mogadishu.276 Behalve een dodelijke mortierinslag op een school in
Mogadishu in april 2017277 vond Cedoca in de geraadpleegde bronnen weliswaar geen informatie
terug over een aanval op een school in Mogadishu.
De expert Menkhaus stelt in april 2016 dat de veiligheid in Mogadishu een zeer complex gegeven is
omwille van de verscheidenheid aan strijdende partijen, de onderlinge verhoudingen tussen deze
partijen, het verschil in veiligheid naargelang de buurt, de invloed van clanidentiteit op veiligheid en
de ambivalente rol van de ordediensten. Accurate informatie over veiligheidsrisico’s is voor inwoners
van Mogadishu bijgevolg cruciaal:
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“To stay safe, residents of Mogadishu have to make sophisticated, daily calculations, with
potentially disastrous consequences for mistakes. In this context, one of the most important
forms of protection is reliable and timely information.”278
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in maart 2016 dat inwoners van de
hoofdstad hun individuele veiligheid voor een aanzienlijk deel zelf in de hand hebben. Iemands
publieke rol of verwesterde opvattingen en voorkomen (in het bijzonder voor vrouwen) bepalen in
grote mate diens veiligheid. Het is onmogelijk het grootste risico in Mogadishu in te schatten, aldus
het ministerie: “een gerichte politieke aanslag, ‘gewone’ misdaad, gewelddadig optreden door de
autoriteiten zelf […], een verkeersongeluk, of een verdwaalde kogel of bomscherf.” 279
De door Cedoca geraadpleegde bronnen identificeren de verschillende doelwitten van Al Shabaab
en/of van onbekende gewapende personen als volgt: personen die werken voor de federale overheid
in de brede zin, met name ambtenaren en politici, waaronder ministers, parlementairen en leden van
regionale administraties, maar ook hun personeel; gemeenschapsleiders en clanoudsten die de
federale regering ondersteunen; leden van de federale ordediensten, van regeringsgezinde milities,
van AMISOM; medewerkers van de VN en van andere internationale organisaties; buitenlanders en
functionarissen van andere landen; journalisten en leden van de civiele maatschappij (naargelang
hun activiteiten, hun houding tegenover Al Shabaab en hun eventuele banden met de VS, aldus de
Deense migratiedienst). De Deense migratiedienst en de DRC voegen hier op basis van interviews
met medewerkers van de VN en van Somalische en internationale ngo’s in maart 2017 aan toe dat
ook burgers die met de overheid worden geassocieerd en lager VN-personeel, zoals de
onderhoudsploeg, kan geviseerd worden. Zakenlui die met de federale regering samenwerken zijn
eveneens een doelwit van Al Shabaab.280 Horseed Media stelt in 2015 dat militanten van Al Shabaab
in Mogadishu functionarissen van een lagere rang in het vizier nemen, die vaak niet dezelfde
bescherming genieten als hoge verantwoordelijken en soms slechts heel losse banden hebben met
de overheid.281 USDOS stelt dat familieleden van doelwitten geviseerd kunnen worden.282 Volgens
het Nederlandse ambtsbericht van maart 2016 zijn ook journalisten, hogere onderwijsinstellingen en
studenten een doelwit, maar is dit ”aanzienlijk minder frequent”.283 Reuters meldt begin september
2015 dat Al Shabaab in een communiqué dreigt mannen en vrouwen in Mogadishu te viseren die een
“immorele cultuur” tentoonspreiden en hotels, stranden en nachtclubs bezoeken. Reuters denkt
hierbij aan de uit de diaspora teruggekeerde Somaliërs.284 Daarnaast riskeren Somaliërs die werken
voor internationale organisaties of voor de overheid het doelwit te worden van andere gewapende
actoren die op hun lucratieve job azen, aldus het missieverslag van de Deense migratiedienst.285
Lifos merkt op dat geen enkele lijst van doelwitten exhaustief is, maar dat iedereen die door Al
Shabaab als vijand wordt beschouwd een mogelijk doelwit is. Volgens Lifos is het aantal geviseerde
groepen in juni 2016 groter dan in de herfst van 2014. Ook straatverkopers en kleine handelaars die
met het leger of AMISOM handel drijven zijn bijvoorbeeld doelwitten, zij het in geringe mate.286
In haar jaarlijks rapport over terrorisme in Somalië schrijft USDOS dat in 2015 zelfmoord- en andere
aanvallen in Mogadishu vaak de internationale luchthaven troffen, net als regeringsgebouwen en
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bepaalde hotels populair bij overheidsfunctionarissen en zakenmensen. 287 Een militant van Al
Shabaab verklaarde in november 2015 aan de BBC dat een aantal hotels specifieke doelwitten zijn
“because they provide lodging for members of the apostate government, certain members of the
diaspora, foreigners and other infidels”.288
De hotels en restaurants die Al Shabaab aanvalt zijn, aldus Landinfo, plaatsen die door dignitarissen
worden gefrequenteerd en uitgebreide veiligheidsmaatregelen voorzien, zoals barrières en
gewapende bewaking. Sommige hotels zijn meer dan eens het doelwit geweest van een aanslag. Al
Shabaab zou, volgens enkele door Landinfo geïnterviewde bronnen en volgens Horseed Media, de
burgers waarschuwen weg te blijven van door functionarissen bezochte plaatsen. Niettemin houdt de
groepering geen rekening met mogelijke burgerslachtoffers op het moment van een aanslag. 289
USDOS merkt in zijn rapport over de mensenrechtensituatie in 2016 op dat minderheidsgroepen, die
meestal geen gewapende militie kunnen onderhouden, onevenredig vaak geconfronteerd worden
met moord, foltering, verkrachting, kidnapping en roof van eigendom of land, discriminatie en
uitsluiting vanwege leden van meerderheidsclans. Vaak handelen de daders met de goedkeuring van
lokale of federale overheden. Vertegenwoordigers van minderheden in het parlement zijn het doelwit
van onbekende aanvallers.290

6. Geografische verdeling van het geweld
Mogadishu wordt bestuurd door een burgemeester, tevens gouverneur van de grotere regio Banadir
(Benadir). Volgens een volkstelling van 2015 telt de regio 1.650.227 inwoners.291 De census die uit
verschillende hoeken kritiek krijgt, aldus Horseed Media, wordt in 2015 betwist door de
burgemeester die het over 3.600.000 inwoners heeft.292 Het Amerikaanse adviesbureau
Demographia schat de bevolking van Mogadishu, een van de snelst groeiende steden ter wereld,293
in april 2017 op 2.425.000 inwoners.294
De stad bestaat uit zeventien districten, die geleid worden door een districtscommissaris. 295 De
verschillende districten zijn, van noordoost naar zuidwest: Heliwaa (Heliwa, Huruwa, Huriwa);
Karaan; Yaaqshiid (Yaaqshid); Shibis; Wardhiigley (Wardhiigleey, Warta Nabada); Boondheere
(Bondhere); Shangaani (Shingani); Abdiaziz (Abdul-aziz, Cabdulcasiis, Cabdicasiis); Hamar Weyne
(Xamar Weyne); Hamar Jabjab (Xamar Jabjab); Waaberi (Waberi); Hawl Wadaag (Howl Wadaag,
Howlwadaag); Hodan; Dayniile (Daynile, Deynile); Wadajir (Medina, Madina); Dharkenley.296 Het
zeventiende district, Kahda (Kaxda), wordt niet op alle geraadpleegde kaarten vertoond.297
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Mogadishu298

