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Tässä koosteessa tuodaan esiin merkittävimpiä Somalian turvallisuusolosuhteisiin 1.12.2018 - 

31.5.2019 välisenä aikana vaikuttaneita tapahtumia. Listaus ei ole kattava. Jos yksittäisestä ta-

pahtumasta ei ole mainintaa tässä koosteessa, se ei tarkoita sitä ettei sitä ole voinut tapahtua. 

 

Koosteen keskeisimpinä lähteinä ovat olleet somalialaiset englanninkieliset uutiskanavat kuten 

Halbeeg News, Shabelle News, Radio Dalsan, Radio Kulmiye, Garowe Online, Goobjoog News, 

Mareeg.com, Radio Risaala ja Allgalgaduud Media.  

 

Toimittajien työskentelyolosuhteet Somaliassa ovat vaikeat ja vaaralliset. Etenkin islamistisen 

terroristijärjestö al-Shabaabin alueilta raportointi on hankalaa ja vaarallista, eikä kaikista tapah-

tumista ole välttämättä saatavilla varmennettua tietoa. Lisäksi monista turvallisuuteen vaikuttavis-

ta välikohtauksista saatavat tiedot ovat puutteellisia tai konfliktiin osallistuvan osapuolen ilmoit-

tamia. Aseellisten yhteenottojen vaikutuksista ja niissä menehtyneiden tai haavoittuneiden luku-

määristä ei usein ole saatavilla tarkkoja tietoja, tai niiden määristä on eri lähteissä ristiriitaista 

tietoa. 
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TURVALLISUUSVÄLIKOHTAUKSET MAAKUNNITTAIN  
 
1. Jubamaa: Lower Jubba; Middle Jubba ja Gedo 

 

 28.2.2019. Jubamaan presidentin Ahmed Mohamed Islam Madoben turvallisuusjoukkojen 
on väitetty syyllistyneen häirintään, pahoinpitelyihin, laittomiin pidätyksiin, tekaistuihin syyt-
teisiin ja epäoikeudenmukaisiin oikeudenkäynteihin ennen elokuussa järjestettäviä Juba-
maan presidentinvaaleja. Tällä hetkellä mielipiteidensä tai rauhanomaisen aktivismin vuoksi 
on pidätettynä kymmeniä ihmisiä. Oikeudenloukkausten kohteena ovat olleet median edusta-
jat, demokratia-aktivistit ja oppositiopuolueiden edustajat. Helmikuun lopulla turvallisuusjou-
kot avasivat tulen ihmisjoukkoon, joka oli kokoontunut toivottamaan tervetulleeksi Kismayoon 
saapuneen liittovaltion parlamenttiedustajan.1 
 

 8.5.2019. Jubamaan armeija julisti toukokuun alussa sodan al-Shabaabia vastaan. Juba-
maan turvallisuusjoukkojen oli määrä aloittaa laaja turvallisuusoperaatio Lower ja Middle 
Jubban maakuntien alueilla. Hyökkäyksen oli tarkoitus kohdistua kaikkiin al-Shabaabin hal-
linnassa oleviin kaupunkeihin meneillään olevan ramadanin aikana.2  

 

 
1.1 Lower Jubba 

 

1.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

 19.1.2019. Jubamaan viranomaiset ilmoittivat yli 70 al-Shabaabin taistelijan saaneen sur-
mansa ja kymmenien haavoittuneen tammikuun puolivälin jälkeen Bar-Sangunissa järjestön 
hyökättyä Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtaan. Viranomaisten mu-
kaan hyökkäys torjuttiin kiivaiden taisteluiden jälkeen. Riippumattomien lähteiden mukaan 
kumpikin osapuoli kärsi mittavia tappioita. Siviiliuhreista ei uutislähteissä ole mainintaa. Sa-
massa yhteydessä al-Shabaabia vastaan tehtiin ilmaiskuja. Ilmaiskuja tehtiin Araaren ja 
Muse Hajin välisellä alueella.3 Al-Shabaab ilmoitti saaneensa Bar-Sangunissa sijaitsevan 
tukikohdan haltuunsa. Sen lisäksi järjestö ilmoitti iskeneensä toiseen tukikohtaan Kismayon 
lähistöllä ja surmanneensa sen valtauksen yhteydessä 41 turvallisuusjoukkojen sotilasta. 
Jubamaan turvallisuusjoukkojen edustaja kiisti väitteen. Tapahtumiin on vaikeaa saada vah-
vistusta riippumattomista lähteistä, sillä alue sijaitsee kaukana maaseudulla, eivätkä alueen 
asukkaat uskalla turvallisuussyistä johtuen kommentoida asiaa.4 
 

 25.1.2019. Kenialaista sotilasajoneuvoa vastaan Dhobleyn lähellä tehdyssä tienvarsipom-
mi-iskussa sai tammikuun loppupuolella surmansa 8 kenialaissotilasta. Al-Shabaab ilmoitti 
olevansa vastuussa iskusta. Järjestön mukaan räjähdys olisi surmannut ainakin 19 Juba-
maan sotilasta.5 
 

 2.2.2019. Al-Shabaab ilmoitti tehneensä helmikuun alussa väijytyksen kahta kenialaista soti-
lasajoneuvoa vastaan Dhobleyn ja Afmadowin välisellä maantiellä. Kauko-ohjattu tienvar-
sipommi tuhosi kaksi sotilasajoneuvoa ja surmasi 10 kenialaista sotilasta.6  
 

                                                
1
 Allgalgaduud Media 28.2.2019 a). 

2
 Allgalgaduud Media 8.5.2019 b). 

3
 Halbeeg News 19.1.2019 a); Shabelle News 19.1.2019 a). 

4
 Shabelle News 19.1.2019 b). 

5
 Allgalgaduud Media 25.1.2019 b). 

6
 Allgalgaduud Media 2.2.2019 a). 
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 6.2.2019. Al-Shabaab ampui helmikuun alkupuolella useita kranaatteja Jubamaan turvalli-
suusjoukkojen tukikohtaan Sangunin alueella Kismayon ulkopuolella. Osa kranaateista 
osui tukikohtaan ja räjähdyksissä sai surmansa kuusi sotilasta.7 
 

 7.4.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat ottivat huhtikuun alkupuolella 
haltuunsa Dag Adeyn kylän. Al-Shabaabin mukaan haltuunottoa edelsi taistelu Jubamaan 
turvallisuusjoukkojen kanssa. Paikallisten asukkaiden mukaan al-Shabaabin joukkoja kuljet-
taneita ajoneuvoja saapui kaupunkiin sen jälkeen kun Jubamaan turvallisuusjoukot oli ajettu 
pois kaupungista. Tietoja taisteluiden mahdollisesti aiheuttamista miestappioista tai siviilikaa-
tuneista ei ollut saatavilla.8 
 

 17.4.2019. Kenialaisten AMISOM-joukkojen sotilassaattue joutui huhtikuun puolivälissä kau-
ko-ohjatun tienvarsipommi-iskun kohteeksi Madharanin kaupungissa Ras-Kambonin ja 
Bur-Gabon välisellä tieosuudella. Räjähdyksen seurauksena kenialaiset kärsivät miestappi-
oita, mutta niiden määrästä ei ole tietoa. Al-Shabaab otti vastuun iskusta, ja sen mukaan sen 
seurauksena kaatui ainakin 15 sotilasta ja useita muita haavoittui.9  
 

 30.4.2019. Ainakin yksi sotilas sai surmansa ja kuusi muuta haavoittui huhtikuun lopussa 
kun al-Shabaabiin kuuluvat miehet heittivät käsikranaanin armeijan tarkastuspisteeseen 
Dhobleyn kaupungissa. Al-Shabaabi ilmoitti olevansa vastuussa hyökkäyksestä. Uutisläh-
teissä ei ole viitteitä siviiliuhreista.10 Joidenkin lähteiden mukaan kyseessä olisi ollut raskaas-
ti aseistautuneiden al-Shabaabin taistelijoiden hyökkäys yöllä Jubamaan turvallisuusjoukko-
jen tukikohtaan Dhobleyssa (Dhoobley) ja sen seurauksena olisi saanut surmansa yksi Ju-
bamaan sotilas ja kuusi muuta haavoittunut. Turvallisuusjoukot tekivät yöllä sattuneen iskun 
jälkeen mittavan turvallisuusoperaation alueella ja pidättivät useita al-Shabaabin tukijoiksi 
epäiltyjä henkilöitä.11 
 

 13.5.2019. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen toukokuun puolivälissä kenialaisten 
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Birollen alueella lähellä Kismayon kaupunkia. Hyökkäys 
aiheutti kiivaan tulitaistelun osapuolten välillä. Paikallisten asukkaiden mukaan kenialaisten 
onnistui torjua al-Shabaabin hyökkäys.  Taistelun aiheuttamista tappioista ei ole tietoja. Al-
Shabaab väitti lisäksi tehneensä pommi-iskun sotilasajoneuvoa vastaan Gololin risteyk-
sessä Kismayon lähellä. Räjähdyksen jälkeen järjestön taistelijat hyökkäsivät armeijan tu-
kikohtaan Yontowin alueella. Hyökkäyksen aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.12 
 

 17.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä toukokuun puolivälin jälkeen Jubamaan turval-
lisuusjoukkojen tukikohtaan Diifin kaupungissa. Hyökkäys johti kiivaaseen tulitaisteluun 
osapuolten välillä. Al-Shabaabin mukaan sen taistelijat onnistuivat saamaan tukikohdan hal-
tuunsa ja takavarikoineensa sieltä aseita. Joidenkin lähteiden mukaan turvallisuusjoukot on-
nistuivat kuitenkin torjumaan hyökkäyksen. Turvallisuusjoukkojen edustajan mukaan hyök-
käyksessä haavoittui kaksi al-Shabaabin taistelijaa.13  
  

 26.5.2019. Al-Shabaab hyökkäsi toukokuun lopulla Somalian hallintoa tukevien turvallisuus-
joukkojen tukikohtaan Bilis Qoqanin alueella lähellä Afmadowin kaupunkia. Hyökkäys 
johti kiivaisiin taisteluihin tukikohtaa ylläpitävien kenialaisten AMISOM-joukkojen ja al-

                                                
7
 Allgalgaduud Media 6.2.2019. 

8
 Shabelle News 7.4.2019 b).  

9
 Shabelle News 17.4.2019 b); Allgalgaduud Media 17.4.2019 b).  

10
 Allgalgaduud Media 30.4.2019. 

11
 Shabelle News 30.4.2019. 

12
 Allgalgaduud Media 13.5.2019 a). 

13
 Allgalgaduud Media 17.5.2019. 
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Shabaabin välillä. Molempien osapuolten raportoitiin kärsineen tappioita. Al-Shabaab ilmoitti 
voittaneensa taistelun. Samaan aikaan Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot ottivat 
haltuunsa Diifin kylän.14 
 

 30.5.2018. Al-Shabaab ilmoitti toukokuun lopussa käyneensä kiivaan taistelun Somalian 
hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen kanssa. Järjestön mukaan se voitti Afmadowin kau-
pungissa käydyn taistelun ja otti lyhytaikaisesti haltuunsa turvallisuusjoukkojen tukikohdan. 
Paikallisten lähteiden mukaan tukikohdassa olleet kenialaiset AMISOM-joukot onnistuivat 
torjumaan al-Shabaabin hyökkäyksen ja estämään niiden pääsyn tukikohtaan. Silminnäkijän 
mukaan kenialaiset eivät kärsineet miestappioita.15 

 
 

1.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset: 
 

 31.3.2019. Al-Shabaab ilmoitti teloittaneensa maaliskuun lopussa neljä miestä, joita se syytti 
vakoilusta Iso-Britannian, Djiboutin ja Somalian tiedustelupalvelujen hyväksi. Järjestön mu-
kaan yksi teloitetuista oli Iso-Britannian hyväksi työskennellyt salainen agentti. Järjestön 
edustajan mukaan teloitetut olivat myöntäneet vakoilun. Teloitus pantiin täytäntöön ampu-
malla Kamsuman kylässä julkisessa näytöksessä. Paikalla oli satoja kyläläisiä, heidän jou-
kossaan naisia ja lapsia.16  

 
 

1.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 2.1.2019. Kenialaiset AMISOM-joukot surmasivat tammikuun alussa seitsemän al-
Shabaabin taistelijaa Tabda-Delahola välisellä maantiellä. Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa 
haavoittui lisäksi useita al-Shabaabin taistelijoita. Välikohtaus sai alkunsa kun al-Shabaab 
hyökkäsi Dhobleysta Afmadowiin matkallaa ollutta kenialaista sotilassaattuetta vastaan. Ke-
nialaisilta haavoittui kaksi sotilasta.17  
 

 26.1.2019. Jubamaan turvallisuusjoukot ottivat tammikuun lopulla al-Shabaabilta haltuunsa 
alueita Kismayon länsiosassa. Joukot ottivat mm. La heleeyn, Beerxaanin, Abdi Dhooren 
ja Haad-weynen alueet, joita al-Shabaab on pitänyt hallussaan pari vuotta. Somalian hallin-
toa tukevat turvallisuusjoukot ovat toteuttaneet al-Shabaabin vastaisia operaatioita alueella 
viimeisten parin päivän aikana.18 
 

 10.2.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot surmasivat 30 al-Shabaabin taisteli-
jaa Jamamen alueella toteutetussa operaatiossa. Operaatiossa olivat mukana Somalian 
armeijan lisäksi Jubamaan turvallisuusjoukot sekä amerikkalaiset joukot.19 
 

 12.2.2019. Somalian armeijan ja Jubamaan turvallisuusjoukot tuhosivat helmikuun puolivälin 
alla useita al-Shabaabin tukikohtia Jamamen alueella. Operaation aikana surmattiin 30 al-
Shabaabin taistelijaa. Al-Shabaabin raportoitiin tehneen nyt tuhotuista tukikohdista useita 
hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan. Turvallisuusjoukot 
hyökkäsivät myös Kismayon lähellä al-Shabaabin kontrolloimalle Kobonin alueelle. Joukot 

                                                
14

 Shabelle News 26.5.2019; Allgalgaduud Media 26.5.2019. 
15

 Shabelle News 30.5.2019; Garowe Online 30.5.2019.  
16

 Shabelle News 31.3.2019; Garowe Online 31.3.2019 a). 
17

 Halbeeg News 2.1.2019; Garowe Online 2.1.2019.  
18

 Goobjoog News 26.1.2019 b). 
19

 Allgalgaduud Media 10.2.2019. 
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saivat iloisen vastaanoton paikallisilta asukkailta mm. Araaren, Kobonin ja Muse Hajin alu-
eella. Turvallisuusjoukot takavarikoivat suuren määrän räjähteitä.20  
 

 14.3.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot surmasivat maaliskuun puolivälissä 
16 al-Shabaabin taistelijaa al-Shabaabin vastaisessa operaatiossa Bar Sangunin ja Jama-
men kaupungin välisellä alueella.21 
 

 5.4.2019. Yhdysvaltojen tukemat Somalian armeijan Danaab-erikoisjoukot ottivat huhtikuun 
alussa haltuunsa Jubba-joen itäpuolella sijaitsevan Malaylan kaupungin. Alue oli aiemmin 
al-Shabaabin hallinnassa. Al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen alueelta.22  
 

 5.5.2019. Yhdysvaltalaissotilaiden tukemat Somalian armeijan erikoisjoukot hyökkäsivät tou-
kokuun alussa al-Shabaabin tukikohtaan Jilibin kaupungin läheisyydessä. Ilmavoimien tu-
keman operaation kohde oli pommitehdas Jilibin läheisyydessä. Operaation yhteydessä eri-
koisjoukot hyökkäsivät myös al-Shabaabin Amniyat-erikoisjoukkojen komentajaa Khalid 
Abukar Husseinia vastaan. Operaation yhteydessä sai somaliviranomaisten mukaan sur-
mansa 16 al-Shabaabin taistelijaa. Samaan aikaan Somalian hallintoa tukevat turvallisuus-
joukot ottivat al-Shabaabin kanssa yhteen Bualen kaupungissa. Taisteluissa sai surmansa 
16 al-Shabaabin taistelijaa. Turvallisuusjoukot eivät kärsineet viranomaisten mukaan tappioi-
ta.23    
 

 19.5.2019. Al-Shabaabin paikallinen komentaja Sidow Abdi Gedi antautui toukokuun puoli-
välissä Jubamaan turvallisuusjoukoille Kismayossa. Gedi on toiminut al-Shabaabissa seit-
semän vuotta. Aiemmin tässä kuussa useita al-Shabaabin komentajia antautui Somalian tur-
vallisuusjoukoille Gedon maakunnassa. Antautumiset osuivat samaan aikaan kun turvalli-
suusjoukot tehostivat al-Shabaabin vastaista taisteluaan.24 
 

 26.5.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot ottivat toukokuun lopulla haltuunsa 
Diifin kylän. Tarkempia tietoja haltuunotosta ei uutislähteissä kerrottu.25 

 
 

1.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 9.2.2019. Yhdysvallat ilmoitti surmanneensa helmikuun alkupuolella kahdeksan al-
Shabaabin taistelijaa ilmaiskussa lähellä Kobonin kylää, joka on lähellä Kismayon kaupun-
kia. Amerikkalaislähteiden mukaan isku ei aiheuttanut siviilitappioita.26 
 

 14.3.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä maaliskuun puolivälissä Malaylen lähellä al-
Shabaabin vastaisen ilmaiskun. Somalian turvallisuusjoukot olivat parhaillaan partioimassa 
alueella kun al-Shabaab hyökkäsi niitä vastaan. Ilmaiskun yhteydessä sai surmansa kolme 
al-Shabaabin taistelijaa.27  
 

 28.3.2019. Somalialainen Hormuud-teleyhtiö syytti maaliskuun loppupuolella Kenian ilma-
voimia toistuvista iskuista sen telemastoja vastaan. Maaliskuun lopulla kenialaiset tuhosivat 

                                                
20

 Goobjoog News 12.2.2019 a); Mareeg.com 12.2.2019 b); Horseed Media 12.2.2019. 
21

 Shabelle News 14.3.2019. 
22

 Allgalgaduud Media 5.4.2019 a). 
23

 Halbeeg News 5.5.2019. 
24

 Garowe Online 19.5.2019. 
25

 Shabelle News 26.5.2019.  
26

 Shabelle News 9.2.2019. 
27

 Mareeg.com 14.3.2019. 
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maston Jaldeysen kylässä lähellä Afmadowin kaupunkia. Mastoja on tuhottu Lower Jub-
ban maakunnan ohella myös Gedossa. Yrityksen mukaan kenialaiset ovat tuhonneet vuoden 
aikana kymmenen mastoa. Se kehotti liittovaltion hallitusta ja kansainvälistä yhteisöä puut-
tumaan Kenian toimintaan.28 
 

 30.3.2019. Kenialaiset hävittäjät tuhosivat maaliskuun lopulla Hormuud-teleyhtiön linkkitornin 
Dhobleyn kaupungissa. Tämän seurauksen alueen puhelinverkko oli poissa käytössä use-
amman päivän, mikä vaikeutti mm. alueen yritystoimintaa. Kauppa ja liike-elämä käyttävät 
sähköisiä rahansiirtoja, koska liikkeellä on paljon väärennettyjä Somalian shillinkejä. Monet 
yrittäjät joutuivat sulkemaan kauppansa ovet puhelinverkon toimimattomuuden vuoksi. Keni-
an terrorismin vastainen sotilasosasto on toiminut alueella viimeisten kuukausien aikana.29 
 

 1.4.2019. Jubamaan turvallisuusjoukot ilmoittivat huhtikuun alussa, että ulkomaalaiset hävit-
täjät tekivät al-Shabaabin vastaisia iskuja Lower ja Middle Jubban sekä Gedon maakunnis-
sa. Paikalliset turvallisuusjoukot tekivät samaan aikaan al-Shabaabin vastaisia maaoperaati-
oita. Tietoja sotilasoperaatioiden aiheuttamista tappioista ei ole.30  
 

 20.4.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä huhtikuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin vastai-
sen ilmaiskun Jamaamen kaupungin läheisyydessä. Iskussa sai amerikkalaislähteiden 
mukaan surmansa kaksi al-Shabaabin taistelijaa, mutta siviiliuhreilta vältyttiin.31  
 

 5.5.2019. Somalian viranomaisten mukaan Yhdysvallat teki toukokuun alussa al-Shabaabin 
vastaista maaoperaatiota tukevan ilmaiskun Jilibin kaupungin läheisyydessä. Isku koostui 
kahdesta hyökkäyksestä. Ensimmäisessä iskussa kohteena oli Amniyat-erikoisjoukkojen 
komentaja Khalid Aboukar Husseinin ajoneuvo. Toisen iskun raportoitiin surmanneen 16 
al-Shabaabin taistelijaa.32 
 

 9.5.2019. Yhdysvallat teki paikallisten lähteiden mukaan toukokuun alkupuolella kaksi al-
Shabaabin vastaista ilmaiskua Jubamaan alueella. Toinen iskuista kohdistui Jillibissä (Mid-
dle Jubba) sijaitsevaan taloon, jossa oli oletettavasti majoittuneena al-Shabaabin ulkomaa-
lainen komentaja. Tietoa ei ole, selvisikö komentaja iskusta hengissä. Toinen isku sattui sa-
maan aikaan Jamamen kaupungissa. Sen kohteena oli somalialaisten tiedustelulähteiden 
mukaan operaatioiden suunnittelusta vastaava komentaja. Myöskään hänen kohtalosta ei 
ole tarkempaa tietoa.33  

 
 

1.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:  
 

 6.1.2019. Jubamaan viranomaiset kehottivat tammikuun alussa satoja maan sisäisesti siir-
tymään joutuneita ihmistä poistumaan julkisista rakennuksista Kismayossa, minne he olivat 
asettuneet asumaan. Poistumiselle annettiin kahden viikon siirtymäaika.34  
 

 13.4.2019. Ainakin neljän siviilin raportoitiin haavoittuneen huhtikuun puolivälin alla kun tun-
temattomat miehet heitivät käsikranaatin teekuppilaan Gololin risteyksen kohdalla Kis-
mayossa. Jubamaan turvallisuusjoukot saapuivat räjähdysepaikalle, mutta uutislähteissä ei 

                                                
28

 Halbeeg News 28.3.2019 b). 
29

 Halbeeg News 30.3.2019 a). 
30

 Shabelle News 1.4.2019. 
31

 Halbeeg News 20.4.2019 b). 
32

 Allgalgaduud Media 5.5.2019 b). 
33

 Hornglobe 9.5.2019. 
34

 Halbeeg News 6.1.2019.  
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ole tietoja pidätyksistä. Iskun tekijästä ei ole tarkempaa tietoa, mutta siitä epäillään al-
Shabaabia.35 
 

 25.5.2019. Jubamaan turvallisuusjoukot pidättivät toukokuun loppupuolella SBC TV:n toimit-
tajan Mohamed Sahal Omarin (Ga’ma Dhere) Kismayossa hänen olleessaan haastattele-
massa Kismayon sairaalassa 8-vuotiaan tytön omaisia. Tytön ruumis löydettiin aiemmin pa-
hoinpideltynä kaupungin ulkopuolelta. Syytä pidätykseen ei uutislähteissä mainita. Somalia-
laiset toimittajajärjestöt ovat tuominneet pidätyksen. Omar vapautettiin myöhemmin, mutta 
hänen työvälineensä takavarikoitiin.36  

 

 

1.2 Middle Jubba 
 

1.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:  

  

 Ei raportoituja tapahtumia. 

 

 

1.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset, teloitukset, 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 15.1.2019. Al-Shabaabin raportoitiin ampuneen tammikuun puolivälissä kuoliaaksi ISIS-
järjestön komentajaksi epäillyn Yahya Haji Fiilen alias Abu Zakariyen Bu’allen kaupun-
gissa. Fiile toimi aiemmin al-Shabaabissa komentajana.37 
 

 7.2.2019. Al-Shabaabin raportoitiin amputoineen kahden nuoren miehen kädet Sakowin 
kaupungissa. Miehet oli todettu syllisiksi varkauteen. Al-Shabaabin tuomioistuimen mää-
räämä rangaistus pantiin täytäntöön julkisesti.38 

 

 

1.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 27.12.2018. Jubbalandin presidentti Ahmed Madobe ilmoitti joulukuun lopussa osavaltion 
turvallisuusjoukkojen aloittavan sotilasoperaation al-Shabaabia vastaan. Tarkoituksena on 
ajaa järjestö pois sen viimeisiltä tukialueilta. Joukot aloittavat operaation vapauttamalla 
Bu’alen kaupungin, joka on Jubamaan virallinen pääkaupunki.39 
 

 30.12.2018. Somalian armeijan edustajan mukaan armeijan erikoisjoukkojen sotilaat surma-
sivat 30 al-Shabaabin taistelijaa järjestön vastaisen operaation yhteydessä Jilibin kaupun-
gissa. Operaatioon osallistuivat somalialaisten joukkojen ohella amerikkalaiset erikoisjoukot. 
Surmattujen joukossa oli 4 keskitason komentajaa sekä kaksi ulkomaalaista taistelijaa (syy-
rialainen ja libyalainen). Al-Shabaabin tukikohtaa vastaan tehty operaatio johti useita tunteja 
kestäneisiin taisteluihin. Viitteitä siviiliuhreista ei ole.40  
 

                                                
35

 Shabelle News 13.4.2019 b). 
36

 Halbeeg News 25.5.2019 c). 
37

 Garowe Online 15.1.2019. 
38

 Allgalgaduud Media 7.2.2019. 
39

 Shabelle News 27.12.2018. 
40

 Halbeeg News 31.1.2018; Shabelle News 30.12.2018; Allgalgaduud Media 30.12.2018 a). 
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 31.12.2018. Jubamaan turvallisuusjoukot jatkoivat joulukuun lopussa al-Shabaabin vastaista 
sotilasoperaatiota Afmadowin piirikunnan alueella. Operaation aiheuttamista miestappiois-
ta ei ole tietoa.41 
 

 3.2.2019. Somalian ja Yhdysvaltain erikoisjoukot toteuttivat yhteisoperaation al-Shabaabin 
ylläpitämää tarkastuspistettä vastaan Bu’allessa. Somalialaisten armeijalähteiden mukaan 
erikoisjoukot tuhosivat alueella al-Shabaabin tukikohtia. Operaation yhteydessä surmattiin 22 
al-Shabaabin taistelijaa ja heidän joukossaan oli kaksi ulkomaalaista jihadistia, jotka mm. 
kouluttivat itsemurhapommittajia.42  

 

 

1.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 19.1.2019. Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä tammikuun puolivälin jälkeen al-Shabaab-
kohdetta vastaan Jilibin kaupungin läheisyydessä. Iskussa surmattiin 52 al-Shabaabin 
taistelijaa. Isku kohdistui oletettavasti joukkoon, joka oli aiemmin hyökännyt Bar Sangunissa 
Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtaan. Isku ei aiheuttanut siviilitappi-
oita.43 
 

 25.1.2019. Yhdysvallat ilmoitti tammikuun loppupuolella tehneensä kaksi al-Shabaabin vas-
taista ilmaiskua Jilibin kaupungin lähistöllä. Amerikkalaisten sotilaslähteiden mukaan is-
kuissa ei aiheutunut siviiliuhreja. Mitään tietoja al-Shabaabille aiheutetuista tappioista ei 
mainittu.44  
 

 24.2.2019. Ainakin kaksi al-Shabaabin taistelijaa sai amerikkalaislähteiden mukaan surman-
sa helmikuun lopulla Yhdysvaltain ilmavoimien tekemissä neljässä ilmaiskussa. Iskuista kak-
si tehtiin Kunyow Barrowin lähistöllä Middle Jubban maakunassa. Yksi iskuista tehtiin 
Awdheeglen (Awdeegle) läheisyydessä ja yksi Janaalen läheisyydessä Lower Shabellen 
maakunnassa.  Iskut oli kohdistettu al-Shabaabin ylläpitämiä tiesulkuja vastaan. Iskut eivät 
aiheuttaneet amerikkalaislähteiden mukaan siviilitappioita.45 Al-Shabaabin mukaan ilmais-
kussa Kunyow Barrowiin ei menehtynyt yhtään sen taistelijaa. Sen sijaan iskussa sai järjes-
tön mukaan surmansa kaksi siviiliä. Paikallisten asukkaiden mukan isä ja alle kuukauden 
ikäinen vauva saivat surmansa asuintaloa lähelle osuneen ohjuksen sirpaleesta.46 
 

 25.3.2019. Tuntemattomat hävittäjät iskivät maaliskuun loppupuolella al-Shabaabia vastaan 
Buaalessa. Isku kohdistui rakennukseen, jonka oletetaan olleen al-Shabaabin käytössä. 
Kaikiaan ilmaiskussa arvellaan saaneen surmansa 40 järjestön taistelijaa. Heidän joukos-
saan oli oletettavasti al-Shabaabin komentaja Ahmed Iman Ali aka Abu Zinara, jonka usko-
taan olleen vastuussa tammikuussa 2016 kenialaisten tukikohtaan el-Addessa tehdyn hyök-
käyksen suunnittelusta.47 
 

 10.4.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä huhtikuun puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun lähellä Jilibin kaupunkia. Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan iskussa sai 
surmansa yksi al-Shabaabin taistelija. Saman lähteen mukaan isku ei aiheuttanut siviilitappi-

                                                
41

 Shabelle News 31.12.2018 a). 
42

 Allgalgaduud Media 3.2.2019. 
43

 Allgalgaduud Media 19.1.2019; Shabelle News 20.1.2019; Halbeeg News 20.1.2019; LWJ 19.1.2019. 
44

 Allgalgaduud Media 25.1.2019 a). 
45

 Halbeeg News 24.2.2019 b); Shabelle News 24.2.2019. 
46

 Hornglobe 24.2.2019. 
47

 Radio Kulmiye 25.3.2019. 
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oita.48 Jilib on al-Shabaabin ydinaluetta ja Yhdysvallat on tehnyt sinne yhdeksän ilmaiskua 
lokakuun 2013 jälkeen.49  
 

 9.5.2019. Yhdysvallat teki paikallisten lähteiden mukaan toukokuun alkupuolella kaksi al-
Shabaabin vastaista ilmaiskua Jubamaan alueella. Toinen iskuista kohdistui Jillibissä sijait-
sevaan taloon, jossa oli oletettavasti majoittuneena al-Shabaabin ulkomaalainen komentaja. 
Tietoa ei ole, selvisikö komentaja iskusta hengissä. Toinen isku sattui samaan aikaan Ja-
mamen kaupungissa (Lower Jubba). Sen kohteena oli somalialaisten tiedustelulähteiden 
mukaan operaatioiden suunnittelusta vastaava komentaja. Myöskään hänen kohtalosta ei 
ole tarkempaa tietoa.50  
 

 18.5.2019. Oletettavasti amerikkalaisten lennokki teki toukokuun puolivälin jälkeen kaksi 
ilmaiskua maakunnan alueella. Iskut tehtiin Bu’alen ja Jilibin kaupungeissa sijaitseviin al-
Shabaab-kohteisiin. Somalian armeijan edustajan mukaan iskuissa olisi saanut surmansa 20 
al-Shabaabin taistelijaa. Surmansa saaneiden joukossa oli saman lähteen mukaan myös 
komentajia.51 
 

 27.5.2019. Oletettavasti amerikkalainen lennokki teki toukokuun loppupuolella ilmaiskun al-
Shabaab -kohteeseen Jilibin alueella. Iskussa sai uutislähteiden mukaan mahdollisesti sur-
mansa al-Shabaabin tiedustelupalvelun päällikkö. Surmansa saaneen nimeä ei kuitenkaan 
mainita.52 

 
 

1.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 
1.3. Gedo  

 

1.3.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

  6.12.2018. Ainakin viisi Jubamaan turvallisuusjoukkojen sotilasta sai surmansa joulukuun 
alussa lähellä Belet Hawon (Baladxawo) kaupunkia, kun al-Shabaab teki yllätyshyökkäyk-
sen Jubamaan turvallisuusjoukkojen ylläpitäää tukikohtaa vastaan. Tiedot perustuvat al-
Shabaabin ilmoitukseen. Jubamaan turvallisuusjoukot eivät ole kommentoineet väitteitä.53 
 

 21.12.2018. Kymmeniä etiopialaisia sotilaita sai surmansa tai haavoittui joulukuun loppupuo-
lella kun Etiopian armeijan miehistönkuljetusvaunu joutui tienvarsipommi-iskun kohteeksi. 
Ajoneuvo oli toimittamassa sotilastarvikkeita Yarkutin alueella Gedon länsiosissa sijaitse-
vaan tukikohtaan. Uutislähteiden mukaan etiopialaiset olivat vastaavan iskun kohteena ai-
emmin samana päivänä. Al-Shabaabin ilmoituksen mukaan sen tekemän pommi-iskun seu-
rauksena surmansa sai tai haavoittui 40 sotilasta.54 
 

                                                
48

 VoA 10.4.2019. 
49

 LWJ 11.4.2019. 
50

 Hornglobe 9.5.2019. 
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 Mareeg.com 18.5.2019. 
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 2.2.2019. Al-Shabaab ilmoitti tehneensä helmikuun alussa itsemurhaiskun Barderan kau-
pungissa sijaitsevaan etiopialaisten sotilastukikohtaan. Itsemurhaiskijän kuljettama auto-
pommi räjähti tukikohdan portilla ja surmasi järjestön ilmoituksen mukaan 16 etiopialaista so-
tilasta. Viitteitä siviiliuhreista ei ole. Tiedolle ei saatu varmistusta riippumattomista lähteistä.55 
 

 20.2.2019. Partiossa olleet etiopialaiset AMISOM-joukot joutuivat helmikuun puolivälin jäl-
keen Bardheren (Bardera) kaupungissa kahden kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun koh-
teeksi. Silminnäkijän mukaan panssaroitu etiopialainen miehistönkuljetusajoneuvo tuhoutui 
toisessa räjähdyksessä. Tarkkaa tietoa räjähdyksen aiheuttamista miehistötappioista ei ollut 
saatavilla. Ainakin kahden siviilin raportoitiin saaneen kuitenkin surmansa ja kahden sotilaan 
haavoittuneen. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan etiopialaiset 
kokivat raskaita tappioita.56  
 

 28.2.2019. Ainakin kolmen kenialaisen sotilaan raportoitiin saaneen surmansa helmikuun 
lopussa al-Shabaabin asettaman tienvarsipommin räjähtäessä kenialaisen sotilasajoneuvon 
kohdalla ja sitä seuranneessa tulituksessa. Välikohtaus sattui Girilleyn ja Fahfahdunin alu-
eella lähellä Kenian rajaa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.57 
 

 2.3.2019. Al-Shabaab otti haltuunsa Fahfahdunin kaupungin maaliskuun alussa. Hal-
tuunotto tapahtui sen jälkeen kun Kenian armeija oli vetäytynyt tuntemattomasta syystä kau-
pungissa sijainneesta tukikohdasta ja siirtyneet Gerileyn kylään. Busaarissa ja Gerileyssa si-
jaitsevat tukikohdat ovat tällä hetkellä kenialaisten ainoat tukikohdat maakunnan alueella. 
Kaupunki oli kenialaisten hallussa vuodesta 2012 lähtien.58 
 

 19.3.2019. Al-Shabaab otti maaliskuun puolivälissä haltuunsa Busarin kaupungin. Noin 40 
kilometrin päässä el-Wakin kaupungista sijaitsevan Busarin haltuunotto tapahtui ilman taiste-
lua kenialaisten joukkojen vetäydyttyä alueelta vapaaehtoisesti. Kaupunki oli kenialaisten 
hallussa vuodesta 2012 asti.59 Kenialaisten raportoitiin tuhonneen ennen lähtöään tukikoh-
dan rakenteet. Kenialaisten lähtö lisäsi paikallisen väestön epävarmuutta olosuhteiden tur-
vallisuudesta. Kenialaiset ovat jättäneet tukikohdat lisäksi Barderassa, Tarakassa, Fafa-
dunissa ja el-Addessa. Barderasta kenialaiset lähtivät syyskuussa 2017, jonka jälkeen al-
Shabaab otti sen haltuunsa. Joidenkin arvioiden mukaan kenialaiset ovat vetäytyneet Gedon 
alueella, koska joukkojen huoltaminen ja liikuttaminen on vaikeaa mm. rahoitusvaikeuksien 
vuoksi.60  
 

