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Maa / aihe: Somalia/ Madani-sotilasryhmät Mogadishussa  

  Somalia/ Madani military groups in Mogadishu 

Kysely eriteltynä: 

 

1. Mitä tietoa löytyy paikallisista madani-sotilasryhmistä ja niiden toiminnasta Mogadishussa? 
2. Millaista tietoa löytyy tällaisen madani-ryhmän toiminnasta Mogadishussa Dharkenleyn 

alueella? 
3. Onko madani-sotilasryhmä suunnitellut ja toteuttanut iskuja al-Shabaabia kohtaan 

Mogadishun Dharkenleyn alueella ajalla 2012 - 2014?  Onko näissä iskuissa kuolleiden tai 
haavoittuneiden määrästä saatavilla tietoja? 

4. Onko saatavilla tietoa siitä, onko madani-ryhmän Mogadishun Dharkenleyssa toteuttamissa 
iskuissa menehtynyt siviilejä? 

5. Onko madani-ryhmittymien raportoitu syyllistyneen oikeudenloukkauksiin siviilejä kohtaan, tai 
esimerkiksi pidättäneen siviilejä? 

 

1. What information can be found on local madani military groups and their activity in 
Mogadishu? 

2. What information can be found of local madani group in Dharkenley, Mogadishu? 
3. Has madani group planned or carried out attacks towards al-Shabaab in Dharkenley, 

Mogadishu between 2012 and 2014? Can information be found about the number of 
casualties of these attacks? 

4. Can information be found on whether madani group’s attacks have caused civilian victims in 
Dharkenley, Mogadishu? 

5. Have madani groups been reported on committing infringements towards civilians or arresting 
them? 

 

Kiirehtimisperuste: Normaali 

Vastauksen päiväys:  16.6.2020 

 

Julkisuusaste:  Julkinen 

    

Vastaus: 

1. Mitä tietoa löytyy alueellisista/paikallisista madani-sotilasryhmistä ja niiden toiminnasta 

Mogadishussa? 

Madani on somaliankielinen nimitys paikallisesti toimivalle turvallisuusjoukolle. Se on monimuotoinen 

ilmiö, joten sitä ei voida yksiselitteisesti määrittää. Madanit ja sen kaltaiset aseistautuneet 

paikallismilitiat ovat joko itsenäisesti, klaanien, bisnesmiesten tai kaupunginosan komissaarien 
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(district commissioner) johdolla koottuja ryhmiä1, joiden tarkoituksena on pitää yllä alueellista 

turvallisuutta.2 Niiden käyttäytyminen voi muistuttaa rikollisjengien toimintaa, mutta toisaalta ne voivat 

olla yhteisön alulle panemia rauhallisempia joukkoja.3 Niiden toiminnassa on mukana myös naisia.4 

Mogadishun asukkaat ovat kokeneet tarpeelliseksi perustaa omia asuinaluekohtaisia 

turvallisuusjoukkoja, sillä hallituksen joukkojen ei ole koettu tekevän tarpeeksi turvallisuuden eteen.5 

Madani-termillä viitataan yleisimmin aseellisten, vapaaehtoisten nuorten joukkoon. Tällaisista 

ryhmistä käytetyt nimitykset paikallinen aseellinen militia, klaanimilitia, aseellinen nuorisoryhmä ja 

naapurivalvontaryhmä (ciidamada madaniga/ madanniga) 6 viittaavaat samaan laajaan ilmiöön, jota 

voidaan kootusti kutsua madaniksi. Niiden jäsenet ovat mahdollisesti olleet ennen madaniin 

osallistumistaan esimerkiksi armeijassa tai poliisissa töissä, tai he toimivat samanaikaisesti 

turvallisuusjoukoissa.7 Yksilöiden kuuluminen eri militiaryhmiin aiheuttaa epäselvyyttä siitä, onko 

toiminnan takana paikallinen madani-ryhmä.8 

Madanin toiminnan määrittely vaihtelee lähteiden välillä, mikä johtuu siitä, etteivät madanit 

käytännössä noudata yhtä tiettyä toimintatapaa.9 Eräiden lähteiden mukaan niitä on ollut olemassa jo 

25 vuoden ajan10 ja niiden toiminta on vaihdellut eri aikakausina11. Eri lähteistä koottuja tietoja 

voidaan käyttää suuntaa-antavina, kun tarkastellaan madanien ja sen kaltaisten ryhmien toimintaa 

2010-luvulla. 