In Dayniile staan de Murusade, een subclan van de Hawiye die dicht bij Al Shabaab aanleunt, sterk,
aldus Lifos. De islamistische beweging kan bijgevolg beter infiltreren in de wijk en is moeilijker op te
sporen.299 Een vertegenwoordiger van UNHCR stelt in oktober 2014 dan weer dat Al Shabaab sterk
staat in de districten Heliwaa en Karaan.300
Goobjoog News schrijft in oktober 2015 dat het district Wadajir berucht is geworden voor zijn
moordcommando’s (assassin squads) die meestal aan de autoriteiten weten te ontsnappen.301
Wacaal Media heeft het in november 2015 over “Mogadishu city’s most unsafe area”.302
Volgens een analist van de Oostenrijkse migratiedienst BFA waren gedurende de eerste helft van
2015 Yaqshiid, Hawl Wadaag, Hodan, Wardhiigleey, Dharkenley en Wadajir de zwaarst door
terroristische activiteiten getroffen districten van Mogadishu.303 Het BFA stelt vast dat de situatie in
de matig tot niet getroffen districten van de hoofdstad “wezenlijk beter” [vertaling] is dan in andere
steden zoals Afgoye, Marka, Baidoa of Kismayo, maar dat Mogadishu ook de zwaarst door
terroristisch geweld getroffen gebieden van het hele land kent. 304
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De “militaire” actieradius van Al Shabaab in Mogadishu blijft beperkt tot een aantal randdistricten,
aldus het BFA in oktober 2015. Het betreft de districten Dayniile en Heliwaa en delen van Karaan,
Yaqshiid en Dharkenley. De invloed van Al Shabaab kan ’s nachts in die gebieden wel vergroten.305
In de andere districten van Mogadishu is de invloed van Al Shabaab beperkt, maar opereert de
groepering niettemin op twee manieren: enerzijds met behulp van “verborgen actoren”, anderzijds
door middel van complexe aanslagen door “speciale eenheden” [vertaling].306
Het ambtsbericht dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in maart 2016 publiceert
beschouwt, op basis van “een analyse van maandelijkse, vertrouwelijke veiligheidsbulletins” Heliwaa
en Yaqshiid als gevaarlijkste wijken, terwijl ook Hodan en Wadajir in 2015 vaak te maken kregen
met hit-and-run- en verkenningsaanvallen van Al Shabaab tegen posities van de ordediensten, die
doorgaans weinig of geen slachtoffers maakten. In mei en juli 2015 nam Al Shabaab gedurende
enkele uren delen van de perifere districten Kadha, Heliwaa en Daynille in en waarschuwde er de
bevolking, om nadien weer te vertrekken.307
Gesprekspartners vertellen in maart 2016 aan het Zweedse Lifos dat Al Shabaab in de wijken
Dayniile, Heliwaa en Yaqshiid een sterke aanwezigheid behoudt. Mogadishu blijft de stad die de
meeste aanvallen door Al Shabaab te verwerken krijgt.308 De Deense migratiedienst en de DRC
vernemen in december 2016 van een VN-bron dat de overheid in bepaalde wijken nauwelijks of niet
aanwezig is. De helft van Mogadishu valt ’s nachts niet onder de controle van de overheid. De
periferie is dan in handen van Al Shabaab, dat ook in de hoofdstad nog steeds taksen heft en recht
spreekt.309 Volgens de Zweedse en Deense migratiediensten vinden in Mogadishu, waar veel “high
profile targets” zijn, de meeste moorden en aanvallen (autobommen, bermbommen, schietpartijen)
plaats.310
Volgens een analyse van april 2016 van expert Menkhaus zijn bepaalde (door de auteur niet nader
genoemde) districten veel veiliger dan andere. Zes van de zestien districten worden door de
bewoners als veilig beschouwd, onder meer door een sterke aanwezigheid van AMISOM, van de
Somalische ordediensten en van private veiligheidsdiensten, en door duidelijk afgelijnde en
onbetwiste clanterritoria. Deze districten trekken veel inwoners van uiteenlopende clans aan en
vormen zo meer kosmopolitische clusters. De prijs van onroerend goed is de beste indicator van
veiligheid in een bepaalde zone, aldus Menkhaus, met enorme prijsverschillen tussen veilige en
minder veilige buurten.311
Verschillende bronnen beschrijven dan weer “the safest place in the city”, met name de zone rond
de internationale luchthaven van Mogadishu, ook gekend als Mogadishu International Airport of MIA,
nabij de zee. Het gaat om een veiligheidszone van vier vierkante kilometer, omgeven door
prikkeldraad en barrières tegen aanslagen en verdedigd door soldaten van AMISOM. De zone wordt
bevolkt door private veiligheidsdiensten, diplomaten, humanitair personeel, soldaten, zakenlui,
spionnen, aldus AFP, en herbergt onder meer AMISOM, de VN en de Britse ambassade.312 Niettemin
stellen VN-rapporten van januari en mei 2017 dat het veiligheidsrisico in deze zone hoog blijft. Na de
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aanval van Al Shabaab nabij de ingang van de luchthaven en de VN-kantoren op 26 juli 2016 werd
het lokale personeel van UNDP naar de luchthaven verhuisd.313
Op de internationale luchthaven, die door een Turkse firma wordt uitgebaat314, verzorgen, volgens
de officiële website, Turkse, Somalische en Keniaanse luchtvaartmaatschappijen binnenlandse en
internationale vluchten.315 Verschillende bronnen maken gewag van een belangrijke stijging van het
aantal vluchten en passagiers gedurende de voorbije jaren, al schortte Turkish Airlines enkele
maanden haar vluchten op na een mislukte aanslag op een vliegtuig in februari 2016.316
ACLED wijst er in oktober 2016 op dat de proportie geweld tegen burgers sterk varieert naargelang
de regio. In de regio’s Galmudug, Bay, Jubbada Dhexe en Banadir (Mogadishu), maken dergelijke
incidenten een groter aandeel uit van het geweld dan in omringende regio’s en regio’s die grenzen
aan Kenia of Ethiopië.317

7. Verplaatsingen van de bevolking
7.1. Vluchtelingen
7.1.1. Opvang in de regio
Op 1 februari 2017 telt het UNHCR bijna 883.000 Somalische vluchtelingen in de Hoorn van Afrika
en omstreken, waarvan om en bij de 325.000 in Kenia, meer dan 255.000 in Jemen, meer dan
245.000 in Ethiopië en meer dan 41.000 in Oeganda.318 Ook andere landen van de regio, zoals
Oeganda, Djibouti, Egypte en Eritrea, vangen vluchtelingen op.319 De meeste vluchtelingen zijn
afkomstig van de regio’s Jubbada Hoose, Gedo, Banadir (Mogadishu), Bay en Jubbada Dhexe.320
Sinds maart 2015 zijn ongeveer 30.600 Somaliërs die naar Jemen waren gevlucht teruggekeerd naar
hun vaderland, aldus UNHCR. De stroom nam weliswaar af na augustus 2015, aldus USDOS, dat
toevoegt dat ook 4.500 Jemenieten naar Somalië zijn getrokken om het gewapend conflict in Jemen
te onvluchten.321 In mei 2017 meldt UNHCR dat een toenemend aantal van de Somalische
vluchtelingen in Jemen hulp vraagt voor repatriëring. De meesten van hen keren naar Mogadishu
terug, stelt het UNHCR.322 In een interview met IRIN van februari 2016 stelt de humanitaire
coördinator van de VN voor Somalië dat de teruggekeerde Somaliërs, in het bijzonder vrouwen en
niet-begeleide kinderen, met dezelfde problemen te maken krijgen als IDP’s, zoals uitbuiting, geweld
en discriminatie.323 Tegelijkertijd trekken tussen januari en november 2016 nog meer dan 17.000
Somaliërs naar Jemen, aldus het UNHCR, ondanks het gewapende conflict dat daar woedt. 324
Volgens USDOS repatrieerde Saoedi-Arabië tussen 2013 en eind 2016 ongeveer 85.000 Somaliërs
onder dwang naar Mogadishu. Velen konden niet terugkeren naar hun plaats van herkomst en
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werden IDP’s.325 In 2015 getuigden een aantal onder hen aan HRW over bedreigingen en fysiek
geweld vanwege Al Shabaab en het Somalische leger na hun terugkeer.326
In de nasleep van een grote veiligheidsoperatie in Nairobi in april 2014 ging ook Kenia over tot de
gedwongen repatriëring van 359 Somaliërs, waaronder minstens drie erkende vluchtelingen. 327 In
2016 schaft de Keniaanse overheid de prima facie-erkenning van Somalische vluchtelingen af en
kondigt ze aan het vluchtelingenkamp in Dadaab te zullen sluiten, aanvankelijk eind november 2016,
nadien in mei 2017. Hoewel het Keniaanse Hooggerechtsof deze maatregelen in februari 2017 als
discriminerend en ongrondwettelijk bestempelt, bevestigt president Uhuru Kenyatta in maart 2017
de sluiting van het kamp.328 HRW en AI stellen dat de druk die de Keniaanse autoriteiten uitoefenen
op de vluchtelingen het vrijwillige karakter van de terugkeer ondermijnt. HRW heeft het zelfs over
refoulement.329 HRW geeft aan dat nieuwe asielzoekers in Dadaab sinds de zomer van 2015
nauwelijks nog worden geregistreerd en dus illegaal in het kamp verblijven.330
De Interim Jubba Administration schort van eind augustus tot begin november 2016 de terugkeer uit
Dadaab op omdat de humanitaire ondersteuning ontoereikend is. Volgens regionale autoriteiten zijn
op dat moment al 16.000 personen teruggekeerd en leven duizenden van hen in precaire
omstandigheden.331 UNHCR stelde in 2015 dat bepaalde Somalische vluchtelingen er ook voor kiezen
zonder ondersteuning terug te keren. 332 Volgens Somalia Newsroom komen terugkeerders uit
Dadaab vaak in IDP-kampen of door Al Shabaab gecontroleerde gebieden terecht.333
Sinds de start van een programma van vrijwillige terugkeer onder de hoede van het UNHCR in
december 2014 tot 15 maart 2017 keerden meer dan 60.000 vluchtelingen vanuit Kenia terug naar
Somalië (meer dan 33.000 in 2016 en meer dan 23.000 in de eerste vier maanden van 2017).
Vanuit Jemen keerden meer dan 30.000 Somalische vluchtelingen terug sinds maart 2015. Een
honderdtal vluchtelingen keerden terug vanuit Djibouti en Eritrea.334 In 2015 en 2016 keren de
meesten terug naar stedelijke centra zoals Baidoa, Kismayo en Mogadishu en Luuq.335