 24.3.2019. Ainakin viisi kenialaista sotilasta sai maaliskuun loppupuolella surmansa al-
Shabaabin tekemässä iskussa. Kenialaiset joutuivat al-Shabaabin tekemään väijytykseen 
vähän sen jälkeen kun ne olivat lähteneet Busarin tukikohdasta ja olivat matkalla el-
Wakiin.61  
 

 20.4.2019. AMISOM-joukkojen tukema Somalian armeija onnistui huhtikuun puolivälin jäl-
keen kiivaiden taisteluiden jälkeen torjumaan al-Shabaabin hyökkäyksen armeijan tukikoh-
taan Garbaharreyn kaupungissa. Al-Shabaab ampui tukikohtaan useita kranaatteja ennen 
vetäytymistään alueelta. Välikohtauksen ei ole raportoitu aiheuttaneen miestappioita.62   
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 7.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti toukokuun alkupuolella iskeneensä Kenian asevoimia vastaan 
Dhamasen kaupungin läheisyydessä. Kenialaisten sotilassaattuetta vastaan tehdyssä is-
kussa sai järjestön mukaan surmansa useita kenialaisia sotilaita. Siviiliuhreista ei ole viittei-
tä.63  
 

 14.5.2019. Al-Shabaabin raportoitiin kidnapanneen toukokuun puolivälissä viisi lääkäriä ja 
kaksi autonkuljettajaa Gedweynen alueella Dollowin kaupungin ulkopuolella. Joidenkin 
tietojen mukaan kidnapattuja olisi vain kaksi. Kaapatut avustustyöntekijät työskentelivät Tro-
caire- ja World Vision -järjestöille. Al-Shabaab on kieltänyt koti- ja ulkomaisia avustusjärjes-
töjä työskentelemästä sen valvomilla alueilla.64 
 

 17.5.2019. Ainakin seitsemän al-Shabaabin taistelijaa ja kaksi turvallisuusjoukkojen sotilasta 
sai surmansa toukokuun puolivälin jälkeen kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa Garbahareyn 
kaupungissa. Kolme tuntia kestäneet taistelut alkoivat al-Shabaabin yritettyä tunkeutua tur-
vallisuusjoukkojen tukikohtaan. Taisteluissa haavoittui lisäksi viisi sotilasta. Siviiliuhreista ei 
ole viitteitä.65 

 
 

1.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset: 
 

 3.12.2018. Al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat joulukuun alussa kuoli-
aaksi Somalian tiedustelupalvelu NISAn sotilaan Beled Hawossa (Baled-Hawo, Belet Ha-
wo). Ampujat onnistuivat pakenemaan paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista.66 

 
 

1.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 3.2.2019. Somalian turvallisuusjoukot sekä AMISOM-joukot aloittivat helmikuun alussa ison 
turvallisuusoperaation Barderan kaupungissa. Operaatio aloitettiin päivä sen jälkeen kun 
al-Shabaab oli tehnyt itsemurhaiskun etiopialaisten sotilastukikohtaan. Itsemurhaiskijä räjäyt-
ti räjähtein lastatun autonsa tukikohdassa ja surmasi ainakin 10 ihmistä.67 
 

 14.3.2019. Kenian armeijan edustajan mukaan kenialaiset sotilaat surmasivat maaliskuun 
puolivälissä kolme al-Shabaabin taistelijaa ja pidättivät yhden Bura Hachen kaupungissa. 
Välikohtaus sattui kenialaisten ollessa partioimassa alueella.68 
 

 23.4.2019. Kaksi al-Shabaabin komentajaa antautui huhtikuun loppupuolella Somalian hallin-
toa tukeville turvallisuusjoukoille Bardheren kaupungissa.69  
 

 27.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot onnistuivat huhtikuun lopussa Barheressa estämään 
pommi-iskun toteuttamisen. Oletettavasi al-Shabaabin kätkemä pommi onnistuttiin purka-
maan yleisöltä tulleen vihjeen perusteella. Viranomaisten mukaan pommi oli piilotettu julki-
selle paikalle, minne oli kokoontunut useita ihmisiä.70 
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 7.5.2019. Yhdeksän al-Shabaabin taistelijaa antautui toukokuun alkupuolella Gedon alueella 
Somalian hallintoa tukeville turvallisuusjoukoille. Somalian hallitus on luvannut vuodesta 
2011 lähtien armahtaa kaikki taistelusta luopuvat al-Shabaabin taistelijat.71  
 

 16.5.2019. Al-Shabaab ja Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot ottivat toukokuun 
puolivälissä kiivaasti yhteen Garbahareyn kaupungin ulkopuolella. Taistelut alkoivat tur-
vallisuusjoukkojen hyökättyä al-Shabaabia vastaan Maykarebeyn ja IImayn alkueella n. 20 
kilometriä Garbahareysta pohjoiseen. Al-Shabaab teki hyökkäyksen jälkeen vastahyökkäyk-
sen. Taisteluissa sai surmansa 8 ihmistä. Molempien osapuolten raportoitiin kärsineen tap-
pioita. Al-Shabaabin mukaan se surmasi taisteluissa kolme sotilasta.72 

 

 

1.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 14.2.2019. Tuntemattomat hävittäjät tekivät helmikuun puolivälissä iskun al-Shabaabia vas-
taan lähellä el-Adden kaupunkia. Hävittäjät iskivät kolmea ajoneuvoa vastaan, jotka kuljet-
tivat raskaasti aseistautuneita al-Shabaabin taistelijoita. Saattue oli matkalla Buzariin, joka 
on al-Shabaabin hallussa oleva kylä Gedon maakunnassa. Iskussa sai surmansa uutisläh-
teiden mukaan 13 al-Shabaabin taistelijaa.73 
 

 6.3.2019. Tuntemattomat hävittäjät tekivät maaliskuun alkupuolella ilmaiskun al-Shabaabin 
tukikohtaan Buzerin alueella. Iskun raportoitiin tuhonneen tukikohdan ja aiheuttaneen useita 
kaatuneita. Iskun tekijäksi epäiltiin amerikkalaista lennokkia.74 
 
 

1.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 23.12.2018. Al-Shabaab ja ISIS-järjestö ottivat joulukuun loppupuolella kiivaasti yhteen el-
Adden kaupungin lähistöllä. Taistelut alkoivat al-Shabaabin hyökättyä ISIS-taistelijoita 
vastaan. Uutislähteiden mukaan molemmilta osapuolilta kaatui useita taistelijoita.75 
 

 11.3.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat maaliskuun puolivälin alla kahta 
siviiliä Bardheren kaupungissa. Toinen uhreista sai surmansa. Ampuminen liittyy kaupun-
gissa viimeisten parin kuukauden aikana käytyyn valtataisteluun.76  
 

 12.3.2019. Ainakin kolme kenialaista rakennusmiestä haavoittui maaliskuun puolivälin alla 
Dhobleyn kaupungissa, kun tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin paikalliseen ra-
vintolaan. Mikään ryhmä ei ole ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Iskusta epäillään al-
Shabaabia.77 
 

 5.5.2019. Tuntemattomat maskeihin pukeutuneet aseistautuneet miehet kaappasivat touko-
kuun alussa Jubamaan opetushallinnon virkamiehen Garbahareyn kaupungin lähellä. Mi-
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kään ryhmä ei ole ilmoittautunut kaappauksen tekijäksi, mutta al-Shabaab on ollut alueella 
aktiivinen ja toteuttanut aiemmin vastaavia operaatioita.78 
 
 

2. Lounais-Somalian osavaltio; Bay, Bakool ja Lower Shabelle 
 

 19.12.2018. Lounais-Somalian osavaltion presidentinvaalit järjestettiin 19.12.2018. Vaaleissa 
olivat ehdokkaina Adan Mohamed Nur (Aden Saransorin/Soransoor), Hussein Osman 
Hussein, Ibrahim Maalim Nunow, Seyid Ahmed Sheikh Dahir ja Abdulaziz Hassan Mo-
hamed Lafta Gareen. Presidentin valitsemisesta päätti osavaltion parlamentti. Äänestyshet-
kellä paikalla oli 147 kansanedustajaa. Valituksi heti ensimmäisellä kierroksella tuli Moha-
med Hassan Lafta Gareen, joka sai 103 ääntä. Hän astui virkaansa välittömästi äänestyksen 
jälkeen.79 Joidenkin lähteiden mukaan Gareen voitti äänestyksen vasta toisella kierroksella, 
jolloin hänellä oli vastaehdokkaana Aden Saransor. Gareen voitti hänet äänin 103 - 22. 
Green on pitkäaikainen poliitikko ja toiminut mm. liittovaltion hallituksessa ministerinä.80 
 

 16.1.2019. Lounais-Somalia presidentiksi valitun Abdulaziz Mohamed Hassan alias Lafta 
Gareenin virkaanastujaisseremoniat järjestettiin Baidoassa 19.1.2019. Paikalle saapui myös 
Somalian liittovaltion presidentti Mohamed Abdullahi Farmajo.81 
 

 22.1.2019.  Lounais-Somalian osavaltion poliittinen johto presidentti Lafta Garenin johdolla 
pyrkii saamaan vapaaksi Mogadishussa pidätettynä olevan Mukhtar Robowin. Pyrkimys liit-
tyy poliittisen johdon haluun edistää osavaltion sisäistä vakautta. Asiasta on käyty neuvotte-
luja myös liittovaltion presidentti Mohamed Abdullahi Farmajon ja pääministeri Hassan Ali 
Kheyren kanssa.82 
 

 23.1.2019. Lounais-Somalian osavaltiossa joulukuun väkivaltaisuuksien jälkeen perustettu 
Justice for South-West State Protest Victims -aktivistiryhmä kiisti tammikuun loppupuolella 
väitteet, joiden mukaan Mukhtar Robowin pidätyksen jälkeiset tapahtumat ja väkivalta olisi 
käsitelty ja soviteltu. Ryhmän mukaan neuvottelut sovinnon aikaansaamiseksi voidaan aloit-
taa vasta kun Robow on vapautettu.83   
 

 
2.1. Bay 

 

2.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

 29.12.2018. Ilmeisesti ainakin 22 ihmistä sai surmansa joulukuun lopussa al-Shabaabin hyö-
kättyä armeijan tukikohtaan Gofgadud Bureyn kylässä. Surmansa saaneiden joukossa oli 
armeijan komentaja Hassan Isak Mohamed. Yli kuusi tuntia kestänyttä taistelua kuvattiin 
uutislähteissä kiivaaksi. Uhreista 8 olivat sotilaita ja 14 al-Shabaabin taistelijoita. Joidenkin 
lähteiden mukaan yhteenotossa olisi saanut surmansa 9 sotilasta ja 11 al-Shabaabin taisteli-
jaa. Al-Shabaab ilmoitti saaneensa tukikohdan haltuunsa, takavarikoineensa suuren määrä 
aseita ja ammuksia sekä surmanneensa kaikkiaan yli kymmenen sotilasta. Armeijalähteet 
väittivät torjuneensa hyökkäyksen ja kiistivät menettäneensä tukikohdan. Joidenkin lähteiden 
mukaan al-Shabaab olisi saanut tukikohdan haltuunsa lyhyeksi aikaa. Goof Gaduudissa si-
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jaitseva tukikohta on ollut useita kertoja al-Shabaabin iskujen kohteena. Viimeisen kahden 
vuoden aikana sinne on tehty hyökkäys lähes joka kuukausi.84  
 

 18.1.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät tammikuun puolivä-
lin jälkeen etiopialaisten AMISOM-joukkojen sotilassaattuetta vastaan Burhakaban kau-
pungin lähistöllä. Baidoan ja Burhakaban välisellä maantiellä ollut saattue joutui ensin kau-
ko-ohjatun tienvarsipommi-iskun kohteeksi, jonka jälkeen aseistautuneet al-Shabaabin tais-
telijat hyökkäsivät saattueen kimppuun. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa 57 etiopialaista 
sotilasta ja tuhonneensa 7 sotilasajoneuvoa. Siviiliuhreista ei ole uutislähteissä mainintaa.85 
Baidoasta saattueen tueksi lähetyt etiopialaiset lisäjoukot joutuivat tienvarsipommi-iskujen 
kohteeksi. Niiden aiheuttamista tappioista ei ole tietoja. Etiopialaiset helikopterit olivat joi-
denkin lähteiden mukaan tulittaneet alueella sijainnutta tukikohtaa, josta käsin al-Shabaabin 
oletettiin tehneen hyökkäyksensä.86 
 

 13.3.2019. Ainakin viiden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja yli 50 haavoittuneen 
maaliskuun puolivälin alla, kun maahan kätketty pommi räjähti Goof-Gaduudissa sijaitseval-
la eläintorilla. Pommi koostui neljästä maamiinasta. Räjähdys sattui kesken keskiviikon tori-
päivää, jolloin paikalliset karjakauppiaat ja asiakkaat saapuvat torille tekemään kauppaa 
eläimistä. Paikallisten viranomaisten mukaan al-Shabaab oli vastuussa pommin asettami-
sesta. Tarkkoja tietoja uhrien taustoista ei ollut saatavilla.87 On perusteltua olettaa, että ylei-
sellä torilla tehdyn pommi-iskun uhreista useimmat olivat siviileitä. 
 

 17.4.2019. Al-Shabaabin mukaan ainakin kaksi sotilasta sai surmansa huhtikuun puolivälissä 
Baidoassa järjestön tekemän hyökkäyksen yhteydessä. Al-Shabaabin mukaan sen taistelijat 
ampuivat ensin Lounais-Somalian turvallisuusjoukkojen sotilaan, jonka jälkeen taistelijat otti-
vat yhteen etiopialaisten joukkojen kanssa. Taistelussa sai al-Shabaabin mukaan surmansa 
yksi etiopialainen sotilas. Tietoja ei voitu varmistaa puolueettomista lähteistä.88 
 

 23.4.2019. Al-Shabaab ilmoitti huhtikuun loppupuolella surmanneensa kuusi ja haavoitta-
neensa viittä etiopialaista AMISOM-sotilasta Baidoan lähellä sotilasajoneuvoa vastaan teh-
dyssä pommi-iskussa.89 
 

 

2.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 26.3.2019. Al-Shabaab teloitti maaliskuun loppupuolella Yaq Barawen alueella viisi miestä 
vakoilusta epäiltyinä. Teloitus tapahtui julkisesti ampumalla.90 
 

 18.4.2019. Al-Shabaabin tuomioistuin määräsi huhtikuun puolivälin jälkeen Dalandolessa 
16-vuotiaalle pojalle 100 raipaniskua hänen syyllistyttyään joukkoraiskaukseen. Dalandole 
sijaitsee lähellä Baidoan kaupunkia. Tuomio pantiin täytäntöön Dalandolen torilla yleisön 
edessä. Tuomion täytäntöönpanon jälkeen nuorukainen karkotettiin kaupungista.91 
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 1.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa huhtikuun alussa Burhakaban piirikun-
nassa tehdystä poliisinmurhasta. Al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat 
poliisin tämän ollessa matkalla töistä kotiin ja sieppasivat sen jälkeen hänen aseensa.92 

 
 

2.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 1.12.2018. Yhdeksän al-Shabaabin taistelijaa sai surmansa joulukuun alussa Somalian hal-
lintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tekemässä sotilasoperaatiossa maakunnan alueella. 
Operaation tarkempaa paikkaa ei kerrottu. Operaatio ei kuitenkaan aiheuttanut Somalian 
hallituksen mukaan siviiliuhreja.93 
 

 4.12.2018. Lounais-Somalian osavaltion poliisi toteutti joulukuun alussa mittavan turvalli-
suusoperaation Baidoan kaupungissa. Operaation kohteena olivat rakennukset, joiden ole-
tettiin toimivan al-Shabaabin ”nukkuvien solujen” piilopaikkoina. Operaation yhteydessä pidä-
tettiin ainakin 10 ihmistä. Heitä epäiltiin kaupungissa aiemmin tehdystä kranaatti-iskusta. Is-
kussa haavoittui yksi osavaltioparlamentin edustaja.94  
 

 12.12.2018. Lounais-Somalian turvallisuusjoukot pysäyttivät joulukuun puolivälissä Baido-
assa ajoneuvon, josta löytyi tarkastuksessa kolme käsikranaattia. Ajoneuvon kuljettaja pidä-
tettiin, vaikka hän väitti olevansa tietämätön käsikranaattien olemassaolosta.95  

 
 

2.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 2.12.2018. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä al-Shabaabin vastaisen ilmaiskun marras-
joulukuun taitteessa Lebedessä. Iskussa sai surmansa yhdeksän al-Shabaabin taistelijaa. 
Isku ei aiheuttanut amerikkalaisten mukaan siviilitappioita.96 
 

 3.1.2019. Yhdysvallat teki tammikuun alussa ilmaiskun al-Shabaabia vastaan Dheerow San-
len lähistöllä. Amerikkalaislähteiden mukaan iskussa sai surmansa kymmenen al-Shabaabin 
taistelijaa. Isku ei aiheuttanut siviilitappioita.97 
 

 10.1.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä tammikuun puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun Yaq-Barawen alueella. Ilmoituksen mukaan iskussa järjestön tukikohtaan sai 
surmansa kuusi al-Shabaabin taistelijaa ja tuhottiin yksi järjestön ajoneuvo. Isku ei aiheutta-
nut amerikkalaisten mukaan siviiliuhreja.98 
 

 24.1.2019. Etiopialaiset hävittäjät tekivät tammikuun loppupuolella ilmaiskun al-Shabaab -
kohdetta vastaan Bar-Aylen kylässä lähellä Baidoan kaupunkia. Iskun aiheuttamista tap-
pioista ei ole tietoja.99  
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 30.1.2019. Etiopian armeijan edustaja ilmoitti maan ilmavoimien iskeneen 24.1. al-
Shabaabia vastaan Burhakaban kaupungissa. Isku tehtiin sen jälkeen kun etiopialaisten 
sotilassaattue oli joutunut al-Shabaabin tekemään väijytykseen. Joidenkin lähteiden mukaan 
isku tehtiin Burr Haybessa sijaitsevaan al-Shabaabin tukikohtaan. Kohde sijaitsee n. 75 ki-
lometriä Baidoasta itään. 45 minuuttia kestäneessä helikoptereiden tekemässä hyökkäyk-
sessä sai surmansa etiopialaislähteiden mukaan 35 al-Shabaabin taistelijaa. Heidän joukos-
saan oli kaksi järjestön räjähde-eksperttiä Abdu Usman ja Abdu Salman.100  
 

 6.2.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä helmikuun alussa ilmaiskun al-Shabaabia vastaan 
Leegon alueella. Isku ei aiheuttanut siviilitappioita. Al-Shabaabin kärsimistä tappioista ei uu-
tislähteissä ollut mainintaa.101 
 

 9.3.2019. Tuntemattomat hävittäjät iskivät maaliskuun alkupuolella al-Shabaabia vastaan 
Bur madowin alueella. Iskun tekijästä ja sen aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.102 

 
 

2.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 13.12.2018. Etiopian armeijan raportoitiin pidättäneen joulukuun puolivälissä Baidoassa 
Lounais-Somalian presidentinvaaleissa ehdokkaana olevan entisen al-Shabaabin johtoon 
kuuluneen Mukhtar Robow Abu Mansurin. Paikalliset Mansuria kannattaneet ihmiset jär-
jestivät mielenosoituksen kaupungissa. Kaupungin viestiliikenne katkaistiin ja kaupungissa 
kuultiin myös laukauksia.103 Somalian sisäisen turvallisuuden ministeriön lausunnon mukaan 
Mansur oli kokoamassa aseellisia joukkoja alueella, minkä vuoksi Mansur kuljetettiin saman 
päivän aikana pääkaupunkiin.104 Mielenosoitukset johtivat yhteenottoihin osavaltion turvalli-
suusjoukkojen kanssa, ja niiden seurauksena ainakin 13 ihmistä sai surmansa ja kymmeniä 
haavoittui.105 Surmansa saaneiden joukossa oli osavaltion parlamenttiedustaja Abdishakir 
Yaqub Ibrahim.106 Tilanteen kuvattiin rauhoittuneen kaupungissa kolme päivää kestäneiden 
levottomuuksien jälkeen. Kaupungin kaduilla oli kuitenkin normaalia enemmän turvallisuus-
joukkoja.107 
 

 19.1.2019. Baidoan keskustassa räjähti tammikuun puolivälin jälkeen pommi, joka ei kui-
tenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja. Räjähdyksen aiheutti mopoautosta heitetty kranaatti. 
Tekijät onnistuivat pakenemaan paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista paikalle. 
Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta kranaatti-iskusta.108 
 

 24.1.2019. Lounais-Somalian parlamentin jäsenen Arfo Aden Ibrahimin kotia vastaan teh-
tiin tammikuun loppupuolella kranaatti-isku Baidoassa. Ibrahim oli itse poissa kotoa iskuhet-
kellä, mutta kolme hänen perheenjäsentään haavoittui räjähdyksestä. Mikään ryhmä ei otta-
nut vastuuta kranaatti-iskusta.109 
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 25.4.2019. Kaksi sotilasta haavoittui huhtikuun loppupuolella kun tuntemattomiksi jääneet 
miehet heittivät käsikranaatin turvallisuusjoukkojen tarkastuspisteelle Baidoan kaupungis-
sa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta teosta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.110 
 

 18.5.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui toukokuun puolivä-
lin jälkeen Bardalen kaupungissa, kun Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen 
ajoneuvoa vastaan tehtiin kauko-ohjattu tienvarsipommi-isku. Surmansa sai paikallishallin-
non virkailija ja haavoittuneiden joukossa oli yksi armeijan komentaja. Mikään ryhmä ei il-
moittanut olevansa vastuussa iskusta.111 

 

 
2.2 Bakool 
 

2.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

 12.12.2018. Al-Shabaabin raportoitiin iskeneen etiopialaista AMISOM-sotilassaattuetta vas-
taan Wajidin alueella. Al-Shabaabin mukaan se onnistui saattuetta vastaan tehdyssä ope-
raatiossaan. Järjestön mukaan se surmasi iskun yhteydessä useita sotilaita. Operaation ku-
vattiin aiheuttaneen kiivaan taistelun osapuolten välillä. Etiopian tai Somalian hallinnon edus-
tajat eivät kommentoineet väitettä mitenkään.112  
 

 14.12.2018. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun puolivälissä etiopialaista AMISOM-sotilaita kul-
jettanutta sotilasajoneuvoa vastaan Hudurin (Xuddur) kaupungin lähellä. Al-Shabaabin te-
kemä väijytys johti kiivaaseen tulitaisteluun etiopialaisten sotilaiden ja al-Shabaabin välillä. 
Useiden sotilaiden raportoitiin saaneen surmansa hyökkäyksessä.113 
 

 14.4.2019. Etiopialaisten joukkojen miehistönkuljetusajoneuvo joutui huhtikuun puolivälissä 
al-Shabaabin asettaman tienvarsipommi-iskun kohteeksi lähellä Celbarden kaupunkia. 
Ajoneuvo oli matkalla Xuddurin kaupunkiin. Tiedossa ei ole, kuinka moni etiopialaissotilas 
haavoittui tai sai surmansa iskussa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen 
mukaan räjähdyksessä sai surmansa useita sotilaita.114 

 
 

2.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 14.1.2019. Al-Shabaabin raportoitiin rekrytoineen/kidnapanneen 60 lasta riveihinsä el-
Garasin kylässä n. 40 kilometrin päässä Tihyglowin kaupungista. Järjestön on raportoitu 
rekrytoineen viime aikoina kiihtyvään tahtiin lapsia riveihinsä Somalian eteläosissa. Järjestö 
on uhkaillut klaanien vanhempia, koraanikoulujen opettajia ja paikallisyhteisöjä luovuttamaan 
lapsia järjestön käyttöön. Pakkorekrytoinnin uhkaamina monet lapset ovat joutuneet pake-
nemaan kouluista ja kodeistaan.115 
 

 19.1.2019. Lounais-Somalian osavaltion viranomaisten mukaan al-Shabaab kaappasi tam-
mikuun puolivälin jälkeen n. 100 siviiliä. Kaapatut olivat paikallisia paimentolaisia, jotka olivat 
kieltäytyneet al-Shabaabin vaatimista maksuista. Järjestö syytti joitain kaapattuja henkilöitä 
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vakoilusta ja joitain osallistumisesta Somalian parlamentin valintaprosessiin pari vuotta ai-
emmin.116  

 
 

2.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 17.2.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot surmasivat helmikuun puolivälin 
jälkeen al-Shabaabin zakat-maksujen keräämisestä vastaavan komentajan Aliyow Iman Ib-
rahimin Yedin kylään ja sen lähialueille tehdyssä operaatiossa. Kohdealue sijaitsee Shid-
len läheisyydessä. Komentajan ohella turvallisuusjoukot surmasivat useita muita al-
Shabaabin taistelijoita. Operaatiossa haavoittui yksi turvallisuusjoukkojen sotilas. Somalian 
armeijan edustajan mukaan AMISOM-joukkojen tukemat turvallisuusjoukot ottivat Yedin ky-
län ja sen lähellä olevia alueita haltuunsa kiivaiden taisteluiden jälkeen.117 

 
 

2.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

2.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 8.4.2019. Somalian armeijan sotilaat hyökkäsivät huhtikuun alkupuolella Bakoolin maakun-
nan kuvernöörin Mohamed Abdi Toolin asuntoon maksamattomien palkkojen vuoksi.118  
 

 3.5.2019. Entistä al-Shabaab-komentajaa Mukhtar Robowia tukevat raskaasti aseistautu-
neet joukot — joukot tunnetaan nimellä Spiders — ottivat toukokuun alussa kiivaasti yhteen 
al-Shabaabin kanssa Hudurin (Xuddur) lähellä. Taistelut alkoivat al-Shabaabin hyökättyä 
Robowin joukkoja vastaan Abalin kylässä n. 18 kilometrin päässä Hudurista. Uutislähtei-
den mukaan taisteluissa sai surmansa useita al-Shabaabin taistelijoita.119 

 
 

2.3 Lower Shabelle 
 

2.3.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

 5.1.2019. Ugandalaisia AMISOM-sotilaita kuljettanut miehistönkuljetusvaunu joutui tammi-
kuun alkupuolella kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun kohteeksi Golweyn ja Danowin väli-
sellä maantiellä lähellä Bulomarerin kaupunkia. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa 
yhden ajoneuvon tuhonneesta iskusta. Sen mukaan räjähdys aiheutti miehistötappioita, jos-
kaan tarkempia lukuja ei ilmoitettu.120  
 

 6.12.2018. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi ja sitä seurannut tulitaistelu surmasi jou-
lukuun alussa kaksi korkea-arvoista sotilaskomentajaa Dananen (Jazeeran ulkopuolella si-
jaitsevalla) alueella Mogadishun eteläpuolella. Surmansa saaneet olivat kenraalit Omar 
Aden Dhabad “Omar Dhere” ja Abdi Ali Jamame. Räjähdyksessä sai kaikkiaan surmansa 
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13 sotilasta, joista ainakin osa oli kenraaleiden henkivartijoita. Al-Shabaab ilmoitti olevansa 
vastuussa pommin asettamisesta.121  
 

 7.1.2019. Ainakin kaksi sotilasta sai surmansa tammikuun alkupuolella Elasha Biyan ja Ar-
bowin alueilla sattuneissa tienvarsipommin räjähdyksissä. Ensimmäinen pommi räjähti So-
malian turvallisuusjoukkojen ajoneuvon kohdalla n. 15 kilometriä Mogadishusta länteen. Rä-
jähdyksessä sai surmansa kaksi sotilasta. Toinen pommi räjähti AMISOM-joukkojen kulje-
tusajoneuvon kohdalla Arbowin alueella Mogadishun ulkopuolella. Al-Shabaabin mukaan is-
kussa tuhoutui AMISOM-joukkojen ajoneuvo. Räjähdyksen aiheuttamista henkilötappioista ei 
ole tietoa.122 
 

 10.1.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät tammikuun puolivä-
lin alla poliisiasemaa vastaan Markassa. Viranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai sur-
mansa kaksi al-Shabaabin taistelijaa. Turvallisuusjoukkojen tappioista ei ollut mainintaa, 
mutta al-Shabaabin mukaan turvallisuusjoukoille aiheutettiin iskun yhteydessä raskaita tap-
pioita. Siviiliuhreista ei ollut viitteitä.123 
 

 16.1.2019. Al-Shabaab hyökkäsi tammikuun puolivälissä armeijan tukikohtaan Afgoyessa. 
Useita tunteja kestäneissä taisteluissa aiheutui tappioita kummallekin osapuolelle, mutta 
tarkkoja tietoja kaatuneiden määrästä ei ollut saatavilla.124 
 

 22.1.2019. Al-Shabaab teki tammikuun loppupuolella kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun 
Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen sotilassaattuetta vastaan Mogadishu ete-
läpuolella Markasta Mogadishuun vievän tien varrella. Ainakin kahden sotilaan raportoi-
tiin saaneen iskussa surmansa ja useiden muiden haavoittuneen. Viitteitä iskun aiheuttamis-
ta siviiliuhreista ei uutislähteissä ollut.125 
 

 26.1.2019. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät tammikuun lopulla Somalian hallintoa tukevi-
en turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Afgoyessa. Hyökkäystä seurasi useita tunteja kestänyt 
taistelu. Afgoyen paikallishallinnon edustajien mukaan taistelussa sai surmansa yksi sotilas 
ja neljä siviiliä.126 
 

 3.2.2019. Al-Shabaab hyökkäsi helmikuun alussa Somalian hallituksen joukkojen tukikoh-
taan Afgoyessa. Hyökkäys aiheutti useita tunteja kestäneen taistelun. Molempien osapuol-
ten raportoitiin kärsineen tappioita, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ole tiedossa. Siviilitap-
pioista ei ole uutislähteissä mainintaa.127 
 

 5.2.2019. Kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti helmikuun alkupuolella Dhanaanen kylässä 
Mogadishun eteläpuolella Somalian turvallisuusjoukkojen sotilasajoneuvon kohdalla. Rä-
jähdyksessä saivat surmansa Somalian armeijan everstit Sheikh Aden ja Abdirahman Ji-
male Muse sekä heidän turvamiehensä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommi-
iskusta.128 
 

                                                
121

 Halbeeg News 6.12.2018 b); Allgalgaduud Media 6.12.2018 b); Radio Dalsan 8.12.2018. 
122

 Allgalgaduud Media 7.1.2019.  
123

 Allgalgaduud Media 10.1.2019. 
124

 Goobjoog News 16.1.2019. 
125

 Shabelle News 22.1.2019 b). 
126

 Goobjoog News 26.1.2019 c). 
127

 Goobjoog News 3.2.2019. 
128

 Shabelle News 5.2.2019 c); Garowe Online 5.2.2019. 