Madanit ylläpitävät turvallisuutta kaupunginosan alueella estämällä pieniä rikoksia, kuten varkauksia 

ja aseellisia välikohtauksia.12 Madanit kulkevat asuinalueellaan aseistautuneina etenkin yöaikaan 

pitämässä ulkopuoliset ja muiden klaanien jäsenistä koostuvat militiat loitolla.13 Madanit ja sen 

kaltaiset paikallismilitiat eivät ennen ole olleet kovinkaan organisoituja yksikköjä, mutta Hills:n 

aiheesta vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan ne ovat viime vuosina kehittyneet.14 Hills:n ja 

QCEA:n15 mukaan ne ovat viime vuosina pääasiassa keränneet tietoa epäilyttävistä tapahtumista ja 

raportoineet niistä eteenpäin.16  

Monesta tapahtumasta, joissa aseellinen paikallismilitia on ollut mukana, ei voida yksiselitteisesti 

sanoa, onko kyseessä ollut madani. Aseellisena joukkona ne ovat osallisia myös 

ampumavälikohtauksiin.17 Madanien toiminta on joustavaa, ja ne toimivat oman etunsa mukaisesti 

kussakin tilanteessa.18  

                                                   
1 DIS 4/2012; Landinfo 11/2007; Menkhaus 2016; OCVP 8/2011, s. 9 ja 36.  
2 Le Sage 2005, s.49-50; Ndegwa 6.7.2017; Saferworld 8/2012, s. 7. 
3 Menkhaus 2016. 
4 OCVP 8/2011.  
5 DIS 4/2012; Ndegwa 6.7.2017; QCEA 2/2018; Saferworld 8/2012, s. 7. 
6 Jama 2010, s. 66-67; OCVP 7/2015; UN-Habitat 11/2017, s. 12. 
7 Landinfo 27.2.2017; Somalia Report 29.8.2011.  
8 Landinfo 27.2.2017. 
9 Le Sage 2005 s.49-50; Menkhaus 2016.  
10 Hills 21.12.2016; Jama 2010, s. 66-67; Le Sage 2005 s.49-50; Menkhaus 7.7.2014. 
11 Le Sage 2005 s.49-50; Menkhaus 2016.  
12 Landinfo 11/2007; Le Sage 2005 s.49-50; OCVP 8/2011.  
13 Landinfo 11/2007; Le Sage 2005 s.49-50; Saferworld 8/2012, s. 7. 
14 Hills 21.12.2016. 
15 Lyhenne sanoista Quaker Council for European Affairs. 
16 Hills 21.12.2016; QCEA 2/2018. 
17 Menkhaus 2016. 
18 Ndegwa 6.7.2017. 
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Madanit saavat tukea oman yhteisön asukkailta.19 Niiden toiminta rahoitetaan eri lähteiden mukaan 

joko alueen varakkaimpien20 tai kaikkien asukkaiden21 maksamilla summilla.22 Landinfon mukaan 

maksut voidaan kerätä kaupunginosan komissaarin toimesta veroina, ja jos alueen asukkailla ei ole 

varaa maksaa, heille ei tarjota suojelua.23 UNDSS24 vahvistaa, että tavallista veronkeruuta tapahtuu, 

ja sitä vastaan saa suojelua paikallismilitalta.25 Mogadishun turvallisuustilannetta tutkinut Jama sanoo, 

että madanin kaltaiset paikallismilitiat pysyvät hyvin toimintakykyisinä, koska alueen asukkailla on 

niiden toimintaan suhteellisen hyvä luottamus.26  

Madanit ja sen kaltaiset aseelliset paikallismilitiat ovat klaanipohjaisia ja niissä on ihmisiä eri 

klaaneista silloin, kun asuinalueella asuu usean klaanin jäseniä.27 Niiden toiminta saattaa näyttää 

erilaiselta eri ihmisryhmille. Oman klaanin jäsenille ne todennäköisesti ovat turvallisuutta luovia 

yksiköitä, mutta klaanin ulkopuoliset henkilöt saattavat kokea ne uhkaavina. Mogadishussa 

valtaklaanit kuuluvat Hawiye-klaaniperheeseen. Madanit ovat todennäköisesti muiden militiaryhmien 

tavoin lojaalimpia omalle yhteisölle kuin valtiolle.28 

 

2. Millaista tietoa löytyy tällaisen madani-ryhmän toiminnasta Mogadishussa Dharkenleyn 

alueella?  