7.1.2. Terugkeer
In haar beleidsdocument over terugkeer van mei 2016 schrijft het UNHCR dat Mogadishu niet als
intern vluchtalternatief kan dienen voor iemand met een gegronde vrees voor vervolging door
staatsactoren enerzijds of door Al Shabaab anderzijds. Dit geldt volgens het UNHCR in het bijzonder
voor personen die op een hit list van de terreurbeweging staan. Verder schrijft het VN-agentschap
dat de redelijkheid van een interne vlucht naar Mogadishu moet worden onderzocht, met bijzondere
aandacht voor de mate waarin iemand daadwerkelijk steun kan krijgen van rechtstreekse familie of
van zijn clan. Als het voorgestelde alternatief een stedelijk gebied is waar de asielzoeker geen
toegang tot accommodatie en bestaansmiddelen heeft en niet op een sociaal netwerk kan
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terugvallen, komt de persoon waarschijnlijk terecht in een situatie vergelijkbaar met die van
stedelijke IDP’s.336 (zie 7.2. IDP’s)
UNHCR raadt verder aan geen Somaliërs gedwongen terug te sturen naar gebieden in Zuid- en
Centraal-Somalië “that are affected by military action and/or ensuing displacement, remain fragile
and insecure after recent military action, or remain under full or partial control of non-State armed
groups.”337
Hoewel terugkeer naar Somalië binnen de diaspora meer en meer een leefbare optie lijkt, volgens
een rapport van juni 2014 van het HIPS, en een vitale bijdrage kan leveren aan de heropbouw, geldt
dit enkel voor zij die de nationaliteit van hun gastland hebben bekomen, die voldoende bemiddeld
zijn en op de nodige professionele netwerken kunnen rekenen. Het betreft zelden een permanente
terugkeer maar vaker een circulaire beweging. De uit de diaspora teruggekeerde Somaliërs worden
hoe langer hoe meer zichtbaar in Somalië, en hun aanwezigheid werkt bepaalde spanningen in de
hand. Ze zouden zich superieur voelen, weinig contact leggen met de lokale bevolking, en zouden de
betere jobs in de wacht slepen omwille van hun ervaring in het Westen. 338
Volgens het HIPS heeft Al Shabaab concrete bedreigingen geuit tegen terugkeerders uit de
diaspora.339 Ook een door Landinfo geïnterviewde vertegenwoordiger van een internationale
hulporganisatie stelde begin 2016 dat een lid van de diaspora vanzelf de aandacht trekt van de
islamistische beweging, en dat contacten met de overheid of met buitenlandse organisaties dit risico
nog vergroten.340 Volgens de informatie die de Deense migratiedienst en de DRC in december 2016
verzamelden worden terugkeerders in door Al Shabaab gecontroleerd gebied streng in het oog
gehouden. Hun gedrag, kleding of netwerk bepaalt of ze al dan niet worden geviseerd.341
Ook volgens de Deense immigratiedienst, die in mei 2015 verschillende internationale organisaties
raadpleegt, is het voor iemand die naar Mogadishu terugkeert nog steeds belangrijk dat de lokale
gemeenschap hem weet te identificeren. Een vaardig, vindingrijk persoon kan erin slagen op eigen
houtje te overleven in Mogadishu, terwijl een zwakker, weinig vindingrijk persoon nood zal hebben
aan de steun van een hecht netwerk. Somaliërs uit de diaspora die vrijwillig terugkeren, vaak om
een zaak op te starten, eigendom te claimen of voor de regering te werken, beschikken meestal over
een netwerk of familie in Mogadishu, aldus de Deense migratiedienst.342 Het Zweedse Lifos merkt op
basis van gesprekken gevoerd in Mogadishu in maart 2016 op dat personen die terugkeren om voor
een ministerie of organisatie te gaan werken enerzijds de financiële mogelijkheden hebben om hun
veiligheid te verhogen. Anderzijds maakt hun welvarende status, hun banden met de Somalische
overheid of met Westerse organisaties hen net een doelwit voor Al Shabaab en/of criminelen.343
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een ambtsbericht van december 2014:
“Terugkeerders uit Europa die in Mogadishu arriveren, moeten van de Somalische autoriteiten
door iemand worden opgehaald. Somaliers die gedwongen terugkeren krijgen na aankomst een
paspoort van de Somalische immigratiedienst, ipv het Europese reisdocument (de ‘EU-staat’)
waarmee ze naar Mogadishu zijn gereisd.”344
Nog volgens het ambtsbericht van 2014 worden de meeste terugkeerders als dusdanig herkend,
zelfs na een kort verblijf in het buitenland, omwille van hun kleding, gedragingen, bezittingen. Ze
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lopen het risico door Al Shabaab te worden beschuldigd van verraad en mijden bijgevolg gebieden
onder controle van de islamistische beweging. Het rapport voegt hieraan toe dat terugkeerders over
het algemeen niet worden opgevolgd en er dus weinig bekend is over hun situatie ter plaatse.345
In haar ambtsbericht van maart 2016 schrijft het ministerie dat de Somalische regering vrijwillige
terugkeerders accepteert, maar slechts mondjesmaat en enkel als zij niet als gevaar voor de
nationale veiligheid worden beschouwd.346 Het ministerie voerde gesprekken met vijf Nederlandse
Somaliërs om de mogelijkheid tot terugkeer naar Mogadishu in te schatten. De geraadpleegde
personen “menen dat Mogadishu voor het merendeel van uit Nederland terugkerende Somaliërs niet
te onveilig is.” Hulp van de clan of familie is handig bij terugkeer maar in het relatief kosmopolitische
Mogadishu is dit minder belangrijk dan in provinciesteden of ruraal gebied, aldus de
gesprekspartners. Hetzelfde geldt voor verwesterde en hoogopgeleide terugkeerders. Terugkerende
vrouwen hebben het moeilijker dan mannen en vooral verwesterde vrouwen moeten volgens het
ministerie hun publieke leven drastisch terugschroeven. Vrouwen die alleen terugkeren, of vrouwen
uit minderheidsgroepen die geen beroep kunnen doen op een familie- of clannetwerk, lopen in het
algemeen een risico op mensenrechtenschendingen en seksueel en gendergerelateerd geweld.347
Volgens het ambtsbericht is veiligheid “een zeer relatief begrip in Mogadishu/Somalië” en hangt de
inschatting sterk af van de persoon, de plaats, het tijdstip en ook van de perceptie van de persoon in
kwestie.348
Op 26 mei 2016 stelt de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, op basis van het
ambtsbericht van maart 2016, dat er voor iedere terugkeerder naar gebied onder controle van Al
Shabaab, waar de mensenrechten systematisch worden geschonden, een risico voor vervolging of
een reëel risico op een met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
strijdige behandeling bestaat. Wel zal onder voorwaarden een vestigingsalternatief worden
tegengeworpen in een gebied dat niet onder controle van Al Shabaab staat. Voor Mogadishu en
andere gebieden in Zuid- en Centraal-Somalië moet de asielzoeker individuele gronden aannemelijk
maken om voor asiel in aanmerking te komen.349 Volgens het ambtsbericht van maart 2016 zijn er
geen landen die tussen december 2014 en december 2015 Somaliërs bewust naar gebieden onder
controle van Al Shabaab hebben gestuurd.350
Gebrek aan onderwijsmogelijkheden is volgens OCHA voor veel Somali’s met kinderen een
belangrijke reden om niet terug te keren naar Somalië. Tegelijk weegt de terugkeer van Somalische
kinderen (47 % van de terugkeerders) zwaar op de reeds beperkte capaciteit van de scholen. 351
AI stelt in een rapport van november 2016 dat bepaalde groepen levensbedreigende risico’s lopen bij
gedwongen repatriëring naar Somalië. Zo zijn personen met een handicap bijzonder kwetsbaar voor
misbruik zoals gedwongen huisuitzettingen, gender based violence en ontoereikende
gezondheidszorg, huisvesting of watervoorziening. Minderheidsgroepen zoals de Somalische Bantu,
de grootste Somalische minderheid, worden dan weer geconfronteerd met discriminatie,
marginalisering en gedwongen rekrutering door Al Shabaab.352
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HRW benadrukt in september 2016 het gevaar dat terugkeerders, in het bijzonder degenen die niet
terecht kunnen in hun plaats van herkomst, in gevaarlijke IDP-kampen belanden.353
AI en HRW spraken in 2016 met een aantal vluchtelingen die vanuit Dadaab in Kenia vrijwillig waren
teruggekeerd naar Somalië om, na negatieve ervaringen in Mogadishu of in het binnenland, opnieuw
naar Dadaab te trekken.354
In 2016 starten de EU en IOM een gezamenlijk tweejarig project om duurzame terugkeer te
faciliteren. Het doel is om 22.000 terugkeerders en 1.200 hulpbehoevenden van de
gastgemeenschap directe steun te geven.355

7.1.3. Rechtspraak EHRM en Verenigd Koninkrijk
Sinds 2011 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich tot driemaal toe
uitgesproken over de veiligheidssituatie in Mogadishu en over het bestaan van een reëel risico op
een behandeling strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) voor al wie in Mogadishu verblijft. In een arrest van juni 2011 oordeelde het EHRM nog “that
the violence in Mogadishu was of such a level of intensity that anyone in the city would be at real
risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention”. 356 In een arrest van september 2013
schatte het Hof de situatie echter anders in. Het stelde vast dat Al Shabaab Mogadishu niet langer in
handen had, dat er geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad
en dat het aantal burgerdoden was gedaald:
“[A]lthough the human rights and security situation in the city was serious and fragile and in
many ways unpredictable, it was not of such a nature as to place everyone present there at a real
risk of treatment contrary to Article 3.”357
In een laatste arrest van september 2015, waarvoor het zich baseert op rapporten van de Noorse,
Deense en Zweedse migratiediensten, op een arrest van het United Kingdom Upper Tribunal en op
documenten van de VN358, erkent het Hof dat de veiligheidssituatie in Mogadishu “serious and
fragile” blijft, maar dat de situatie niet verslechterd is sinds 2013. Het Hof oordeelt dus opnieuw dat
er geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EHRM strijdige behandeling voor
al wie in Mogadishu aanwezig is (“everyone who is present in the city”).359
Het Hof, dat zich in het arrest van september 2015 uitspreekt over een alleenstaande Somalische
vrouw, voegt hieraan toe dat de situatie bij terugkeer naar Mogadishu van alleenstaande vrouwen
zonder toegang tot bescherming van een mannelijk netwerk wel een dergelijk reëel risico inhoudt:
“In the Court’s view, it may be concluded that a single woman returning to Mogadishu without
access to protection from a male network would face a real risk of living in conditions constituting
inhuman or degrading treatment under Article 3 of the Convention.” 360
Bij de arresten van september 2013 en september 2015 noemen telkens twee van de zeven rechters
in een afwijkende opinie de analyse van het Hof gebrekkig en haar conclusies voorbarig :
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“[The Court] has failed to include in its assessment the reality of massive internal displacement of
persons and the unpredictability of the still volatile situation in the Somali capital.”361
In 2015 schrijven de twee afwijkende rechters dat het Hof de algemene situatie in Somalië, zoals
beschreven in verschillende internationale rapporten, op overdreven wijze relativeert (downplaying),
en verzetten ze zich in het bijzonder tegen de gedwongen terugkeer van een alleenstaande vrouw
die jarenlang in Zweden leefde naar een “dysfunctionele” maatschappij die vijandig staat tegenover
haar status.362
In september 2014 stelt de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van het
Verenigd Koninkrijk, een administratieve beroepsrechtbank, country guidance op voor gedwongen
terugkeer naar Somalië:
“Generally, a person who is ‘an ordinary civilian’ (i.e. not associated with the security forces; any
aspect of government or official administration or any NGO or international organisation) on
returning to Mogadishu after a period of absence will face no real risk of persecution or risk of
harm such as to require protection under Article 3 of the ECHR or Article 15(c) of the Qualification
Directive. In particular, he will not be at real risk simply on account of having lived in a European
location for a period of time of being viewed with suspicion either by the authorities as a possible
supporter of Al Shabaab or by Al Shabaab as an apostate or someone whose Islamic integrity has
been compromised by living in a Western country.”363
Het Upper Tribunal stelt dat het aantal burgerdoden in Mogadishu sinds 2011 gedaald is,
voornamelijk omdat er einde kwam aan de openlijke oorlogvoering binnen de stad en Al Shabaab
haar toevlucht neemt tot operaties tegen zorgvuldig geselecteerde doelwitten. Het gerechtshof
meent voorts dat men redelijkerwijs van een gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijke
risico slachtoffer te worden van een aanslag van Al Shabaab kan verminderen door zones en
instellingen te vermijden die als doelwitten van de islamistische beweging kunnen aangeduid
worden. Anderzijds dient betrokkene wel toegang te hebben tot een familiaal netwerk of het netwerk
van een meerderheidsclan. Bij afwezigheid van dergelijke steun dienen volgens de rechtbank
bijkomende afwegingen te worden gemaakt, zoals de situatie voor vertrek uit Mogadishu, de duur
van de afwezigheid of de toegang tot werkgelegenheid of financiële middelen.364