 

   

 24 (116) 

  

   

 

 13.2.2019. Al-Shabaab ilmoitti iskeneensä helmikuun puolivälissä Somalian hallitusta tukevi-
en turvallisuusjoukkojen sotilassaattuetta vastaan Jazeeran alueella. Hyökkäystä seurasi 
kiivas tulitaistelu. Iskun ja sitä seuranneen tulitaistelun aiheuttamista tappioista ei ole tie-
toa.129 Järjestön raportoitiin lisäksi kaapanneen Dhahanen alueella (n. 15 kilometriä pääkau-
pungin eteläpuolella) lava-auton.130  
 

 15.2.2019. Al-Shabaab ilmoitti helmikuun puolivälissä tehneensä kranaattihyökkäyksen ame-
rikkalaisten erikoisjoukkojen tukikohtaan Balidoglessa. Amerikkalaiset ovat kouluttaneet tu-
kikohdassa somalialaisia erikoisjoukkoja. Tiedossa ei ole, aiheuttiko isku henkilövahinkoja. 
Amerikkalaiset sotilaslähteet eivät ole kommentoineet al-Shabaabin väitteitä.131 Al-
Shabaabin ilmoituksen mukaan tulituksessa olisi saanut surmansa 3 amerikkalaissotilasta ja 
5 Somalian armeijan erikoisjoukkojen sotilasta.132 Yhdysvallat kiisti kärsineensä tappioita Ba-
lidoglessa.133 
 

 17.2.2019. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen helmikuun puolivälissä Qoryooleyn kau-
punkiin. Useasta suunnasta toteutettua hyökkäystä edelsi kaupunkiin ammuttu kranaattituli-
tus. Hyökkäys johti puolituntia kestäneeseen taisteluun Somalian hallintoa tukevien turvalli-
suusjoukkojen ja al-Shabaabin välillä. Kaupungin asukkaiden mukaan turvallisuusjoukot on-
nistuivat torjumaan hyökkäyksen. Taisteluiden aiheuttamista kaatuneista ei ole raportoitu. Al-
Shabaabin mukaan järjestön taistelijat surmasivat taisteluiden yhteydessä useita turvalli-
suusjoukkojen sotilaita. Siviiliuhreista ei ole uutislähteissä mainintaa.134 
 

 28.2.2019. Al-Shabaab hyökkäsi helmikuun lopussa Qoryooleyssa sijaitsevaan AMISOM-
tukikohtaan. Osapuolten raportoitiin käyttäneen yhteenotossa raskaita ja kevyitä aseita. 
Osapuolet kärsivät taistelussa tappioita, mutta vahvistettua tietoa uhrien määrästä ei ollut 
saatavilla. Somalian armeijan edustajan mukaan kolme sotilasta olisi haavoittunut al-
Shabaabin hyökkäyksessä. Edustajan mukaan armeijan tekemässä vastahyökkäyksessä sai 
surmansa yksi al-Shabaabin taistelija ja kolme muuta haavoittui.135  
 

 9.3.2019. Al-Shabaab hyökkäsi maaliskuun alkupuolella armeijan tukikohtaan Bula-
Mareerin alueella. Hyökkäys johti tunteja kestäneeseen tulitaisteluun. Al-Shabaab joutui lo-
pulta vetäytymään alueelta kiivaan ammuskelun jälkeen. Välikohtaus aiheutti tappioita kum-
mallekin osapuolelle.136 
 

 18.3.2019. Al-Shabaab otti maaliskuun puolivälissä haltuunsa Dhanaanen alueen. Somalian 
armeijan sotilaiden raportoitiin vetäytyneen alueelta neljä kuukautta aiemmin maksamatto-
mien palkkojen vuoksi. Järjestö pidätti joitain alueen asukkaita.137 
 

 21.3.2019. Ainakin yksi sotilas sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui maaliskuun puolivälin 
jälkeen kun al-Shabaab hyökkäsi Somalian hallintoa tukevien joukkojen tukikohtia vastaan 
Bulo Marerin kaupungissa Markan piirikunnan alueella. Somalian turvallisuusjoukot il-
moittivat torjuneena hyökkäyksen ja aiheuttaneen merkittäviä tappioita al-Shabaabille. Jou-
kot tekivät myös välittömästi vastahyökkäyksen al-Shabaabia vastaan.138  
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 29.3.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät maaliskuun loppu-
puolella Bulo Marerin kaupunkiin useista eri suunnista. Useita tunteja kestäneiden taiste-
luiden jälkeen Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot onnistuivat AMISOM-joukkojen 
tuella torjumaan hyökkäyksen. Taisteluiden aiheuttamista tappioista ja mahdollisista siviiliuh-
reista ei ole tietoa.139  
 

 31.3.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät maaliskuun lopussa 
armeijan tukikohtiin Qoryooleyn piirikunnassa lähellä Qoryooleyn kaupunkia. Hyökkäyk-
set tapahtuivat Kabtan-Lasin ja Gawirowin kylien välisellä alueella. Useita tunteja kestä-
neiden kiivaiden taisteluiden jälkeen ainakin neljän al-Shabaabin taistelijan raportoitiin kaa-
tuneen ja useiden muiden haavoittuneen. Armeijan edustajan mukaan sotilaat onnistuivat 
torjumaan järjestön hyökkäyksen. Al-Shabaabin mukaan sen taistelijat onnistuivat ottamaan 
tukikohdan haltuunsa ja surmaamaan kuusi sotilasta. Somalian armeijan edustajan mukaan 
Qoryooleyn kaupunki on sen hallussa.140 
 

 4.4.2019. Al-Shabaabin raportoitiin surmanneen huhtikuun alussa kaksi kauppiasta Janalen 
ja Bufowin välisellä alueella. Kauppiaat olivat kuljettamassa tarvikkeita Markan kaupunkiin. 
Al-Shabaab syytti heitä elintarvikkeiden viemisestä hallituksen kontrolloimaan kaupunkiin, 
minkä seurauksena kauppiaat ammuttiin ja heidän tarvikelastinsa poltettiin. Al-Shabaab on 
asettanut hallituksen joukkojen hallinnassa olevia kaupunkeja saartoon ja kieltänyt paikallisia 
toimittamasta kaupunkeihin tarvikkeita. Vain päivää aiemmin yksi kalastaja sai surmansa ja 
kolme muuta haavoittui kun al-Shabaab hyökkäsi kalastusalusta vastaan Markan kaupungin 
läheisyydessä. Alus oli siirtynyt al-Shabaabin kontrolloiman alueen lähelle kalastamaan. 
Aluksen tarkoitusperiä kuitenkin epäiltiin, minkä seurauksena al-Shabaabin taistelijat avasi-
vat tulen sitä kohti.141  
 

 21.4.2019. Al-Shabaab hyökkäsi huhtikuun puolivälin jälkeen hallituksen valvonnassa ole-
vaan kaupunkiin. Lähellä Golweyn kaupunkia tapahtunut hyökkäys aiheutti kiivasta tulitus-
ta al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen välillä. Paikallisten vi-
ranomaisten mukaan AMISOM-joukkojen tukemat Somalian armeijan sotilaat onnistuivat tor-
jumaan al-Shabaabin hyökkäyksen. Välikohtauksen aiheuttamista miestappioista ei ole tie-
toa.142 
 

 21.4.2019. Somalian armeijan turvallisuusjoukkojen Mogadishuun matkalla ollut miehistön-
kuljetusajoneuvo joutui huhtikuun puolivälin jälkeen pommi-iskun kohteeksi Sabibin kau-
pungissa. Al-Shabaab otti vastuun iskusta ja sen mukaan iskussa sai surmansa kuusi soti-
lasta.143 
 

 25.4.2019. Al-Shabaab hyökkäsi huhtikuun loppupuolella Somalian hallintoa tukevien 
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Bulamererin (Bulo Merer) kaupungin läheisyydessä 
Golweyn alueella. Hyökkäys aiheutti kiivaan taistelun ugandalaisten AMISOM-joukkojen ja 
al-Shabaabin välillä. Ugandalaisten onnistui torjua hyökkäys. Tietoja taisteluiden aiheutta-
mista tappioista ei ollut saatavilla.144 
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 26.4.2019. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät huhtikuun lopulla 
Somalian turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Sabidin kaupungissa. Järjestön mukaan sen 
taistelijat kukistivat turvallisuusjoukkojen vastarinnan, surmasivat useita sotilaita ja ottivat tu-
kikohdan hetkellisesti haltuunsa. Somalian armeijan edustajan mukaan al-Shabaabin hyök-
käys torjuttiin.145 AMISOM kiisti al-Shabaabin väitteet, joiden mukaan järjestö olisi saanut 
kaupungin uudelleen haltuunsa.146 
 

 5.5.2019 ja 8.5.2019. Al-Shabaab hyökkäsi toukokuun alussa pariin otteeseen muutaman 
päivän sisällä Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtiin Bariren kau-
pungissa. Hyökkäykset tapahtuivat muutamia päiviä sen jälkeen, kun turvallisuusjoukot oli-
vat ottaneet kaupungin haltuunsa al-Shabaabilta. Hyökkäysten raportoitiin aiheuttaneen kii-
vaita taisteluita osapuolten välillä. Al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen sen jälkeen kun 
alueelle saapui Somalian armeijan Danab-erikoisjoukkoja. Taistelut aiheuttivat tappioita 
kummallekin osapuolelle, mutta niiden määrästä ei ole tarkempaa tietoa. Siviilitappioista ei 
ole viitteitä.147  
 

 13.5.2019. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät toukokuun puolivälissä AMISOM-joukkojen 
tukikohtaan Mogadishun ulkopuolella sijaitsevassa Arba’owin (Arbow) kylässä. Puolituntia 
kestäneen tulitaistelun aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.148 
 

 14.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa toukokuun puolivälissä tehdystä tienvar-
sipommi-iskusta Ceelasha Biyahan alueella. Iskun kohteena oli Mogadishusta Afgoyeen 
matkalla ollut sotilasajoneuvo. Räjähdyksen aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoja.149 
 

 15.5.2019. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät toukokuun puolivälissä Somalian turvallisuus-
joukkojen tukikohtia vastaan Qoryooleyn kaupungissa. Useista suunnista toteutettu hyök-
käys aiheutti kiivaan tulistaistelun. Taisteluiden aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.150  
 

 15.5.2019. Al-Shabaab hyökkäsi toukokuun puolivälissä Bariren kaupungissa sijaitsevia 
Somalian armeijan tukikohtia vastaan. Al-Shabaabin hyökkäys onnistuttiin armeijalähteiden 
mukaan torjumaan ja taisteluissa sai surmansa 14 al-Shabaabin taistelijaa. Al-Shabaab ei 
ole kommentoinut väitteitä.151 
 
 

2.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 7.12.2018. Al-Shabaabin raportoitiin pidättäneen 15 ihmistä epäiltynä yhteistyöstä amerikka-
laisten kanssa. Pidätykset tapahtuivat päivä sen jälkeen kun amerikkalaiset olivat tehneet il-
maiskun Awdheglessä al-Shabaabia vastaan ja surmanneet neljä sen taistelijaa. Pidätetyis-
tä osa oli järjestön omia taistelijoita.152 
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 12.12.2018. Al-Shabaab teloitti joulukuun puolivälissä kolme miestä Mubarakin kylässä. 
Kahta miestä syytettiin työskentelystä armeijalle ja kolmas teloitettu oli klaanin vanhin, joka 
oli valitsemassa parlamentaarikkoja maan parlamenttiin.153  
 

 30.3.2019. Kenian tiedustelupalvelun julkaisemien tietojen mukaan al-Shabaab teloitti maa-
liskuun lopulla kolme kenialaista ja kaksi somalialaista al-Shabaabin taistelijaa Barawen 
kaupungin ulkopuolella syytettynä vakoilusta AMISOMin ja Yhdysvaltain armeijan hyväksi. 
Teloitettujen joukossa oli yksi keski-ikäinen kenialainen nainen. Viime vuonna järjestön ra-
portoitiin teloittaneen riveistään kahdeksan ulkomaalaista taistelijaa. Teloitusten oletetaan 
liittyvän yhdysvaltalaisen lennokin Bu’aaleen tekemään täsmäiskuun, jossa sai surmansa yli 
40 al-Shabaabin komentajaa. Heidän joukossaan oli mm. kenialaissyntyinen komentaja ja 
järjestön propagandisti Ahmed Iman ”Jesh Ayman”. Ilmaisku kohdistui rakennukseen min-
ne komentajat olivat kokoontuneet, ja sen uskotaan aiheutuneen ilmiannosta.154 
 
 

2.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 5.12.2019. Somalialaiset ja amerikkalaiset erikoisjoukot hyökkäsivät joulukuun alkupuolella 
al-Shabaabin tukikohtaa vastaan Awdheglessä, n. 75 kilometriä Mogadishusta länteen. 
Hyökkäyksen kohteena oli myös kaksi al-Shabaabin tarkastuspistettä, joilla al-Shabaab on 
kerännyt maksuja ohikulkevalta liikenteeltä. Hyökkäyksen yhteydessä tehtiin myös ilmaisku. 
Operaatiossa sai surmansa useita al-Shabaabin taistelijoita. Al-Shabaab ilmoitti torjuneensa 
sitä vastaan tehdyn maa- ja ilmahyökkäyksen.155 
 

 7.12.2018. Somalian tiedustelupalvelu NISA ilmoitti joulukuun alkupuolella pidättäneensä 
Canolen alueella toteuttamansa turvallisuusoperaation yhteydessä kaksi al-Shabaabin 
avainhenkilöä. Samassa yhteydessä takavarikoitiin myös räjähteiden tekemiseen tarvittavaa 
materiaalia.156  
  

 9.12.2018. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot surmasivat joulukuun alkupuolella 
Basran alueella toteutetussa turvallisuusoperaatiossa kuusi al-Shabaabin taistelijaa. Lisäksi 
al-Shabaabin paikallisen ryhmän johtaja pidätettiin. Kyseinen ryhmä oli viranomaislähteiden 
mukaan suunnittelemassa iskua pääkaupunkiin.157 
  

 4.1.2019. Somalialaiset Danaab-erikoisjoukot ja amerikkalaiset erikoisjoukot iskivät tammi-
kuun alussa al-Shabaabia vastaan Awdheglen kaupungissa. Kiivaaksi kuvatussa taistelus-
sa sai surmansa 45 al-Shabaabin taistelijaa. Somalialaisten armeijalähteiden mukaan heidän 
joukossaan oli libanonilaisia, sudanilaisia ja jemeniläisiä taistelijoita. Somalian hallintoa tuke-
vien turvallisuusjoukkojen tappioista ei ole tietoja.158  
 

 6.1.2018. AMISOM-operaation edustajat ilmoittivat tammikuun alkupuolella surmanneensa 
20 al-Shabaabin taistelijaa järjestön tekemän hyökkäyksen yhteydessä. AMISOMin mukaan 
al-Shabaabin torjutun hyökkäyksen yhteydessä tuhottiin lisäksi yksi räjähdelastissa ollut ajo-
neuvo. Välikohtauksen sijaintipaikasta ei annettu mitään tietoa.159  
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 7.1.2019. Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat tammikuun alkupuolella al-Shabaabin 
vastaisen sotilasoperaation Dugullen alueella. Operaatiossa tuhottiin al-Shabaabin tukikoh-
ta, surmattiin ja pidätettiin useita al-Shabaabin taistelijoita.160  
 

 8.1.2019. Somalian tiedustelupalvelun mukaan turvallisuusjoukot toteuttivat tammikuun al-
kupuolella al-Shabaabin vastaisen operaation Baghadan alueella lähellä Afgoyen kau-
punkia. Operaatiossa sai surmansa neljä al-Shabaabin taistelijaa.161 Samaan operaatioon 
liittyy oletettavasti myös amerikkalaisten tekemä ilmaisku.162 
 

 12.1.2019. Yhdysvaltalaiset ja somalialaiset sotilaat tekivät tammikuun puolivälin alla al-
Shabaabin vastaisen sotilasoperaation Baladul Aminin ja Hanti-Wadagin kylien läheisyy-
dessä noin 12 kilometriä Janalen kaupungista. Operaation yhteydessä sai surmansa il-
meisesti ainakin 85 al-Shabaabin taistelijaa. Heidän joukossaan oli ulkomaalaisia taistelijoita. 
Uutislähteiden mukaan iskussa sai surmansa egyptiläinen, tansanialainen, mauritanialainen 
syyrialainen ja jemeniläinen taistelija. Siviiliuhreja operaatiosta ei viranomaislähteiden mu-
kaan aiheutunut.163 Operaation yhteydessä Somalian hallintoa tukevien joukkojen kerrottiin 
tuhonneen Towfiqin alueella joitain yksityiskoteja ja pidättäneen lyhyeksi ajaksi joitain ihmi-
siä epäiltyinä kuulumisesta al-Shabaabiin.164  
 

 5.2.2019. Somalian tiedustelupalvelu NISA ilmoitti helmikuun alkupuolella surmanneensa 
kaikkiaan 40 al-Shabaabin taistelijaa sotilasoperaatiossa Farsoleyn kylässä.165 Joidenkin 
tietojen mukaan NISA olisi ilmoittanut, että Forsooleyn kylään olisi tehty ilmaisku, joka olisi 
surmannut mainitut 40 taistelijaa. Uutislähteissä spekuloitiin, oliko kyseessä sama ilmaisku, 
joka tehtiin muutama päivä aiemmin Gandarshen kylään. Sen yhteydessä surmattiin 13 al-
Shabaabin taistelijaa.166 
 

 5.2.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät useita ihmisiä helmikuun alkupuolella Afgo-
yessa toteutetussa turvallisuusoperaatiossa. Operaatio toteutettiin alueen turvallisuusti-
lanteen parantamiseksi. Afgoyessa on tehty viime aikoina useita aseellisia hyökkäyksiä ja 
salamurhia.167 
 

 11.2.2019. Yhdysvaltalaiset erikoisjoukot hyökkäsivät helmikuun puolivälin alla al-Shabaabin 
kontrolloimaan Janaalen kaupunkiin. Helikoptereista hyökänneet erikoisjoukot ottivat kii-
vaasti yhteen al-Shabaabin raskaasti aseistautuneiden joukkojen kanssa. Taistelun yhtey-
dessä amerikkalaiset saivat tulitukea kahdesta miehittämättömän lennokin tekemästä ilmais-
kusta. Al-Shabaabin tietojen mukaan sen taistelijat onnistuivat torjumaan hyökkäyksen. Yh-
dysvaltalaislähteiden mukaan ilmaiskussa olisi menehtynyt 15 al-Shabaabin taistelijaa.168 
 

 23.2.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot tekivät helmikuun lopulla al-
Shabaabin vastaisen operaation, jonka yhteydessä joukot saivat haltuunsa al-Shabaabin 
kontrolloimia kyliä. Somalian armeijan edustajan mukaan turvallisuusjoukot ottivat haltuunsa 
Kaharlowin, Ali-Deren, Hawa-adunuon ja God-doafrin kylät Wanlaweynen kaupungin 

                                                
160

 Shabelle News 7.1.2019.  
161

 Allgalgaduud Media 8.1.2019 b). 
162

 Allgalgaduud Media 8.1.2019 c). 
163

 Halbeeg News 12.1.2019; Mareeg.com 13.1.2019. 
164

 Allgalgaduud Media 13.1.2019 b).  
165

 Shabelle News 5.2.2019 a). 
166

 Goobjoog News 5.2.2019. 
167

 Shabelle News 5.2.2019 b). 
168

 Allgalgaduud Media 11.2.2019; Allgalgaduud Media 13.2.2019 b); Goobjoog News 14.2.2019. 



 

   

 29 (116) 

  

   

 
läheisyydessä. Al-Shabaabin raportoitiin vetäytyneen mainituista kylistä. Operaation yhtey-
dessä mahdollisesti aiheutuneista miestappioista tai siviilikuolemista ei ole tietoja.169   
 

 12.3.2019. Amerikkalaisten sotilaiden tukemat Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat 
maaliskuun puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen operaation Darusalamin (Daru Salam) 
kylässä lähellä Awdheglen kaupunkia. Somali National News Agency -uutistoimiston mu-
kaan operaatiossa sai surmansa yhteensä kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa. Al-Shabaab 
puolestaan ilmoitti surmanneensa yhden amerikkalaisen sotilaan ja haavoittaneen kahta 
muuta.170 Joidenkin lähteiden mukaan al-Shabaabin tappiot aiheutuivat amerikkalaisten te-
kemästä ilmaiskusta.171 
 

 16.3.2019. Somalian armeija Danab-erikoisjoukot tekivät maaliskuun puolivälissä al-
Shabaabin vastaisen operaation Merkan kaupungin lähellä. Danabia tukivat amerikkalaiset 
erikoisjoukot ja lisäksi operaation yhteydessä Yhdysvallat teki ilmaiskun al-Shabaabia vas-
taan. Operaation yhteydessä sai surmansa kaikkiaan 22 al-Shabaabin taistelijaa. Heidän 
joukossaan olivat komentajat Abu Sheikh Tasin Mohamed sekä Abu Mohamed Hamza. 
Operaation mahdollisesti aiheuttamista siviiliuhreista ei ole uutislähteissä mitään viitteitä.172 
 

 2.4.2019. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot ottivat huhtikuun alussa haltuunsa alueita 
Baladul Amiinin, Omar Berren, Sabiidin ja Anolen alueella Afgoyen kaupungin länsi-
puolella. Haltuunottoa edelsivät kiivaat taistelut, joiden aiheuttamista tappioista ei kuiten-
kaan ole tarkempaa tietoa. Useita al-Shabaabin taistelijoita pidätettiin operaation yhteydes-
sä. Al-Shabaabilla on ollut alueella useita tukikohtia. Haltuunottoon johtaneella operaatiolla 
pyritään estämään al-Shabaabin iskut pääkaupungissa. Operaation yhteydessä takavarikoi-
tiin räjähteillä varustettu tankkiauto, joka oli oletettavasti suunniteltu käytettäväksi Moga-
dishussa. Pommia kuvattiin uutislähteissä yhdeksi suurimmista mitä al-Shabaab on rakenta-
nut.173 Al-Shabaabin raportoitiin räjäyttäneen autopommin Sabiibin kaupungissa ennen ve-
täytymistään. Räjähdys tuhosi rakennuksia 400 neliömetrin alueelta. Tietoja räjähdyksen 
mahdollisesti aiheuttamista uhreista ei ole.174 
 

 5.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot onnistuivat huhtikuun alkupuolella nappaamaan suu-
ren määrän aseita ja räjähteitä Elasha Biyahan alueella tehdyssä turvallisuusoperaatiossa. 
Takavarikoidun materiaalin joukossa oli mm. räjähdeliivejä, kranaatteja, kauko-ohjattavien 
pommien sytyttimiä, ja muuta pommien tekemisessä tarvittavaa materiaalia. Takavarikko oli 
toistaiseksi suurin viranomaisten tekemä. Samaan aikaan viranomaiset pidättivät yli 35 hen-
kilöä Afgoyessa ja 14 muuta Sabidin kaupungissa. Heitä epäillään toimimisesta al-
Shabaabin riveissä. Turvallisuusoperaatio aloitettiin väestöltä saadun vinkin perusteella.175  
 

 8.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot ja AMISOM pidättivät huhtikuun alkupuolella yhdeksän 
al-Shabaabin taistelijaa Sabiid Anolen kaupungissa tehdyn turvallisuusoperaation yhtey-
dessä. Heidän joukossaan oli yksi pommiekspertti. Operaatio alkoi al-Shabaabin tehtyä yllä-
tyshyökkäyksen turvallisuusjoukkoja vastaan kaupungin ulkopuolella. Tietoja taistelun aihe-
uttamista tappioista ei ole.176  
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 11.4.2019. Somalian tiedustelupalvelun joukot toteuttivat huhtikuun puolivälin alla al-
Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation Elasha Biyahan alueella. Operaation yhtey-
dessä takavarikoitiin useita erilaisia räjähteitä, kranaatteja, aseita ja puhelimia. Turvallisuus-
joukot pidättivät lisäksi al-Shabaabin jäseneksi epäillyn henkilön.177 
 

 25.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät huhtikuun loppupuolella kaksi al-Shabaabin 
tiedustelupalvelu Amniyatin taistelijaa Elasha Biyahan alueella toteutetun turvallisuusope-
raation yhteydessä. Vastaavan operaation yhteydessä päivää aiemmin Yaqshidin kaupun-
ginosassa Mogadishussa pidätettiin kaksi al-Shabaabin toiminnasta epäiltyä henkilöä. Tur-
vallisuusjoukkojen toiminta on aktivoitunut pääkaupungissa ja Lower Shabellen maakunnas-
sa ennen toukokuussa alkavaa ramadania. Aktiivisemman toiminnan tavoitteena on ennalta-
ehkäistä al-Shabaabin iskut ramadanin aikana.178 
 

 1.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot saivat toukokuun alussa uudelleen haltuunsa Bariiren 
kaupungin. Al-Shabaab joutui vetäytymään kaupungista lyhyiden taisteluiden jälkeen. Kau-
pungin lähistöllä liikkui Somalian armeijan panssarivaunuja. Taisteluiden aiheuttamista tap-
pioista ei ole tietoja. Turvallisuusjoukot ovat kiihdyttäneet al-Shabaabin vastaista taistelua 
Lower Shabellen maakunnan alueella viimeisen kuukauden aikana.179 
 

 5.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot takavarikoivat suuren määrä räjähteitä Markan kau-
pungissa toukokuun alussa tehdyn turvallisuusoperaation yhteydessä. Räjähteiden joukos-
sa oli ainakin 12 maamiinaa.180 
 

 6.5.2019. Yhdysvaltalaissotilaiden tukemat Somalian turvallisuusjoukot hyökkäsivät touko-
kuun alkupuolella al-Shabaabin hallussa olevaan Toratorowin kaupunkiin. Helikoptereiden 
tukemat joukot ottivat kiivaasti yhteen al-Shabaabin kanssa. Taisteluiden aiheuttamista tap-
pioista ja mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoa. Useita liikehuoneistoja paloi taisteluiden 
seurauksena.181 
 

 6.5.2019. Somalialaiset Danab-erikoisjoukot toteuttivat toukokuun alkupuolella turvallisuus-
operaation Wanla Weynen piirikunnassa sijaitsevassa Yaqbiri Weynen kylässä. Kylä on 
ollut al-Shabaabin vahvaa tukialuetta. Danabin tavoitteena on ennaltaehkäistä al-Shabaabin 
iskut pääkaupungissa juuri alkaneen ramadanin aikana. Kylän asukkaiden mukaan al-
Shabaabin taistelijat olivat lähteneet kylästä ennen Danabin saapumista. Samaan aikaan 
turvallisuusjoukot onnistuivat estämään räjähtein lastatun pakettiauton käytön pääkaupun-
gissa. Vaikka auto räjähti juuri kun turvallisuusjoukot olivat purkamassa sen räjähdelastia, se 
ei aiheuttanut henkilövahinkoja.182 
 

 9.5.2019. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot suunnittelivat toukokuun alkupuolella laa-
jaa operaatiota maakunnan alueella. Joukkojen tarkoituksena on ottaa al-Shabaabilta mm. 
Awdheglen kylä ja Janaalen kaupungin läheisyydessä olevat alueet. Joukkojen on li-
säksi tarkoitus etsiä ja ottaa kiinni al-Shababiin ”nukkuvia soluja” haltuun otetuista kylistä. 
Turvallisuusviranomaiset kehottivat paikallista väestöä tukemaan turvallisuusjoukkoja al-
Shabaabin vastaisessa taistelussa.183 
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 29.5.2019. Yhdysvaltain tukemia Somalian Bangaraf-erikoisjoukkoja syytettiin toukokuun 
lopulla Bariren kaupungissa tehdystä iskusta siviilikoteja vastaan. Joukkojen väitettiin polt-
taneen viisi ajoneuvoa Bariren lähellä sijaitsevassa Ballowissa. Paikallisen silminnäkijän 
mukaan joukot pidättivät lisäksi kolme al-Shabaab-yhteyksistä epäiltyä henkilöä. Turvalli-
suusjoukkojen mukaan siviiliajoneuvojen polttamisesta oli vastuussa al-Shabaab.184  
 
 

2.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 4.12.2018. Yhdysvaltain ilmavoimat iskivät joulukuun alussa al-Shabaabia vastaan Awd-
heeglen kaupungin läheisyydessä. Kaupunki sijaitsee n. 60 kilometrin päässä Moga-
dishusta. Amerikkalaiset hävittäjät ampuivat useita ohjuksia järjestön tukikohtiin. Iskussa sai 
surmansa neljä al-Shabaabin taistelijaa. Amerikkalaislähteiden mukaan ilmaisku ei aiheutta-
nut siviiliuhreja. Isku ilmeisesti liittyi amerikkalaisten ja somalialaisten erikoisjoukkojen teke-
mään al-Shabaabin vastaiseen operaatioon.185 
 

 10.12.2018. Yhdysvaltain ilmavoimat tekivät joulukuun alkupuolella ilmaiskun al-Shabaabia 
vastaan Basran alueella. Al-Shabaab oli parhaillaan hyökkäämässä Somalian hallintoa tu-
kevia turvallisuusjoukkoja vastaan. Ilmaiskussa sai amerikkalaislähteiden mukaan surmansa 
neljä al-Shabaabin taistelijaa. Isku ei aiheuttanut siviiliuhreja.186 
 

 17.12.2018. Yhdysvaltain ilmavoimat iskivät joulukuun puolivälissä kahden päivän aikana 
kuusi kertaa al-Shabaabia vastaan. Iskut tehtiin Gandarshin (Gandarshe) lähistöllä, n. 45 
kilometriä Mogadishusta etelään. Ilmaiskuissa sai surmansa uutislähteiden mukaan 62 al-
Shabaabin taistelijaa. Iskuista 4 tehtiin 15.12. ja niiden yhteydessä sai surmansa 34 al-
Shabaabin taistelijaa. Päivää myöhemmin tehdyissä kahdessa iskussa surmattiin 28 taisteli-
jaa. Viitteitä siviiliuhreista ei ole.187 
 

 20.12.2018. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä joulukuun puolivälin jälkeen kaksi ilmaiskua al-
Shabaabia vastaan Beled Aminin alueella. Amerikkalaislähteiden mukaan al-Shabaab oli 
hyökännyt alueella Somalian hallintoa tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan. Al-Shabaabin tu-
kikohtia vastaan tehdyissä ilmaiskuissa sai surmansa kaikkiaan 11 al-Shabaabin taisteli-
jaa.188 Ensimmäisessä iskussa sai surmansa 8 al-Shabaabin taistelijaa ja toisessa kolme. Is-
kut eivät aiheuttaneet siviiliuhreja.189 
 

 8.1.2019. Yhdysvallat ilmoitti tammikuun alkupuolella tehneensä al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun Dheerow Sanlen alueella. Ilmoituksen mukaan sen seurauksena sai surmansa 
kuusi al-Shabaabin taistelijaa. Isku ei aiheuttanut amerikkalaislähteiden mukaan siviiliuhre-
ja.190 Joidenkin lähteiden mukaan amerikkalaiset olisivat tehneet alueella kaksi ilmaiskua, 
joiden seurauksena 16 al-Shabaabin taistelijaa olisi saanut surmansa.191 
 

 8.1.2019. Yhdysvallat ilmoitti tammikuun alkupuolella tehneensä al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun Baqdaadin lähistöllä. Isku tehtiin sen jälkeen kun Somalian turvallisuusjoukot oli-
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vat joutuneet tulitaisteluun al-Shabaabin kanssa. Iskussa sai surmansa neljä al-Shabaabin 
taistelijaa.192 Joidenkin lähteiden mukaan ilmaiskuja olisi ollut kaksi.193 
 

 3.2.2019. Ainakin 13 al-Shabaabin taistelijaa sai surmansa helmikuun alussa amerikkalais-
ten hävittäjien tehtyä iskun al-Shabaabia vastaan Gandarshen alueella, joka sijaitsee 48 ki-
lometriä Mogadishusta etelään. Amerikkalaislähteiden mukaan isku ei aiheuttanut siviilitap-
pioita.194  
 

 5.2.2019. Oletettavasti Yhdysvaltain ilmavoimat tekivät helmikuun alkupuolella ilmaiskun al-
Shabaabia vastaan Farsoleyn kylässä lähellä Qoryooleyn kaupunkia. Iskussa raportoitiin 
saaneen surmansa 40 al-Shabaabin taistelijaa.195  
 

 8.2.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä ilmaiskun 6.2. Gandarshen läheisyydessä ja 7.2. 
Bariiren kaupungin läheisyydessä. Amerikkalaislähteiden mukaan iskuissa sai surmansa 
18 al-Shabaabin taistelijaa. Isku tehtiin sen jälkeen, kun Somalian hallintoa tukevat turvalli-
suusjoukot olivat joutuneet tulitaisteluun al-Shabaabin kanssa Bariiressa. Turvallisuusjoukot 
pyrkivät estämään al-Shabaabin verojen keruun ja siviileihin kohdistuvan häirinnän. Yksi il-
maiskussa ammutuista ohjuksista osui paikalliseen moskeijaan. Ainakin kahdeksan siviilin 
raportoitiin saaneen surmansa iskun seurauksena.196   
 

 12.2.2019. Al-Shabaab väitti amerikkalaisten tehneen ilmaiskun Jinaalessa (Janaale) hel-
mikuun puolivälin alla ja osuneen siviilikotiin. Mahdollisista siviiliuhreista ei uutislähteissä ole 
mainintaa.197 
 

 24.2.2019. Ainakin kaksi al-Shabaabin taistelijaa sai amerikkalaislähteiden mukaan surman-
sa helmikuun lopulla Yhdysvaltain ilmavoimien tekemissä neljässä ilmaiskussa. Iskuista kak-
si tehtiin Kunyow Barrowin lähistöllä Middle Shabellessa. Yksi iskuista tehtiin Awdhee-
glen (Awdeegle) läheisyydessä ja yksi Janaalen läheisyydessä Lower Shabellen maa-
kunnassa.  Iskut olivat kohdistettu al-Shabaabin ylläpitämiä tiesulkuja vastaan. Iskut eivät 
aiheuttaneet amerikkalaislähteiden mukaan siviilitappioita.198 
 

 13.3.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä maaliskuun alla ilmaiskun al-Shabaabia vastaan 
Huleyn läheisyydessä. Iskun raportoitiin surmanneen kaksi al-Shabaabin taistelijaa. Isku ei 
aiheuttanut amerikkalaislähteiden mukaan siviilitappioita.199 
 

 19.3.2019. Tuntemattomat hävittäjät iskivät maaliskuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin saat-
tuetta vastaan Adow-Dibillen kylässä. Tietoa iskun mahdollisesti aiheuttamista tappioista ei 
ollut saatavilla. Al-Shabaabin mukaan ohjus osui siviilejä kuljettaneeseen ajoneuvoon.200  
 

 19.3.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä maaliskuun puolivälissä al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun Awdheeglessä ja surmanneensa kolme sen taistelijaa.201 Paikallisten lähteiden 
mukaan iskun kohteena olleessa ajoneuvossa olisi ollut neljä Hormuud Telecom -teleyhtiön 
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työntekijää, jotka kaikki saivat surmansa. Lisäksi viides siviili haavoittui. Isku tehtiin Laanta 
Buuron kylässä, n. 45 kilometriä pääkaupungista. Yhdysvallat ilmoitti tutkivansa väitteet sivii-
liuhreista.202 
 

 12.4.2019. Yhdysvallat ilmoitti huhtikuun puolivälissä tehneensä al-Shabaabin vastaisen 
ilmaiskun Garowlen kaupungin lähellä. Iskussa sai surmansa kaksi al-Shabaabin taistelijaa 
ja heidän moottoripyöränsä tuhoutui. Amerikkalaislähteiden mukaan isku ei aiheuttanut siviili-
tappioita.203 
 

 29.4.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä al-Shabaabin vastaisen ilmaiskun huhtikuun lopus-
sa Laanta Buuron kylässä n. 45 kilometriä pääkaupungista. Iskussa menehtyi joidenkin tie-
tojen mukaan neljä ihmistä. Isku kohdistui ajoneuvoon ja kaikki kyydissä olleet saivat sur-
mansa. Yhden surmansa saaneen sukulainen kertoi kaikkien iskun uhrien olleen siviileitä. 
Hänen mukaansa yksi uhreista oli Hormuud Telecom -teleyhtiön työntekijä nimeltään Mahad 
Nur. Hormuud Telecom-yhtiön mukaan heidän työntekijöitään ei kuitenkaan ole menehtynyt 
ilmaiskussa, eikä heillä ole Mahad Nur -nimistä työntekijää. Yhdysvaltain armeijan antaman 
lausunnon mukaan iskussa sai surmansa kolme al-Shabaabin taistelijaa. Yhdysvallat kuiten-
kin tutkii väitteet siviiliuhreista.204 
 

 7.5.2019. Yhdysvallat ilmoitti toukokuun alkupuolella tehneensä al-Shabaabin vastaisen il-
maiskun Torotorowin kaupungin lähellä ja surmanneensa kolme järjestön taistelijaa.205 
Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan isku liittyi meneillään olevaan taisteluun turvalli-
suusjoukkojen ja al-Shabaabin välillä. Amerikkalaislähteiden mukaan isku ei aiheuttanut sivii-
liuhreja.206 
 

 25.5.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä toukokuun lopulla al-Shabaabin vastaisen ilmais-
kun Baled Aminin lähellä. Iskussa sai surmansa kaksi al-Shabaabin taistelijaa. Amerikka-
laisten mukaan iskussa ei aiheutunut siviilitappioita.207 
 

 

2.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 10.1.2019. Somalian armeijan raportoitiin tammikuun puolivälin alla poistaneen univormupu-
kuisten aseistautuneiden miesten ylläpitämät tarkastuspisteet Afgoyen ympäristöstä. Ope-
raation yhteydessä pidätettiin viisi armeijan univormuun pukeutunutta miestä. Laittomilla tar-
kastuspisteillä aseistautuneet miehet ovat keränneet ohikulkevilta ajoneuvoilta ja niissä kyy-
dissä olleilta ihmisiltä maksuja. Operaation kerrotaan jatkuvan kunnes kaikki laittomat tarkas-
tuspisteet on poistettu alueelta.208  
 

 21.1.2019. Neljän surmatun ihmisen ruumiit löytyivät tammikuun puolivälin jälkeen Moga-
dishun ulkopuolella sijaitsevalta Elashan alueelta. Surmatuilla oli päällään armeijan t-paidat, 
mutta varmuutta ei ole ovatko surmatut sotilaita. Tiedossa ei ole kuka on surmatyön taka-
na.209 
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 25.1.2019. Ainakin kuusi ihmistä ammuttiin kuoliaaksi tammikuun loppupuolella Afgoyessa 
sijaitsevalla Hilwaleyn torilla. Tuntemattomat nuoret aseistautuneet miehet ampuivat ensin 
kolme sotilasta. Pian sen jälkeen ampujat surmasivat kolme naista, jotka olivat nähneet soti-
laiden ampumisen. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta ampumisista.210 
 

 30.1.2019. Ainakin neljä ihmistä haavoittui tammikuun lopussa tehdyssä tienvarsipommi-
iskussa Mogadishun ulkopuolella. Pommi-iskussa tuhoutui ajoneuvo, jonka kyydissä oli kaksi 
ulkomaalaista elektroniikkainsinööriä ja kaksi paikallista työntekijää. Ulkomaalaisten kansa-
laisuus ei ole tiedossa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta.211 
 

 4.2.2019. Afgoyen piirikunnan virkailijat kielsivät helmikuun alussa moottoripyörien käytön 
Afgoyen kaupungissa. Kielto johtuu toistuvista salamurhista, joiden tekijät ovat paenneet 
murhapaikalta moottoripyörällä. Moottoripyörä ja sillä kyyditseminen on kuitenkin monelle 
nuorelle keino ansaita rahaa, joten kielto vaikuttaa monen ihmisen elannon hankkimiseen.212 
 

 24.2.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat helmikuun lopulla turvallisuus-
joukkojen sotilaan Weydowin alueella Mogadishun ulkopuolella. Ampujien onnistui paeta 
paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Iskun tekijöistä ja motiiveista ei ole tie-
toa.213 
 

 25.2.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat helmikuun lopulla kuoliaaksi yh-
deksän naista Lafolen alueella, joka sijaitsee n. 18 kilometriä Mogadishusta pohjoiseen. 
Joidenkin tietojen mukaan uhrien joukossa oli kuusi naista ja kolme miestä. Välikohtaukses-
sa haavoittui lisäksi kuusi muuta henkilöä. Surmatut naiset olivat parhaillaan siivoamassa 
kadun varsia Hawa-Abdin alueella. Aseistautuneet miehet kaappasivat lisäksi kaksi naista 
mukaansa. Mikään ryhmä ei ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Teon motiivista ei ole 
tietoa. Viranomaiset epäilevät iskusta al-Shabaabia, koska se ei halua että teiden varsilta ke-
rätään roskia. Roskien sekaan on helppo kätkeä tienvarsipommeja.214 
 