Madaneja on erityisesti Mogadishun Dharkenleyn (Dharkinley, Dharkeynley, Dharkenlay) ja Waberin 

alueilla.29 Käytettävissä olevissa lähteissä ei kuitenkaan ole tarkempia tietoja siitä, millaista sen 

toiminta näillä alueilla on tai miksi niiden rooli Dharkenleyssa on niin merkittävä. Dharkenleyn 

madanien toimintaa täytyy analysoida siellä yleisesti tapahtuneiden välikohtausten valossa.  

Käytettävissä olevien tietojen perusteella Dharkenleyn turvallisuusolosuhteet paranivat vuoden 2011 

aikana, koska alueen poliisijoukot tekivät yhteistyötä muun muassa madanien kanssa.30 Tästä 

huolimatta Dharkenleyn poliisilla oli erään lähteen mukaan ajoittain paljon työtä taistellessaan 

kranaatein ja asein varustautuneita nuoria vastaan. Kyseinen lähde on määritellyt madanit poliisille 

myötämielisiksi, joten nämä aseistautuneet nuoret tuskin ovat olleet madanin jäseniä.31 

Africa Confidential -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan paikallismilitiat muuttuivat Dharkenleyssa 

uusien sotaherrojen yksityisiksi armeijoiksi vuonna 2012. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun al-Shabaab 

oli vetäytynyt alueelta.32 

Dharkenleyn alueella on käytettävissä olevien tietojen mukaan tehty ratsioita al-Shabaabin jäsenten ja 

yhteyshenkilöiden löytämiseksi vuosina 2013 ja 2014.33 Tällaisessa toiminnassa madanit tai sen 

                                                   
19 Ndegwa 6.7.2017. 
20 Saferworld 8/2012, s. 7. 
21 Menkhaus 2016. 
22 Hills 21.12.2016; Jama 2010, s. 66-67; Landinfo 11/2007; Le Sage 2005 s.49-50; Ndegwa 
6.7.2017. 
23 Landinfo 5/2013. 
24 Lyhenne sanoista United Nations Department of Safety and Security. 
25 Landinfo 5/2013. 
26 Jama 2010, s. 66-67. 
27 OCVP 8/2011, s. 9 ja 36. 
28 Felbab-Brown 2010. 
29 OCVP 8/2011, s. 9 ja 36. 
30 Hills 11.3.2014, PAC 2011, s. 6 mukaan. 
31 Hills 21.7.2014, PAC 2011, s. 20 mukaan. 
32 Africa Confidential 21.9.2012. 
33 Landinfo 5/2013, AllAfrica 7.11.2014, Sabahi Online mukaan. 
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kaltaiset paikallismilitiat ovat voineet olla mukana, koska heillä on hallituksen kanssa yhteisenä 

vihollisena al-Shabaab.34 

Vuonna 2014 Somalian turvallisuusjoukot onnistuivat estämään terrori-iskun pidättämällä iskua 

suunnitelleet al-Shabaabin jäsenet Dharkenleyssa. Hiiraan Online -uutissivuston mukaan paikallinen 

madanin kaltainen ryhmä antoi vihjeen mahdollisesta al-Shabaabin operaatiosta.35  

Edellä mainittujen tietojen valossa on perusteltua olettaa, että Dharkenleyn madani ja sen kaltaiset 

ryhmät tekevät joissakin tilanteissa yhteistyötä Somalian hallituksen joukkojen kanssa. Näin ei 

kuitenkaan välttämättä aina ole. Erään lähteen mukaan madani tai sen kaltainen paikallismilitia on 

eräässä tilanteessa ollut estämässä poliisin toimintaa alueellaan.36 Vaikuttaa siltä, että madanit 

toimivat lähtökohtaisesti sen mukaan, mikä sille ja sen omalle lähiyhteisölle on kulloinkin hyödyllistä. 