7.2. IDP’s
Volgens een schatting van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) van 2015, die door
verschillende andere bronnen wordt hernomen, telt Somalië meer dan 1,1 miljoen IDP’s, zowat een
tiende van de bevolking. IDMC stelde in 2015 al dat deze cijfers herzien dienen te worden en heeft
het eind 2016 over 1.223.000 IDP’s. Tussen 2014 en juni 2016 raakten volgens OCHA een
bijkomende 180.000 tot 200.000 personen langdurig ontheemd. Dergelijke protracted internal
displacement is hoofdzakelijk een stedelijk fenomeen, aldus OCHA.365
In 2016 werden meer dan 680.000 personen ontheemd, aldus Somalia Protection Cluster, waarvan
bijna de helft omwille van geweld en onveiligheid, bijna een vierde door gedwongen uitzettingen en
ongeveer een zesde door droogte en overstromingen.366 In april 2017 schrijft HRW dat elke dag
duizenden mensen naar stedelijke gebieden onder regeringscontrole trekken waar internationale
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hulp meer bereikbaar is.367 UNHCR meldt dat tussen november 2016 en 19 mei 2017 meer dan
714.000 Somaliërs ontheemd raakten omwille van de droogte. Bijna 155.000 ontheemden trokken in
diezelfde periode naar Mogadishu, bijna 159.000 naar Baidoa.368 De geraadpleegde bronnen maken
niet duidelijk in welke mate het om protracted internal displacement gaat.
Volgens Reuters laat Al Shabaab bewoners van de door droogte geplaagde gebieden onder haar
controle vertrekken, maar vrezen dezen niet te mogen terugkeren. 369
De volgende kaart toont het aantal IDP’s per district in Mogadishu in juli 2016. De cijfers van het
UNHCR zijn identiek aan degene die de VN-organisatie in november 2014 publiceerde370:

Mogadishu Estimated IDPs371

UNHCR telt in april 2016 bijna 400.000 IDP’s in Mogadishu, verspreid over 486 informele sites. Het
gaat om de grootste concentratie IDP’s in het hele land. De laatste jaren verplaatsten de IDP’s zich
meer en meer naar de periferie van de hoofdstad, onder meer omwille van gedwongen uitzettingen.
Eind 2016 leeft meer dan de helft van hen in de districten Daynille en Kahda, naast 65.000
economische migranten, arme stadsbewoners of teruggekeerde of gerepatrieerde vluchtelingen.372
Volgens een aantal bronnen die in januari 2016 in Mogadishu door de Noorse asielinstantie werden
geïnterviewd, behoren de meeste IDP’s in de hoofdstad tot de traditionele clans Digil en Rahanweyn,
maar zijn er ook de Darod, Hawiye en andere clans vertegenwoordigd.373
Uitzettingen van IDP’s leiden vaak tot secondary displacement. Volgens OCHA zijn in 2015 meer dan
116.000 IDP’s en armen uit openbare en private eigendommen in Mogadishu en andere stedelijke
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gebieden verdreven.374 De VN rapporteert in 2016 meer dan 162.000 gedwongen uitwijzingen375,
vaak zonder afdoende voorafgaande verwittiging en zonder echte alternatieven, 376 voornamelijk in
Mogadishu, Galkayo en Kismayo.377 Volgens HRW, dat zich baseert op gegevens van de VN, leidt
eind 2016 de toenemende vraag naar land in Mogadishu tot een stijging van het aantal gedwongen
uitzettingen van IDP’s, met meer dan 60.000 gevallen van november 2016 tot april 2017. Vaak
moeten de verdreven IDP’s zich vestigen in de gevaarlijkere periferie van Mogadishu, waar onderdak
en hulpverlening nog schaarser zijn.378 Volgens USDOS nemen de autoriteiten soms actief deel aan
deze uitwijzingen.379
HRW stelt in een rapport van april 2015 dat de Somalische overheid de voorbije drie jaar niets heeft
ondernomen om de “miserabele en onveilige levensomstandigheden” [vertaling] van IDP’s te
verbeteren.380 Verschillende bronnen, waaronder de VN en IDMC, stellen de ondermaatse
levensomstandigheden in overbevolkte, onveilige en onhygiënische kampen aan de kaak. IDP’s
verliezen vaak de bescherming van hun sociale netwerk en zijn daardoor bijzonder kwetsbaar.
Vooral vrouwen en kinderen krijgen te maken met gender based violence, uitbuiting en andere
ernstige misbruiken vanwege ordediensten en andere geüniformeerde personen, milities en
AMISOM-soldaten, aldus USDOS. Hun toegang tot sociale, medische en juridische dienstverlening is
beperkt. IDMC voegt hieraan toe dat dat de meeste langdurig intern ontheemde personen in Zuiden Centraal-Somalië tot minderheden behoren en dat IDP’s die behoren tot een minderheidsclan het
slachtoffer zijn van discriminatie.381 De meeste bewoners van IDP-kampen zijn afhankelijk van
humanitaire hulp op het vlak van huisvesting, water, voedsel, sanitair en bescherming.382 Volgens
ICG overleven de meeste IDP’s dankzij steun van familie in de diaspora en humanitaire bijstand.383
De droogte, de stijgende voedselprijzen, de voedselschaarste hebben een directe impact op IDP’s die
kampen met een hoge ondervoedingsgraad, zo benadrukken internationale organisaties.384
Volgens het rapport over mensenhandel van USDOS van juni 2016 en volgens een artikel van een
Somalische activist in Hiiraan Online maken bewakers of gatekeepers, die vaak tot de dominante
lokale clan behoren en de toegang tot IDP-kampen controleren, misbruik van hun positie om
humanitaire hulp te verduisteren, IDP’s af te persen en vrouwen en kinderen tot seksuele
handelingen te dwingen. Vrouwelijke en minderjarige IDP’s zijn ook erg kwetsbaar voor misbruik
door mensenhandelaars.385
De UN Monitoring Group stelt in oktober 2016 dat IDP’s, vluchtelingen en andere personen die
omwille van clanaffiniteiten of om andere redenen met Al Shabaab worden geassocieerd soms de
woede te verduren krijgen van gemeenschappen die het doelwit van aanvallen waren. 386

374

OCHA, 11/2015, p. 9, url
Somalia Protection Cluster, 24/02/2017, url
376
OCHA, 25/04/2016, p. 4, url
377
OCHA, 10/2016, p. 7, url
378
HRW, 23/03/2017, url ; HRW (Bader L.), 18/04/2017, url
379
USDOS, 03/03/2017, url
380
HRW, 20/04/2015, url
381
IDMC, 18/03/2015, pp. 5-9 url ; United Nations Human Rights Council, 29/09/2015, p. 14, url ; UNHCR,
04/2016, pp. 29-43, url ; OCHA, 10/2016, p. 7, url ; OCHA, 11/2016, p. 8, url ; USDOS, 03/03/2017, url
382
ECHO, 04/04/2017, url
383
ICG, 09/05/2017, url
384
OCHA, 11/2016, p. 8, url ; FSNAU, 02/02/2017, url
385
USDOS, 30/06/2016, url ; Hiiraan Online (Ibrahim A.), 21/03/2017, url
386
UN Security Council, 31/10/2016, p. 32, url
375