 4.3.2019. Somalian armeijan sotilas ampui maaliskuun alussa kuoliaaksi pienbussin kuljetta-
jan Siinka Dheerin tarkastuspisteellä yhdestä dollarista syntyneen kiistan vuoksi. Tarkas-
tuspiste sijaitsee Mogadishusta Afgoyeen vievällä tieosuudella. Sotilas oli vaatinut dollaria 
maksuksi bussin läpipäästämiseksi. 20-vuotias kuljettaja valitti maksusta, minkä seuraukse-
na sotilas ampui häntä kahdesti päähän.215 
 

 13.3.2019. AMISOM-joukkojen panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo joutui maaliskuun 
puolivälin alla tienvarsipommi-iskun kohteeksi Arbacon alueella lähellä Mogadishua. Ajo-
neuvossa olleet sotilaat alkoivat räjähdyksen jälkeen tulittaa lähiympäristöön. Räjähdyksen ja 
ammuskelun aiheuttamista vahingoista ei ole tietoa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pom-
min asettamisesta, mutta al-Shabaabin tiedetään asettaneen aiemmin useita vastaavia 
pommeja.216 
 

 17.3.2019. Ainakin neljän al-Shabaabin taistelijan raportoitiin saaneen surmansa ja useiden 
muiden haavoittuneen maaliskuun puolivälin jälkeen paikallisen aseistautuneen klaanijoukon 
otettua kiivaasti yhteen sen kanssa Walaweynen kaupungin lähistöllä. Yhteenotto sai al-
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kunsa kun al-Shabaab hyökkäsi Yaq-biriweynen kaupunkiin vaatien väestöltä veromaksuja. 
Kaupunki sijaitsee n. 10 kilometriä Walaweynestä. Klaanijoukot onnistuivat ajamaan järjes-
tön raskaasti aseistautuneet taistelijat pois kiivaiden taisteluiden jälkeen. Surmansa saanei-
den al-Shabaabin taistelijoiden joukossa oli ainakin järjestön paikallinen verojen kerääjä 
Sheikh Garguduud. Klaanijoukon tappioista, tai mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoja.217 
 

 24.3.2019. Somalian armeijan uutisoitiin maaliskuun loppupuolella vetäytyneen Barawen 
kaupungissa sijaitsevista tukikohdista maksamattomien palkkojen vuoksi. Sotilaiden mu-
kaan palkkoja on jäänyt maksamatta neljän kuukauden ajalta. Somalian hallintoa tukevat 
turvallisuusjoukot ottivat kaupungin haltuunsa 5.10.2014. Somalian armeijan sotilaat ovat ve-
täytyneet samasta syystä jo useammasta kaupungista, minkä seurauksena al-Shabaab on 
miehittänyt ne nopeasti. Somalian hallituksen mukaan palkat ovat maksamatta vain niiden 
sotilaiden osalta, jotka eivät ole rekisteröityneet sähköisesti hallinnon järjestelmiin.218 
 

 31.3.2019. Al-Shabaab -järjestössä merkittävässä roolissa ollut komentaja Mohamed Ibra-
him Bitow ja yksi hänen turvamiehistään antautui maaliskuun lopulla Somalian hallintoa tu-
keville turvallisuusjoukoille. Bitow oli taistellut järjestön riveissä yhdeksän vuotta ja ilmoitti an-
tautumisen syyksi al-Shabaabin tekemät iskut siviiliväestöä vastaan.219 
 

 1.4.2019 Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat huhtikuun alussa kaksi Somalian 
armeijan sotilasta kuoliaaksi Afgoyessa. Ampujat nappasivat sotilaiden aseet ennen pa-
kenemistaan paikalta.220 
 

 4.4.2019. Ainakin yksin ihminen sai surmansa ja kuusi muuta haavoittui huhtikuun alussa 
Ugunjin kaupungissa, kun Somalian turvallisuusjoukot avasivat tulen siviilejä ja vihannek-
sia Mogadishuun kuljettanutta bussia kohti. Välikohtaus sattui samaan aikaan kun turvalli-
suusjoukoilla oli meneillä turvallisuusoperaatio. Ampumisen syy ei ole tiedossa.221 Erään läh-
teen mukaan kyseessä olisi ollut amerikkalaisten tekemä ilmaisku.222  
 

 9.4.2019. Ainakin seitsemän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja sitä useamman ihmi-
sen haavoittuneen huhtikuun alkupuolella Wanlaeynen piirikunnan alueella aseellisten 
klaanijoukkojen välisissä taisteluissa. Yhteenoton syynä oli kiista alueella sijaitsevan tarkas-
tuspisteen hallinnasta. Taisteluiden raportoitiin jatkuvan.223 
 

 11.4.2019. Ainakin kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa huhtikuun puolivälin alla 
Elasha Biyahan alueella, kun tuntemattomat aseistautuneet miehet avasivat tulen siviilejä 
kuljettanutta pikkubussia kohti. Uhrien joukossa oli kaksi naista. Ampujat pakenivat paikalta 
ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Teon motiivista ja tekijöistä ei ole tietoja.224 
 

 15.4.2019. Ainakin kolmen siviilin raportoitiin saaneen surmansa huhtikuun puolivälissä 
Elasha Biyahan alueella, kun tuntemattomat aseistautuneet miehet avasivat tulen uhreja 
kuljettanutta ajoneuvoa vastaan. Ampujien onnistui paeta paikalta ennen turvallisuusjoukko-
jen saapumista. Ampujista tai heidän motiiveistaan ei ole mitään tietoa.225 
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 21.4.2019. Somalian armeijan polttoainetta Baladogleen kuljettanut tankkiauto ajoi huhtikuun 
puolivälin jälkeen tielle asetettuun miinaan. Räjähdyksen aiheuttamista henkilövahingoista ei 
ole tietoa. Miinan asettajasta ei ole tietoa.226  
 

 25.4.2019. Somalian parlamentin edustajien, Somalian armeijan Danaab-erikoisjoukkojen ja 
paikallisten klaanien vanhempien välityksellä Galjecel-klaanin kaksi alaklaania onnistuivat 
huhtikuun loppupuolella sopimaan taisteluita aiheuttaneet riitansa ja allekirjoittamaan rau-
hansopimuksen. Klaanien välisissä taisteluissa ja niitä seuranneissa kostoiskuissa sai sur-
mansa parina sopimusta edeltävänä kuukautena ainakin 12 ihmistä. Wanlaweynen piiri-
kunnan alueella käytyjen taisteluiden syinä olivat maanomistusta koskevat kiistat.227 
 

 28.4.2019. Ainakin 10 ihmistä haavoittui huhtikuun lopussa Wedowin (Weydow) alueella 
kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähtäessä Afgoyeen matkalla olleen sotilasajoneuvon koh-
dalla. Kymmenestä haavoittuneesta kolme olivat sotilaita. Pommin asettajasta ei ole tietoa, 
mutta siitä epäillään al-Shabaabia.228   
 

 2.5.2019. Tienvarsipommi räjähti toukokuun alussa hedelmiä ja vihanneksia Mogadishuun 
kuljettaneen pakettiauton vieressä Bariren kaupungin lähellä. Räjähdyksen raportoitiin ai-
heuttaneen kuolonuhreja ja haavoittuneita, mutta tarkemmasta määrästä ei ole tietoa. Pom-
min asettajasta ei ole tietoa.229 
 

 5.5.2019. Siviilejä kuljettanut pienbussi tuhoutui toukokuun alussa ajettuaan miinaan lähellä 
Afgoyen kaupunkia. Räjähdys aiheutti useita uhreja, mutta tarkempi lukumäärä ei ole tie-
dossa. Iskun kohteesta tai miinan asettajasta ei ole tietoa, mutta siitä epäillään al-
Shabaabia.230  
 

 10.5.2019. Kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti toukokuun puolivälin alla AMISOM-
joukkojen panssaroidun miehistönkuljetusajoneuvon kohdalla Afgoyen ja Wanlaweynen vä-
lisellä maantiellä. Iskun tekijästä tai uhrien määrästä ei ole tietoa. Al-Shabaab on tehnyt ai-
emmin useita vastaavia iskuja.231  
 

 14.5.2019. Kaksi sotilasta sai toukokuun puolivälissä surmansa tienvarsipommin räjähdyk-
sessä Siinka Dheerin alueella Mogadishun ulkopuolella. Sotilaat olivat palaamassa edelli-
senä päivänä kuolleen sotilaan hautajaisista. Pommi-iskun tekijästä ei ole uutislähteissä 
mainintaa.232 

 
 

3. Benadir - Mogadishu 

 

3.1.1 Al-Shabaabin (ja ISISin) iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 2.12.2018. Itsemurhaiskijän kuljettama auto räjähti joulukuun alussa poliisin tarkastuspisteel-
lä Somalian parlamentin ja sisäministeriön läheisyydessä. Räjähdyksessä sai surmansa 
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yksi ihminen ja kaksi muuta haavoittui. Samaan aikaan yksi virkamies sai surmansa kun hä-
nen autoonsa kätketty pommi räjähti Makka al-Mukarama -kadun varrella. Pommin asettami-
sesta epäillään al-Shabaabia.233 
 

 3.12.2018. ISIS ilmoitti olevansa vastuussa joulukuun alussa Bakaran risteyksessä räjäh-
täneestä pommista, joka surmasi ISISin mukaan seitsemän turvallisuusjoukkojen räjähde-
asiantuntijaa. Surmansa saaneet olivat parhaillaan purkamassa pommia kun se räjähti. So-
malian poliisin mukaan alueella oli onnistuttu purkamaan kaksi muuta pommia. Poliisin mu-
kaan pommien seurauksena kukaan ei haavoittunut tai menehtynyt.234 
 

 5.12.2018. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa joulukuun alkupuolella Yaqshidin kau-
punginosassa AMISOM-sotilassaattuetta vastaan tehdystä tienvarsipommi-iskusta. Al-
Shabaabin ilmoituksen mukaan iskussa sai surmansa useita Somalian armeijan ja AMISOM-
joukkojen sotilaita.235  
 

 8.12.2018. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa joulukuun alkupuolella Wedion alueella 
Mogadishun läheisyydessä tehdystä tienvarsipommi-iskusta, joka kohdistui Somalian armei-
jan sotilaita kuljettaneeseen ajoneuvoon. Järjestö ilmoitti surmanneensa iskussa useita soti-
laita. Somalian armeijan edustajat eivät kommentoineet iskua.236 
 

 9.12.2018. Ainakin kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa joulukuun puolivälin alla, 
kun armeijan lava-autoa vastaan tehtiin kauko-ohjattu tienvarsipommi-isku Sinka Dheerin 
alueella (Garasbaleyn alueella) Mogadishun ja Afgoyen välisellä maantiellä.  Surmansa 
saaneista kaksi oli siviileitä ja neljä sotilasta. Räjähdyksessä haavoittui lisäksi neljä muuta. 
Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommin asettamisesta.237 
 

 22.12.2018. Ainakin 30 ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja yli 50 haavoittuneen joulu-
kuun puolivälin jälkeen Kansallisteatterin ja presidentin palatsin läheisyydessä kahden 
itsemurhahyökkääjän tekemässä autopommi-iskussa. Ensimmäinen pommi-isku oli suunnat-
tu armeijan tarkastuspistettä vastaan. Toinen pommi räjähti muutama minuutti myöhemmin 
kun paikalle saapui ihmisiä auttamaan ensimmäisen pommin uhreja. Iskuissa sai surmansa 
seitsemän poliisia ja useita siviileitä, heidän joukossaan mm. kuuluisa somalialainen Univer-
sal TV:n toimittaja Awil Dahir Salad sekä hänen autonkuljettajansa. He olivat autossa lähel-
lä iskun kohteena ollutta tarkastuspistettä. Iskussa haavoittui lisäksi liittovaltion parlament-
tiedustaja Warsame Jodah sekä pääkaupungin varapormestari Abdullahi Tulah. Al-
Shabaab otti vastuun iskusta. Turvallisuusjoukot ilmoittivat pidättäneensä iskun suunnitteli-
jan.238 
 

 27.12.2018. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi tuhosi joulukuun lopussa burundilaisten 
AMISOM-joukkojen miehistönkuljetusajoneuvon Hawo Abdin alueella. Tietoja mahdollisista 
kaatuneista ei uutislähteissä mainittu.239 
 

 1.1.2018. Ainakin kaksi YK:n työntekijää ja yksi sopimustyöntekijä haavoittuivat tammikuun 
alussa, kun lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan YK:n tukikohtaan ammuttiin seitse-
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män kranaattia. Al-Shabaab ilmoitti omien viestikanaviensa kautta olevansa vastuussa kra-
naattitulituksesta. Sen mukaan kranaatit surmasivat yli viisi ihmistä. AMISOMin edustajan 
mukaan kranaatit oli tarkoitettu Mogadishun lentokenttää vastaan.240  
 

 23.1.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pääkaupungissa tehdystä tienvarsi-
pommi-iskusta, joka surmasi järjestön mukaan kuusi sotilasta. Viranomaiset eivät kommen-
toineet väitettä.241 
 

 4.2.2019. Ainakin yhdentoista ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kymmenen haavoit-
tuneen helmikuun alussa Mogadishussa, kun autopommi räjähti suositun tavaratalon edes-
sä. Räjähdyspaikka sijaitsee lähellä Mogadishun kuvernöörin toimistoa. Osa tavaratalos-
ta ja läheisistä rakennuksista tuhoutui räjähdyksessä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuus-
sa pommi-iskusta. Iskun kohteena oli sen mukaan Mogadishun hallinnon virkailijat sekä tur-
vallisuusjoukkojen upseerit. Joidenkin lähteiden mukaan järjestön kohde oli lähistöllä pidetty 
kokous.242 
 

 17.2.2019. Kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti helmikuun puolivälissä AMISOM-joukkojen 
sotilassaattueen kohdalla Mogadishun pohjoisosassa Heliwaan kaupunginosassa. Sil-
minnäkijän mukaan räjähdyksessä sai surmansa kaksi paikalla ollutta poliisia. Iskussa sai li-
säksi surmansa saattueessa olleita sotilaita ja useita muita haavoittui. Kun AMISOM-joukot 
olivat hinaamassa ensimmäisessä räjähdyksessä vaurioitunutta ajoneuvoa pois, joutui saat-
tue uuden pommi-iskun kohteeksi. Räjähdyksessä surmansa saaneiden kokonaismäärä ei 
ole tiedossa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommi-iskuista.243 Mahdollisista siviili-
tappioista ei ole tietoja. 
 

 28.2.2019. Al-Shabaab teki helmikuun viimeisenä päivänä monimuotoiskun Maka al-
Mukarama - kadun varrella sijaitsevaa samannimistä hotellia vastaan. Isku alkoi itse-
murhaiskijän kuljettamalla autopommilla, joka räjähti hotellin ulkopuolella. Räjähdys tuhosi 
mm. Gacaal -nimisen apteekin, Wadheren hotellin ja kaksi ravintolaa. Paikalla oli useita ih-
misiä, jotka istuivat hotellin terassilla ja lähistöllä olevissa ravintoloissa. Räjähdyksen jälkeen 
ainakin kolme al-Shabaabin aseistautunutta taistelijaa hyökkäsi alueelle heittäen käsikra-
naatteja ja ammuskellen summittaisesti ympäriinsä. Sen jälkeen he asettuivat hotellin si-
sään, mistä turvallisuusjoukot yrittivät pelastaa loukkuun jääneitä siviileitä. Kaikkiaan turvalli-
suusjoukkojen ja al-Shabaabin välillä käyty tulitaistelu kesti 20 tuntia.  Iskussa sai surmansa 
ainakin 30 ihmistä ja yli 100 haavoittui. Viranomaisten mukaan uhrit olivat kahta lukuun ot-
tamatta siviileitä. Haavoittuneista 21 oli naisia. Kuolonuhrien joukossa oli myös yksi 7-
kuukautta vanha poikavauva, joka löytyi räjähdyksen aiheuttaman kivimurskan keskeltä kol-
me päivää iskun jälkeen. Iskun yhteydessä surmattiin kolme Al-Shabaabin kuulunutta taiste-
lijaa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa hyökkäyksestä. Sen ilmoituksen mukaan iskun 
kohteena oli Maka al-Mukarama -hotellissa asiakkaina olleet hallituksen virkailijat. Järjestön 
edustajan antamien tietojen iskussa sai surmansa kaikkiaan 45 hallituksen virkailijaa eikä yh-
tään siviiliä. Omiksi tappioikseen järjestö ilmoitti neljä sen taistelijaa. Järjestön mukaan muut 
operaatioon osallistuneet onnistuivat palaamaan takaisin. Tunti ensimmäisen räjähdyksen 
jälkeen räjähti toinen autopommi noin kilometrin etäisyydellä KM4 - kohdalla sijaitsevan 
Nasa Habloid - hotellin - lähellä. Uutislähteissä oli maininta myös kolmannen autopommin 
räjähdyksestä. Sen sijaintipaikasta ja mahdollisista vahingoista ei ole tietoja.244   
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 2.3.2019. Al-Shabaab ampui ainakin viisi kranaattia Villa Somalian alueelle maaliskuun 
alussa. Kranaattien raportoitiin tuhonneen joitain rakennuksia ja haavoittaneen kahta ihmis-
tä.245 
 

 7.3.2019. Ainakin viiden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja yhdeksän muun haavoit-
tuneen maaliskuun alkupuolella kun kauko-ohjattu autopommi räjähti Kansallisteatterin lä-
hellä sijaitsevan tarkastuspisteen vieressä. Räjähdyspaikka sijaitsee Villa Somalian tun-
tumassa. Iskun kohteena oli tarkastuspisteellä olleet sotilaat. Viranomaisten mukaan auton 
pysäköimisestä mahdollisesti vastuussa oleva henkilö on pidätetty. Al-Shabaab ilmoitti ole-
vansa vastuussa pommin asettamisesta. Järjestön mukaan iskussa olisi saanut surmansa 
kymmenen sotilasta. Päivää aiemmin sai kaksi sotilasta surmansa, kun heidän käyttämänsä 
ajoneuvo joutui al-Shabaabin asettaman tienvarsipommi-iskun kohteeksi 246 
 

 23.3.2019. Ainakin 15 ihmistä sai surmansa ja 15 muuta haavoittui maaliskuun loppupuolella 
al-Shabaabin tekemässä monimuotoiskussa Shanganin kaupunginosassa. Hyökkäys alkoi 
kun itsemurhaiskijän kuljettama autopommi räjähti Somalian työministeriön portilla. Räjäh-
dyksen jälkeen neljä al-Shabaabin aseistautunutta taistelijaa yritti tunkeutua alueella sijain-
neeseen ministeriön rakennukseen. Turvallisuusjoukot onnistuivat surmaamaan Somalian 
poliisiunivormuihin pukeutuneet hyökkääjät. Autopommien räjähdyksessä sai surmansa mm. 
maan varatyöministeri Sqawar Ibrahim Abdalla. Useimmat uhreista olivat uutislähteiden 
mukaan siviileitä.247 Viimeisimmän iskun seurauksena Somalian poliittinen johto päätti uudis-
taa Banadirin alueen poliisijohtoa.248 Somalian pääministerin Hassan Ali Khairen ja Banadi-
rin alueen poliisipäällikön Sadaq Johnin päätöksellä 10 entistä poliisijohtajaa vaihdetaan 
uusiin ja nuorempiin upseereihin. Uusista johtajista 8 on entisiä al-Shabaabin taistelijoita. 
Useimmat heistä irtaantuivat järjestöstä muutama vuosi sitten, osa jo aiemmin.249 
 

 23.3.2019. Somalian työministeriötä vastaan tehdyn iskun ohella kaupungissa tehtiin kolme 
muuta pommi-iskua, joissa sai surmansa yhdeksän ihmistä ja viisi muuta haavoittui. Ex-
Controlin alueella tehdyssä pommi-iskussa sai surmansa seitsemän ihmistä ja Warshada-
han kadun varrella tehdyssä pommi-iskussa menehtyi kaksi ihmistä. Hawlwadaqin alueel-
la tehdyn pommi-iskun aiheuttamista uhreista ei ole tietoa.250 Oletettavasti yksi edellä maini-
tuista iskuista oli tienvarsipommi-isku turvallisuusjoukkojen tarkastuspistettä vastaan. Reute-
rin mukaan al-Shabaab ilmoitti surmanneensa pommilla kolme sotilasta ja samassa yhtey-
dessä haavoittui sen mukaan yksi parlamenttiedustaja ja kolme hänen henkivartijaansa. Po-
liisin mukaan iskussa sai surmansa kaksi siviiliä ja yksi sotilas sekä lisäksi yksi osavaltiopar-
lamentin kansanedustaja haavoittui.251 
 

 28.3.2019. Pysäköityyn ajoneuvoon kätketty voimakas pommi räjähti maaliskuun loppupuo-
lella Maka al-Mukarama -kadun varrella sijaitsevan Wehliye-hotellin ja Filsan/Bilsan-
nimisen ravintolan/kahvilan läheisyydessä. Hotellin asiakkaina on usein ollut poliitikkoa ja 
kansanedustajia. Räjähdyksessä sai surmansa ainakin 16 ihmistä ja yli 40 muuta haavoittui. 
Uhreista useimmat olivat paikalle osuneita siviileitä, joista osa oli nauttimassa lounasta ky-
seisessä ravintolassa. Kuolleiden joukossa oli mm. viisi naista. Al-Shabaab ilmoitti olevansa 
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vastuussa pommi-iskusta ja surmanneensa sen avulla kahdeksan sotilasta ja haavoitta-
neensa viittä muuta. Sen mukaan iskun kohteena olivat entiset parlamenttiedustajat sekä 
hallinnon ja turvallisuusjoukkojen työntekijät.252  
 

 29.3.2019. Kahden edeltävän viikon aikana Mogadishussa tehtiin kymmen erilaista pommi-
iskua, joissa sai surmansa lähes 50 ihmistä ja haavoittui useita muita. Uutislähteissä arvioi-
tiin hallituksella olevan suuria vaikeuksia estää uusia iskuja.253 Pääkaupungin pormestari 
Abdirahman Omar Osman julisti maaliskuun lopussa Mogadishua koskevan poikkeustilan 
turvallisuustilanteen parantamiseksi. Kaupunki ilmoitti tarjoavansa asukkaille bussikuljetuksia 
ja ambulanssipalveluita hätätilanteita varten. Pormestarin mukaan turvallisuusjoukot tulevat 
tekemään kotietsintöjä ja autojen tarkastuksia.254 Joissain uutislähteissä puhutaan erityisistä 
turvallisuustilanteen parantamiseen tähtäävistä toimista eikä poikkeustilasta.255  
 

 4.4.2019. General Kahiyen poliisiakatemian läheisyydessä sijaitsevalla tarkastuspisteellä 
räjähti huhtikuun alkupuolella autopommi. Lähistöllä sijaitsi myös ravintola. Räjähdyksessä 
sai surmansa ainakin kaksi siviiliä ja neljätoista muuta haavoittui. Al-Shabaab ilmoitti olevan-
sa vastuussa pommi-iskusta. Järjestön mukaan iskun kohteena oli ravintolassa asiakkaina 
olleet poliisit. Järjestön mukaan räjähdyksessä sai surmansa 16 ihmistä, heidän joukossaan 
sotilaita ja poliiseja.256 
 

 14.5.2019. Ainakin neljän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja seitsemän muun haa-
voittuneen toukokuun puolivälissä, kun itsemurhaiskijän kuljettama räjähtein lastattu ajoneu-
vo räjähti Warta Nabadan alueella Wardhigleyn hallintokeskuksen päämajan portilla. 
Rakennus tuhoutui räjähdyksessä, joka sattui samaan aikaan kun paikalla jaettiin ruoka-
apua. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan iskun kohteena olivat po-
liisit, jotka pitivät kokousta kyseisessä rakennuksessa.257 
 

 16.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot ampuivat toukokuun puolivälissä kuoliaaksi al-
Shabaabiin oletettavasti kuuluneen miehen, joka yritti ampua tarkastuspisteellä turvallisuus-
joukkojen sotilaan. Moottoripyörällä liikkunut ampuja ja moottoripyörää ohjannut kuljettaja 
hyökkäsivät tarkastuspistettä vastaan Bakaran risteyksessä. Sotilas haavoittui ampumises-
ta.258 
 

 20.5.2019. Autopommi räjähti toukokuun puolivälin jälkeen Hamarweynen kaupunginosas-
sa el-Gabtan risteyksen lähellä. Räjähdyspaikka sijaitsee myös lähellä Muna-hotellia. Rä-
jähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Alueelta kuului tulitusta. Viranomaiset pidättivät kaksi 
oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvaa miestä, joista toisen epäillään ajaneen auto räjähdys-
paikalle. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa räjähdyksestä.259 Vain hetkeä myöhemmin 
toinen pommi räjähti vilkkaalla kadulla Bula-Hubeyn alueella KM5:n lähellä Wadajirin 
kaupunginosassa. Kyseessä oli autoon kiinnitetty pommi, mutta tiedossa ei ole kuka iskun 
kohteena oli. Uutislähteiden mukaan tämäkään räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. 
Pommin asettajasta ei ole tietoa.260 
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 22.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa toukokuun loppupuolella tehdystä auto-
pommi-iskusta Mogadishun keskustassa. Ainakin 12 ihmisen raportoitiin saaneen surman-
sa ja kahdentoista muun haavoittuneen, kun itsemurhakuljettajan ajama autopommi räjähti 
Daljir Dahsoonin (Daljirka) muistomerkin läheisyydessä sijaitsevalla tarkastuspisteellä 
(joidenkin lähteiden mukaan surmansa saaneita olisi ollut viisitoista ja haavoittuneita yli 20). 
Räjähtein varustettu auto oli jonottamassa pääsyä tarkastuspisteen läpi Villa Somalian alu-
eelle. Al-Shabaabin mukaan iskun kohteena oli somalian hallinnon virkailijoita ja parlament-
tiedustajia kuljettaneet ajoneuvot. Surmansa saaneiden joukossa oli mm. entinen ulkominis-
teri ja nykyisen presidentin neuvonantaja Hussein Elabe Fahiye sekä armeijan naiseversti 
Fay Ali Rage turvamiehineen. Ragen ohella surmansa sai hänen ajoneuvossaan ollut avio-
mies sekä heidän poikansa. Räjähdyksessä haavoittui parlamenttiedustaja Hassan Sha-
beel. Useimmat uhreista olivat sotilaita, mutta surmansa saaneiden joukossa oli edellä mai-
nittujen lisäksi ainakin yksi sattumalta paikalle osunut nuori tyttö.261 
 
 

3.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 2.12.2018. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kaksi ohikulkijaa haavoittui joulukuun alus-
sa lähellä parlamenttitaloa ja Sayidkan risteystä, kun autoon kätketty pommi räjähti. Uhrit 
olivat siviileitä. Pommi oli kätketty viestintäministeriössä johtajana työskennelleen Said Huke 
Jaman autoon. Hän sai surmansa räjähdyksessä. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin 
asettamisesta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.262  
 

 4.12.2018 Star FM-radioaseman entinen johtaja ja nykyinen Radio Hidon johtaja Ismail 
Sheikh Khalifa haavoittui joulukuun alussa vakavasti kun hänen autoonsa asetettu pommi 
räjähti. Mikään ryhmä ei ottanut iskusta vastuuta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.263  
 

 31.12.2018. Al-Shabaab-järjestöön kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat joulukuun lo-
pulla Abdi Mohamed -nimisen armeijan upseerin kuoliaaksi Wabarin kaupunginosassa. 
Ampujien onnistui paeta paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Al-Shabaab ilmoit-
ti olevansa vastuussa ampumisesta.264 
 

 4.1.2019. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa tammikuun alussa poliisikomentaja Moalim 
Dahir Husseinin. Al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat Husseinin ja pa-
kenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista paikalle.265  
 

 31.1.2019. Al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat tammikuun lopussa kuo-
liaaksi Somalian armeijan kenraalin Abdulkadir Ibrahim Abdullen. Hänet ammuttiin kotinsa 
ulkopuolelle Hamarweynen kaupunginosassa. Turvallisuusjoukot järjestivät alueella etsin-
täoperaation, mutta ketään ei pidätetty sen yhteydessä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vas-
tuussa ampumisesta.266  
 

 20.2.2019. Somalian tuomioistuimen syyttäjä Mohamed Abdirahman Mursal ammuttiin 
helmikuun puolivälin jälkeen kuoliaaksi Hodanin kaupunginosassa. Moottoripyörillä liikku-
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neet aseistautuneet miehet ampuivat Mursalin ja pakenivat paikalta ennen turvallisuusjouk-
kojen saapumista. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa ampumisesta.267 
 

 23.2.2019. Somalian parlamentin vanhin edustaja Osman Elmi Boqore ammuttiin helmi-
kuun lopulla kuoliaaksi Karaanin kaupunginosassa. Turvallisuusjoukot onnistuivat pidättä-
mään salamurhasta epäiltynä kaksi miestä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa murhas-
ta.268  
 

 26.3.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa maaliskuun loppupuolella Kaaraaniin 
alueella tehdystä kahdesta murhasta. Murhatut olivat hallinnon paikallinen virkamies ja hä-
nen seuralaisensa, jotka järjestöön kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat kuoliaaksi uhri-
en ollessa elokuvateatterissa. Viranomaiset tekivät ampumisen jälkeen turvallisuusoperaati-
on Kaaraanin kaupunginosassa ja pidättivät useita nuoria ampumisesta epäiltyinä.269 
 

 17.4.2019. Galmudugin tiedustelupalvelun johtajan Abdi Dheiren ajoneuvoon kätketty 
pommi räjähti huhtikuun puolivälissä Maka al-Mukarama -kadun varrella lähellä Mubarak-
hotellia. Räjähdys ei kuitenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja. Al-Shabaab ilmoitti olevansa 
vastuussa iskusta.270 
 

 12.5.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa ajoneuvoon kätketyn pommin räjähdyk-
sestä toukokuun puolivälin alla K-4 -risteyksen alueella. Räjähdyksessä sai surmansa ajo-
neuvon omistanut turkkilainen insinööri. Al-Shabaabin mukaan surmattu mies työskenteli 
Turkin armeijan hyväksi turkkilaisessa sotilastukikohdassa.271  

 
 

3.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia ja ISIS-järjestöä vastaan: 
 

 4.12.2018. Somalian tiedustelupalvelu NISA ilmoitti joulukuun alussa pidättäneensä al-
Shabaabin pommi-ekspertin.272  
 

 21.12.2018. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät joulukuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin 
iskuryhmän johtajan. Pidätys tapahtui ilmeisesti Mogadishussa, mutta tarkemmasta pidätys-
paikasta ei ole tietoa.273  
 

 20.3.2019 - 23.12.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät maaliskuun puolivälin jälkeen 
Mogadishun lähellä al-Shabaabin tuomioistuimen Bariren alueen puheenjohtajan. Tämän li-
säksi turvallisuusjoukot pidättivät erillisessä operaatiossa kaksi muuta järjestön sissiä, joiden 
epäillään olleen toteuttamassa järjestön iskuja pääkaupungin alueella.274 Vain paria päivää 
myöhemmin turvallisuusjoukot nappasivat al-Shabaabin tiedustelupalvelu Amniyatiin kuulu-
van taistelijan. Viranomaisten mukaan pidätetty oli ollut mukana tekemässä salamurhia ja 
muita terrori-iskuja pääkaupungissa.275  
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 1.4.2019. Somalian poliisi pidätti huhtikuun alussa al-Shabaabiin kuuluvan salamurhaajan. 
Pidätetty mies ampui Somalian armeijan sotilaan Daynilen kaupunginosassa. Ampujan jäljille 
päästiin yleisövihjeen perusteella.276 
 

 6.4.2019. Somalian tiedustelupalvelun sotilaat pidättivät huhtikuun alkupuolella al-Shabaabin 
pommiasiantuntijan järjestön vastaisen turvallisuusoperaation yhteydessä. Pidätetty oli uutis-
lähteiden mukaan vastuussa pommien asettamisesta ajoneuvoihin.277  
 

 16.4.2019. Poliisi pidätti huhtikuun puolivälissä al-Shabaabin toiminnasta epäillyn miehen. 
Mies otettiin kiinni Wardhigleyn kaupunginosassa poliisiasemaa vastaan tehdystä käsi-
kranaatti-iskusta. Mies pakeni käsikranaatin heittämisen jälkeen läheiseen taloon, mistä hä-
net otettiin kiinni.278  
 

 17.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät huhtikuun puolivälissä pääkaupungissa 
toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä 16 al-Shabaab -epäiltyä.279 Samaan aikaan 
turvallisuusjoukot surmasivat al-Shabaabin taistelijaksi epäillyn miehen, joka heitti käsikra-
naatin poliisiasemaa kohti Warta-Nabadan alueella.280  
 

 24.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät huhtikuun loppupuolella kaksi al-Shabaabin 
tiedustelupalvelu Amniyatin taistelijaa Yaqshidin kaupunginosassa Shibisin alueella to-
teutetun turvallisuusoperaation yhteydessä.281 
 

 28.4.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät huhtikuun lopussa useita al-Shabaab-
toiminnasta epäiltyjä nuoria järjestön vastaisissa turvallisuusoperaatioissa, jotka toteutettiin 
Dharkenleyn ja Weydowin alueilla. Uutislähteiden mukaan pidätettyjä oli yli 70.282  
 

 7.5.2010. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät toukokuun alussa turvallisuusoperaation 
yhteydessä neljä al-Shabaabin taistelijaa. Pidätykset tehtiin kahdessa kaupunginosassa. 
Waberin alueella pidätettiin kaksi järjestön taistelijaa epäiltynä yhden sotilaan ampumisesta. 
Kaksi muuta pidätettiin Heliwaan kaupunginosassa. Operaation yhteydessä takavarikoitiin 
lisäksi aseistusta ja räjähteitä, joita oli oletettavasti tarkoitus käyttää juurin alkaneen rama-
dan-kuukauden yhteydessä.283 
 

 11.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät toukokuun puolivälin alla al-Shabaabin toi-
minnasta epäillyn miehen turvallisuusoperaatiossa Yaqshidin kaupunginosassa. Epäillyn 
miehen väitetään heittäneen käsikranaatin poliisiasemalle.284 
 

 26.5.2019. Somalian tiedustelupalvelun sotilaat pidättivät toukokuun lopulla ISIS-järjestöön 
kuuluvan miehen. Pidätys tehtiin Howl-wadagin kaupunginosassa toteutetun turvallisuus-
operaation yhteydessä.285 
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3.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 

 

 

3.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 

 

 1.12.2018. Kaksi miestä, jotka työskentelivät Salaam-pankissa, ammuttiin joulukuun alussa 
kuoliaaksi Darusalemin alueella Mogadishun ulkopuolella. Ampujat onnistuivat pakene-
maan paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista paikalle. Teon tekijöistä tai motiiveis-
ta ei ole tietoja. Vastaavia salamurhia ovat tehneet aiemmin al-Shabaab ja ISIS. Mikään 
ryhmä ei ottanut vastuuta ampumisesta.286 
 

 1.12.2018. Ainakin kaksi Somalian armeijan sotilasta haavoittui joulukuun alussa Weidon 
alueella, kun sotilaita kuljettanutta ajoneuvoa vastaan tehtiin kauko-ohjattu tienvarsipommi-
isku. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin asettamisesta, mutta al-Shabaab on tehnyt 
aiemmin useita vastaavia iskuja.287  
 

 2.12.2018. Kolme tuntematonta aseistautunutta miestä ampui joulukuun alussa kuoliaaksi 
suositun liikemiehen Arbaowin kadulla Eelasha Biyahan alueella. Teon motiivista tai teki-
jöistä ei ole tietoa.288 
 

 3.12.2018. Tunnettu HIV/AIDS-aktivisti Abdirashid Sheikh Abdi ammuttiin joulukuun alussa 
kuoliaaksi pääkaupungissa. Abdi taisteli näkyvästi HIV/AIDS-sairaiden oikeuksien puolesta. 
Hänen murhaajistaan ja heidän motiiveistaan ei ole tietoa.289 
 

 16.12.2018. Voimakas pommi autoon kiinnitetty pommi räjähti joulukuun puolivälissä kau-
pungin keskustassa. Pommin asettajasta tai kohteesta ei ole tietoa. Räjähdys ei aiheutta-
nut henkilövahinkoja.290 
 

 25.12.2018. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat joulukuun loppupuolella Deyni-
len kaupunginosassa kuoliaaksi uskonnollisten asioiden ministeriössä työskennelleen vir-
kamiehen. Uhri toimi myös opettajana yliopistossa varsinaisen työnsä ohella. Mikään ryhmä 
ei ottanut vastuuta ampumisesta. Myöskään teon motiivista ei ole tietoa.291 
 

 27.12.2018. Autopommi räjähti joulukuun loppupuolella Waberin alueella. Räjähdyksessä 
haavoittui tiettävästi hallituksen virkailija. Pommin asettajasta ja motiivista ei ole tietoa. Mi-
kään ryhmä ei ilmoittanut olevansa vastuussa siitä.292 
 

 6.1.2019. Kaksi aseistautunutta miestä ampui tammikuun alkupuolella kuoliaaksi nuoren 
miehen Hoshin risteyksessä Dharkenelyn kaupunginosassa. Teon motiivista tai tekijöistä 
ei ole mitään tietoja.293  
 

                                                
286

 Mareeg.com 1.12.2018 b); Radio Dalsan 1.12.2018.  
287

 Mareeg.com 1.12.2018 c). 
288

 Goobjoog News 2.12.2018.  
289

 Radio Dalsan 3.12.2018.  
290

 Shabelle News 16.12.2018.  
291

 Allgalgaduud Media 25.12.2018 b); Garowe Online 24.12.2018; Mareeg.com 25.12.2018. 
292

 Goobjoog News 27.12.2018 b).  
293

 Shabelle News 6.1.2019.  