Tämän mukaisesti se voi toisinaan tukea poliisia, toisinaan taas vastustaa sitä, mutta varmuutta 

asiasta ei ole.  

 

3. Onko madani-sotilasryhmä suunnitellut ja toteuttanut iskuja al-Shabaabia kohtaan 

Mogadishun Dharkenleyn alueella ajalla 2012 - 2014? Onko näissä iskuissa kuolleiden tai 

haavoittuneiden määrästä saatavilla tietoja? 

Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut saatavilla tietoja madanin tai siihen verrattavissa olevan 

paikallismilitan toteuttamista tai suunnittelemista al-Shabaabin vastaisista iskuista ja niiden 

yhteydessä mahdollisesti surmansa saaneiden tai haavoittuneiden määrästä. 

Vaikka Dharkenleyn madanien ei ole raportoitu toteuttaneen iskuja al-Shabaabia kohtaan, niin al-

Shabaab on toteuttanut iskuja Dharkenleyssa asuvia henkilöitä kohtaan. Yleensä he ovat olleet 

julkisia henkilöitä, mutta joskus iskun kohteena tai sivullisena uhrina ovat olleet siviilit.37 Vuosien 

2011-2014 aikana al-Shabaab muun muassa murhasi kaksi nuorta naista sekä toteutti kranaatti-iskuja 

ja aseellisia hyökkäyksiä Dharkenleyn alueella.38 On mahdollista, että al-Shabaabin tekemän iskun 

jälkeen madani on pyrkinyt ottamaan tekijät kiinni tai vastaamaan järjestön tekemään hyökkäykseen. 

Käytettävissä olevista lähteistä ei kuitenkaan löytynyt tietoja tällaisesta toiminnasta. 

 

4. Onko saatavilla tietoa siitä, onko madani-ryhmän Mogadishun Dharkenleyssa toteuttamissa 

iskuissa menehtynyt siviilejä? 

Koska madani-ryhmä on syntynyt paikallisten asukkaiden toimesta ja tarpeesta puolustaa alueen 

väestöä, on perusteltua olettaa, että se haluaa välttää siviilikuolemia toimissaan.  

Madanien ja sen kaltaisten aseellisten paikallismilitoiden ei ole raportoitu toteuttaneen omia iskuja. Ne 

ovat kuitenkin aika ajoin joutuneet konfliktiin muiden turvallisuusjoukkojen kanssa ja näissä 

välikohtauksissa on menehtynyt siviilejä.39 Välikohtauksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi laittomien 

tarkastuspisteiden sulkemisyritykset, jotka ovat kärjistyneet aseellisiksi yhteenotoiksi.40 Esimerkiksi 

                                                   
34 Shabelle Media 17.1.2013. 
35 Hiiraan online 22.11.2014. 
36 Menkhaus 2016. 
37 Landinfo 11/2007. 
38 Landinfo 5/2013; Radio Dalsan 3.11.2014; Shabelle Media 22.11.2011; Somalia Report 17.9.2011; 
Somalia Report 5.12.2011.  
39 DIS 4/2012; Landinfo 27.2.2017. 
40 DIS 4/2012; Radio Dalsan 12.10.2013. 
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vuonna 2013 nainen menehtyi, kun poliisijoukot olivat sulkemassa laitonta tarkastuspistettä, jota 

paikallinen aseistautunut miesjoukko ylläpiti.41 Ei voida suoraan sanoa, onko madani ylläpitänyt 

laittomia tarkastuspisteitä Dharkenleyssa, mutta eräässä lähteessä käytetty nimitys clan-based 

militiamen viittaa madanin kaltaiseen aseelliseen joukkoon.42 

Mogadishun eri turvallisuusjoukot toimivat omien sääntöjensä mukaan, eikä niillä ole yhtenäistä 

johtajaa. Tästä aiheutuu epäsystemaattista toimintaa ja vastakkainasetteluja eri turvallisuusjoukkojen 

välille.43 Vuoden 2012 alussa Dharkenleyn alueella tapahtui monta aseellista välikohtausta, joissa oli 

osallisena madanin kaltainen paikallismilitia.44 Näiden välikohtausten yhteydessä on aiheutunut 

siviiliuhreja ihmisten jouduttua konfliktin osapuolten tulitukseen sattumalta ja oltuaan väärään aikaan 

väärässä paikassa.45 

 

5. Onko madani-ryhmittymien raportoitu syyllistyneen oikeudenloukkauksiin siviilejä kohtaan, 

tai esimerkiksi pidättäneen siviilejä? 