Pagina 39 van 81

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
9 juni 2017

8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
8.1 Handhaven van de veiligheid
Het Observatory of Conflict and Violence Prevention (OCVP) peilde in maart 2014 bij inwoners van
Mogadishu naar het veiligheidsgevoel. De meerderheid van de respondenten voelen zich over het
algemeen veiliger dan voordien, zien een daling van de openlijke vijandelijkheden, maar blijven
bezorgd over de onveiligheid in de stad. Naast de terroristische incidenten maken ze zich ook zorgen
over het wijdverspreide wapenbezit, over landconflicten, checkpoints, clangeweld en
bendecriminaliteit. Wat de veiligheidsdiensten betreft vinden de respondenten dat er te weinig politie
is, dat die ondermaats functioneert en dat de coördinatie tussen de verschillende veiligheidsorganen
mank loopt. De respondenten doen eerder een beroep op informele kanalen, zoals traditionele en
religieuze leiders, buurtwachten, clanmilities of private veiligheidsagenten, maar zeggen voor zware
misdaad wél de politie in te schakelen. Volgens de bewoners zijn de prestaties van de politie er het
voorgaande jaar wel op vooruit gegaan. In de districten Dayniile, Dharkenley en Wadajir wordt de
politie als het meest betrouwbare veiligheidsorgaan genoemd.387
Het Noorse Landinfo heeft in januari 2016 met lokale bronnen in Mogadishu gesproken, die stellen
dat de bevolking steeds meer vertrouwen heeft in de politie.388
Volgens het rapport van USDOS over terrorisme in Somalië in 2015 zet de Somalische federale
regering haar inspanningen om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen voort, maar ontbreekt
adequate anti-terrorismewetgeving en expertise om terroristen en hun geldschieters efficiënt te
vervolgen. USDOS wijst, net als de onafhankelijke VN-expert voor de mensenrechten in juni 2015,
op de ontoereikende gerechtelijke instellingen en de gebrekkige samenwerking tussen de
verschillende veiligheidsdiensten. Wat de opleiding van onderzoeksteams, procureurs en experts in
terrorismebestrijding betreft, noteert USDOS wel vooruitgang.389 In 2015 en 2016 stelt HRW dat de
Somalische regering slechts beperkte vooruitgang boekt in de bescherming van burgers, in het
bijzonder de meest kwetsbare, tegen gewapende groeperingen, zowel Al Shabaab als andere
milities, maar ook tegen misbruiken van Somalische militairen en van AMISOM-manschappen.390
In maart 2014 wijst AI op de gebrekkige discipline van het Somalische leger en de daaraan
verbonden milities, die zo bijdragen aan de algemene onveiligheid in plaats van burgers
bescherming te bieden.391 In augustus 2015 heeft AI het over een toename van schendingen van het
internationale humanitaire recht en van de mensenrechten door alle conflictpartijen inclusief het
leger en AMISOM.392
Volgens de UN Monitoring Group maken de Somalische veiligheidsdiensten zich schuldig aan
onwettige arrestaties, detenties, afpersing en foltering, onder meer van personen die uit de diaspora
lijken te komen, volgens het rapport van oktober 2015, en van journalisten, volgens het rapport van
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oktober 2016.393 In haar rapport over de mensenrechtensituatie in 2016 stelt USDOS dat de civiele
autoriteiten geen daadwerkelijke controle uitoefenen over de veiligheidsdiensten.394
Begin september 2015 opent in Mogadishu het streng beveiligde Banadir Courts Complex. Het
complex herbergt verschillende rechtbanken, waaronder het Supreme Court, en wil een veilige
rechtsgang en toegang tot gerechtelijke diensten verzorgen, aldus het United Nations Development
Programme (UNDP).395
De inlichtingendienst NISA voert regelmatig grootschalige razzia’s uit waarbij arrestanten zonder
mandaat in hechtenis werden gehouden, aldus de onafhankelijke expert van de VN voor de
mensenrechten in Somalië, alsook Lifos HRW, die gewag maken van willekeur bij arrestaties en
mishandeling tijdens ondervragingen.396 Ook in 2016 en 2017 vinden geregeld grote of kleine
razzia’s plaats waarbij, volgens lokale en internationale bronnen, vaak tientallen vermeende
militanten van Al Shabaab worden gearresteerd door de Somalische politie en/of AMISOM tijdens
operaties in verschillende districten van de hoofdstad. Vaak gaat het om tieners.397 Tijdens de
ramadan voeren de veiligheidsdiensten het aantal razzia’s op, aldus de lokale media.398
Een zogenaamde stabilisatieoperatie van de overheid die eind mei 2017 van start gaat en de
ontwapening van gewapende milities in Mogadishu beoogt, zorgt voor spanningen met milities van
dominante clans. In het district Wadajir komt het tot een vuurgevecht tussen militairen en
militieleden. Maar volgens Somali Update zijn inwoners van de hoofdstad hoopvol omdat het aantal
gewapende milities op straat vermindert.399
Volgens het rapport van oktober 2015 van de UN Monitoring Group betalen ondernemingen in
Mogadishu nog steeds “belastingen” of zakat aan Al Shabaab, een belangrijke bron van inkomsten
voor de islamistische groepering.400 Ook enkele door de Deense migratiedienst in december 2016
geïnterviewde bronnen bevestigen dat deze zakat ook in Mogadishu bestaat.401 De UN Monitoring
Group en andere bronnen hebben het in 2016 echter enkel over dergelijke heffingen in door Al
Shabaab gecontroleerd gebied.402
De doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd in Zuid- en Centraal Somalië, net als in Somaliland en
Puntland, aldus de VN.403 UNSOM telde 20 executies in 2016 in heel Somalië, waaronder militanten
van Al Shabaab, leden van de veiligheidsdiensten en burgers, aldus USDOS.404 VOA ziet in mei 2017
een stijgende trend wat het aantal executies betreft, zowel door Al Shabaab als door militaire
rechtbanken die enkel in april al elf personen lieten terechtstellen.405 Verschillende bronnen hebben
ernstige twijfels bij de eerlijkheid van rechtsgang voor de militaire rechtbanken, die bijvoorbeeld

393

url

UN Security Council, 19/10/2015, pp. 233-234, url ; UN Security Council, 31/10/2016, pp. 30-31, 131-132,

394

USDOS, 03/03/2017, url
UNDP, 10/09/2015, url
396
Lifos - Migrationsverket, 29/04/2015, p. 17, url ; HRW, 27/01/2016, url ; HRW, 12/01/2017, url ; United
Nations Human Rights Council, 15/09/2016, p. 12, url
397
Shabelle Media Network, 30/03/2016, url ; Shabelle Media Network, 16/03/2016, url ; Shabelle Media
Network, 19/01/2016, url ; ACLED, 03/09/2016, url ; Goobjoog News, 27/09/2016, url ; Garowe Online,
03/04/2017, url ; Garowe Online, 22/05/2017, url ; Goobjoog News (Mohamed A.), 24/05/2017, url ; Garowe
Online, 28/05/2017, url ; Garowe Online, 30/05/2017, url
398
Mareeg, 19/06/2016, url ; Shabelle News, 01/06/2017, url
399
Somali Update, 30/05/2017, url ; Somali Update, 04/06/2017, url ; Garowe Online, 31/05/2017, url
400
UN Security Council, 19/10/2015, p. 29, url
401
DRC, Danish Immigration Service, 03/2017, p. 11, url
402
UN Security Council, 31/10/2016, p. 141, url ; AI, 22/02/2017, url ; USDOS, 03/03/2017, url
403
UN Security Council, 12/05/2015, p. 11, url
404
USDOS, 03/03/2017, url
405
VOA (Hassan M.O.), 15/05/2017, url
395

Pagina 41 van 81

SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu
9 juni 2017

zaken buiten hun juridictie behandelen.406 In Puntland werden vijf minderjarigen, die volgens AI
onder dwang getuigenissen hebben afgelegd, geëxecuteerd in april 2017.407
AMISOM kwam de voorbije jaren verschillende malen in opspraak wegens burgerdoden en seksuele
uitbuiting van vrouwen. In juli 2015 startten AMISOM en de Somalische regering nadat troepen
burgers zouden hebben gedood bij twee incidenten in de havenstad Marka.408 In augustus 2015
worden drie Oegandese militairen aangeklaagd.409 In april 2016 worden AMISOM-soldaten
beschuldigd van de dood van vier burgers waaronder een kind van negen in de regio Shabelle
Hoose.410 In juli 2016 doden Ethiopische troepen veertien burgers tijens een operatie in de regio
Bay, aldus HRW.411 De mensenrechtenorganisatie wees al verschillende malen op de gebrekkige
onderzoeken en compensaties vanwege AMISOM.412

8.2. Situatie van vrouwen en kinderen
8.2.1. Vrouwen
In een rapport van mei 2017 stelt ICG dat Somalië een van de meest vrouwonvriendelijke landen ter
wereld is waar verkrachting en andere vormen van seksueel geweld wijdverspreid zijn.413 Volgens
een rapport van mei 2015 van de organisatie Save The Children staat Somalië op de laatste plaats
op het vlak van geboortezorg en gezondheid van moeders. De sterftegraad voor moeders en
pasgeboren kinderen ligt erg hoog.414
In 2014 registreert het Gender-Based Violence Information Management System (GBVIMS), een
database die een accurate registratie van gevallen van seksueel geweld door lokale organisaties
bevordert, 4.737 gevallen van seksueel geweld.415 In 2015 gaat het om 9.582 gevallen, waarvan
7.439 in Zuid- en Centraal Somalië. In 83 % van de gevallen gaat het om verkrachting of
aanranding.416 De daders zijn vooral onbekende gewapende mannen, maar ook leger, politie, Al
Shabaab en bepaalde AMISOM-contingenten worden met de vinger gewezen. De slachtoffers zijn
voornamelijk IDP’s en leden van minderheidsclans, aldus HRW en de onafhankelijke VN-expert voor
de mensenrechtensituatie.417 In 2016 worden 7.293 gevallen gerapporteerd, een daling met bijna
een vierde ten opzichte van 2015, al ligt het werkelijke aantal gendergerelateerde gewelddaden
vermoedelijk een stuk hoger. In 73 % van de geregistreerde gevallen zijn de slachtoffers IDP’s en in
99 % vrouwen.418 Volgens het United Nations Population Fund (UNFPA) werd in al deze gevallen de
nodige medische, wettelijke, psychologische of materiële bijstand voorzien.419
Volgens USDOS en de VN-expert voor mensenrechten in Somalië leggen slachtoffers van seksueel
geweld zelden klacht neer uit angst voor represailles, voor stigmatisering of omdat het gerecht er
zelden in slaagt daders te vervolgen. In een aantal gevallen hebben militaire rechtbanken leden van
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het Somalische leger veroordeeld tot zware straffen, maar rijzen er vragen bij de eerlijkheid van de
rechtsgang. Vaak worden gevallen van seksueel geweld ook binnen het gewoonterecht beslecht door
middel van een financiële compensatie aan de familie zonder tussenkomst van het slachtoffer.420
Straffeloosheid is de norm, aldus USDOS. 421 Volgens AFP wordt het slachtoffer van seksueel geweld
meestal als de schuldige aangewezen en vaak ook gearresteerd.422
Mogadishu telt enkele vluchthuizen voor vrouwen die slachtoffer werden van geweld zoals seksueel
misbruik, besnijdenis of een gedwongen huwelijk. De directeur-generaal van het Ministry of Women
and Human Rights Development verklaarde in augustus 2015 bij de opening van een safe house dat
Mogadishu nood heeft aan veel meer van dergelijke plekken.423
De UN Monitoring Group ziet in oktober 2015 een langzame vooruitgang in de strijd tegen seksueel
geweld door de aanstelling van vrouwelijke procureurs voor de vervolging van dergelijke misdrijven
en de ontwikkeling van wetteksten over de bestrijding van seksueel geweld en vrouwenbesnijdenis
op federale en regionale niveaus.424 De implementatie van een door de regering goedgekeurd
actieplan tegen seksueel geweld gaat echter traag, aldus HRW en de UN Monitoring Group.425 De
secretaris-generaal van de VN wijst in mei 2016 op de oprichting van een eenheid binnen de politie
voor de bescherming van vrouwen en kinderen. 426 In juni 2016 keurt het Somalische kabinet de
zogenaamd Gender Bill goed.427 De wet tegen seksueel geweld wacht op goedkeuring door het
parlement.428 Volgens ICG heeft de regering bijkomende politie en gender protection personnel in de
IDP-kampen ontplooid. De organisatie dringt niettemin aan op de inzet van meer ordediensten,
waaronder vrouwen, en strengere wettelijke actie.429
Al Shabaab rekruteert vrouwen voor logistieke taken, maar ook als informant en voor seksuele
uitbuiting en gedwongen huwelijken, aldus de informatie die de Deense migratiedienst en de de DRC
in december 2016 verzamelde.430