 

   

 45 (116) 

  

   

 

 8.1.2019. Somalialaisen parlamentaarikon poika haavoittui tammikuun alussa lähellä Pizza 
Housea kun hänen autoonsa kätketty pommi räjähti. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta 
pommin asettamisesta. Al-Shabaab on aiemmin tehnyt useita vastaavia iskuja.294  
 

 12.1.2019. Kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti tammikuun puolivälin alla AMISOM-
sotilassaattueen kohdalla SOS ja Ex-control Baladin välisellä alueella Huriwan kaupun-
ginosassa. Räjähdyksessä tuhoutui yksi sotilasajoneuvo. Räjähdyksen jälkeen AMISOM-
sotilaat avasivat summittaisen tulen lähialueelle. Räjähdyksen ja ammuskelun aiheuttamista 
henkilövahingoista ei ole tietoa. Pommin asettajasta ei ole tietoa, mutta epäilyt kohdistuva al-
Shabaabiin, joka on tehnyt aiemmin useita vastaavia iskuja.295 
 

 13.1.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja viisi muuta haavoittui tammikuun puolivä-
lissä tehdyssä kranaatti-iskussa. Tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin Deynilen 
kaupunginosan aluejohtajan Mohamed Abukar Ja’farin kotiin. Ja’far selvisi vammoitta rä-
jähdyksestä. Toinen surmansa saaneista oli paikalle sattumalta osunut nainen. Haavoittu-
neet olivat Ja’farin henkivartijoita. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta hyökkäyksestä, mutta al-
Shabaab on tehnyt aiemmin useita vastaavia.296  
 

 14.1.2019. Ainakin kahden ihmisen raportoitiin haavoittuneen tammikuun puolivälissä auto-
pommin räjähdettyä Benadir-risteyksen (KM 5) lähistöllä sijaitsevan Village-ravintolan 
parkkipaikalla. Toinen haavoittuneista oli lapsi. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin 
asettamisesta. Al-Shabaab on tehnyt aiemmin useita vastaavia iskuja.297 
 

 15.1.2019. Ainakin yksi sotilas sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui tammikuun puolivälis-
sä Dayniilen kaupunginosassa, kun sotilaan käsittelemä käsikranaatti räjähti.298 
 

 17.1.2019. Yksi ihminen haavoittui tammikuun puolivälissä Banadirin risteyksen lähellä 
Hodanin kaupunginosassa kun auton alle kätketty pommi räjähti. Tietoja pommin asetta-
jasta tai sen kohteesta ei ole tietoa.299 
 

 21.1.2019. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kolme muuta haavoittui tammikuun puolivä-
lin jälkeen kun Somalian armeijaan kuuluvien kahden ryhmän välillä puhkesi tulitaistelu Kaa-
raanin kaupunginosassa. Tulitaistelu kesti yli puolituntia. Vastaavia turvallisuusjoukkojen 
keskinäisiä välikohtauksia on esiintynyt aiemminkin.300 
 

 22.1.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja kolme muuta haavoittui tammikuun loppu-
puolella Sodonkan alueella, kun Mogadishussa työskentelevien lääkäreiden autoon kätketty 
pommi räjähti. Lääkärit epäilivät, että pommi kätkettiin heidän autoonsa silloin kun he olivat 
pelaamassa jalkapalloa työpaikkansa lähistöllä. Räjähdyksessä haavoittui kolme lääkäriä, 
joista kaksi oli syyrialaisia. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta pommin asettamisesta, mut-
ta siitä epäillään al-Shabaabia.301  
 

 22.1.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui tammikuun loppu-
puolella kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähdyksessä poliisiaseman läheisyydessä Carwo 
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Itkan alueella. Tietoja iskun kohteesta, sen seurauksena mahdollisesti menehtyneistä ihmi-
sistä tai pommin asettajasta ei uutislähteissä mainittu.302 
 

 23.1.2019. Ainakin neljän siviilin raportoitiin haavoittuneen tammikuun loppupuolella Talehin 
risteyksessä Premier- pankin pääkonttorin edustalla sattuneessa autopommin räjähdyk-
sessä. Iskun kohteesta tai tekijästä ei ole tietoa. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta pom-
mi-iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.303 
 

 23.1.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat tammikuun loppupuolella kuoli-
aaksi kaksi ihmistä. Toinen surmatuista työskenteli maan sisäministeriöstä ja toinen oli 
kauppias. Ampujista tai heidän motiiveistaan ei ole tietoa. Tekijäksi epäillään kuitenkin al-
Shabaabia.304 
 

 26.1.2019. Dharkenelyn kaupunginosan asukkaat valittivat tammikuun lopulla kaupungin-
osan öisestä turvattomuudesta. Asukkaiden mukaan aseistautuneet rosvot ryöstävät aseella 
uhaten kaikki ihmiset, jotka he kohtaavat yöllä. Heidän mukaansa menee tuskin yhtään yötä, 
ettei joltain paikalliselta asukkaalta ole varastettu puhelinta. Kaupunginosan asukkaat eivät 
tunne oloaan turvalliseksi.305 
 

 29.1.2019. Ainakin kahden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja viiden muun haavoittu-
neen tammikuun lopussa Daljirka Dahson -muistomerkin läheisyydessä sijaitsevan ben-
sa-aseman vieressä tehdyssä autopommi-iskussa. Räjähdyksen uhrit olivat siviileitä. Iskun 
kohde ei ole tiedossa, eikä mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta. Al-Shabaab on tehnyt 
aiemmin useita vastaavia iskuja.306  
 

 4.2.2019. Somalian turvallisuusjoukkojen sotilas ampui helmikuun alussa siviilin kuoliaaksi 
Benadir Junction -risteyksessä.  Surmattu oli paikallinen kauppias ja hänellä tuli sotilaan 
kanssa riitaa, jonka jälkeen sotilas avasi tulen kauppiasta kohti. Ampuja pidätettiin myö-
hemmin.307 
 

 5.2.2019. Somalian turvallisuusjoukkojen sotilas ampui helmikuun alkupuolella pienen kau-
pan omistaneen nuoren miehen Towfiiqin kaupunginosassa. Ampumisen syy ei ole tie-
dossa. Ampuja pidätettiin muiden sotilaiden toimesta.308   
 

 12.2.2019.  Somalialainen poliisiupseeri Hassan Dheere sai surmansa hänen auton istui-
men alle asennetun pommin räjähdettyä Sey Pianon risteyksessä. Mikään ryhmä ei ottanut 
vastuuta pommin asettamisesta.309  
 

 13.2.2019. AMISOM-joukkojen panssaroitu miehistönkuljetusvaunu joutui helmikuun puolivä-
lissä kahden tienvarsipommi-iskun kohteeksi. Räjähdyspaikasta ei ole tarkempaa mainintaa. 
Ajoneuvo tuhoutui osittain räjähdysten seurauksena. Räjähdyksen aiheuttamista mahdollisis-
ta miestappioista ei ole tietoa. Siviiliuhreista ei ole viitteitä. Iskun tekijästä ei ole myöskään 
tietoa.310 
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 13.2.2019. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui helmikuun puolivä-
lissä, kun Lounais-Somalian paikallisparlamentin edustajan Ali Artan Bidaarin autoon kät-
ketty pommi räjähti Zooben alueella. Bidaar ei ollut ajoneuvossa räjähdyshetkellä. Räjähdys 
sattui kesken ajon ja surmansa saanut henkilö oli räjähtäneen auton vierellä liikkuneen mo-
poauton kuljettaja. Joidenkin tietojen mukaan surmansa saanut henkilö oli Bidaarin autonkul-
jettaja. Pommin asettajasta ei ole tietoa.311  
 

 16.2.2019. 22-vuotias nuori nainen sai helmikuun puolivälissä surmansa Yaqshidin kau-
punginosassa, kun sotilas ampui hänet lyhyen riidan päätteeksi. Sotilas pakeni ampumisen 
jälkeen paikalta. Ampumisen motiivi ei ole tiedossa.312 
 

 23.2.2019. Somalian hallinnon edustajan mukaan turvallisuusjoukot pidättivät helmikuun 
lopulla kolme poliisia, joiden epäillään pahoinpidelleen ja kiduttaneen kahta Radio Kulmiyen 
toimittajaa. Toimittajat pidätettiin helmikuun loppupuolella heidän ollessaan tekemässä juttua 
tienrakennusprojektista Mogadishussa.313 
 

 26.2.2019. Aseistautuneet miehet ampuivat helmikuun lopussa kuoliaaksi käytettyjen vaat-
teiden kaupan omistaneen miehen Hamarweynen kaupunginosassa. Ampujista ja heidän 
motiiveistaan ei ole tarkempaa tietoa.314 
 

 27.2.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui helmikuun lopussa 
kun tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatteja internet-kahvilaan Bondheren kaupun-
ginosassa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta.315  
 

 4.3.2019. Poliisi ampui maaliskuun alussa kuoliaaksi evakkoleirillä asuvan iäkkään naisen. 
Välikohtaus sattui Wadajirin kaupunginosassa sijaitsevan Shamo-hotellin lähistöllä. 
Humanitaarisen avun jakopisteen läheisyydessä kävellyt liikuntarajoitteinen nainen sai hotel-
lia vartioivalta poliisilta kehotuksen kävellä nopeammin kauemmas. Pian tämän jälkeen polii-
si ampui naista päähän.316   
 

 9.3.2019. Kolme ihmistä pidätettiin maaliskuun alkupuolella, kun rakenteilla ollut tienvarsi-
pommi räjähti ennenaikaisesti Dayniilen kaupunginosassa sijaitsevassa yksityisasunnos-
sa. Rakennus kärsi räjähdyksen seurauksena vahinkoja, mutta se ei aiheuttanut henkilöva-
hinkoja. Asunnon vuokrannut mies ja asunnon omistaja joutuivat kuulusteltaviksi.317 
 

 14.3.2019. Somalian poliisivoimien eversti Omar Bile selvisi maaliskuun puolivälissä häntä 
vastaan tehdystä pommi-iskusta. Hänen autoonsa kätketty pommi räjähti Makaa l-
Mukaranma -kadulla kun Bile itse oli käymässä läheisessä kaupassa. Räjähdys ei aiheutta-
nut henkilövahinkoja. Uutislähteissä ei ole mainintaa pommin asettajasta.318 
 

 19.3.2019. Somalian rikospoliisissa työskentelevän virkailijan autoon asennettu pommi räjäh-
ti maaliskuun puolivälissä KM 4 kohdalla. Räjähdys sattui auton ollessa pysäköitynä. Auton 
omistaneen Dahir Hassan Husseinin ohella räjähdyksessä haavoittui toinen henkilö. Has-
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san Hussein on toiminut aiemmin Daynilen kaupunginosan hallinnon aluejohtajana. Mikään 
ryhmä ei ole ottanut vastuuta pommin asettamisesta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.319 
 

 22.3.2019. Pakistanissa koulutettu somalialainen insinööri sai maaliskuun loppupuolella 
surmansa hänen autoonsa kätketyn pommin räjähtäessä KM 4 kohdalla. Pommin asenta-
jasta tai motiivista ei ole tietoa.320 
 

 25.3.2019. Mogadishulaisen SIMAD-yliopiston henkilökuntaan kuuluva autonkuljettaja sai 
surmansa, ja kolme muuta yliopiston työntekijää haavoittui kun heidän käytössään ollut auto 
joutui tienvarsipommi-iskun kohteeksi Black Sean alueella. Mikään ryhmä ei ottanut vastuu-
ta iskusta.321 
 

 26.3.2019. Yksi ihminen sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui maaliskuun loppupuolella 
autoon kätketyn pommin räjähdyksessä Talexin risteyksessä KM 4:n lähellä. Mikään ryh-
mä ei ottanut vastuuta iskusta. Pommi-iskun kohteesta tai iskun motiivista ei ole tietoa.322 
 

 27.3.2019. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui maaliskuun loppu-
puolella Wardhigleyn kaupunginosassa, kun kauko-ohjattu pommi räjähti Labo-Dhagah -
nimisen ravintolan läheisyydessä. Pommi oli suunnattu ohiajavaa sotilassaattuetta vas-
taan. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin asettamisesta.323  
 

 27.3.2019. Somalian liittovaltion presidentin vartiokaartin everstiä Abdifatah Dabagaalea 
ammuttiin maaliskuun loppupuolella pääkaupungissa. Ampujana oli toinen vartiokaartin up-
seeri, joka syytti everstiä maksamattomista palkoista. Ampuja pakeni paikalta. Somalian ar-
meijan sotilaat ovat valittaneet useita kuukausia myöhässä olevista palkoista.324 
 

 28.3.2019. Somalian turvallisuusjoukot nappasivat maaliskuun lopulla Dharkenelyn kau-
punginosassa saamansa vinkin perusteella miehen, joka oli asettamassa tienvarsipommia. 
Kiinniotetun miehen taustoista ei ole tietoja.325 
 

 29.3.2019. Yhdysvalloista karkotettu somalialainen mies sai maaliskuun lopulla surmansa 
Mogadishussa sattuneessa tienvarsipommin räjähdyksessä. Uhri oli palautettu Yhdysvallois-
ta Mogadishuun, koska hänen ei katsottu olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa.326  
 

 30.3.2019. Raskaasti aseistautunut Somalian poliisi teki rynnäkön Mogadishussa toimivan 
Universal TV:n toimitukseen. Välikohtaus aiheutti ammuskelua, kun toimituksen turvamiehet 
yrittivät estää poliisin pyrkimyksen tunkeutua aseman toimitiloihin. Poliiseja johtanut upseeri 
ei ollut pukeutunut univormuun, minkä vuoksi turvamiehet avasivat tulen. Kukaan ei kuiten-
kaan loukkaantunut ammuskelussa. Välikohtauksessa tuhoutui jotain laitteistoa. Rynnäkön 
syy ei ole tiedossa.327 
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 30.3.2019. Ainakin yhden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa maaliskuun lopussa Dhar-
kenleyn kaupunginosassa kun autoon kiinnitetty pommi räjähti. Pommin asettajasta tai is-
kun kohteesta ei ole tarkempaa tietoa.328  
 

 1.4.2019. Poliisi ampui huhtikuun alussa kuoliaaksi mopotaksin kuljettajan rahasta synty-
neen riidan päätteeksi. Mogadishun pormestari kehotti poliisia pidättämään ampujan ja saat-
tamaan hänet oikeuden eteen. Paikalliset mopotaksien kuljettajat järjestivät mielenosoituk-
sen murhan seurauksena.329  
 

 6.4.2019. Ainakin kahden ihmisen raportoitiin haavoittuneen huhtikuun alkupuolella pääkau-
pungissa tehdyissä kahdessa pommi-iskussa. Ensimmäinen isku sattui lähellä Dabkan ris-
teystä, kun autoon asetettu pommi räjähti. Räjähdyksessä haavoittui yksi ihminen. Yksi ja-
lankulkija haavoittui myöhemmin Dallon alueella kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähdyk-
sessä. Turvallisuusjoukot sulkivat alueen turvallisuusoperaation vuoksi. Tiedossa ei ole, 
kuinka monta ihmistä pidätettiin. Mikään ryhmä ei ilmoittanut olevansa vastuussa iskuista.330 
 

 8.4.2019. Ainakin kolme siviiliä haavoittui huhtikuun alkupuolella tienvarsipommin räjähdyk-
sessä Howlwadagin alueella. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta.331  
 

 10.4.2019. Useita siviileitä haavoittui huhtikuun puolivälin alla, kun paikallisen poliisiupseerin 
autoon kätketty pommi räjähti Makka al-Mukarama-kadun varrella lähellä Shaqalahan ris-
teystä. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin asettamisesta. Iskun kohteena ollut poliisi 
selvisi vahingoittumatta. Al-Shabaab on tehnyt useita vastaavia iskuja pääkaupungissa.332 
 

 13.4.2019. Somalian turvallisuusjoukkojen sotilas ampui huhtikuun alla taksina toimivan mo-
poauton kuljettajan ja hänen asiakkaansa Howlwadagin kaupunginosassa. Sotilas pakeni 
paikalta ampumisen jälkeen. Teon motiivista ei ole tietoa. Välikohtauksen seurauksena mo-
poautojen kuljettajat järjestivät mielenosoituksen pääkaupungin keskustassa ja sulkivat usei-
ta katuja. Turvallisuusjoukot hajottivat mielenosoitukset ja niiden yhteydessä sai surmansa 
neljä mellakoitsijaa. Joidenkin tietojen mukaan turvallisuusjoukot olisivat ampuneet mielen-
osoitusten hajottamisen yhteydessä kaikkiaan seitsemän siviiliä.333 
 

 13.4.2019. Ainakin yksi poliisi haavoittui huhtikuun puolivälissä Somalian poliisin ja armeijan 
sotilaiden keskinäisessä yhteenotossa Bar Ayaan risteyksessä. Välikohtauksen syynä oli 
kiista tarkastuspisteen läpi kulkemisesta.334  
 

 16.4.2019. Somalian turvallisuusjoukkojen poliisi ampui huhtikuun puolivälissä kuoliaaksi 
siviilin Sandan risteyksessä. Joidenkin tietojen mukaan ilmeisesti mielenterveysongelmista 
kärsinyt mies oli yrittänyt puukottaa poliisia, minkä seurauksena hänet ammuttiin.335 
 

 17.4.2019. Ainakin viiden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kolmentoista muun haa-
voittuneen huhtikuun puolivälissä autopommin räjähdettyä Dabkan risteyksen kohdalla. 
Mikään ryhmä ei ole ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta, mutta siitä epäillään al-
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Shabaabia. Mogadishussa on saanut tämän vuoden aikana surmansa erilaisissa pommi-
iskuissa ainakin 100 ihmistä.336 
 

 17.4.2019. Ainakin seitsemän ihmisen raportoitiin haavoittuneen huhtikuun puolivälissä au-
topommin räjähdyksessä Maka al-Mukarama -kadun varrella. Räjähdyspaikan lähistöllä si-
jaitsevat Waberin poliisiasema, hotelli Mubarak ja ravintola kärsivät räjähdyksen seuraukse-
na vaurioita. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä epäillään al-
Shabaabia.337  
 

 18.4.2019. Ainakin viisi samaan perheeseen kuulunutta siviiliä sai huhtikuun puolivälin jäl-
keen surmansa ja kuusi muuta haavoittui, kun aseistautuneet miehet hyökkäsivät yksityiseen 
asuntoon Kaawo Godeyn kylässä Wadajirin kaupunginosassa ja ampuivat uhrit. Uhrien 
joukossa oli yksi 7-vuotias poika. Uhrien joukossa oli Somalian varakalastusministerin setä ja 
täti. Teon motiivista ja tekijöistä ei ole tietoa.338 Hyökkäyksen kohteena olleen perheen suku-
lainen kertoi kuitenkin iskun olleen mahdollisesti kosto, joka liittyy Lower Shabellen alueella 
käytyyn klaanikonfliktiin.339 
 

 22.4.2019. Ainakin kahden siviilin raportoitiin haavoittuneen huhtikuun puolivälin jälkeen 
Hodonin kaupunginosassa tehdyssä autopommi-iskussa. Henkilöautoon kiinnitetty pommi 
räjähti juuri kun se oli Tarabunkan risteyksessä. Pommin asettajasta, kohteesta ja motiivis-
ta ei ole tietoa. Viranomaiset epäilevät pommin asettajaksi al-Shabaabia.340 
 

 8.5.2019. Poliisi ampui toukokuun alkupuolella Tarabunkan risteyksessä taksina toimivan 
mopoauton kuljettajan poliisin ja kuljettajan välillä syntyneen riidan päätteeksi. Vastaava vä-
likohtaus kuukautta aiemmin aiheutti pääkaupungissa suuren mielenosoituksen poliisien vä-
kivaltaa vastaan.341 Ampuja pidätettiin myöhemmin ja hän joutuu vastaamaan teostaan oi-
keuden edessä.342 
 

 11.5.2019. Kaksi miestä ryösti toukokuun puolivälin alla Hormuud - teleyrityksen konttorin 
Sei-Pianon alueella. Ryöstön yhteydessä sai surmansa yksi siviili ja toinen haavoittui. Poliisi 
pidätti rikoksesta epäillyt miehet. Poliisi pidätti lisäksi useita muita ihmisiä ja takavarikoi ajo-
neuvoja kaupungissa toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä. Operaatio alkoi kun tun-
temattomat miehet heittivät muovikassissa olleen pommin Hodanin alueella sijaitsevaan ri-
kospoliisin tukikohtaan.343  
 

 13.5.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat toukokuun puolivälissä kuoliaak-
si Somalian armeijan sotilaan ja haavoittivat toista Kaaraanin kaupunginosassa. Ampujat 
nappasivat surmansa saaneen sotilaan aseen. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta ampumi-
sesta.344 Samaan aikaan toinen sotilas ammuttiin kuoliaaksi tuntemattomien aseistautunei-
den miesten toimesta Argentinin alueella. Ampujat pakenivat paikalta ennen turvallisuus-
joukkojen saapumista paikalle. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta ampumisesta, mutta siitä 
epäillään al-Shabaabia.345 
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 13.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät toukokuun puolivälissä kaksi miestä Sey-
bianon alueella tehtyä kranaatti-iskua seuranneen turvallisuusoperaation jälkeen. Pidätetty-
jen oletetaan heittäneen käsikranaatin turvallisuusjoukkojen tarkastuspistettä vastaan. Rä-
jähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta sen seurauksena kaksi loistoautoa ja paikalli-
nen myyntikioski kärsivät vahinkoja. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta kranaatti-iskusta, mut-
ta teosta epäiltyjen oletetaan kuuluvan al-Shabaabiin.346 
 

 18.5.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat toukokuun puolivälissä kuoliaak-
si Mogadishun paikallishallinnon virkailijan Karanin kaupunginosassa. Ampujien onnistui 
paeta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista paikalle. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta 
ampumisesta.347 
 

 18.5.2019. Nuori mopotaksin kuljettaja sai surmansa toukokuun puolivälin jälkeen poliisin 
ampumasta luodista Sei Pianon alueella Hodanin kaupunginosassa sijaitsevalla tarkas-
tuspisteellä. Kuljettajalla ja tarkastuspisteellä partioineella sotilaalla syntyi riita, jonka seura-
uksena sotilas ampui kuljettajan. Kuljettaja oli parhaillaan viemässä synnyttämään menossa 
olevaa naista sairaalaan. Paikallisten klaanien vanhemmat ilmaisivat huolensa kiihtyneestä 
poliisien väkivallasta. Viimeisten viikkojen aikana poliisi on surmannut useita taksinkuljetta-
jia.348 
 

 19.5.2019. Aseistautuneet miehet avasivat toukokuun puolivälissä tulen siviilejä kuljettanutta 
bussia kohti Darkenleyn kaupunginosassa sijaitsevalla tarkastuspisteellä. Bussin kyydissä 
oli kolme kouluun matkalla ollutta lasta. Yksi lapsista haavoittui luodista ja toinen jäi bussin 
alle paettuaan tulituksen kohteeksi joutuneesta bussista. Lisäksi kaksi muuta bussissa ollutta 
matkustajaa haavoittui. Kaikki välikohtauksen uhrit kuljetettiin sairaalaan hoidettaviksi. Aseis-
tautuneet miehet olivat vaatineet tarkastuspisteellä maksua, mistä kieltäytyminen ilmeisesti 
aiheutti tulituksen.349 
 

 22.5.2019. Ainakin yhden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden haavoit-
tuneen toukokuun loppupuolella somalialaisen kansalaisjärjestön ajoneuvoa vastaan tehdys-
sä kauko-ohjatussa pommi-iskussa. Välikohtaus sattui Ex-Control -risteyksen ja Hooshin 
kylän välisellä maantiellä. Iskun tekijästä ja teon motiivista ei ole tietoa.350 
 

 23.5.2019. Kaksi Radio Kulmiyen toimittajaa pidätettiin toukokuun loppupuolella heidän yri-
tettyään raportoida Daljirkan muistomerkin läheisyydessä sattuneesta pommi-iskusta. 
Toimittaja Abdullahi Hussein Anshur sekä kameramies Mohamed Abdulkadir Jirow jou-
tuivat ennen pidätystään tulituksen kohteeksi. Saavuttuaan räjähdyspaikalle ja haastateltu-
aan silminnäkijöitä poliisi avasi tulen heitä kohti. Toimittajat joutuivat pakenemaan paikalta. 
Poliisin saatua heidät kiinni poliisi uhkasi surmata heidät. Pidätyksen yhteydessä poliisi hak-
kasi heitä aseen perällä ja takavarikoi heidän puhelimet ja muut työvälineet. Toimittajat va-
pautettiin puolentoista tunnin päästä. Somalian toimittajaliitto (Somali Journalists Syndicate) 
tuomitsi toimittajien kohtelun.351 
 

 25.5.2019. Poliisi ampui kahta rikoksista epäiltyä miestä toukokuun lopulla Telehin alueella 
Hodanin kaupunginosassa. Poliisit olivat menossa pidättämään miehiä saamansa vinkin 
perusteella, mikä johti tulitaisteluun poliisin ja epäiltyjen välillä. Toinen epäillyistä miehistä sai 
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surmansa. Tulitaistelussa haavoittui lisäksi yksi poliisi ja yksi sivullinen sai surmansa. Toinen 
epäillyistä miehistä onnistui pakenemaan paikalta.352 
  

 27.5.2019. Kaksi aseistautunutta miestä ampui toukokuun lopulla Mogadishussa kuoliaaksi 
rauhanaktivistina tunnetun ja yhteisössään pidetyn klaanin vanhemman. Surmattu Ibrahim 
Arifi oli parhaillaan poistumassa moskeijasta kun naamioituneet miehet ampuivat häntä 
useita kertoja. Välikohtaus sattui Jungalin alueella Yaqshidin kaupunginosassa. Arif oli 
vuonna 2016 valitsemassa nykyisen parlamentin edustajia. Al-Shabaab on tehnyt aiemmin 
useita vastaavia iskuja, mutta tässä tapauksessa tekijästä ja teon motiivista ei kuitenkaan ole 
varmuutta. Ampujat pakenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista paikalle.353  
 

 28.5.2019. Räjähtein lastattu pysäköity auto räjähti toukokuun lopulla Lido Beach -
ravintolan läheisyydessä. Räjähdys ei aiheuttanut viranomaisten mukaan henkilövahinko-
ja. Mikään ryhmä ei ottanut vastuutta pommista, mutta al-Shabaab on toteuttanut aiemmin 
useita vastaavia.354  
 

 30.5.2019. Ainakin yksi sotilas sai surmansa ja kolme muuta haavoittui toukokuun lopussa 
Dharkenleyn kaupunginosassa, kun turvallisuusjoukkojen sotilaat ottivat keskenään yh-
teen. Yhteenoton syynä oli maakiista kahden henkilön välillä.355 
 

 31.5.2019. 28-vuotias opiskelija ammuttiin toukokuun lopussa kuoliaaksi moskeijan ulkopuo-
lella Hodanin kaupunginosassa. Abdullahi Mohamed Maahi -niminen opiskelija oli valit-
semassa Lounais-Somalian osavaltion parlamenttiedustajia. Maahin ampuneet naamioitu-
neet miehet pakenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Mikään ryhmä ei ot-
tanut vastuuta ampumisesta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.356  
 
 

4. Hirshabellen osavaltio: Middle Shabelle ja Hiiraan 
 

 3.5.2019. Hirshabellen osavaltion hallintoon kuuluvat Middle Shabellen alueen viranomaiset 
varoittivat toukokuun alussa al-Shabaabin tuomioistuimia käyttäviä siviileitä mahdollisista oi-
keustoimista. Viranomaiset syyttivät lisäksi joidenkin kauppiaiden tekevän yhteistyötä al-
Shabaabin kanssa. Väitteiden mukaan kauppiaat antavat järjestölle taloudellista tukea ja ja-
kavat tietoa hallinnon toiminnasta ja siviiliväestön liikkeistä.357 

 
 

4.1. Middle Shabelle  
 

4.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:   
 

 27.1.2019. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät tammikuun lopulla djiboutilaista AMISOM-
sotilassaattuetta vastaan Buuranin (Burane) kylässä Fidowin ja Buranen välisen maan-
tiellä. Kylä sijaitsee Middle Shabellen ja Hiraanin maakuntien rajalla. Hyökkäys johti tun-
teja kestäneeseen kiivaaseen tulitaisteluun osapuolten välillä. Al-Shabaabin mukaan se 
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surmasi taistelun aikana 6 sotilasta. Väitteelle ei saatu vahvistusta riippumattomista lähteis-
tä. Siviiliuhreista ei ole viitteitä.358  
 

 21.2.2019. Al-Shabaab hyökkäsi helmikuun loppupuolella Somalian turvallisuusjoukkojen 
tukikohtaa vastaan Balcadin piirikunnan länsiosassa. Hyökkäys johti useita tunteja kestä-
neeseen kiivaaseen taisteluun, jonka yhteydessä kummankin osapuolen raportoitiin kärsi-
neen merkittäviä tappioita. Siviiliuhreista ei ole viitteitä.359  
 

 16.3.2019. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa maaliskuun puolivälissä Balcadin ulko-
puolella tehdystä kauko-ohjatusta tienvarsipommi-iskusta.  Isku oli kohdennettu AMISOM-
joukkojen saattuetta vastaan. Burundilaisia sotilaita kuljettaneen saattueen kärsimistä mies-
tappioita ei ole tietoja. Al-Shabaab ilmoitti tuhonneensa iskussa yhden ajoneuvon.360 
 

 19.3.2019. Al-Shabaab hyökkäsi maaliskuun puolivälissä Balcadin kaupungissa sijaitsevia 
turvallisuusjoukkojen tukikohtia vastaan. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot 
onnistuivat torjumaan usealta suunnalta tehdyn koordinoidun hyökkäyksen. Al-Shabaab il-
moitti kuitenkin saaneensa osan kaupungista hetkeksi haltuunsa ja tuhonneensa useita tais-
teluajoneuvoja. Paikallinen poliisi kiisti väitteet. Joidenkin lähteiden mukaan Somalian turval-
lisuusjoukot olisivat vetäytyneet kaupungista maksamattomien palkkojen vuoksia, minkä 
vuoksi al-Shabaab olisi saanut haltuunsa mm. poliisiaseman ja hallinnon päämajan. Al-
Shabaab joutui vetäytymään takaisin vasta kun AMISOM-joukot puuttuivat tilanteeseen. Pai-
kallisten asukkaiden mukaan järjestö pääsi kaupunkiin, ja vapautti mm. vankeja kaupungin 
vankilasta ja poltti hallituksen ajoneuvoja sekä kauppoja. Useita tunteja kestäneen taistelun 
kerrottiin aiheuttaneen tappioita osapuolille, mutta tarkempia tietoja ei ollut saatavilla. Myös-
kään mahdollisista siviiliuhreista ei ollut tietoja uutislähteissä. Kaupungin yläpuolella lensi 
lennokkeja.361 Somalian hallinnon mukaan palkkoja on maksamatta vain niillä sotilailla, jotka 
eivät ole rekisteröityneet biometrisin tunnistein valtion palkkarekisteriin. Turvallisuusasiantun-
tijan mukaan maksamattomat palkat heikentävät kuitenkin turvallisuusjoukkojen moraalia ja 
toimintatehokkuutta.362  
 

 7.5.2019. Ainakin neljän Somalian armeijan sotilaan raportoitiin saaneen surmansa touko-
kuun alkupuolella al-Shabaabin hyökättyä Somalian hallintoa tukevia turvallisuusjoukkoja 
vastaan Yaaqlen kylässä Balcadin kaupungin koillispuolella. Kiivaiden taisteluiden ker-
rottiin jatkuneen useita tunteja. Al-Shabaabin hyökkäys tapahtui sen jälkeen, kun turvalli-
suusjoukot olivat tehneet alueella järjestön vastaisen operaation. Al-Shabaab ilmoitti sur-
manneensa hyökkäyksen aikana Somalian armeijan kenraalin Abdikarim Hilowlen. Järjes-
tön mukaan kenraalin lisäksi taistelussa sai surmansa 11 muuta sotilasta. Alue on ollut al-
Shabaabin hallussa maaliskuusta lähtien.363  
 

 29.5.2019. Ainakin yhden sotilaan raportoitiin saaneen surmansa ja kahden muun haavoittu-
neen toukokuun lopussa kun kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti sotilasajoneuvon kohdalla 
lähellä Balcadin kaupunkia. Ajoneuvo oli matkalla Balcadista Jowhariin. Al-Shabaab ilmoitti 
olevansa vastuussa iskusta.364  
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4.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 19.12.2018. Al-Shabaab ilmoitti joulukuun puolivälin jälkeen järjestöön kuuluvien salamur-
haajien ampuneen korkea-arvoisen turvallisuusjoukkojen upseerin Mohamed Ali Mohamed 
”Kartoonin” Galbolen kylässä. Tietoa ei voitu vahvistaa muista lähteistä.365 
 

 25.12.2018. Somalian armeija surmasi ainakin neljä al-Shabaabin taistelijaa joulukuun lop-
pupuolella al-Shabaabin hyökättyä armeijan sotilassaattuetta vastaan Jowharin ja Balcadin 
välisellä tieosuudella.366  
 

 28.12.2018. Al-Shabaabin raportoitiin kaapanneen joulukuun lopussa ainakin 30 ihmistä El-
muluqin kylässä lähellä Adallen kaupunkia. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taisteli-
jat hyökkäsivät kylään sen jälkeen kun kyläläisten ja järjestön taistelijoiden välillä oli syntynyt 
riitaa. Al-Shabaab syytti kyläläisiä paikallisen aseellisen “Ma’awisley” -joukon tukemisesta. 
Ma’awisley taistelee al-Shabaabia vastaan. Pidätettyjen joukossa oli klaanin vanhimpia. Li-
säksi al-Shabaab räjäytti kylän ainoan kaivon.367 

 
 

4.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 9.12.2018. Yhdysvaltain ja Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat joulukuun puolivälin 
alla al-Shabaabin vastaisen operaation Basran kaupungissa Balcadin kaupungin lähis-
töllä. Hyökkäyksessä sai surmansa kuusi al-Shabaabin taistelijaa ja yksi taistelija pidätet-
tiin.368 
 

 9.3.2019. Yhdysvaltain ilmavoimien tukemat somalialaiset ja amerikkalaiset erikoisjoukot 
tekivät maaliskuun alkupuolella al-Shabaabin vastaisen sotilasoperaation Gambolen alueel-
la n. 50 kilometrin päässä Jowharin kaupungista. Osapuolten keskinäisessä tulitaistelus-
sa ja sitä seuranneessa ilmaiskussa sai somaliviranomaisten mukaan surmansa 8 al-
Shabaabin sissiä. Somalian hallintoa tukevien joukkojen tappioista ei ole tietoa. Al-
Shabaabin mukaan se onnistui torjumaan sen tukikohtaa vastaan tehdyn hyökkäyksen. Jär-
jestö kiisti kärsineensä tappioita.369 
 

 12.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot ilmoittivat surmanneensa toukokuun puolivälin alla 15 
al-Shabaabin taistelijaa maakunnan alueella tehdyn turvallisuusoperaation aikana. Taistelui-
den aikana turvallisuusjoukot tuhosivat lisäksi alueella sijainneita al-Shabaabin tukikohtia. Al-
Shabaab ei kommentoinut väitteitä.370 
 

 28.5.2019. Somalian hallinnon edustajien mukaan paikallinen al-Shabaabin johtaja sai tou-
kokuun lopulla surmansa Gahareyssa lähellä (n. 40 km) Cadalen kaupunkia. Hänen lisäk-
seen surmansa sai kolme muuta al-Shabaabin taistelijaa. Tarkempia yksityiskohtia tapahtu-
mista ei uutislähteissä mainittu.371 
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4.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 9.12.2018. Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan sen ilmavoimat iskivät joulukuun alku-
puolella al-Shabaabia vastaan Basran alueella lähellä Balcadin kaupunkia. Isku tehtiin 
kun Somaliaa tukevat turvallisuusjoukot joutuivat al-Shabaabin hyökkäyksen kohteeksi. Il-
maiskussa sai surmansa amerikkalaislähteiden mukaan neljä al-Shabaabin taistelijaa. Isku 
ei aiheuttanut siviiliuhreja.372 

 
 

4.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:  
 

 3.12.2018. Jowharin kaupungin ulkopuolella sijaitsevilla Mandheeren ja Kongon alueil-
la käytiin joulukuun alkupuolella klaanien välisiä taisteluita. Taisteluiden seurauksena monet 
paikalliset asukkaat joutuivat pakenemaan kodeistaan ja etsimään suojaa lähialueiden kylis-
tä. Mahdollisista taisteluiden aiheuttamista henkilövahingoista ei ole raportoitu. Somalian 
armeijan raportoitiin toimittaneen sotilaita alueelle tilanteen rauhoittamiseksi. Osapuolet oli-
vat tyytyväisiä hallinnon välitysyrityksiin.373  
 

 3.12.2018. Ainakin neljän ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden haavoit-
tuneen paikallisten aseellisten klaanijoukkojen ja al-Shabaabin välisissä taisteluissa Cadal-
len kaupungissa. Taistelut alkoivat al-Shabaabin hyökättyä kylään sen jälkeen kun kyläläi-
set kieltäytyivät maksamasta järjestölle sen vaatimia maksuja.374 
 

 4.12.2018. Ainakin kahdeksan ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden 
haavoittuneen joulukuun alkupuolella al-Shabaabin hyökättyä Guulanen kylään Adan Ya-
baalin piirikunnassa. Alueella toimiva ja al-Shabaabia vastustava aseistautunut 
Ma’awisley-ryhmä taisteli al-Shabaabia vastaan surmaten ainakin kahdeksan sen taisteli-
jaa.375 Ma’awisley on vastustanut al-Shabaabin pakkorekrytointia ja veromaksuja. 
 