Koska militiaryhmät koostuvat ihmisistä, jotka voivat olla osa myös jotain muuta ryhmää kuten 

armeijaa tai poliisia46, on haastavaa saada selville, millaisiin oikeudenloukkauksiin juuri madanit ovat 

syyllistyneet. Kaikkien Somaliassa operoivien aseellisten joukkojen sanotaan syyllistyneen 

ihmisoikeusrikkomuksiin, ja se johtuu osittain huonosta järjestyksestä ja heikosta johtamisesta.47 

Siviilit ovat yleensä sivullisia uhreja aseellisten ryhmien välisissä hyökkäyksissä, vaikka heihin 

kohdistuu myös suoria oikeudenloukkauksia, kuten pahoinpitelyjä, ja väkivallan uhka on usein läsnä.48 

Siviilien on lähes mahdotonta identifioida mihin ryhmään rikoksen tekijä on kuulunut, koska ryhmien 

toiminta on ”päällekkäistä” ja aseellisten ryhmien jäsenet pitävät yleensä sotilaan univormua, joita 

pystyy ostamaan torilta.49  

2000-luvun alussa perustetut madanit ovat käytettävissä olevien lähteiden perusteella pidättäneet 

ihmisiä.50 Madanit ovat rankaisseet pikkurikollisia sulkemalla heidät selliin julkiselle paikalle. 

Madanien ja sen kaltaisten paikallismilitioiden oikeus ottaa rikollisia kiinni on lain mukaan rajallinen, 

mutta niillä on kuitenkin oikeus pidättää rikollinen lyhytaikaisesti.51 Niiden on raportoitu pidättäneen 

ihmisiä myös viime vuosina.52 

Madanin tai sen kaltaisten paikallismilitioiden on raportoitu käyttävän väkivaltaa eritoten sisäisesti 

siirtymään joutuneiden leireillä Mogadishussa53, missä ne toimivat järjestyksen ylläpitäjinä.54 HRW 

raportoi vuonna 2013 kuinka kaupunginosan hallintoa johtavan komissaarin aseelliset joukot olivat 

käyttäneet väkivaltaa kyseisen kaupunginosan alueella sijaitsevan leirin asukkaita kohtaan. Leirien 

asukkaat olivat joutuneet varkauksien, liikkumisen estämisen, pahoinpitelyjen, raiskauksien ja jopa 

                                                   
41 Radio Dalsan 12.10.2013. 
42 DIS 4/2012. 
43 OCVP 7/2015. 
44 DIS 4/2012. 
45 Landinfo 27.2.2017. 
46 Landinfo 27.2.2017. 
47 AI 26.9.2013; UNSOM 12/2017; USDoS 2018.  
48 AI 26.9.2013; USDoS 2018; USDoS 2019.  
49 Landinfo 3/2014; Landinfo 5/2013; DIS 4/2012. 
50 Le Sage 2005 s.49-50. 
51 Jama 2010, s. 66-67; Le Sage 2005 s.49-50. 
52 USDoS 2018; USDoS 2019. 
53 Landinfo 3/2014. 
54 HRW 26.3.2013. 
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tappojen kohteeksi.55 Dharkenleyn kaupunginosassa sijaitsevan Badbaadon leirin kerrotaan olevan 

hyvin väkivaltainen.56  

Jos rikoksen tehnyt henkilö on poliisin, armeijan tai piirikunnan komissaarin militian jäsen, hänen 

tekemiään ihmisoikeusloukkauksia ei tutkita. Vaikka näitä henkilöitä välillä pidätetään teoistaan, niin 

rankaisemattomuus on normi.57  Näin ollen madanien tai sen kaltaisten ryhmien tekemistä 

ihmisoikeusrikkomuksista ei ole raportoitu kattavasti käytettävissä olevissa lähteissä. 
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