8.2.2. Kinderen
In 2016 werden, volgens gegevens Somalia Protection Cluster, 2.242 ernstige schendingen van de
rechten van kinderen vastgesteld in Somalië die 4.057 kinderen troffen.431 Volgens VN-rapporten
gaat het onder meer om de rekrutering, verminking of moord van kinderen door Al Shabaab of door
de Somalische strijdkrachten, over seksueel geweld, ontvoeringen, arrestaties en detenties door
meerdere strijdende partijen waaronder het Somalische leger.432 De rapporten maken geen
onderscheid tussen de situatie in Mogadishu en de rest van het land.433 Volgens een rapport van
oktober 2015 van de UN Monitoring Group komen de meest ernstige gevallen voor in gebieden onder
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controle van Al Shabaab.434 De VN wijst op de wijdverspreide straffeloosheid met betrekking tot
schendingen van de rechten van kinderen.435 Tijdens de eerste vier maanden van 2017 registreert
de VN 431 ernstige schendingen die 397 kinderen treffen. Het is niet duidelijk of deze scherpe daling
op volledige cijfers is gebaseerd.436
Het United Nations Children’s Fund (UNICEF) stelt in juni 2016 dat er tot 5.000 kindsoldaten in
Somalië zijn.437 Volgens rapporten van de VN, USDOS en volgens informatie die de Deense
immigratiedienst in december 2016 van verschillende internationale organisaties ter plaatse
verkreeg, maken alle strijdende partijen zich schuldig aan de ontvoering en rekrutering van
kinderen. Volgens de VN stijgt het aantal rekruteringen van kindsoldaten opnieuw sinds 2015 en
verdubbelt het bijna in 2016 met 1.744 gevallen. Al Shabaab rekruteert op grote schaal. De VN
schat dat meer dan de helft van hun manschappen kinderen zijn. Volgens het United States
Department of Labour (USDOL) worden ze ingeschakeld als spionnen, bommenleggers,
zelfmoordterroristen, als menselijk schild. Meisjes worden als seksslavin misbruikt. Ook het SNA,
clanmilities en AMISOM worden met de vinger gewezen. De inlichtingendiensten en het leger
gebruiken kinderen onder meer als informanten en spionnen. Een actieplan dat de overheid en de
VN in 2012 hebben uitgewerkt werd tot op heden onvoldoende geïmplementeerd, aldus de VN en
USDOS.438 De VN steunt de re-integratie van kindsoldaten. In 2016 ging het om meer dan 850
kinderen, aldus USDOS.439
Tijdens veiligheidsoperaties en huiszoekingen van de ordediensten worden kinderen gearresteerd en
opgesloten wegens hun vermeende banden of die van familieleden met Al Shabaab, aldus een
rapport dat de VN in december 2016 publiceerde. De VN ontving informatie over mishandeling en
seksueel misbruik van kinderen in detentie.440
Volgens een reportage van Al Jazeera van juli 2015 schat de overheid het aantal jongens dat in
Mogadishu op straat leeft op 5.000. Vaak hebben hun ouders geen middelen om voor hen te zorgen.
De overheid verklaart niet over de fondsen te beschikken om hen op te vangen.441 Xinhua maakt in
april 2016 een reportage over een opvangcentrum voor straatkinderen in Mogadishu. 442

8.3 Dagelijks leven en humanitaire situatie
8.3.1. Economische en humanitaire situatie
Terwijl het bruto nationaal product (BNP) in 2016 met 3,7 % steeg, verwacht het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) een vertraging van de groei in 2017 tot 2,5 % omwille van het effect van de
droogte op de landbouw.443 De droogte en de magere landbouwopbrengsten zorgen voor sterk
stijgende groenteprijzen in Mogadishu, zo meldt Goobjoog News in april 2017444, terwijl de stijging
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van de prijs van het basisvoedsel dankzij de grootschalige humanitaire hulp eerder beperkt blijft,
aldus de Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) in mei 2017.445
Zes jaar na een hongersnood die het leven kostte aan 260.000 mensen waarschuwen de VN opnieuw
voor een gelijkaardige voedselramp.446 Meer dan de helft van de bevolking, met name 6,7 miljoen
mensen, kijken half mei 2017 tegen ernstige voedselonveiligheid aan. De beperkte toegang tot
drinkbaar water veroorzaakt een toename van cholera en acute waterige diarree (AWD), met meer
dan 38.000 gevallen en 683 doden in veertien van de achttien regio’s tussen januari en begin mei
2017, een stuk meer dan gedurende heel 2016, aldus UNICEF.447
Omwille van de voedselonveiligheid blijven kinderen weg van school en zijn ze erg kwetsbaar voor
geweld, in het bijzonder wanneer ze ontheemd zijn en gescheiden geraken van familie, aldus
UNICEF.448 Save The Children heeft het eind april 2017 over meer dan een miljoen extra kwetsbare
Somalische kinderen.449 Hiiraan Online meldt in maart 2017 dat het door de overheid beheerde
Banadir Hospital in Mogadishu overbevolkt is met kinderen in kritieke toestand, sommigen afkomstig
uit het binnenland, anderen uit IDP-kampen in de hoofdstad.450
HRW en ICG waarschuwen in april 2017 dat wettelijke, politieke en financiële beperkingen en
veiligheidsoverwegingen de toegang van internationale hulporganisaties tot bepaalde delen van het
land belemmeren.451 De onzekere veiligheidssituatie maakt het verlenen van humanitaire hulp erg
gevaarlijk, aldus verschillende VN-rapporten. Zowel in 2016 als in 2017 vallen er doden en
gewonden bij tientallen incidenten. De UN Monitoring Group merkt op dat Al Shabaab
verantwoordelijk is voor de meeste dodelijke aanvallen. OCHA voegt toe dat ook de
gemeenschappen die humanitaire hulp ontvangen bedreigingen en soms geweld ondergaan vanwege
uiteenlopende gewapende actoren. Dergelijke problemen situeren zich wel hoofdzakelijk in gebieden
onder controle van Al Shabaab of op hoofdwegen van en naar Mogadishu.452
De VN en andere bronnen wijzen op de toename van illegale checkpoints en wegversperringen waar
gewapende statelijke en niet-statelijke actoren zich schuldig maken aan afpersing en geweld. Enkele
toegangswegen vanuit Mogadishu worden hierdoor haast ontoegankelijk, aldus de UN Monitoring
Group, wat een zware impact heeft op de humanitaire hulpverlening en de mobiliteit van de
bevolking.453 Ondanks de risico’s zetten lokale bewoners hun dagelijkse activiteiten en
verplaatsingen verder, volgens informatie van de Deense immigratiedienst.454 Er vinden wel
commerciële vluchten plaats tussen Mogadishu en de steden Beledweyne, Baidoa en Kismayo.455
Volgens OCHA ontvangt meer dan 40 % van de Somaliërs geld via transfers vanuit de diaspora. De
voorbije jaren heeft de strikte regelgeving in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Kenia, banken ertoe aangezet de rekeningen voor dergelijke transfers te sluiten.456
Hoewel een lokale bron begin 2016 aan Landinfo verklaart dat het systeem opnieuw voorbeeldig
werkt,457 meldt Anadolu Agency in 2017 dat maatregelen van de nieuwe Amerikaanse regering
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bijkomende belemmeringen vormen voor de geldtransfers.458 Niettemin stelt ICG in april 2017 dat
de economische heropleving van Mogadishu grotendeels steunt op transfers uit de diaspora.459 Een
onderzoek dat de Wereldbank in 2016 uitvoerde toont dat mobiele transacties in Somalië bovendien
het gros van het financiële verkeer in Somalië uitmaken.460
The New York Times ziet in januari 2015 nog veel getuigen van de oorlog (huizenruïnes, kraters),
maar beschrijft ook nieuwe appartementsgebouwen, drukke markten en moderne winkels, en een
werkende straatverlichting.461 De immobiliënsector bloeit, volgens The Guardian, en de
woningprijzen gaan de hoogte in, aldus de BBC.462 Het Noorse Landinfo schrijft op basis van
gesprekken in januari 2016 met inwoners van Mogadishu dat de stad gekenmerkt wordt door
wederopbouw, economisch herstel en optimisme. De gesprekspartners van Landinfo vrezen geen
terugkeer van een burgeroorlog en hebben vertrouwen in een betere toekomst.463 Volgens een
studie die het consultancybureau Altai Consulting in 2015 in opdracht van IOM uitvoerde in de drie
belangrijke steden in Zuid- en Centraal-Somalië (Mogadishu, Kismayo, Baidoa), is de economie er
sinds Al Shabaabs verdrijving uit de grote steden op vooruit gegaan, met de (her)opening van
bedrijven. De economie steunt grotendeels op de bouwsector en op de kleinhandel. Andere
basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water en afvalbeheer worden couranter.464
Verschillende bronnen wijzen op de terugkeer naar Mogadishu van een groot aantal welstellende
Somaliërs uit de diaspora. Al Jazeera ziet in juli 2015 de nieuwe woningen en supermarkten uit de
grond rijzen.465 Volgens een rapport van OCHA zorgt deze terugkeerbeweging voor een financiële
injectie en een verhoging van werkgelegenheid en van basisvoorzieningen in het onderwijs en de
gezondheidszorg, maar ook voor een stijging van de grondprijzen en van de uitzettingen van
IDP’s.466 Landinfo schrijft in het rapport van april 2016 dat in Mogadishu de uitbreiding van de
overheidsadministratie, de toename van het aantal internationale organisaties, de opening van
ambassades en de terugkeer van de diaspora een groeiende vraag naar goederen en diensten
creëren.467 Het bestuur van Mogadishu tracht door belastingsvoordelen en infrastructuurwerken nog
meer investeringen aan te te trekken in sectoren als industrie, telecommunicatie, onderwijs en
verzekeringen, zo verklaart de burgemeester in april 2017.468