 24.12.2018. Ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui joulukuun loppu-
puolella klaanien välisissä taisteluissa Goolaleyn kylässä Balcadin kaupungin ulkopuo-
lella. Maankäytöstä aiheutunut taistelu kesti useita tunteja ja useiden ihmisten raportoitiin 
paenneen väkivaltaisuuksia kodeistaan. Tilanne alueella on rauhoittunut ja klaanien van-
hempien kerrotaan pyrkivän vähentämään jännitteitä klaanien välillä.376 
 

 21.1.2019. Mahadayn kaupungin lähellä käytiin tammikuun puolivälin jälkeen kiivaita klaa-
nien välisiä taisteluita. Taistelujen raportoitiin kestäneen useita tunteja. Taisteluissa kaatui 
ainakin seitsemän ihmistä. Lisäksi ainakin seitsemän ihmistä kidnapattiin yhteenoton yhtey-
dessä. Tilanne oli taisteluiden jälkeen jännittynyt ja uusia yhteenottoja pidettiin mahdollisina. 
Klaanitaisteluiden syynä ovat olleet kiistat laidunmaiden ja kaivojen käytöstä.377  
 

 22.1.2019. Hirshabellen osavaltion turvallisuusjoukot pidättivät tammikuun loppupuolella 10 
liikemiestä Jowharissa. Heitä syytettiin al-Shabaabin määräämien verojen maksamisesta 
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sekä järjestön määräysten noudattamisesta. Al-Shabaabin on raportoitu keränneen vero-
maksuja kauppiailta ja liikemiehiltä Hiraanin ja Middle Shabellen maakuntien alueella.378 
 

 29.1.2019. Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat miehet heittivät tammikuun lopussa käsikra-
naatin turvallisuusjoukkojen tarkastuspisteeseen Jowharin pohjoisosassa. Kranaatin rä-
jähdyksen aiheuttamista vahingoista ei ole tietoja. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta teos-
ta.379 
 

 30.1.2019. Ainakin tuhat perhettä joutui tammikuussa pakenemaan klaanien välisiä taistelui-
ta Hiiraanin ja Middle Shabellen maakuntien raja-alueella sijaitsevista useista kylistä. 
Taisteluiden syinä olivat klaanien väliset kiistat laidunmaiden ja karjan juottopaikkojen käy-
töstä. Perheet ovat paenneet Gal’adin kylästä Hiiraanin maakunnassa ja Qoryaalen ja Hal-
faleyn kylistä Middle Shabellen maakunnassa. 500 perhettä pakeni Elbarafin kylään, 400 
Mirtugon kylään ja 200 perhettä Adleyn kylään. Mitään tietoja taisteluissa kaatuneiden mää-
rästä ei lähteissä mainittu. Kotinsa jättämään joutuneiden raportoitiin olevan akuutin avun 
tarpeessa.380 
 

 14.2.2019. Al-Shabaabin ja aseistautuneen Ma’wisley-klaanijoukon välisiä taisteluita el-
Muluqin kylästä joulukuun lopulla paenneet yli 4500 perhettä siirtyivät helmikuussa enene-
vässä määrin Adallen kaupungin ulkopuolelle, koska heiltä puuttuu ruokaa ja vettä. Al-
Shabaab tuhosi joulukuussa el-Muluqissa kyläläisten käyttämän vesipumpun generaattorin 
ja sulkivat kylän kaivon aseellisen klaanijoukon kanssa käymänsä taistelun jälkeen. Al-
Shabaab poltti lisäksi joitain asuinrakennuksia. El-Muluq sijaitsee n. 45 kilometriä Adallen 
kaupungista.381   
 

 18.3.2019. Ainakin kolmenkymmenen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja seitsemän-
toista haavoittuneen maaliskuun puolivälissä Burderen alueella lähellä Adallen kaupunkia 
käydyissä klaanitaisteluissa. Uhreista useimmat olivat uutislähteiden mukaan siviileitä. Tais-
teluiden syynä olivat kiistat laidunmaiden käytöstä. Osapuolet ovat ottaneet yhteen aiemmin-
kin.382 Vain viikkoa aiemmin aseelliset klaanijoukot ottivat yhteen, minkä seurauksena kuusi 
ihmistä sai surmansa.383  
 

 20.3.2019. Ainakin 36 ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja 26 muun haavoittuneen 
maaliskuun puolivälin jälkeen Adalessa jatkuneissa klaanien välisissä taisteluissa. Tilan-
teen raportoitiin rauhoittuneen viimeisimpien taisteluiden jälkeen. Hiiraanin maakunnan hal-
linto lähetti alueelle klaanin vanhimpia neuvottelusovun aikaansaamiseksi.384  
 

 20.3.2019. Somalian armeijan on raportoitu vetäytyneen maksamattomien palkkojen vuoksi 
muutamilta alueilta maakunnan alueella. Näitä ovat mm. Mahaday, Qalimow ja Balcad. Ve-
täytyneet joukot siirtyivät Jowharin kaupunkiin. Liittovaltion pääministerin mukaan maksamat-
tomien palkkojen syynä oli sotilaiden rekisteröimättömyys hallinnon järjestelmiin. Hänen mu-
kaan rekisteröitymisen ja biometrisen tunnistamisen jälkeen jokainen sotilas saa palkkan-
sa.385 
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 24.4.2019. Ainakin yhden sotilaan raportoitiin saaneen surmansa ja viiden muun haavoittu-
neen huhtikuun loppupuolella armeijan harjoitusleiriä vastaan tehdyssä kranaatti-iskussa 
Jowharissa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia. 
Turvallisuusjoukot tekivät pian iskun jälkeen turvallisuusoperaation leirin läheisyydessä ja pi-
dättivät useita iskusta epäiltyjä henkilöitä. Jowharin kaupunki on ollut suhteellisen rauhallinen 
viimeisten kuukausien aikana.386 
 

 1.5.2019. Somalian turvallisuusjoukot joutuivat toukokuun alussa tienvarsipommi-iskun koh-
teeksi Balcadin kaupungissa. Räjähdys aiheutti miestappioita, mutta niiden määrästä ei ole 
tarkempaa tietoa. Iskun tekijästä ei ole tietoa, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.387 

 
 

4.2 Hiiraan 
 

4.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan: 
 

 11.12.2018. Ainakin kuusi Somalian armeijan sotilasta haavoittui joulukuun puolivälin alla 
sotilasajoneuvoa vastaan tehdyssä pommi-iskussa Mahasin (Maxas) kaupungissa. Al-
Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.388 
 

 23.12.2018. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun loppupuolella Hiiraanin kuvernöörin Yusuf Da-
bageedin autosaattuetta vastaan hänen ollessaan matkalla Beletweynestä Mahaasin 
(Maxas) kaupunkiin. Hyökkäys aiheutti kiivaan taistelun kuvernöörin turvallisuusjoukkojen 
ja al-Shabaabin välillä. Tunnin kestäneen taistelun seurauksena ainakin kaksi siviiliä sai 
surmansa. Taisteluun osallistuneiden joukkojen tappioista ei ole tietoa. Kuvernööri seura-
laisineen selvisi välikohtauksesta vammoitta.389 
 

 29.1.2019. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen tammikuun lopussa djiboutilaisten 
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Jalalaqsin kaupungissa. Useasta eri suunnasta hyökän-
neet taistelijat onnistuivat al-Shabaab-lähteiden mukaan aiheuttamaan tappioita AMISOM-
joukoille, mutta tarkempia yksityiskohtia kiivaiksi kuvattujen taisteluiden seurauksista ei ollut 
saatavilla.390  
 

 18.2.2019. Al-Shabaab ilmoitti helmikuun puolivälissä tulittaneensa kranaateilla AMISOM-
joukkojen tukikohtaa Jalalaqsin kaupungissa. Järjestön ilmoituksen mukaan tulituksessa 
olisi saanut surmansa 5 djiboutilaista AMISOM-sotilasta. AMISOM ei ole kommentoinut väi-
tettä.391  
 

 19.4.2019. Ainakin yksin ihminen sai surmansa ja kaksi sotilasta haavoittui huhtikuun puoli-
välin jälkeen kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähdyksessä Mahasin (Maxaas) kaupungis-
sa. Surmansa saanut henkilö oli piirikunnan varakomissaari Abdirashid Osman Arab. Al-
Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommin asettamisesta. Viranomaisten raportoitiin pi-
dättäneen useita iskusta epäiltyjä henkilöitä.392 
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4.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia 
 
 

4.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 29.1.2019. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot surmasivat tammikuun lopussa al-
Shabaabin veroja keränneen virkailijan Jalalaqsin kaupungissa. Turvallisuusjoukot olivat 
toteuttamassa al-Shabaabin vastaista operaatiota alueella. Operaatio johti kiivaaseen tuli-
taisteluun osapuolten välillä. Sen aikana haavoittui kaksi sotilasta.393 
 

 9.3.2019. Somalian turvallisuusjoukot surmasivat maaliskuun alkupuolella useita al-
Shabaabin taistelijoita Beletweynen ulkopuolella toteutetussa operaatiossa. Heidän jou-
kossaan oli tunnettu järjestön pommintekijä. Häntä ammuttiin juuri kun hän oli kätkemässä 
tienvarsipommia. Hän pakeni haavoittuneena Howl-wadadgin kaupunginosassa sijaitsevaan 
taloon, missä käydyssä tulitaistelussa hän sai surmansa. Rakennuksesta löytyi aseita ja hä-
nen vaimonsa pidätettiin. Samaan aikaan kaupungin ulkopuolella käydyssä tulitaistelussa 
turvallisuusjoukkojen ja al-Shabaabin välillä sai surmansa useita al-Shabaabin taistelijoita ja 
useita muita haavoittui. Lisäksi turvallisuusjoukot takavarikoivat aseita.394 

 
 

4.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 31.1.2019. Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan sen ilmavoimat iskivät tammikuun lo-
pussa al-Shabaabin tukikohtaan Shebeeleyn lähellä. Joidenkin tietojen mukaan isku tehtiin 
Luuq Jeelowissa, joka on järjestön vahvaa tukialuetta. Iskukohde sijaitsee n. 25 kilometrin 
päässä Beletweynestä. Amerikkalaislähteiden mukaan iskussa surmattiin 24 al-Shabaabin 
taistelijaa. Saman lähteen mukaan isku ei aiheuttanut siviiliuhreja. Joidenkin tietojen mukaan 
hävittäjät iskivät al-Shabaabia vastaan myös Bayarin alueella.395  
 

 25.2.2019. Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä helmikuun lopulla al-Shabaabia vastaan Belet-
weynen lähistöllä sijaitsevassa Orodin kylässä. Iskussa tuhottiin kaksi al-Shabaabin ajo-
neuvoa miehistöineen. Amerikkalaisten mukaan iskussa sai surmansa 35 al-Shabaabin tais-
telijaa. Joidenkin lähteiden mukaan iskussa sai surmansa lisäksi kaksi siviiliä. Siviilien käyt-
tämä ajoneuvo oli pysäytetty al-Shabaabin tarkastuspisteelle juuri kun tarkastuspistettä vas-
taan tehtiin ilmaisku.396 
 

 27.2.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä helmikuun lopussa ilmaiskun Shebeeleyn alueella 
al-Shabaabin harjoitusleiriä vastaan. Iskussa sai surmansa 20 al-Shabaabin taistelijaa. Ame-
rikkalaislähteiden mukaan isku ei aiheuttanut siviilitappioita. Isku sattui vain päivä edellisen 
ilmaiskun jälkeen, jonka seurauksena sai surmansa 35 al-Shabaabin sissiä.397 
 

 1.3.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä maaliskuun viimeisenä päivä al-Shabaabin vastai-
sen ilmaiskun samalla alueella, kuin aiemmin samalla viikolla tehdyt kaksi muuta iskua. Is-
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kussa sai amerikkalaislähteiden mukaan surmansa 26 al-Shabaabin taistelijaa eikä se aihe-
uttanut siviilitappioita.398 Toisen uutisen mukaan yhdysvaltalainen lennokki oli iskenyt al-
Shabaabia vastaan sen kontrolloimilla Galhamuren ja Astanin alueilla. Tiedossa ei ole, on-
ko kyse samasta iskusta, missä amerikkalaislähteiden mukaan sai surmansa 26 al-
Shabaabin taistelijaa.399 

  
 

4.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:  
 

 15.12.2018. Ainakin kahden ihmisen raportoitiin haavoittuneen joulukuun puolivälissä Bula-
Burdessa paikallisella khat-torilla sattuneessa miinaräjähdyksessä. Toinen haavoittuneista 
oli sotilas. Tietoa miinan asettajista ei ollut saatavilla.400 
 

 19.12.2018. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot alkoivat joulukuun puolivälin jäl-
keen sotilasoperaation tarkoituksenaan poistaa Beletweynen ympäristössä olevat laittomat 
tarkastuspisteet, joita ylläpitävät aseistautuneet ryhmät. Monet ammattiliikennöitsijät ovat va-
littaneet tarkastuspisteistä ja niillä perittävistä korkeista maksuista.401 
 

 26.12.2018. Hirshabellen osavaltion presidentti Mohamed Abdi Warre kehotti joulukuun 
loppupuolella Hiraanin alueella kahden klaanin asejoukkoja laskemaan aseensa ja lopetta-
maan taistelunsa. Taisteluiden esiintymispaikasta ja niissä aiheutuneista henkilötappioista ei 
ole uutislähteissä mainintaa. Niiden on kuitenkin kuvattu ajaneen satoja ihmisiä pois kodeis-
taan ja tuhonneen omaisuutta. Presidentin mukaan klaanitaistelut antavat al-Shabaabille 
mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloaan alueella. Rauhanneuvottelut on määrä aloittaa Ma-
hasin (Maxas) kaupungissa.402 
 

 28.12.2018. Kahden ihmisen raportoitiin saaneen joulukuun lopussa surmansa ja kahden 
muun haavoittuneen pommi-iskussa Beletweynessä (Baladweyne). Pommi räjähti entisen 
poliisivoimien varakomentaja Mukhtar Husseinin virka-asunnossa. Hussein itse selvisi is-
kusta vahingoittumatta, mutta kaksi hänen henkivartijaansa sai surmansa. Uhrien joukossa 
oli myös yksi nainen. Mikään ryhmä ei ottanut iskusta vastuuta. Al-Shabaab on tehnyt aiem-
min useita vastaavia iskuja.403  
 

 4.5.2019. Ainakin kuusi siviiliä sai toukokuun alussa surmansa ja muutamia muita loukkaan-
tui, kun raskaasti aseistanut ryhmä avasi tulen pakettiautoa kohti Kabtedanin alueella Ma-
hasin kaupungissa. Kaikki kuolonuhrit olivat samasta perheestä ja neljä heistä oli lapsia. 
Välikohtauksen oletetaan liittyvän pitkään jatkuneeseen verikostojen kierteeseen.404 
 

 15.5.2019. Kaksi nuorta opiskelijaa sai toukokuun puolivälissä surmansa sotilaiden ampu-
mista luodeista Beletweynessä.  Sotilaat ampuivat opiskelijoita mielenosoituksen yhteydes-
sä. Opiskelijat olivat osoittamassa mieltään Somalian opetushallinnon peruutettua kansalliset 
toisen asteen oppilaitosten pääsykokeet. Peruutus johtui kokeiden vuotamisesta julkisuuteen 
sosiaalisessa mediassa.405  
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 31.5.2019. UNFPAn saamien tietojen mukaan yhdeksänvuotias tyttö joukkoraiskattiin touko-
kuun lopussa Bulo-Burden kaupungissa. Tyttö on sairaalahoidossa. Tekijöitä ei ole toistai-
seksi saatu kiinni.406 

 
 

5. Galmudugin osavaltio: Galgaduud ja Mudug 
 

5.1 Galgaduud 
 

5.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan: 

 

 Ei raportoituja tapahtumia. 

 

 

5.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 

 

 

5.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 3.12.2018. Somalialaisia Danab-erikoisjoukkoja saapui joulukuun alussa Dhusamarebin 
kaupunkiin. Joukkojen oli tarkoitus aloittaa al-Shabaabin vastainen operaatio Galmudugin 
alueella. Joukkojen oli tarkoitus iskeä al-Shabaabia vastaan ainakin järjestön hallinnassa 
olevissa Eldherin ja Elburin kaupungeissa.407  
 
 

5.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot ja ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 

 

 Ei raportoituja tapahtumia. 

 

 

5.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 8.12.2018. Galmudugin osavaltion turvallisuusjoukot toteuttivat joulukuun alkupuolella turval-
lisuusoperaation Dhusamarebin kaupungissa. Operaation yhteydessä pidätettiin ainakin 
52 ihmistä, joista useimmat olivat nuoria miehiä. Operaatio toteutettiin saadun vihjeen perus-
teella.408 
 

 27. - 30.12.2018. Ainakin 30 ihmisen raportoitiin saaneen surmansa, kymmenien haavoittu-
neen ja satojen joutuneen jättämään kotinsa klaaniväkivaltaisuuksien vuoksi joulukuun vii-
meisen viikon aikana Kahandalen (Khandale) kylän ympäristössä. Uhrien joukossa oli 
myös siviileitä. Kahden klaanin välisten taisteluiden syynä olivat kiistat veden ja maan käy-
töstä. Tilanne alueella oli joulukuun lopulla kireä, eikä paikallisten klaaninvanhimpien kes-
kuudessa ollut tehty aloitetta jännitteiden lieventämisestä ja sovun aikaansaamisesta. Soma-
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lian hallitus lähetti sisäministeri Abdi Mohamed Sabriyen johtaman delegaation sovittele-
maan osapuolten kiistaa.409  
 

 29.12.2018. Tuntemattomat aseistautuneet miehet avasivat joulukuun lopulla tulen pikku-
bussia vastaan Dhabadin alueella surmaten yhden kyydissä olleen matkustajan. Bussi oli 
tulossa Kahandalen kaupungista, jossa kaksi klaania taisteli kiivaasti joulukuun lopulla. Teon 
motiivista ei ole tarkempaa tietoa, mutta sen oletetaan liittyvät klaanien väliseen konfliktiin.410  
 

 23.5.2019. Ahlu Sunna Wal-Jama -järjestön sotilaat pidättivät toukokuun loppupuolella keski-
ikäisen miehen, joka yritti itsemurhaiskua Guri-Elin kaupungissa. Kaupungissa oli meneil-
lään juhlatilaisuus, jossa kunnioitettiin al-Shabaabin vastaisessa taistelussa surmansa saa-
neita Ahlu Sunna Wal-Jama -järjestön taistelijoita. Itsemurhaliivein varustautunut mies yritti 
päästä juhlatilaisuudessa puhumaan ja lähestyi yleisön VIP-aitiota, kun turvamiehet pidätti-
vät hänet. Pidätetyn yhteydestä al-Shabaabiin ei uutislähteessä ole mainintaa.411 

 
 

5.2 Mudug 
 

5.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

5.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 12.5.2019. Somalian turvallisuusjoukkoihin kuuluva komentaja Khalif Nur Shil sai touko-
kuun puolivälin alla surmansa Galkayossa, kun kolme aseistautunutta miestä ampui hänet 
hänen ollessaan matkalla moskeijasta kotiin. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa am-
pumisesta.412  

 
 

5.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

5.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

5.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 10.2.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet surmasivat helmikuun puolivälin alla Gal-
kayon pohjoispuolella Puntmaan hallintoalueella klaaninvanhimman nimeltään Abdiqani 
Mohamed Baraalle. Ampujat haavoittivat lisäksi Abdiqanin poikaa ennen kuin pakenivat 
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paikalta. Tekijöistä ja ampumisen motiiveista ei ole tietoa. Kaupungin turvallisuustilanne on 
ollut viimeiset pari kuukautta vakiintunut. Siihen on vaikuttanut Galmudugin ja Puntmaan tur-
vallisuusjoukkojen yhteiset turvallisuusoperaatiot.413 
 

 25.2.2019. Kateissa ollut 12-vuotias tyttö löydettiin helmikuun lopulla raiskattuna ja murhat-
tuna kotinsa lähistöltä Galkayon pohjoisosassa. Tyttö katosi sunnuntai-iltana lähdettyään 
käymään paikallisella torilla. Puntmaan poliisin edustajan mukaan uhri oli joukkoraiskattu 
ennen murhaamista. Osa teosta epäillyistä on pidätetty. Sadat naiset osallistuivat väkivallan-
teon jälkeen mielenosoitukseen vaatien syyllisiä oikeuden eteen.414 Puntmaalainen tuomiois-
tuin määräsi viikkoa myöhemmin tytön raiskauksesta ja murhasta syytetyille viidelle miehelle 
kuolemantuomiot.415 
 

 21.3.2019. Ainakin kolmen samaan perheeseen kuuluvan paimentolaismiehen raportoitiin 
saaneen surmansa maaliskuun loppupuolella Jaribanissa samannimisessä piirikunnassa 
tuntemattomien miesten ampumista luodeista.  Ampujat tunkeutuivat uhrien kotiin Xafodlen 
alueella ja pakenivat teon jälkeen. Towfiqin alueen johtaja Mohamed Abdukadir Ahmed 
haavoittui tulituksessa juuri kun hän oli menossa vierailemaan uhrien omaisten luona. Ampu-
jista ja heidän motiiveistaan ei ole tietoa.416 
 

 19.5.2019. Somalian turvallisuusjoukkojen sotilas ampui toukokuun puolivälin jälkeen Gal-
kayossa sijaitsevalla tarkastuspisteellä kohti mopoautoa. Kyydissä ollut opetushallinnon vir-
kailija haavoittui. Sotilas avasi tulen pidettyään mopoautoa epäilyttävänä.417  
 

 28.5.2019. Jouko miehiä puukotti toukokuun lopussa 22-vuotiaan naisen kuoliaaksi Gal-
kayossa. Moskeijasta palaamassa ollutta tyttöä puukotettiin niskaan ja kaulaan. Hän me-
nehtyi verenvuodon seurauksena matkalla sairaalaan. Puukottajat pakenivat paikalta. Mi-
kään ryhmä ei ottanut vastuuta puukotuksesta.418 
 

 

6. Puntmaan osavaltio: Nugaalin ja Barin maakunnat 
 

 31.12.2018. Puntmaan klaanijohtajat valitsivat osavaltiolle uuden 66-jäsenisen parlamentin 
joulukuun lopussa. Parlamentaarikkojen joukossa on vain yksi nainen. Edustajista yli 40 on 
ensikertalaisia. Uuden parlamentin on määrä valita tammikuun alkupuolella uusi parlamentin 
puhemies ja osavaltion presidentti. Nyt valittu parlamentti on viides vuonna 1998 tapahtu-
neen hallintoalueen perustamisen jälkeen.419  
 

 8.1.2019. Puntmaan parlamentti valitsi 8.1.2019 osavaltion uudeksi presidentiksi Said Ab-
dullahi Mohamed ”Danin”. Hän voitti äänestyksen toisella kierroksella entisen tiedustelu-
palvelun johtajan kenraali Asad Osman Diyanon. Dani toimi 2014 liittovaltion hallituksessa 
suunnittelu- ja kansainvälisen yhteistyön ministerinä.420 Uudeksi varapresidentiksi valittiin 
Ahmed Elmi Osman Karash.421  
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 13.1.2019. Puntmaan presidentiksi valittu Said Abdullahi Dani ja varapresidentti Ahmed 
Elmi Osman alias Karash astuivat virallisesti tehtäviinsä tammikuun puolivälissä.422 Viralli-
set virkaanastujaisjuhlallisuudet pidettiin 26.1.2019 ja niihin osallistui myös liittovaltion presi-
dentti Mohamed Abdullahi Farmajo. Farmajo esiintyi tilaisuudessa sovinnollisesti ja ilmoitti 
olevansa valmis yhteistyöhön kaikkien osavaltioiden poliittisen johdon kanssa. Hän myös 
pyysi ja sanoi antavansa anteeksi aiemmat erimielisyydet.423 
 

 28.5.2019. Puntmaa keskeytti toukokuun lopussa kaiken yhteistyön liittovaltion hallinnon 
kanssa. Puntmaan hallinnon mukaan syynä olivat resurssien jakoa koskevat kiistat. Puntmaa 
syytti liittovaltiota myös siitä, ettei se ole toteuttanut vaadittuja ja sovittuja uudistuksia. Punt-
maa syytti lisäksi liittovaltiota yhteistyön puutteista.424  
 

 

6.1. Nugaal 
 

 

6.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

6.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

6.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

6.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

6.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 25.12.2018. Puntmaan turvallisuusviranomaiset kielsivät joulukuun lopulla kaikkien rekiste-
röimättömien aseiden käytön Garowessa. Kielto liittyy osavaltiossa 8.1.2018 pidettäviin pre-
sidentinvaaleihin. Garoween toimitettiin lisää turvallisuusjoukkoja vaalien onnistumisen tur-
vaamiseksi.425  
 

 

6.2 Bari 
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6.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

6.2.2 Al-Shabaabin/ISISI-järjestön tekemät, tai niiden tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset 

ja teloitukset; järjestöjen asettamat rangaistukset: 
 

 4.2.2019. Dubailaisen satamaoperaattorin johtaja ammuttiin helmikuun alussa kuoliaaksi 
Bosassossa. Hänet ampui kalastajaksi pukeutunut mies. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vas-
tuussa ampumisesta.426  
 
 

6.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia/ISIS-järjestöä vastaan: 
 

 26.12.2018. Ainakin seitsemän ISIS-järjestön taistelijaa sai joulukuun lopussa surmansa 
Puntmaan turvallisuusjoukkojen tekemässä sotilasoperaatiossa Qandalan kaupungissa.427 
 

 12.2.2019. Puntmaan turvallisuusjoukot toteuttivat turvallisuusoperaation ISIS-järjestöä vas-
taan Bosasson kaupungin pohjoispuolella. Turvallisuusjoukkojen raportoitiin tuhonneen 
useita järjestön tukikohtia ja pidättäneen useita henkilöitä, joiden oletettiin olevan liittymässä 
järjestön riveihin.428  
 

 17.2.2019. Puntmaan turvallisuusjoukot aloittivat helmikuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin 
vastaisen operaation Bosasson lähistöllä sijaitsevalla vuoristoalueella, missä järjestöllä 
on ollut piilopaikkoja. Turvallisuusjoukot ottivat haltuunsa al-Shabaabilta Warbadin ja Ge-
bidheerin alueet. Tietoja mahdollisista taisteluista ja niissä aiheutuneista kuolonuhreista tai 
haavoittuneista ei ollut saatavilla.429 
 

 24.3.2019. Puntmaan turvallisuusjoukot ilmoittivat maaliskuun loppupuolella surmanneensa 
19 al-Shabaabin taistelijaa sotilasoperaatiossa Galgalan vuoristossa. Lisäksi vähintään yh-
tä monen raportoitiin haavoittuneen. Operaatio kohdistui järjestön piilopaikkoihin al-Madow -
vuoristoalueella, joita ovat Madarshoon, Karin, Xagarood, Mariidle ja Diindigle.430 
 

 

6.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia/ISIS-järjestöä vastaan: 
 

 18.12.2018. Yhdysvaltain ilmavoimat iskivät joulukuun puolivälin jälkeen al-Shabaabia vas-
taan Miralen kylässä, joka sijaitsee n. 28 kilometriä Bosassosta itään. Ilmaiskussa sai 
surmansa uutislähteiden mukaan kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa. Siviiliuhreista ei ole 
mainintaa.431 
 

 14.4.2019. Oletettavasti amerikkalaisen lennokin tekemä isku surmasi huhtikuun puolivälissä 
ISIS-järjestön Somalian haaran varajohtaja Abdihakim Mohamed Ibrahiin, alias Dhoqo-
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bin. Isku tehtiin Hiriron kylän lähellä Hol Anodin ja Hiriron (Xiriiro) kylien välisellä maan-
tiellä Dhoqobia kuljettanutta ajoneuvoa vastaan. Ajoneuvossa oli Dhoqobin ohella toinen 
henkilö, joka myös sai surmansa. Hänen henkilöllisyytensä ei ole tiedossa. Dhoqobia pidet-
tiin ISIS-järjestön Somaliassa toimivaa haaraa johtavan Abdulqadir Muminin oikeana käte-
nä. ISIS-järjestön on raportoitu menettäneen alueita al-Shabaabille, joka on taistellut ISISiä 
vastaan. ISISillä arvioidaan olevan 200 - 300 taistelijaa Somaliassa.432 
 

 28.4.2019. Yhdysvallat ja Puntmaan viranomaiset ilmoittivat huhtikuun lopussa että Yhdys-
valtain ilmavoimat tekivät Golis-vuoristossa Iskushubaninn alueella iskun al-Shabaabia ja 
ISIS-järjestöä vastaan. Neljään tukikohtaan tehdyissä iskuissa sai surmansa amerikkalais-
lähteiden mukaan kolme ISIS-taistelijaa. Puntmaalaisten lähteiden mukaan iskussa olisi 
saanut surmansa useita taistelijoita molemmista järjestöistä. Amerikkalaislähteen mukaan 
iskut eivät aiheuttaneet siviilivahinkoja.433 
 

 6.5.2019. Oletettavasti amerikkalainen lennokki teki toukokuun alkupuolella Gacan alueella 
n. 75 kilometriä Bosassosta länteen ISISin vastaisen iskun. Iskussa sai Puntmaan armei-
jan mukaan surmansa useita ISIS-taistelijoita. Siviiliuhreista ei ole viitteitä.434 
 

 9.5.2019. Yhdysvallat ilmoitti toukokuun alkupuolella tehneensä Golis-vuoriston alueella 
ISIS-järjestön vastaisen ilmaiskun. Iskussa sai amerikkalaislähteiden mukaan surmansa 13 
ISIS-taistelijaa. Isku ei aiheuttanut lähteiden mukaan siviiliuhreja.435 
 

 23.5.2019. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä toukokuun loppupuolella ilmaiskun Golis-
vuoriston alueella ISIS-järjestöä vastaan. Iskussa sai surmansa kaksi ISIS-taistelijaa. Huh-
tikuun puolivälin jälkeen Yhdysvallat on tehnyt viisi ISISin vastaista ilmaiskua.  Yhdysvallat 
on arvioinut järjestöllä olevan 150 taistelijaa.436 
 

 26.5.2019. Ainakin kolmen al-Shabaabin taistelijan raportoitiin saaneen surmansa toukokuun 
loppupuolella Golis-vuoriston alueella amerikkalaisten tekemässä al-Shabaabin vastaises-
sa ilmaiskussa. Amerikkalaisten mukaan iskusta ei aiheutunut siviilitappioita.437 
 
 

6.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 9.12.2018. Kaksi tuntematonta aseistautunutta miestä ampui joulukuun alkupuolella Bosas-
sossa kuoliaaksi nuoren miehen. Ampujat pakenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen 
saapumista. Tekijöistä tai heidän motiiveistaan ei ole tietoa.438 
 

 12.12.2018. Bosassossa toimivan Daljir Radion johtaja Ahmed Sheikh Mohamed ”Tall-
man” selvisi täpärästi häntä vastaan joulukuun puolivälin alla tehdystä murhayrityksestä. 
Ahmed Sheikh Mohamed oli poistumassa radion toimituksesta Bosassossa, kun puntmaa-
lainen poliisi ampui häntä kohti useita laukauksia. Ampujan kerrottiin huutaneen, että miksi 
Ahmed Sheikh Mohamed on kritisoinut ohjelmissaan Asad Osman Abdullahi Diyaanaa. 
Diyaana on Puntmaan presidenttiehdokkaana, mutta toimi aiemmin Puntmaan turvallisuus-
joukkojen komentajana. Ampujaa ei ole pidätetty. Somalian toimittajaliitto on esittänyt huo-
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lensa työtään tekeviä toimittajia kohtaan tehdyistä uhkauksista ja väkivallasta. Toimittajat yli 
rajojen - järjestön mukaan kaksi muuta poliisia uhkasi surmata Ahmed Sheikh Mohamedin 
kolme päivää ensimmäisen yrityksen jälkeen. Järjestö kehotti Puntmaan viranomaisia pidät-
tämään toimittajan murhaamista yrittäneen poliisin sekä rankaisemaan toimittajaa uhkaillutta 
kahta poliisia.439 
 

 17.12.2018. ISIS-järjestö ilmoitti hyökänneensä joulukuun puolivälin jälkeen B’ir Miralin alu-
eella Qandalan lounaispuolella al-Shabaabia vastaan. ISISin oman ilmoituksen mukaan 
yhteenotossa surmattiin 14 al-Shabaabin taistelijaa.440   
 

 23.12.2018. Ainakin kaksi poliisia sai surmansa joulukuun loppupuolella Bosassossa, kun 
tuntemattomat miehet heittivät käsikranaatin Biyo Kululen poliisiasemalle. Mikään ryhmä 
ei ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia tai ISIS-järjestöä.441 
 

 28.1.2019. Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön taistelijoiden välille puhkesi tammikuun lopulla 
kiivaita taisteluita Bosasson pohjoisosassa. Taistelut alkoivat al-Shabaabin hyökättyä ISIS-
kohteita vastaan Miralen alueella n. 70 kilometriä Bosassosta pohjoiseen. Taistelu kesti 
noin tunnin ajan. Taisteluiden aiheuttamista tappioista ei ole tietoja.442  
 

 29.1.2019. Puntlandin turvallisuusjoukkoja vastaan tehtiin tammikuun lopulla Biyo Kululin 
kylässä Bosasson kaupungissa käsikranaattihyökkäys. Turvallisuusjoukot pidättivät useita 
iskusta epäiltyjä henkilöitä. Iskun aiheuttamista vahingoista tai tekijöistä ei ole uutislähteissä 
mainintoja.443 
 

 1.2.2019. Al-Shabaab on kiihdyttänyt hyökkäyksiä ISIS-järjestöä vastaan Barin maakunnan 
vuoristoisella seudulla. Järjestö otti ISISiltä haltuunsa alueen el-Miraalesta, jossa sijaitsee 
keskeinen vedenottopaikka. Al-Shabaab sai haltuunsa lisäksi Dhadaarin kylän sekä She-
baabin kylän Qandalan eteläpuolelta.  ISIS on joutunut vetäytymään yhä etäämmälle vuo-
ristoon. Taisteluiden oletettiin jatkuvan. Taistelut saattavat pitkittyä vuoristoseudulla, mikäli 
ISIS päätyy noudattamaan sissitaktiikkaa al-Shabaabia vastaan. Eniten jatkuvasta väkival-
lasta kärsivät paikalliset siviilit. Molemmat osapuolet ovat yrittäneet vakuuttaa paikallista vä-
estöä puolelleen. Paikallisten on kuitenkin vaikea tehdä eroa sen välillä, kuka on al-
Shabaabista ja kuka ISIS-järjestöstä.444 
 

 12.2.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat helmikuun puolivälin alla kuoli-
aaksi tunnetun liikemiehen. Kaksi aseistautunutta miestä ampui Salad Abdi Ukash - nimi-
sen miehen Bosassossa hänen tultuaan moskeijasta Isha-rukouksesta. Ampujien onnistui 
paeta paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Tekijöistä ja heidän motiiveistaan ei 
ole tietoa.445 
 

 2.3.2019. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen maaliskuun alussa ISIS-järjestöltä kolme tuki-
kohtaa. Niiden joukossa oli ISISin suurin tukikohta Dasaan alueella. Haltuunottoa edelsi 
päiviä kestäneet taistelut. Yhteenotoista aiheutuneiden kaatuneiden lukumäärästä ei ole tar-
kempaa tietoa.446 
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 9.3.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat maaliskuun alkupuolella kuoliaak-
si tunnetun ja arvostetun klaaninvanhimman Sulttaani Bashir Musa Konten. Hänet ammut-
tiin hänen ollessa bosassolaisessa moskeijassa rukoilemassa. Ampujan onnistui paeta pai-
kalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Tekijästä ja motiivista ei ole mitään tietoja.447 
 

 11.4.2019. Ainakin kuuden sotilaan raportoitiin haavoittuneen huhtikuun puolivälin alla Bo-
sassossa, kun Puntmaan poliisipäällikköä Hussein Ali Mohamedia kuljettanutta ajoneuvoa 
vastaan tehtiin kauko-ohjattu tienvarsipommi-isku. Poliisipäällikkö selvisi iskusta vahingoit-
tumatta. Haavoittuneet olivat hänen henkivartijoitaan. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta 
pommin asettamisesta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.448  
 

 24.4.2019. Barin maakunnan kuvernöörin Yusuf Mohamed Wacaysin ajoneuvoa vastaan 
tehtiin huhtikuun loppupuolella kauko-ohjattu autopommi-isku Bosassossa. Räjähdyksessä 
haavoittui neljä sotilasta. Wacays ei itse ollut ajoneuvossa räjähdyshetkellä. Mikään ryhmä ei 
ottanut vastuuta iskusta, mutta tekijäksi epäillään al-Shabaabia tai ISIS-järjestöä.449 
 

 11.5.2019. Ainakin 11 ihmisen raportoitiin haavoittuneen toukokuun puolivälin alla Bosas-
sossa kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähdyksessä. Haavoittuneiden joukossa oli yksi 
tuomari, sotilaita ja siviileitä. Oletettavasti iskun kohteena oli Barin oikeuden tuomarin ajo-
neuvo. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta tekijäksi epäillään al-Shabaabia.450  
 

 31.5.2019. Puntmaan viranomaisten mukaan 800 somalimaalaista sotilasta karkasi touko-
kuun lopussa Bali Bushin alueella Somalimaan armeijasta ja antautui Puntmaan hallinnolle. 
Antautuminen tapahtui sen jälkeen kun somalimaalaisten joukkojen komentaja Hayle Haji 
kieltäytyi hyökkäämästä Puntmaan hallinnolle kuuluvaan Qardhon kaupunkiin.  Antautumi-
nen tapahtui viikko sen jälkeen, kun somalimaalaiset joukot olivat iskeneet Puntmaan ope-
tusministerin saattueeseen samalla alueella. Iskussa sai surmansa kuusi ihmistä. Tilanne 
Somalimaan ja Puntmaan välillä Sanaagin alueella on ollut kireä. Molemmat osapuolet ovat 
keskittäneet viimeisen kuukauden aikana joukkojaan Hadaftimon kaupungin läheisyyteen ja 
käyttäneet vastakkainasettelua kiihdyttävää retoriikkaa. Paikallinen väestö pelkää tilanteen 
eskaloituvan väkivallaksi.451  
 
  

7. Soolin ja Sanaagin maakunnat  
 
 
7.1 Sool 
 
 

7.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
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7.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

7.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

7.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

7.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 17.5.2019. Somalimaan poliisi ampui toukokuun puolivälissä Las’anodissa yksityisen Bulsho-
tv-aseman toimittajaa Abdirahman Keyse Tungubia. Poliisi yritti ensin pidättää Tungubin, 
mutta hänen seurassaan olleiden toimittajaystävien kyseenalaistettua pidätys poliisi ampui 
Tungubia jalkaan. Tungub pidätettiin, eikä tiedossa ole onko hän saanut ampumahaavaan 
hoitoa. Hänen ei myöskään ole annettu tavata ketään. Pidätyksen syytä ei ole mainittu.452 

 

 

7.2 Sanaag  
 
 

7.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

7.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

7.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

7.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

                                                
452

 Mareeg.com 17.5.2019. 
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7.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 17.3.2019. Puntmaan ja Somalimaan raportoitiin maaliskuun puolivälissä toimittaneen jouk-
koja Sanaagin maakunnassa Hadaftimon kaupungin läheisyyteen. Puntmaa on siirtänyt 
taistelijoita Galgalan vuoristoalueelta, missä sen joukot ovat taistelleet al-Shabaabia vas-
taan. Tilanne alueella on jännittynyt ja vaarana on uusien taisteluiden puhkeaminen. Sodan 
puhkeaminen hallintoalueiden välillä voisi mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset niin 
al-Shabaabille kuin ISIS-järjestöllekin.453 
  

 30.4.2019. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat huhtikuun lopussa Yagorin ky-
lässä kaksi Somalimaan armeijan komentajaa kuoliaaksi.454 Somalimaan presidentti Muse 
Bihi Abdi julisti kolmeen piirikuntaan (Erigavo, el-Afweyn ja Gar Adag) Soolin ja Sanagin 
maakunnassa kolme kuukautta kestävän poikkeustilan. Alueella on esiintynyt klaanien väli-
siä väkivaltaisuuksia, minkä seurauksena turvallisuusjoukoilla on ollut vaikeuksia toimia siel-
lä.455 
 

 2.5.2019. Joukko kiukkuisia naisia ja lapsia järjesti toukokuun alussa Badhanin kaupungis-
sa seksuaalista väkivaltaa vastustavan mielenosoituksen. Kaupungissa oli aiemmin joukko-
raiskattu 9-vuotias tyttö, joka oli sairaalassa kriittisessä tilassa. Raiskaajia ei ole toistaiseksi 
saatu kiinni.456  

 

 

8. Somalimaa: Awdal; Togdheer ja Woqooyi Galbeed 

 

8.1 Awdal 
 

8.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

 

8.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

                                                
453

 Allgalgaduud Media 17.3.2019. 
454

 Halbeeg News 30.4.2019. 
455

 Hornglobe 1.5.2019. 
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 Mareeg.com 2.5.2019. 
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8.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.2 Togdheer 
 

8.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

8.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

8.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
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8.3 Woqooyi Galbeed 

 

8.3.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja 

vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

8.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset; 

järjestön asettamat rangaistukset: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

8.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 
 

8.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan: 
 

 Ei raportoituja tapahtumia. 
 

 

8.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset: 
 

 14.4.2019. Hargeisan eteläpuolella sijaitsevassa Salahleyn kaupungissa tuhottiin huhti-
kuun puolivälissä yksi linkkitorni. Torni tuhoutui oletettavasti ilmaiskussa. Kohde sijaitsee n. 
23 kilometriä Etiopian rajasta ja 55 kilometriä Hargeisasta etelään. Iskun tekijästä ei ole tie-
toa. Isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Yhdysvallat on tehnyt useita ilmaiskuja Somalian 
etelä- ja keskiosissa. Tiettävästi Somalimaassa ei ole tehty aiemmin yhtään ilmaiskua.457 
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 Goobjoog News 14.4.2019.  
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9. Lähteet:  

 

Al-Jazeera: 

 

 4.2.2019. Car bomb attack in Somalia's Mogadishu kills at least 11 people. 
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/car-bomb-attack-somalia-mogadishu-kills-people-
190204092000574.html (käyty 4.2.2019). 
 

 

Allgalgaduud Media:  
 

 31.5.2019. Somali electoral college shot dead in Mogadishu.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/31/somali-electoral-college-shot-dead-in-mogadishu/ 
(käyty 2.6.2019). 
 

 29.5.2019 a). US-backed troops accused of targeting civilian homes in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/29/us-backed-troops-accused-of-targeting-civilian-
homes-in-somalia/ (käyty 31.5.2019). 
 

 29.5.2019 b). Deadly explosion hits military vehicle in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/29/deadly-explosion-hits-military-vehicle-in-somalia/ 
(käyty 31.5.2019). 
 

 27.5.2019 a). Somali well-known elder shot dead in Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/somali-well-known-elder-shot-dead-in-mogadishu/ 
(käyty 28.5.2019). 
 

 27.5.2019 b). US says 3 Al Shabaab killed in new strike in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/us-says-3-al-shabaab-killed-in-new-strike-in-
somalia/ (käyty 28.5.2019). 
 

 27.5.2019 c). Deadly strike hits Al Shabaab base in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/deadly-strike-hits-al-shabaab-base-in-somalia/ (käy-
ty 28.5.2019). 
 

 26.5.2019. Deadly assault hits KDF base in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/26/deadly-assault-hits-kdf-base-in-somalia/ (käyty 
28.5.2019). 
 

 17.5.2019. Somali militants raid on military base near border town.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/17/somali-militants-raid-on-military-base-near-border-
town/ (käyty 19.5.2019). 
 

 16.5.2019. Deadly clash kills 8 people in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/16/deadly-clash-kills-8-people-in-somalia/ (käyty 
17.5.2019). 
 

 15.5.2019. Somali military says 14 Al Shabaab killed in fighting. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/15/somali-military-says-14-al-shabaab-killed-in-fighting/ 
(käyty 15.5.2019). 
 

 14.5.2019. Somalia: Four killed in Mogadishu suicide axplosion. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/car-bomb-attack-somalia-mogadishu-kills-people-190204092000574.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/car-bomb-attack-somalia-mogadishu-kills-people-190204092000574.html
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/31/somali-electoral-college-shot-dead-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/29/us-backed-troops-accused-of-targeting-civilian-homes-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/29/us-backed-troops-accused-of-targeting-civilian-homes-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/29/deadly-explosion-hits-military-vehicle-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/somali-well-known-elder-shot-dead-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/us-says-3-al-shabaab-killed-in-new-strike-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/us-says-3-al-shabaab-killed-in-new-strike-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/27/deadly-strike-hits-al-shabaab-base-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/26/deadly-assault-hits-kdf-base-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/17/somali-militants-raid-on-military-base-near-border-town/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/17/somali-militants-raid-on-military-base-near-border-town/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/16/deadly-clash-kills-8-people-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/15/somali-military-says-14-al-shabaab-killed-in-fighting/
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http://www.allgalgaduud.net/2019/05/14/somalia-four-killed-in-mogadishu-suicide-explosion/ 
(käyty 14.5.2019). 
 

 13.5.2019 a). Somalia: KDF base comes under Al Shabaab attack. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/13/somalia-kdf-base-comes-under-al-shabaab-attack/  
(käyty 13.5.2019).  
 

 13.5.2019 b). Somali militants clash with AU troops near Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/13/somali-militants-clash-with-au-troops-near-
mogadishu/ (käyty 13.5.2019). 
 

 13.5.2019 c). Somali police soldier shot dead on Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/13/somali-police-soldier-shot-dead-in-mogadishu/ (käy-
ty 13.5.2019). 
 

 12.5.2019. Al-Shabab claims death of Turkish national after bomb explosion.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/12/al-shabab-claims-death-of-turkish-national-after-
bomb-explosion/ (/käyty 12.5.2019). 

 

 11.5.2019. Somali police arrest Al Shabaab suspect after bomb attack. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/11/somali-police-arrest-al-shabaab-suspect-after-
bomb-attack/  (käyty 12.5.2019). 

  

 10.5.2019. African Union troops hit by explosion in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/10/african-union-troops-hit-by-explosion-in-somalia/ 
(käyty 12.5.2019). 
 

 9.5.2019. US air raid kills 13 IS fighters in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/09/us-air-raid-kills-13-is-fighters-in-somalia/ (käyty 
10.5.2019). 
 

 8.5.2019 a). Somali soldier arrested for civilian killing in Mogadishu.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/08/somali-soldier-arrested-for-civilian-killing-in-
mogadishu/ (käyty 10.5.2019). 
 

 8.5.2019 b). Somalia’s Jubaland military declares war on Al Shabaab. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/08/somalias-jubaland-military-declares-war-on-al-
shabaab/ (käyty 10.5.2019). 
 

 7.5.2019 a). Somalia: Four Al-Shabab militants arrested in Mogadishu.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/07/somalia-four-al-shabab-militants-arrested-in-
mogadishu/ (käyty 7.5.2019). 
 

 7.5.2019 b). Somalia’s Al Shabaab attacks Kenyan forces near border town. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/07/somalias-al-shabaab-attacks-kenyan-forces-near-
border-town/ (käyty 10.5.2019). 
 

 6.5.2019. Deadly strike hits Islamic State fighters in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/06/deadly-strike-hits-islamic-state-fighters-in-somalia/ 
(käyty 6.5.2019). 
 

 5.5.2019 a). Somali army forces come under Al Shabaab attack. 

http://www.allgalgaduud.net/2019/05/14/somalia-four-killed-in-mogadishu-suicide-explosion/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/13/somali-police-soldier-shot-dead-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/12/al-shabab-claims-death-of-turkish-national-after-bomb-explosion/
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http://www.allgalgaduud.net/2019/05/10/african-union-troops-hit-by-explosion-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/09/us-air-raid-kills-13-is-fighters-in-somalia/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/08/somali-soldier-arrested-for-civilian-killing-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/08/somali-soldier-arrested-for-civilian-killing-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/07/somalia-four-al-shabab-militants-arrested-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/07/somalia-four-al-shabab-militants-arrested-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/07/somalias-al-shabaab-attacks-kenyan-forces-near-border-town/
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http://www.allgalgaduud.net/2019/05/06/deadly-strike-hits-islamic-state-fighters-in-somalia/
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http://www.allgalgaduud.net/2019/05/05/somali-army-forces-come-under-al-shabaab-attack/ 
(käyty 5.5.2019). 

 

 5.5.2019 b). US air raid kills 16 Al Shabaab in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/05/us-air-raid-kills-16-al-shabaab-in-somalia/ (käyty 
5.5.2019). 
 

 5.5.2019 c). Bomb blast hits civilian bus near Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/05/bomb-blast-hits-civilian-bus-near-mogadishu/ (käyty 
5.5.2019). 
 

 5.5.2019 d). Somali forces seize cache of explosives after operation. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/05/somali-forces-seize-cache-of-explosives-after-
operation/ (käyty 5.5.2019). 
 

 4.5.2019. Deadly shooting kills six, mostly children in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/04/deadly-shooting-kills-six-mostly-children-in-somalia/ 
(käyty 5.5.2019). 
 

 3.5.2019. Heavy clash erupts as armed militias fight against Al Shabaab in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/03/heavy-clash-erupts-as-armed-militias-fight-against-
al-shabaab-in-somalia/ (käyty 3.5.2019). 
 

 2.5.2019. Deadly blast hits civilian bus in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/02/deadly-blast-hits-civilian-bus-in-somalia/ (käyty 
2.5.2019). 
 

 1.5.2019 a). Somali soldiers hit by explosion in Balad town.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/01/somali-soldiers-hit-by-explosion-in-balad-town/ (käy-
ty 1.5.2019). 
 

 1.5.2019 b). Somali forces seize key town from Al Shabaab. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/05/01/somali-forces-seize-key-town-from-al-shabaab/ 
(käyty 1.5.2019). 
 

 30.4.2019. Deadly attack kills 1, leaves six injured in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/30/deadly-attack-kills-1-leaves-six-injured-in-somalia/ 
(käyty 30.4.2019). 
 

 27.4.2019. Somali forces foil bomb attack in Bardhere town. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/27/somali-forces-foil-bomb-attack-in-bardhere-town/ 
(käyty 28.4.2019). 
 

 25.4.2019 a). Somali militants attack on African Union base.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/25/somali-militants-attack-on-african-union-base/ (käyty 
25.4.2019). 
 

 25.4.2019 b). Somalia: Two soldiers hurt in bomb explosion.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/25/somalia-two-soldiers-hurt-in-bomb-explosion/ (käyty 
25.4.2019). 
 

 24.4.2019 a). Somalia: Six AU soldiers killed in bomb attack - Al Shabaab. 

http://www.allgalgaduud.net/2019/05/05/somali-army-forces-come-under-al-shabaab-attack/
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http://www.allgalgaduud.net/2019/04/24/somalia-six-au-soldiers-killed-in-bomb-attack-al-
shabaab/ (käyty 25.4.2019) 
 

 24.4.2019 b). Somalia: Four soldiers injured in explosion in Bosaso.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/24/somalia-four-soldiers-injured-in-explosion-in-bosaso/ 
(käyty 25.4.2019). 

 

 18.4.2019. Somalia: 16-years-old man tied up and given 100 lashes by Al Shabaab. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/18/somalia-16-years-old-man-tied-up-and-given-100-
lashes-by-al-shabaab/ (käyty 18.4.2019). 

 

 17.4.2019 a). Somali spy officer survives bomb attack in Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/17/somali-spy-officer-survives-bomb-attack-in-
mogadishu/ (käyty 17.4.2019). 
 

 17.4.2019 b). Somali road bomb kills 15 Kenyan soldiers in Madharan - Al Shabaab.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/17/somali-road-bomb-kills-15-kenyan-soldiers-in-
madharan-al-shabaab/ (käyty 17.4.2019). 

 

 15.4.2019. Somalia: Deadly shooting kills 3 people near Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/15/somalia-deadly-shooting-kills-3-people-near-
mogadishu/ (käyty 15.5.2019). 
 

 14.4.2019 a). Six dead after clashes with security forces in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/14/six-dead-after-clashes-with-security-forces-in-
somalia/ (käyty 14.4.2019). 
 

 14.4.2019 b). Ethiopian troops hit by explosion in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/14/ethiopian-troops-hit-by-explosion-in-somalia/ (käyty 
14.4.2019). 
 

 13.4.2019. Somalia: Deadly clash flares up amid ongoing unrest in Mogadishu. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/13/somalia-deadly-clash-flares-up-amid-ongoing-
unrest-in-mogadishu/ (käyty 14.4.2019). 
 

 12.4.2019. US strike kills two Al Shabaab in Somalia. 
http://www.allgalgaduud.net/2019/04/12/us-strike-kills-two-al-shabaab-in-somalia/ (käyty 
14.4.2019). 
 

 11.4.2019. Somalia: Six hurt as blast hits police vehicle in Bosaso. 
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 7.1.2019. Two killed in bomb attack on Somali, AU forces near Mogadishu. (käyty 9.1.2019). 
 

 6.1.2019. African Union says 20 Al Shabaab killed in Somalia. (käyty 6.1.2019).  
 

 5.1.2019. Ugandan troops hit by explosion in Somalia. (käyty 5.1.2018).  
 

 4.1.2019 a). Somali Islamists kill police boss in Mogadishu. (käyty 4.1.2018).  
 

 4.1.2019 b). Foreign Jihadists hunted down and killed in Somalia. (käyty 4.1.2019).  
 

 31.12.2018. Somali military official shot dead in Mogadishu. (käyty 2.1.2019).  
 

 30.12.2018 a). Somalia says kills 30 al-Shabaab militants. (käyty 2.1.2019).  
 

 30.12.2018 b). Daedly attack on army base kills 20 in Somalia. (käyty 2.1.2019). 
 

 28.12.2018. Somalia: Deadly explosion kills 2 in Baladweyne. (käyty 2.1.2019).  
 

 27.12.2018. Burundian soldiers hit by explosion in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 26.12.2018. Deadly fighting kills 7 Islamic State fighters in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 25.12.2018 a). Four al-Shabab fighters killed in Somalia. (käyty 2.1.2018).  
 

 25.12.2018 b). Somalia: Civil servant shot dead in Mogadishu. (käyty 2.1.2019).  
 

 24.12.2018. Death toll rises to 26 in weekend blasts in Somalia capital. (käyty 2.1.2019).  
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 23.12.2018 a). Two killed in bomb attack on police station in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 23.12.2018 b). Al Shabaab clash with Islamic State near Kenyan border town. (käyty 
2.1.2019).  
 

 22.12.2018. Death toll rises 15 after suicide explosion in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 21.12.2018. Dozens killed in bomb attack on Ethiopian army vehicle in Somalia. (käyty 
2.1.2018).  
 

 20.12.2018. US self-defence airstrikes in Somali kill 11 al-Shabab. (käyty 2.1.2019).  
 

 17.12.2018. ISIS claims clashes with Shabaab in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 12.12.2018 a). Ethiopian forces clash with Al Shabaab. (käyty 2.1.2019). 
 

 12.12.2018 b). NUSOJ: Radio journalist survives shooting attack. (käyty 2.1.2019). 
 

 12.12.2018 c). Somalia’s Al Shabaab executes 3 men in Lower Shabelle. (käyty 2.1.2019).  
 

 11.12.2018. Somali forces open fire on protesters in Baidoa town. (käyty 2.1.2019).  
 

 10.12.2018. US Airstrike Outside Somalia’s Capital Kills 4 Al-Shabab. (käyty 2.1.2019). 
 

 9.12.2018 a). Daedly explosion kills 3 soldiers near Mogadishu. (käyty 2.1.2019).  
 

 9.12.2018 b). Somalia: Six Al-Shabaab militants killed, one captured in operation. (käyty 
2.1.2019). 
 

 7.12.2018. Somali Islamists detain 15 over US self-defense strike. (käyty 2.1.2018).  
 

 6.12.2018 a). Somalia: Five killed in Al Shabaab attack near Kenyan border. (käyty 
2.1.2019).  
 

 6.12.2018 b). Deadly attack kills 7 military soldiers near Mogadishu. (käyty 2.1.2019). 
 

 5.12.2018 a). US, Somali forces raid on Al Shabaab base in Awdhegle town. (käyty 
2.1.2019).  
 

 5.12.2018 b). US Strike kills 4 Al Shabaab in Somalia. (käyty 2.1.2019).  
 

 2.12.2018 a). Somalia: US military says attack kills nine al-Shabaab fighters. (käyty 
2.1.2019). 
 

 2.12.2018 b). Somala: 1 killed by car bomb in Mogadishu. (käyty 2.1.2019). 
 
 

AP News:  

 

 23.5.2019. Suicide car bomb kills at least 9 in Somalia’s capital.  
https://www.apnews.com/124b7ab0dc94401d85bfc17305b9f3ef (käyty 23.5.2019.  
 

https://www.apnews.com/124b7ab0dc94401d85bfc17305b9f3ef
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 1.3.2019. The Latest: Siege in Somali capital ends, attackers killed. 
https://www.apnews.com/921b268f272c43ef876fc1d001d0da6f (käyty 1.3.2019). 
 

 31.1.2019. US says airstrike kills 24 al-Shabab extremists in Somalia 
https://www.apnews.com/4d00f73408304a16bd480b2d4319ff8b (käyty 31.1.2019). 
 

 

Garowe Online:  
 

 30.5.2019. Kenyan forces repel militants’ attack on military base in Somalia.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-forces-repel-militants-attack-on-
military-base-in-somalia (käyty 31.5.2019). 
 

 20.5.2019. Twin bomb blasts rattle Somalia’s capital Mogadishu. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/twin-bomb-blasts-rattle-somalias-capital-
mogadishu (käyty 20.5.2019). 
 

 17.5.2019. Two soldiers, 7 militants killed in attack on military base in Somalia. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-soldiers-7-militants-killed-in-attack-on-
military-base-in-somalia (käyty 19.5.2019). 
 

 7.5.2019 a). Four soldiers killed, officers hurt in Al-Shabab battle in Somalia. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/four-soldiers-killed-officers-hurt-in-al-
shabab-battle-in-somalia (käyty 7.5.2019). 
 

 7.5.2019 b). US launches airstrike in Somalia after troops come under attack. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/us-launches-airstrike-in-somalia-after-
troops-come-under-attack (käyty 7.5.2019). 
 

 18.4.2019. Gunmen kill 5 members of the same family in Somalia.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/gunmen-kill-five-members-of-the-same-
family-in-somalia (käyty 18.4.2019). 

 

 4.4.2019. Suspected US airstrike hits civilian bus in southern Somalia.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/suspected-us-airstrike-hits-civilian-bus-in-
southern-somalia (käyty 8.4.2019). 
 

 3.4.2019. Somalia army foils ‘major terror attack’ on Mogadishu.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-army-foils-major-terror-attack-on-
mogadishu (käyty 3.4.2019). 

 

 31.3.2019 a). Al-Shabaab executes four men for spying in Somalia.  
http://www.allgalgaduud.net/2019/03/30/somalias-popular-tv-comes-under-attack-in-
mogadishu/ (käyty 1.4.2019). 
 

 31.3.2019 b). Somalia: Mogadishu mayor declares operations to curb rising insecurity. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-mogadishu-mayor-declares-
operations-to-curb-rising-insecurity (käyty 1.4.2019). 
 

 28.3.2019. Somalia: Car bomb kills 15 at Mogadishu restaurant.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-12-at-mogadishu-
restaurant (käyty 29.3.2019). 

https://www.apnews.com/921b268f272c43ef876fc1d001d0da6f
https://www.apnews.com/4d00f73408304a16bd480b2d4319ff8b
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-forces-repel-militants-attack-on-military-base-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-forces-repel-militants-attack-on-military-base-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/twin-bomb-blasts-rattle-somalias-capital-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/twin-bomb-blasts-rattle-somalias-capital-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-soldiers-7-militants-killed-in-attack-on-military-base-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-soldiers-7-militants-killed-in-attack-on-military-base-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/four-soldiers-killed-officers-hurt-in-al-shabab-battle-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/four-soldiers-killed-officers-hurt-in-al-shabab-battle-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/us-launches-airstrike-in-somalia-after-troops-come-under-attack
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/us-launches-airstrike-in-somalia-after-troops-come-under-attack
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/gunmen-kill-five-members-of-the-same-family-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/gunmen-kill-five-members-of-the-same-family-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/suspected-us-airstrike-hits-civilian-bus-in-southern-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/suspected-us-airstrike-hits-civilian-bus-in-southern-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-army-foils-major-terror-attack-on-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-army-foils-major-terror-attack-on-mogadishu
http://www.allgalgaduud.net/2019/03/30/somalias-popular-tv-comes-under-attack-in-mogadishu/
http://www.allgalgaduud.net/2019/03/30/somalias-popular-tv-comes-under-attack-in-mogadishu/
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-mogadishu-mayor-declares-operations-to-curb-rising-insecurity
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-mogadishu-mayor-declares-operations-to-curb-rising-insecurity
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-12-at-mogadishu-restaurant
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-12-at-mogadishu-restaurant
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 26.3.2019. Somalia: Car bomb hits Mogadishu as Al-Shabab executes 5 for spying. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-hits-mogadishu-as-al-
shabab-executes-5-for-spying (käyty 27.3.2019). 
 

 25.3.2019. Somalia: Car bomb kills University lecturer, injures 3 in Mogadishu. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-university-lecturer-
injures-3-in-mogadishu (käyty 25.3.2019). 
 

 22.3.2019. Somalia: Car bomb kills a brilliant engineer in Mogadishu.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-a-brilliant-engineer-
in-mogadishu (käyty 25.3.2019). 
 

 19.3.2019. Al-Shabab seizes towns amid failure to pay Somali armed forces.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-seizes-towns-amid-failure-to-pay-
somali-armed-forces (käyty 19.3.2019). 
 

 9.3.2019. Somalia: Gunman kills a respected Elder in Bosaso mosque. 
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-gunman-kills-a-respected-elder-in-
bosaso-mosque 
 

 2.3.2019. Al-Shabaab regains town in Somalia as Kenya pulls troops.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-regains-town-in-somalia-as-
kenya-pulls-troops (käyty 2.3.2019). 
 

 25.2.2019. A 12-year-old girl raped and murdered in Somalia.  
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/a-12-year-old-girl-raped-and-murdered-in-
somalia (käyty 25.2.2019). 
 

 5.2.2019. Top army commanders killed in Somalia explosion.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/top-army-commanders-killed-in-somalia-
explosion (käyty 5.2.2019). 
 

 30.1.2019. Ethiopia military says 35 militants killed in Somalia airstrike. 
https://www.garoweonline.com/en/news/world/africa/ethiopia-military-says-35-militants-killed-
in-somalia-airstrike (käyty 30.1.2019). 
 

 23.1.2019. Somalia: Car bomb outside Mogadishu bank injures 4.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-outside-mogadishu-
bank-injures-4 (käyty 23.1.2019). 
 

 19.1.2019. Somalia: US airstrike kills 52 militants in response to base attack.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-us-airstrike-kills-52-militants-in-
response-to-base-attack (käyty 19.1.2019). 
 

 15.1.2019. Al-Shabaab executes ISL commander in southern Somalia.  
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-executes-isil-commander-in-
southern-somalia (käyty 15.1.2019).  
 

 2.1.2019. KDF kills militants in deadly exchnge gunfire in Somalia. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-army-kills-7-militants-seize-
weapons-in-somalia (käyty 3.1.2018).  

https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-hits-mogadishu-as-al-shabab-executes-5-for-spying
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-hits-mogadishu-as-al-shabab-executes-5-for-spying
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-university-lecturer-injures-3-in-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-university-lecturer-injures-3-in-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-a-brilliant-engineer-in-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-kills-a-brilliant-engineer-in-mogadishu
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-seizes-towns-amid-failure-to-pay-somali-armed-forces
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-seizes-towns-amid-failure-to-pay-somali-armed-forces
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-regains-town-in-somalia-as-kenya-pulls-troops
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-regains-town-in-somalia-as-kenya-pulls-troops
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/a-12-year-old-girl-raped-and-murdered-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/a-12-year-old-girl-raped-and-murdered-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/top-army-commanders-killed-in-somalia-explosion
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/top-army-commanders-killed-in-somalia-explosion
https://www.garoweonline.com/en/news/world/africa/ethiopia-military-says-35-militants-killed-in-somalia-airstrike
https://www.garoweonline.com/en/news/world/africa/ethiopia-military-says-35-militants-killed-in-somalia-airstrike
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-outside-mogadishu-bank-injures-4
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-outside-mogadishu-bank-injures-4
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-us-airstrike-kills-52-militants-in-response-to-base-attack
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-us-airstrike-kills-52-militants-in-response-to-base-attack
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-executes-isil-commander-in-southern-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-executes-isil-commander-in-southern-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-army-kills-7-militants-seize-weapons-in-somalia
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/kenyan-army-kills-7-militants-seize-weapons-in-somalia
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 30.12.2018. Somalia: 8 soldiers, 14 militants killed as Al-Shabab raids army base. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-8-soldiers-14-militants-killed-as-al-
shabab-raids-army-base (käyty 3.1.2018). 
 

 24.12.2018. Somalia: Civil servant killed as Govt executes Al-Shabab bomb expert. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-civil-servant-killed-as-govt-
executes-al-shabab-bomb-expert (käyty 3.1.2019). 
 

 20.12.2018. Two U.S. self defence airstrikes in Somalia kill 11 militants. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-us-self-defense-airstrikes-in-somalia-
kill-11-militants (käyty 3.1.2019). 
 

 15.12.2018. Somalia: RSF calls for Puntland policeman’s arrest for trying to murder journal-
ist. https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-rsf-calls-for-puntland-
policemans-arrest-for-trying-to-murder-journalist (käyty 3.1.2019). 
 

 1.12.2018. Somalia: Car bomb near parliament in capital kills 1, police say. 
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-near-parliament-in-
capital-kills-1-police-say (käyty 3.1.2019).  

 
 

Goobjoog News:  

 

 19.5.2019. 3 school children, passengers survive gun attack in Dharkenley, Mogadishu.  
http://goobjoog.com/english/3-school-children-passengers-survive-gun-attack-in-
dharkenley-mogadishu/ (käyty 19.5.2019). 

 

 18.5.2019. Two soldiers killed, others injured in IED attack in Bay region.  
http://goobjoog.com/english/two-soldiers-killed-others-injured-in-ied-attack-in-bay-region/ 
(käyty 19.5.2019). 

 

 8.5.2019. Yet again, police officer guns down bajaj driver in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/yet-again-police-officer-guns-down-bajaj-driver-in-mogadishu/ 
(käyty 8.5.2019). 

 

 28.4.2019. At least 10 injured in IED blast in the outskirts of Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/at-least-10-injured-in-ied-blast-in-the-outskirts-of-mogadishu/ 
(käyty 28.4.2019). 
 

 22.4.2019. Car bomb explosion at Hodan district, Mogadishu 
http://goobjoog.com/english/car-bomb-explosion-at-hodan-district-mogadishu/ (käyty 
23.4.2019). 
 