8.3.2. Gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting
Volgens het missieverslag van de Deense immigratiedienst van september 2015 is de toegang tot
minimale sociale diensten beperkt in de Somalische steden, Mogadishu inbegrepen. Medische
basiszorgen zijn over het algemeen wel beschikbaar in de grotere stedelijke centra in Zuid- en
Centraal-Somalië.469 De studie die Altai Consulting in opdracht van IOM uitvoerde, stelt dat in
Mogadishu een toenemend aantal private actoren gezondheidsvoorzieningen uitbouwt.470 Een aantal
ngo’s in de gezondheidssector hebben hun activiteiten moeten staken door een gebrek aan fondsen,
aldus een VN-rapport van mei 2016, dat weliswaar niet uitdrukkelijk naar Mogadishu verwijst.471
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Enkele ziekenhuizen die door derde landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) of Turkijke
worden gefinancierd verstrekken kostenloze of betaalbare zorgen aan inwoners van de hoofdstad,
aldus de lokale pers.472
Volgens een rapport dat het UNHCR in 2016 publiceerde, lijden veel Somaliërs aan ernstige
psychologische stress. Personen met chronische mentale problemen lopen een hoog risico op
mensenrechtenschendingen vanwege de weinig toegankelijke aangepaste medische diensten en het
stigma dat rust op mentale gezondheidsproblemen.473
Als gevolg van de oorlogssituatie, van natuurrampen en van langdurige internal displacement kent
Somalië een van de laagste percentages schoolgaande kinderen ter wereld. Bijna 60 % van alle
kinderen heeft geen toegang tot onderwijs, aldus IDMC in maart 2015.474 Volgens UNHCR is het
gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid vaak de belangrijkste reden voor Somalische
vluchtelingen om hun terugkeer uit te stellen.475 African Arguments stelt in april 2016 dat in de
meeste stedelijke centra onderwijsinstellingen heropenen en dat door een ambitieus
overheidsprogramma tienduizenden kinderen opnieuw naar school gaan. 476 Altai Consulting ziet in
februari 2016 een verbetering op het vlak van onderwijs. Van de jongeren tussen 14 en 30 jaar die
het consultancybureau heeft geïnterviewd in Mogadishu, Kismayo en Baidoa heeft 24 % geen
onderwijs genoten, maar de scholingsgraad stijgt naarmate de leeftijd daalt. Sinds het vertrek van
Al Shabaab tellen deze steden veel meer scholen. De toegang tot onderwijs is het best in Mogadishu.
De betere economische omstandigheden in de hoofdstad verbeteren de toegankelijkheid van het
onderwijs, maar de kwaliteit is vaak laag, en vrouwen en IDP’s ondervinden meer moeilijkheden. De
Somali National University is de enige niet-private hogere onderwijsinstelling.477 Volgens The
Guardian trachten talloze hogere onderwijsinstellingen de jonge bevolking te lokken. 478
In 2015 verklaart slechts 6 % van de jongeren tussen 14 en 30 jaar die actief zijn op de
arbeidsmarkt in Mogadishu (geen student of huisvrouw) dat ze werkloos zijn, al moeten ze vaak jobs
combineren om rond te komen, aldus een studie die Altai Consulting in opdracht van IOM
uitvoerde.479 Volgens een rapport van de Wereldbank van 2015 is twee derde van de Somaliërs
echter werkloos. De IOM-studie onderschat vermoedelijk de werkelijke werkeloosheidsgraad, aldus
Landinfo, maar de tewerkstellingskansen in Mogadishu lijken wel hoger te liggen dan elders in
Somalië. Een vertegenwoordiger van IOM die met Landinfo sprak in januari 2016 denkt dat 20 %
van de inwoners van Mogadishu op economisch vlak een goed leven leidt, 40 % een aanvaardbaar
bestaan heeft (onderdak en eten, maar geen middelen voor onderwijs of gezondheidszorg) en dat
40 % arm is.480 De vraag naar ongeschoolde arbeid neemt toe, aldus Landinfo, en omwille van de
verbeterde veiligheidssituatie trekken ook vanuit het binnenland ongeschoolde krachten naar
Mogadishu. Wat geschoolde arbeid betreft verneemt de Noorse onderzoeksdienst begin 2016 van
lokale gesprekspartners dat vooral vaklui (mecaniciens, electriciens, loodgieters), mensen met
ervaring in de horeca en hoogopgeleide personen zoals ingenieurs, dokters of economen makkelijk
werk vinden. In sectoren waarvoor weinig gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar zijn, worden
werknemers uit het buitenland gerekruteerd.481
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Volgens de studie van Altai Consulting blijkt dat de meeste bedrijven klein zijn en nieuwe
werknemers zoeken binnen het netwerk van familie, goede vrienden en binnen de eigen clan. 482 Ook
om huisvesting te vinden blijven netwerken belangrijk, aldus Landinfo. De nood aan onderling
vertrouwen verklaart ook waarom de meeste mensen in eenzelfde buurt als familie of clan willen
wonen. Volgens gesprekspartners van Landinfo zijn er woningen in verschillende prijsklassen en
standaard te huur.483

8.3.3. Clandynamieken
De politieke leiding van Mogadishu is in handen van één groep, de Abgal, een subclan van de
Hawiye. Toch is Mogadishu een kosmopolitische stad, aldus Landinfo en Lifos, waar de meeste
gemeenschappen en clans vertegenwoordigd zijn.484 Ken Menkhaus preciseert dat in sommige
districten leden van eender welke clan bescherming vinden bij de militie van de districtscommissaris,
terwijl in andere districten enkel leden van één enkele clan wonen.485 Andere clans dan de
dominante Hawiye-subclans kunnen wel verblijven en zakendoen in Mogadishu, maar moeten voor
hun veiligheid afspraken maken met door Hawiye gedomineerde milities, die als enige snel kunnen
mobiliseren (zie ook 3.1.2. Andere milities).486 Volgens de door de Deense immigratiedienst in mei
2015 geraadpleegde bronnen blijven clan- en familienetwerken van groot belang voor iemands
maatschappelijke integratie, veiligheid en toegang tot basisvoorzieningen. Somaliërs vangen over
het algemeen ook verre familieleden afkomstig uit een andere regio op als er een clanverband
bestaat. Maar in de praktijk zijn deze netwerken in Zuid- en Centraal-Somalië vaak niet in staat om
ontheemde familieleden te ondersteunen. Aangezien clan- en familienetwerken cruciaal zijn, is het
voor minderheidsgroepen, weduwes en migranten zonder netwerk moeilijk een baan te vinden.487
Gesprekspartners van Lifos wijzen in maart 2016 wel op het bestaan van andere niet op clan
gebaseerde netwerken in Mogadishu, bijvoorbeeld rond districtscommissarissen, belangrijke
zakenmensen of andere invloedrijke personen.488

8.3.4. Dagelijks leven
In reportages en blogs werpen Somalische journalisten een blik op het dagelijkse leven in
Mogadishu. De nieuwssite Somali Wayn ziet in december 2014 voor het eerst in meer dan twintig
jaar opnieuw benzinestations openen in Mogadishu.489 Terwijl Somalië lange tijd enkel het informele
hawala-systeem van geldtransfers kende, opent in oktober 2014 de International Bank of Somalia
(IBS) haar kantoren in de hoofdstad490, gevolgd door een tweede bank in mei 2015.491 Een journalist
ziet de voorbije jaren tekenen van herstel in de opening van “the first laundry shop, the first flower
store, the first automated teller machine (ATM)” en in de organisatie in augustus 2015 en opnieuw in
augustus 2016 van een boekenbeurs die Somalische schrijvers van over de hele wereld
samenbrengt.492 In verschillende artikels wordt de heropleving van de voetbal- en
basketbalcompetities besproken, met opgeknapte sportstadions493 en een voetbalcompetitie voor
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jeugdspelers.494 In april 2017 wordt er, na twee jaar afwezigheid, opnieuw een TEDx-conferentie
gehouden in Mogadishu.495 Anderen hebben het over de bloeiende bouwsector, of over de levendige
Bakara-markt, het commerciële hart van de stad. Ze beschrijven het vrijetijdsleven met tieners die
voetballen op Lido Beach, met moderne restaurants en internetcafés, met jongeren die koffie
drinken of flaneren langs de belangrijkste verkeersader, Maka Al-Mukarama, of in de Peace Garden,
een groene plek waar families in het weekend ontspannen 496.
Een artikel van GlobalPost van augustus 2015 verwijst naar de vele handelszaken die de stad telt,
gaande van platenwinkels tot apotheken, kruideniers en telefoonwinkels, lokale banken en
benzinestations. Basisvoorzieningen zoals huisvuilophaal, brandweer, elektriciteit zijn beschikbaar,
en volgens een door GlobalPost geïnterviewde leraar is het aantal schoolinschrijvingen in een jaar
tijd verdrievoudigd. Ondanks de regelmatige aanslagen in Mogadishu beschrijven verschillende
geïnterviewde inwoners de huidige situatie als veilig ten opzichte van voorheen.497 Een expert van
het Amerikaanse Institute of Peace schrijft in april 2016 dat ondanks een hele reeks uitdagingen er
belangrijke vooruitgang is gemaakt op veiligheidsvlak, de economie aan een heropleving bezig is en
een terugkeer naar anarchie steeds onwaarschijnlijker wordt.498
Op 7 km van Mogadishu wordt eind 2015 een nieuwe dure residentiële wijk genaamd Daru-Salam
opgetrokken als symbool van een ander Mogadishu, zo schrijft AFP, of van het herstel van de
hoofdstad, aldus Xinhua. De gated community beantwoordt volgens investeerders aan de eisen van
Somaliërs uit de diaspora.499
In januari 2016 lanceert UN-Habitat in Mogadishu het One Stop Youth Centre, een ruimte waar
jongeren in veilige omstandigheden onder meer opleidingen kunnen genieten en met elkaar in
gesprek kunnen gaan.500
Begin juni 2016 opent het nieuwe ambassadegebouw van Turkije, meteen de grootste Turkse
ambassade in Afrika. Volgens Goobjoog News hebben de Turkse investeringen in onder meer
gezondheidszorg en onderwijs het land zichtbaar veranderd.501 In juli 2016 planten een
jongerenorganisatie en de mediagroep Goobjoog samen bomen langs belangrijke verkeersaders, om
Mogadishu te vergroenen en aantrekkelijker te maken.502
In september 2016 vindt de Intergovernmental Authority on Development (IGAD) plaats in
Mogadishu. Staatshoofden van de Hoorn van Afrika en omstreken bespreken er veiligheidskwesties.
Na een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in januari 2015503 was het de eerste
maal sinds de start van de burgeroorlog dat de staatshoofden elkaar ontmoetten in Somalië.504 Voor
deze top werden alle hoofdwegen in Mogadishu gedurende vijf dagen hermetisch gesloten.505 Ook in
de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in januari en februari 2017 vonden
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dergelijke lockdowns plaats, aldus de lokale pers, met de nodige gevolgen voor pendelaars,
studenten en handelaars.506
De meeste auteurs wijzen tegelijkertijd op de blijvende onveiligheid en geweld.507 Een journalist van
DPA schrijft eind 2015 dat de opstoot van dodelijke aanvallen van Al Shabaab in de voorbije
maanden de inwoners van de hoofdstad remt in hun pogingen te stad te doen heropleven.508
Wanneer de speciale gezant van de VN in december 2015 verklaart dat Somalië niet langer een
failed state is, maar “a recovering, fragile democracy”,509 stelt de hoofdredactrice van een
Somalische nieuwssite in januari 2016 dat de veiligheidssituatie slechter is onder de huidige regering
dan onder de vroegere factional leaders.510 Internationale media wijzen sinds begin 2017 op de
toestroom van IDP’s die de droogte ontvluchten en de mogelijke impact op de fragiele heropbouw
van de stad en van haar basisvoorzieningen. VN-medewerkers waarschuwen voor een bedreiging op
lange termijn, maar zien in de stedelijke groei ook economische opportuniteiten, aldus The
Guardian.511
Volgens Altai Consulting zijn economische factoren voor jongeren het voornaamste motief om te
migreren, maar is de onveiligheid vaak de doorslaggevende factor. De doorsnee Somalische migrant
is een alleenstaande man of vrouw jonger dan 25 afkomstig uit Mogadishu, vaak een student met
een gemiddeld opleidingsniveau.512
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Samenvatting
De val van president Siad Barre dompelt Somalië in 1991 in chaos. Het land wordt sindsdien alom
beschouwd als een failed state. De politieke en militaire situatie wijzigt echter drastisch vanaf
augustus 2011, wanneer Al Shabaab uit Mogadishu wordt verdreven. Vanaf 2012 verdrijven
opeenvolgende offensieven van AMISOM en het SNA de islamistische rebellen uit verschillende
steden en districten. De tot dan vrijwel totale invloed van Al Shabaab op het zuiden en het centrum
van het land slinkt flink. In februari 2017 kiest het parlement Mohamed Abdullahi Mohamed alias
Farmajo tot president. Het federaliseringsproces en de vorming van nieuwe regio’s gaan door.
Er bestaan uiteenlopende opinies over de veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal Somalië. Bepaalde
organisaties en onderzoekers, zoals het UNHCR, beschouwen de veiligheidssituatie nog steeds als
instabiel, andere experten zien een verbetering van de veiligheidssituatie. Al Shabaab heeft nog
grote rurale gebieden van Zuid- en Centraal-Somalië in handen.
Experten stellen sinds enige tijd een strategische koerswijziging vast bij Al Shabaab. Ze wijzen op de
weerbaarheid en operationele slagkracht van de organisatie, die anticipeerde op de militaire
offensieven door zich ordelijk terug te trekken en zich toe te leggen op asymmetrische
oorlogsvoering, onder meer met complexe aanslagen in Mogadishu. In 2016 en 2017 heeft Al
Shabaab meerdere grootschalige aanvallen op AMISOM-posities in Zuid- en Centraal-Somalië
uitgevoerd. De groepering heeft echter ook af te rekenen met interne conflicten door de
aantrekkingskracht van IS. Ook milities en ongeïdentificeerde gewapende groepen hebben een
belangrijk aandeel in het geweld in Somalië.
Verschillende bronnen, waaronder de UN Monitoring Group, wijzen op het wanbeheer, de corruptie,
de clanrivaliteit, de slechte coördinatie binnen de veiligheidsdiensten, en het gebrek aan civiele
controle. Al Shabaab is diep geïnfiltreerd in de veiligheidsdiensten. In mei 2017 keurt het parlement
een nieuwe veiligheidsstructuur goed.
Wat de internationale troepenmacht AMISOM betreft merken waarnemers op dat de verschillende
contingenten vooral eigen strategische belangen dienen en de coördinatie dus mank loopt. De
omvang van AMISOM volstaat niet om Zuid- en Centraal-Somalië te controleren. Een aantal landen
dreigen bovendien met de terugtrekking van hun troepen.
De veiligheidssituatie in Mogadishu varieert naargelang de wijk. Volgens verschillende bronnen zijn
bepaalde hoofdstedelijke districten beduidend veiliger dan andere, terwijl volgens een onderzoek van
het Oostenrijkse BFA in 2015 bepaalde districten tot de meest gewelddadige plekken van het land
behoorden en, volgens de Deense migratiedienst, de overheid er nauwelijks aanwezig is. Volgens
ACLED was Banadir in 2016 de op een na meest gewelddadige (maar niet meest dodelijke) regio in
Afrika. De hoofdstad wordt getroffen door regelmatige complexe terreuraanslagen, in het bijzonder
op hotels en instellingen populair bij overheidsfunctionarissen, doelgerichte aanslagen tegen
personen verbonden met de overheid of met internationale organisaties, en bomaanslagen of
mortieraanvallen. Hoewel Al Shabaab vaak de verantwoordelijkheid opeist, zijn gewelddaden ook
vaak toe te schrijven aan andere actoren, aldus verschillende bronnen.
Precieze statistieken over burgerslachtoffers zijn niet beschikbaar. Het aantal gewelddadige
incidenten en slachtoffers in Mogadishu is in de eerste vijf maanden van 2017 verhoudingsgewijs
gestegen tegenover 2015 en 2016, volgens ACLED’s statistische gegevens. Het aantal burgerdoden
benadert in diezelfde periode het aantal burgerdoden in heel 2016. Ook bronnen binnen de VN
stellen een stijging van het geweld tegen burgers vast.
Volgens verschillende Europese asielinstanties is “being in the wrong place at the wrong time” het
grootste risico voor de burgerbevolking in Mogadishu. Volgens het Nederlandse ministerie van
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Buitenlandse Zaken hebben inwoners van de hoofdstad hun individuele veiligheid voor een
aanzienlijk deel zelf in de hand. Het Zweedse Lifos meent echter dat het risico in 2016 is
toegenomen en stelt vast, net als een aantal Somalië-experten, dat Al Shabaab in toenemende mate
burgers viseert. Anderzijds stelt het EHRM in 2013 en in 2015 dat de mensenrechten- en
veiligheidssituatie in Mogadishu, hoewel fragiel en onvoorspelbaar, geen reëel risico op een met
artikel 3 van het EHRM strijdige behandeling inhoudt voor al wie in Mogadishu aanwezig is.
Tienduizenden vluchtelingen keerden de voorbije jaren vanuit Jemen, waar een conflict woedt, en
vanuit Kenia terug naar Somalië. De terugkeer vanuit het vluchtelingenkamp Dadaab verloopt
volgens HRW echter onder zware druk van de Keniaanse overheid. Somaliërs keren ook terug vanuit
de diaspora, vaak omdat ze in Somalië zaken kunnen doen. Een terugkeerder wordt als dusdanig
herkend door de plaatselijke bevolking en heeft belang bij een lokaal familie- of clannetwerk.
Meerdere bronnen signaleren positieve ontwikkelingen in de hoofdstad, zoals de heropleving van de
economische activiteit en een verbetering van sociale basisdiensten, zoals gezondheidszorg en
onderwijs, die weliswaar eerder beperkt blijft. De grote aantallen IDP’s in Mogadishu leven dan weer
in precaire omstandigheden en zijn erg kwetsbaar voor geweld.
Bij de ordehandhaving en veiligheidsoperaties in Mogadishu doen zich misbruiken voor. Kinderen en
vrouwen zijn erg kwetsbaar voor seksueel geweld en andere mensenrechtenschendingen. De
humanitaire situatie verslechtert drastisch in 2016 en 2017 omwille van langdurige droogte en een
dreigende hongersnood. Meer dan de helft van de bevolking heeft nood aan humanitaire bijstand.
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