 21.4.2019. Roadside bombs targets SNA Convoy in Lower Shabelle region. 
http://goobjoog.com/english/roadside-bombs-targets-sna-convoy-in-lower-shabelle-region/ 
(käyty 23.4.2019) 
 

 18.4.2019. Gunmen shoot dead 5 family members in suspected clan revenge in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/gunmen-shoot-dead-5-family-members-in-suspected-clan-
revenge-in-mogadishu/ (käyty 18.4.2019). 
 

https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-8-soldiers-14-militants-killed-as-al-shabab-raids-army-base
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-8-soldiers-14-militants-killed-as-al-shabab-raids-army-base
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-civil-servant-killed-as-govt-executes-al-shabab-bomb-expert
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-civil-servant-killed-as-govt-executes-al-shabab-bomb-expert
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-us-self-defense-airstrikes-in-somalia-kill-11-militants
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/two-us-self-defense-airstrikes-in-somalia-kill-11-militants
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-rsf-calls-for-puntland-policemans-arrest-for-trying-to-murder-journalist
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-rsf-calls-for-puntland-policemans-arrest-for-trying-to-murder-journalist
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-near-parliament-in-capital-kills-1-police-say
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-car-bomb-near-parliament-in-capital-kills-1-police-say
http://goobjoog.com/english/3-school-children-passengers-survive-gun-attack-in-dharkenley-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/3-school-children-passengers-survive-gun-attack-in-dharkenley-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/two-soldiers-killed-others-injured-in-ied-attack-in-bay-region/
http://goobjoog.com/english/yet-again-police-officer-guns-down-bajaj-driver-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/at-least-10-injured-in-ied-blast-in-the-outskirts-of-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/car-bomb-explosion-at-hodan-district-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/roadside-bombs-targets-sna-convoy-in-lower-shabelle-region/
http://goobjoog.com/english/gunmen-shoot-dead-5-family-members-in-suspected-clan-revenge-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/gunmen-shoot-dead-5-family-members-in-suspected-clan-revenge-in-mogadishu/
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 17.4.2019. Five killed in second car bomb attack in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/five-killed-in-second-car-bomb-attack-in-mogadishu/ (käyty 
17.4.2019). 
 

 15.4.2019. REVEALED: Al-Shabaab mass destruction ahead of Sabiib fall. 
http://goobjoog.com/english/revealed-al-shabaab-mass-destruction-ahead-of-sabiib-fall/ 
(käyty 15.4.2019). 
 

 14.4.2019. UNCOMMON: Suspected airstrike hits mast in Salahley, Somaliland. 
http://goobjoog.com/english/uncommon-suspected-airstrike-hits-mast-in-salahley-somaliland/ 
(käyty 14.4.2019). 
 

 9.4.2019. At least 7 people killed in a clan militia clashes in Lower Shabelle region. 
http://goobjoog.com/english/at-least-7-people-killed-in-a-clan-militia-fight-in-lower-shabelle-
region/ (käyty 9.4.2019). 
 

 1.4.2019. Killer of bajaj driver must face the law-Yarisow. 
http://goobjoog.com/english/killer-of-bajaj-driver-must-face-the-law-yarisow/ (käyty 1.4.2019). 
 

 23.3.2019. At least 20 killed in separate bombings in Mogadishu.  
http://goobjoog.com/english/at-least-20-killed-in-separate-bombings-in-mogadishu/ (käyty 
25.3.2019). 
 

 20.3.2019 b). 36 killed, 26 injured in clan clashes in Adale, M. Shabelle.  
http://goobjoog.com/english/36-killed-26-injured-in-clan-clashes-in-adale-m-shabelle/ (käyty 
25.3.2019). 
 

 20.3.2019 a). SNA now vacate 3 bases as salary row bites. 
http://goobjoog.com/english/sna-now-vacate-3-bases-as-salary-row-bites/ (käyty 25.3.2019). 
 

 19.3.2019. Al-Shabaab attack Bal’ad town, release inmates.  
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-balad-town-of-middle-shabelle-region-
somalia/ (käyty 19.3.2019). 
 

 18.3.2019. Al-Shabaab fighters seize areas in Dhanaane of Lower Shabelle, Somalia. 
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-seize-areas-in-dhanaane-of-lower-shabelle-
somalia/ (käyty 18.3.2019). 
 

 9.3.2019. Dead man’s body found at Waberi district in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/dead-mans-body-found-at-waberi-district-in-mogadishu/ (käyty 
9.3.2019). 
 

 26.2.2019. Armed men shot dead a businessman in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/armed-men-shot-dead-a-businessman-in-mogadishu/ (käyty 
27.2.2019). 
 

 24.2.2019. A government soldier shot dead in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/a-government-soldier-shot-dead-in-mogadishu/ (käyty 
24.2.2019). 
 

 21.2.2019. Al-Shabaab militants attack military base in Middle Shabelle, Somalia 

http://goobjoog.com/english/five-killed-in-second-car-bomb-attack-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/revealed-al-shabaab-mass-destruction-ahead-of-sabiib-fall/
http://goobjoog.com/english/uncommon-suspected-airstrike-hits-mast-in-salahley-somaliland/
http://goobjoog.com/english/at-least-7-people-killed-in-a-clan-militia-fight-in-lower-shabelle-region/
http://goobjoog.com/english/at-least-7-people-killed-in-a-clan-militia-fight-in-lower-shabelle-region/
http://goobjoog.com/english/killer-of-bajaj-driver-must-face-the-law-yarisow/
http://goobjoog.com/english/at-least-20-killed-in-separate-bombings-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/36-killed-26-injured-in-clan-clashes-in-adale-m-shabelle/
http://goobjoog.com/english/sna-now-vacate-3-bases-as-salary-row-bites/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-balad-town-of-middle-shabelle-region-somalia/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-balad-town-of-middle-shabelle-region-somalia/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-seize-areas-in-dhanaane-of-lower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-seize-areas-in-dhanaane-of-lower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/dead-mans-body-found-at-waberi-district-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/armed-men-shot-dead-a-businessman-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/a-government-soldier-shot-dead-in-mogadishu/
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http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-attack-military-base-in-middle-shabelle-
somalia/ (käyty 22.2.2019). 
 

 14.2.2019. US Airstrikes kill 15 Al-Shabaab militants in Lower Shabelle region, Somalia. 
http://goobjoog.com/english/us-airstrikes-kill-15-al-shabaab-militants-in-lower-shabelle-
region-somalia/ (käyty 15.2.2019). 
 

 13.2.2019. At least one killed, 2 injured in a bomb attack in Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/at-least-one-killed-2-injured-in-a-bomb-attack-in-mogadishu/ 
(käyty 15.2.2019). 
 

 12.2.2019 a). SNA forces destroy Al-Shabaab bases in Lower Jubba Somalia. 
http://goobjoog.com/english/sna-forces-destroy-al-shabaab-base-in-lower-jubba-somalia/ 
(käyty 12.2.2019). 
 

 12.2.2019 b). Gunmen shot dead businessman in Bosaso town. 
http://goobjoog.com/english/gunmen-shot-dead-businessman-in-bosaso-town/ (käyty 
12.2.2019). 
 

 5.2.2019. 40 Al-Shabaab militants killed in airstrike-Intelligence agency 
http://goobjoog.com/english/40-al-shabaab-militants-killed-in-airstrike-intelligence-agency/ 
(käyty 5.2.2019). 
 

 4.2.2019. Afgoye administration ban motorcyles in the town. 
http://goobjoog.com/english/afgoye-administration-ban-motorcyles-in-the-town/ (käyty 
4.2.2019). 
 

 3.2.2019. Al-Shabaab militants attack a military base in Afgoye town. 
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-attack-a-military-base-in-afgoye-town/ (käy-
ty 3.2.2019). 

 

 26.1.2019 a). Dharkenley resident complain of insecurity in their district. 
http://goobjoog.com/english/dharkenley-resident-complain-of-insecurity-in-their-district/ (käy-
ty 27.1.2019). 
 

 26.1.2019 b). Jubbaland forces seize areas in western part of Kismayo. 
http://goobjoog.com/english/jubbaland-forces-seize-areas-in-western-part-of-kismayo/ (käyty 
27.1.2019). 
 

 26.1.2019 c). Al-Shabaab militants kill five people at Afgoye town,Lower Shabelle Somalia. 
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-kille-five-people-at-afgoye-townlower-
shabelle-somalia/ (käyty 27.1.2019). 
 

 23.1.2019. No reconciliation before Robow’s release-Group. 
http://goobjoog.com/english/no-reconciliation-before-robows-release-group/ (käyty 
23.1.2019). 

 

 22.1.2019. At least two killed in landmine explosion In Mogadishu. 
at-least-two-killed-in-landmine-explosion-in-mogadishu. (käyty 22.1.2019). 

 

 21.1.2019 a). One person killed after gov’t soldiers clash in Mogadishu.  

http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-attack-military-base-in-middle-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-attack-military-base-in-middle-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/us-airstrikes-kill-15-al-shabaab-militants-in-lower-shabelle-region-somalia/
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http://goobjoog.com/english/at-least-one-killed-2-injured-in-a-bomb-attack-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/sna-forces-destroy-al-shabaab-base-in-lower-jubba-somalia/
http://goobjoog.com/english/gunmen-shot-dead-businessman-in-bosaso-town/
http://goobjoog.com/english/40-al-shabaab-militants-killed-in-airstrike-intelligence-agency/
http://goobjoog.com/english/afgoye-administration-ban-motorcyles-in-the-town/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-attack-a-military-base-in-afgoye-town/
http://goobjoog.com/english/dharkenley-resident-complain-of-insecurity-in-their-district/
http://goobjoog.com/english/jubbaland-forces-seize-areas-in-western-part-of-kismayo/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-kille-five-people-at-afgoye-townlower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-militants-kille-five-people-at-afgoye-townlower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/no-reconciliation-before-robows-release-group/
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http://goobjoog.com/english/one-person-killed-after-govt-soldiers-clash-in-mogadishu/ (käyty 
21.1.2019). 
 

 21.1.2019 b). Deputy state president of HirShabelle call for peace in the region.  
http://goobjoog.com/english/deputy-state-president-of-hirshabelle-call-for-peace-in-the-
region/ (käyty 21.1.2019). 

 

 16.1.2019. Al-Shabaab attack in Afgoye town, Lower Shabelle Somalia.  
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-in-afgoye-town-lower-shabelle-somalia/ (käy-
ty 16.1.2019).  
 

 29.12.2018. Gunmen kill 1 civilian on a minibus in Galgadud, Somalia. 
http://goobjoog.com/english/gunmen-kill-1-civilian-on-a-minibus-in-galgadudsomalia/ (käyty 
4.1.2019).  
 

 27.12.2018 a). Clan militias clash broke out in Galgaduud region, Somalia. 
http://goobjoog.com/english/clan-militias-clash-broke-out-in-galgaduud-region-somalia/ (käy-
ty 4.1.2019).  
 

 27.12.2018 b). Car Bomb explosion at Waberi, Mogadishu. http://goobjoog.com/english/car-
bomb-explosion-at-waberi-mogadishu/ (käyty 4.1.2019).  
 

 27.12.2018 c). Tension runs high in Galgadud, Almost 20 killed in clan clashes. 
http://goobjoog.com/english/tension-runs-high-in-galgadud-as-4-killed-in-clan-clashes/ (käyty 
4.1.2019).  
 

 24.12.2018. Three killed in clan clashes in Middle Shabelle. 
http://goobjoog.com/english/three-killed-in-clan-clashes-in-middle-shabelle/ (käyty 4.1.2019).  
 

 23.12.2018. Al-Shabaab fighters ambush Hiiran governor convoy in Hiiran region. 
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-ambush-hiiran-governor-convoy-in-hiiran-
region/ (käyty 4.1.2019).  
 

 19.12.2018. Government forces conduct operations to pull out illegal roadblocks in Hiraan 
region. http://goobjoog.com/english/government-forces-conduct-operations-to-pull-out-illegal-
roadblocks-in-hiraan-region/ (käyty 4.1.2019). 
 

 15.12.2018. Two injured in a landmine blast in Bula-Burde district of Hiran region. 
http://goobjoog.com/english/two-injured-in-a-landmine-blast-in-bula-burde-district-of-hiran-
region/ (käyty 4.1.2019).  
 

 10.12.2018. US airstrike kills 4 Al-Shabab militants in Basra, Lower Shabelle, Somalia. 
http://goobjoog.com/english/us-airstrike-kills-4-al-shabab-militants-in-basra-lower-shabelle-
somalia/ (käyty 4.1.2018).  

 

 3.12.2018. Spy officer shot dead in Beled-Hawo, Gedo region. 
http://goobjoog.com/english/spy-officer-shot-dead-in-beled-hawo-gedo-region/ (käyty 
4.1.2019).  

 

 2.12.2018. Armed men gun down businessman in outskirts of Mogadishu. 
http://goobjoog.com/english/armed-men-gun-down-businessman-in-outskirts-of-mogadishu/ 
(käyty 4.1.2019).  

http://goobjoog.com/english/one-person-killed-after-govt-soldiers-clash-in-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/deputy-state-president-of-hirshabelle-call-for-peace-in-the-region/
http://goobjoog.com/english/deputy-state-president-of-hirshabelle-call-for-peace-in-the-region/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-in-afgoye-town-lower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/gunmen-kill-1-civilian-on-a-minibus-in-galgadudsomalia/
http://goobjoog.com/english/clan-militias-clash-broke-out-in-galgaduud-region-somalia/
http://goobjoog.com/english/car-bomb-explosion-at-waberi-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/car-bomb-explosion-at-waberi-mogadishu/
http://goobjoog.com/english/tension-runs-high-in-galgadud-as-4-killed-in-clan-clashes/
http://goobjoog.com/english/three-killed-in-clan-clashes-in-middle-shabelle/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-ambush-hiiran-governor-convoy-in-hiiran-region/
http://goobjoog.com/english/al-shabaab-fighters-ambush-hiiran-governor-convoy-in-hiiran-region/
http://goobjoog.com/english/government-forces-conduct-operations-to-pull-out-illegal-roadblocks-in-hiraan-region/
http://goobjoog.com/english/government-forces-conduct-operations-to-pull-out-illegal-roadblocks-in-hiraan-region/
http://goobjoog.com/english/two-injured-in-a-landmine-blast-in-bula-burde-district-of-hiran-region/
http://goobjoog.com/english/two-injured-in-a-landmine-blast-in-bula-burde-district-of-hiran-region/
http://goobjoog.com/english/us-airstrike-kills-4-al-shabab-militants-in-basra-lower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/us-airstrike-kills-4-al-shabab-militants-in-basra-lower-shabelle-somalia/
http://goobjoog.com/english/spy-officer-shot-dead-in-beled-hawo-gedo-region/
http://goobjoog.com/english/armed-men-gun-down-businessman-in-outskirts-of-mogadishu/
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 1.12.2019. Nine Al-Shabaab militants killed in joint offensive-Govt. 
http://goobjoog.com/english/sna-forces-kill-nine-al-shabaab-officials-in-bay-region-southern-
somalia/ (käyty 4.1.2019).  

 
 

Halbeeg News: 

 

 31.5.2019. UN calls for probe into alleged rape case in central Somalia. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/31/un-calls-for-probe-into-alleged-rape-case-in-central-
somalia/ (käyty 31.5.2019). 
 

 28.5.2019 a). Police says no one injured in Mogadishu blast.  
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/police-says-no-one-injured-in-mogadishu-blast/ (käyty 
29.5.2019). 
 

 28.5.2019 b). Unidentified assailants stab a woman to death in Galkacyo town. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/unidentified-assailants-stab-a-woman-to-death-in-
galkacyo-town/ (käyty 29.5.2019). 
 

 28.5.2019. Somali Government says al-Shabaab leader killed in Adale town. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/somali-government-says-al-shabaab-leader-killed-in-
adale-town/ (käyty 29.5.2019). 
 

 27.5.2019. Unidentified gunmen kill elder in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/27/unidentified-gunmen-kill-elder-in-mogadishu/ (käyty 
28.5.2019). 
 

 26.5.2019 a). Three Al-Shabaab killed in US airstrike in Northeastern Somalia. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/26/three-al-shabaab-killed-in-us-airstrike-in-northeastern-
somalia/ (käyty 26.5.2019). 
 

 26.5.2019 b). NISA detains senior ISIS operative in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/26/nisa-detains-senior-isis-operative-in-mogadishu/ (käyty 
28.5.2019). 

 25.5.2019 a). Suspected gangster gunned down in shootout with police in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/suspected-gangster-gunned-down-in-shootout-with-
police-in-mogadishu/ (käyty 26.5.2019). 
 

 25.5.2019 b). US military kills two al-Shabaab fighters in Lower Shabelle. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/us-military-kills-two-al-shabaab-fighters-in-lower-
shabelle/ (käyty 26.5.2019). 

 25.5.2019 c). Somali media watchdogs condemn arrest of journalist in Kismayu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/somali-media-watchdogs-condemn-arrest-of-journalist-in-
kismayu/ (käyty 26.5.2019). 
 

 23.5.2019. Suicide bomber intercepted in Guricel town. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/23/suicide-bomber-intercepted-in-guricel-town/ (käyty 
24.5.2019). 
 

 22.5.2019. Ten killed and scores wounded in Mogadishu car bomb explosion. 

http://goobjoog.com/english/sna-forces-kill-nine-al-shabaab-officials-in-bay-region-southern-somalia/
http://goobjoog.com/english/sna-forces-kill-nine-al-shabaab-officials-in-bay-region-southern-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/05/31/un-calls-for-probe-into-alleged-rape-case-in-central-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/05/31/un-calls-for-probe-into-alleged-rape-case-in-central-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/police-says-no-one-injured-in-mogadishu-blast/
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/unidentified-assailants-stab-a-woman-to-death-in-galkacyo-town/
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/unidentified-assailants-stab-a-woman-to-death-in-galkacyo-town/
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/somali-government-says-al-shabaab-leader-killed-in-adale-town/
https://en.halbeeg.com/2019/05/28/somali-government-says-al-shabaab-leader-killed-in-adale-town/
https://en.halbeeg.com/2019/05/27/unidentified-gunmen-kill-elder-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/26/three-al-shabaab-killed-in-us-airstrike-in-northeastern-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/05/26/three-al-shabaab-killed-in-us-airstrike-in-northeastern-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/05/26/nisa-detains-senior-isis-operative-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/suspected-gangster-gunned-down-in-shootout-with-police-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/suspected-gangster-gunned-down-in-shootout-with-police-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/us-military-kills-two-al-shabaab-fighters-in-lower-shabelle/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/us-military-kills-two-al-shabaab-fighters-in-lower-shabelle/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/somali-media-watchdogs-condemn-arrest-of-journalist-in-kismayu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/25/somali-media-watchdogs-condemn-arrest-of-journalist-in-kismayu/
https://en.halbeeg.com/2019/05/23/suicide-bomber-intercepted-in-guricel-town/
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https://en.halbeeg.com/2019/05/22/ten-killed-and-scores-wounded-in-mogadishu-car-bomb-
explosion/ (käyty 23.5.2019). 
 

 20.5.2019. Somali police detain suspect in connection with blast Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/20/somali-police-detain-suspect-in-connection-with-blast-
mogadishu/ (käyty 20.5.2019). 
 

 19.5.2019. Police officer allegedly injures education officer in Galkayo. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/19/police-officer-allegedly-injures-education-officer-in-
galkayo/ (käyty 20.5.2019). 

 

 18.5.2019. Local councilor killed in bomb blast in Bardale town. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/18/local-councilor-killed-in-bomb-blast-in-bardale-town/ (käy-
ty 19.5.2019). 
 

 16.5.2019. Security forces gun down al-Shabaab suspect in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/16/security-forces-gun-down-al-shabaab-suspect-in-
mogadishu/  (käyty 16.5.2019). 
 

 15.5.2019. Suspected al-Shabaab gunmen abduct seven aid workers in Gedo region. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/15/suspected-al-shabaab-gunmen-abduct-seven-aid-
workers-in-gedo-region/ (käyty 15.5.2019). 
 

 14.5.2019. Suicide bomber targets food distribution centre near Villa Somalia. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/14/suicide-bomber-targets-food-distribution-centre-near-
villa-somalia/ (käyty 14.5.2019). 
 

 12.5.2019 a). Commander of Special Security Operation succumbs to injuries in Galkayo. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/12/commander-of-special-security-operation-succumbs-to-
injuries-in-galkayo/ (käyty 12.5.2019). 
 

 12.5.2019 b). SNA destroys Al-Shabaab bases in Middle Shabelle. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/12/sna-destroys-al-shabaab-bases-in-middle-shabelle/  
(käyty 12.5.2019). 
 

 11.5.2019 a). Police arrest two gangsters in Mogadishu.  
https://en.halbeeg.com/2019/05/11/police-arrest-two-gangsters-in-mogadishu/ (käyty 
12.5.2019). 
 

 11.5.2019 b). Eleven people wounded in Bosaso landmine blast.  
https://en.halbeeg.com/2019/05/11/eleven-people-wounded-in-bosaso-landmine-blast/ (käyty 
12.5.2019). 
 

 9.5.2019. SNA steps up operation to recapture Awdhegle town. 
https://en.halbeeg.com/2019/05/09/sna-steps-up-operation-to-recapture-awdhegle-town/ 
(käyty 10.5.2019) 
 

 7.5.2019 a). Nine al-Shabaab operatives surrendered to Govt last week, NISA 
https://en.halbeeg.com/2019/05/07/nine-al-shabaab-operatives-surrendered-to-govt-last-
week-nisa/ (käyty 7.5.2019). 
 

 7.5.2019 b). US airstrike kills three al-Shabaab fighters near Torotorow. 
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29.4.2019). 
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(käyty 28.4.2019). 
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bari-governor/ (käyty 25.4.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/04/23/breaking-news-two-al-shabaab-commanders-surrender-
to-somali-govt/ (käyty 23.4.2019). 
 

 20.4.2019 a). Somali army repels al-Shabaab attacks in Garbaharey town. 
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 31.3.2019 a). Senior al-Shabaab operative defects to Somali government.  
https://en.halbeeg.com/2019/03/30/senior-al-shabaab-operative-defects-to-somali-
government/ (käyty 1.4.2019). 
 

 31.3.2019 b). Al-Shabaab fighters killed in Qoryoley attack. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/31/al-shabaab-fighters-killed-in-qoryoley-attack/ (käyty 
1.4.2019). 
 

 30.3.2019 a). Businesses paralysed in Dhobley after Kenya destroyed masts in Somalia. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/30/businesses-paralysed-in-dhobley-after-kenya-destroyed-
masts-in-somalia/ (käyty 1.4.2019). 
 

 30.3.2019 b). Kenya says Al-Shabab executed three Kenyans in Somalia. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/30/kenya-says-al-shabab-executed-three-kenyans-in-
somalia/ (käyty 1.4.2019). 

 

 28.3.2019 a). Suspect arrested while planting IED in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/28/suspect-arrested-while-planting-ied-in-mogadishu/ (käyty 
29.3.2019). 
 

 28.3.2019 b). Hormuud telcom incurs huge losses after Kenya destroyed 10 masts in less 
than a year. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/28/hormuud-telcom-incurs-huge-losses-after-kenya-
destroyed-10-masts-in-less-than-a-year/ (käyty 29.3.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/03/28/12-people-killed-in-car-bomb-outside-restaurant-in-
mogadishu/ (käyty 29.3.2019).  
 

 26.3.2019. One person killed in Mogadishu blast. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/26/one-person-killed-in-mogadishu-blast/ (käyty 27.3.2019). 
 

 24.3.2019. Major security shake-up after twin blasts in Mogadishu. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/24/major-security-shake-up-after-twin-blasts-in-mogadishu/ 
(käyty 25.3.2019). 
 

 23.3.2019 a). Somali security agencies apprehend senior al-Shabaab operative in Moga-
dishu. https://en.halbeeg.com/2019/03/23/somali-security-agencies-apprehend-senior-al-
shabaab-operative-in-mogadishu/ (käyty 23.3.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/03/23/update-11-killed-in-mogadishu-twin-explosions/ (käyty 
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 17.3.2019. Self-organised Locals kill senior al-Shabaab leader in Walweyn town. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/17/four-al-shabaab-fighters-killed-by-self-organised-local-
militia/ (käyty 18.3.2019). 
 

 14.3.2019. Kenyan military kills 3 Al-Shabaab suspects, captures one near Somalia-Kenya 
border. https://en.halbeeg.com/2019/03/14/kenyan-military-kills-3-al-shabaab-suspects-
captures-one-near-somalia-kenya-border/ (käyty 14.3.2019). 
 

 13.3.2019. Five killed and scores wounded in Goof-Gadud livestock market blast. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/13/five-killed-and-scores-wounded-in-goof-gadud-livestock-
market-blast/ (käyty 13.3.2019). 
 

 12.3.2019 a). SNA kills 8 al-Shabaab fighters in Lower Shabelle. 
https://en.halbeeg.com/2019/03/12/sna-kills-8-al-shabaab-fighters-in-lower-shabelle/ (käyty 
13.3.2019). 
 

 12.3.2019 b). Breaking: Three Kenyans injured in a blast in Dhobley town. 
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(käyty 9.3.2019). 
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mogadishu/ (käyty 9.3.2019). 
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(7.3.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/03/01/mogadishu-hotel-siege-ends-over-20-killed/ (käyty 
1.3.2019). 
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region/ (käyty 25.2.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/02/25/gunmen-kill-nine-women-in-mogadishu/ (käyty 
25.2.2019). 
 

 24.2.2019 a). Somali Police detain two suspects in connection with the murder of lawmaker. 
https://en.halbeeg.com/2019/02/24/somali-police-detain-two-suspects-in-connection-with-
the-murder-of-lawmaker/ (käyty 24.2.2019). 
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24.2.2019). 
 

 23.2.2019 b). Breaking: Unknown assailants kill lawmaker in Mogadishu. 
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 27.1.2019 a). President Farmajo pledges to resolve difference with regional state leaders. 
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(käyty 20.1.2019).  
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19.1.2019). 

 

 18.1.2019. Al-Shabaab ambushes Ethiopian troops near Burhakaba town.  
https://en.halbeeg.com/2019/01/18/al-shabaab-ambushes-ethiopian-troops-near-burhakaba-
town/ (käyty 19.1.2019). 
 

 16.1.2019. President Farmajo in Baidoa for inauguration of Southwest state leader. 
https://en.halbeeg.com/2019/01/16/president-farmajo-in-baidoa-for-inauguration-of-
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 14.1.2019 a). New Puntland president takes office.  
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https://en.halbeeg.com/2019/01/14/al-shabaab-fighters-kidnap-60-children-in-bakol/ (käyty 
14.1.2019). 
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profile-of-new-puntland-president/ (käyty 9.1.2019). 
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https://en.halbeeg.com/2019/01/08/puntland-lawmakers-elect-a-new-deputy-president/ (käy-
ty 9.1.2019).  
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(käyty 2.1.2019). 
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jilib-town/ (käyty 1.1.2019). 
 

https://en.halbeeg.com/2019/01/19/al-shabaab-kidnaps-100-civilians-in-bakol-region/
https://en.halbeeg.com/2019/01/18/al-shabaab-ambushes-ethiopian-troops-near-burhakaba-town/
https://en.halbeeg.com/2019/01/18/al-shabaab-ambushes-ethiopian-troops-near-burhakaba-town/
https://en.halbeeg.com/2019/01/16/president-farmajo-in-baidoa-for-inauguration-of-southwest-state-leader/
https://en.halbeeg.com/2019/01/16/president-farmajo-in-baidoa-for-inauguration-of-southwest-state-leader/
https://en.halbeeg.com/2019/01/14/new-puntland-president-takes-office/
https://en.halbeeg.com/2019/01/14/al-shabaab-fighters-kidnap-60-children-in-bakol/
https://en.halbeeg.com/2019/01/12/al-shabaab-militants-killed-in-a-joint-operation-by-somali-and-us-forces-lower-shabelle-governor/
https://en.halbeeg.com/2019/01/12/al-shabaab-militants-killed-in-a-joint-operation-by-somali-and-us-forces-lower-shabelle-governor/
https://en.halbeeg.com/2019/01/10/us-air-raid-kills-6-al-shabaab-destroys-vehicle-in-bay/
https://en.halbeeg.com/2019/01/09/the-profile-of-new-puntland-president/
https://en.halbeeg.com/2019/01/09/the-profile-of-new-puntland-president/
https://en.halbeeg.com/2019/01/08/puntland-lawmakers-elect-a-new-deputy-president/
https://en.halbeeg.com/2019/01/06/jubbaland-state-orders-idps-to-vacate-public-premises/
https://en.halbeeg.com/2019/01/02/amisom-kills-7-al-shabaab-fighters-in-southern-somalia/
https://en.halbeeg.com/2019/01/01/3-people-injured-in-motor-shell-attack-on-un-base-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2019/01/01/3-people-injured-in-motor-shell-attack-on-un-base-in-mogadishu/
https://en.halbeeg.com/2018/12/31/somali-army-kills-two-foreign-fighters-during-a-raid-in-jilib-town/
https://en.halbeeg.com/2018/12/31/somali-army-kills-two-foreign-fighters-during-a-raid-in-jilib-town/


 

   

 96 (116) 

  

   

 

 30.12.2018. High-level delegation dispatched to intervene clan clashes in Kahandale. 
https://en.halbeeg.com/2018/12/30/high-level-delegation-dispatched-to-intervene-clan-
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 7.12.2018. Two Alshabaab operatives arrested, arms cache seized. 
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https://www.hiiraan.com/news4/2019/Apr/163393/somali_police_kill_al_shabaab_suspect_in
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geting_his_vehicle.aspx (käyty 19.3.2019).  
 

 17.2.2019. Al-Shabaab fighters raid Qoryooley town in Lower Shabelle region. 
https://www.hiiraan.com/news4/2019/Feb/162328/al_shabaab_fighters_raid_qoryooley_tow
n_in_lower_shabelle_region.aspx (käyty 22.2.2019). 
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 18.5.2019. Police Kills A Young Auto Rickshaw Driver In Mogadishu.  
https://hornglobe.com/police-kills-a-young-auto-rickshaw-driver-in-mogadishu/ (käyty 
19.5.2019).  
 

 9.5.2019. Air strikes target al-Shabaab in bases in Jilib, Jamame. 
https://hornglobe.com/air-strikes-target-al-shabaab-bases-in-jilib-jamame/ (käyty 10.5.2019). 
 

 6.5.2019. U.S-Trained Somali Force Danab Squeezes Militants’ Might Outside Mogadishu.  
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 1.5.2019. Somaliland Declares Emergency On 3 Districts In Sool, Sanag After Security Of-
ficers Killed.  
https://hornglobe.com/somaliland-declares-emergency-on-three-districts-in-sool-sanag/ (käy-
ty 1.5.2019). 
 

 25.4.2019. MPs, elders secure end of clan feud at U.S military-run airport in Somalia. 
https://hornglobe.com/mps-elders-secure-end-of-clan-feud-at-u-s-military-run-airport-in-
somalia/ (käyty 25.4.2019). 
 

 18.4.2019. Somalia Regional State’s Spy Boss Survives Car Bomb, Four Others Killed.  
https://hornglobe.com/somalia-regional-states-spy-boss-survives-car-bomb-four-others-
killed/ (käyty 18.4.2019). 
 

 14.4.2019. Police kill 7 in Somali capital amid violent protests. 
https://hornglobe.com/police-kill-7-in-somali-capital-amid-violent-protests/ (käyty 14.4.2019). 
 

 8.4.2019. Somali soldiers attack governor’s house in salary protest. 
https://hornglobe.com/somali-soldiers-attack-governors-house-in-salary-protest/ (käyty 
8.4.2019). 
 

 29.3.2019. Mogadishu is bleeding!!! 
https://hornglobe.com/mogadishu-is-bleeding/ (käyty 1.4.2019). 
 

 28.3.2019. Mogadishu car bomb death toll jumps to 16, MP and rescuers. 
https://hornglobe.com/mogadishu-car-bomb-death-toll-jumps-to-16-mp-and-rescuers/ (käyty 
29.3.2019). 
 

 27.3.2019. Somalia presidential guards chief shot wounded over payment rift. 
https://hornglobe.com/somalia-presidential-guards-chief-shot-wounded-over-payment-rift/ 
(käyty 29.3.2019).  

https://www.hiiraan.com/news4/2019/Mar/162779/cid_officer_wounded_in_ied_explosion_targeting_his_vehicle.aspx
https://www.hiiraan.com/news4/2019/Mar/162779/cid_officer_wounded_in_ied_explosion_targeting_his_vehicle.aspx
https://www.hiiraan.com/news4/2019/Feb/162328/al_shabaab_fighters_raid_qoryooley_town_in_lower_shabelle_region.aspx
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 25.3.2019. Al-Shabaab defectors taking over key roles in Somalia. 
https://hornglobe.com/al-shabaab-defectors-taking-over-key-roles-in-somalia/ (käyty 
26.3.2019). 
 

 24.3.2019. Somalia’s Puntland forces kill 19 militants near Galgala. 
https://hornglobe.com/somalias-puntland-forces-kill-19-militants-near-galgala/ (käyty 
26.3.2019). 
 

 19.3.2019. U.S Airstrike kills 4 people near Afgoye in Somalia, relatives say. 
https://hornglobe.com/u-s-airstrike-kills-4-people-near-afgoye-in-somalia-relatives-say/ (käyty 
19.3.2019). 
 

 16.3.2019. Self-organised locals kill 4 al-Shabaab including senior militant in southern Soma-
lia. https://hornglobe.com/self-organised-locals-kill-4-al-shabaab-including-senior-militant-in-
southern-somalia/ (käyty 18.3.2019). 
 

 14.3.2019. U.S says it killed two militants in Somalia’s Lower Shabelle airstrike. 
https://hornglobe.com/u-s-says-it-killed-two-militants-in-somalias-lower-shabelle/ (käyty 
14.3.2019). 

 

 4.3.2019. Somali Gov’t soldiers shot dead two civilians in Mogadishu. 
https://hornglobe.com/somali-govt-soldiers-shot-dead-two-civilians-in-mogadishu/ (käyty 
5.3.2019). 

 

 24.2.2019. ‘Civilian’ deaths reported from 4 U.S. airstrikes in southern Somalia.  
https://hornglobe.com/civilian-deaths-reported-from-4-u-s-airstrikes-in-southern-somalia/ 
(käyty 24.2.2019). 

 

 

Horseed media: 

 

 12.2.2019. 30 al-Shabab militants killed in joint operation in southern Somalia. 
https://horseedmedia.net/2019/02/12/30-al-shabab-militants-killed-in-joint-operation-in-
southern-somalia/ (käyty 12.2.2019). 
 

 

LWJ - Long War Journal: 

 

 11.4.2019. US airstrike targets Shabaab in terror haven. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/04/us-airstrike-targets-shabaab-in-terror-
haven.php (käyty 12.4.2019). 
 

 28.3.2019. Shabaab continues to target Mogadishu with car bombs. 
https://www.longwarjournal.org/archives/2019/03/shabaab-continues-to-target-mogadishu-
with-car-bombs.php (käyty 1.4.2019). 
 

 19.1.2019. US airstrike kills dozens of Shabaab fighters day after Ethiopian forces am-
bushed. https://www.longwarjournal.org/archives/2019/01/us-airstrike-kills-dozens-of-
shabaab-fighters-day-after-ethiopian-forces-ambushed.php (käyty 21.1.2019). 
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Mareeg.com:  
 

 31.5.2019. Somalia: 800 Somaliland soldiers defected to Puntland state.  
https://mareeg.com/somalia-800-somaliland-soldiers-defected-to-puntland-state/ (käyty 
31.5.2019). 
 

 30.5.2019. Somalia: Deadly Clash Erupts In Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-deadly-clash-erupts-in-mogadishu/ (käyty 31.5.2019). 
 

 28.5.2019. Teenage Girl Stabbed To Death In Central Somalia.  
https://mareeg.com/teenage-girl-stabbed-to-death-in-central-somalia/ (käyty 28.5.2019). 

 

 23.5.2019. Somali journalists detained in Mogadishu. 
https://mareeg.com/somali-journalists-detained-in-mogadishu/ (käyty 23.5.2019). 
 

 18.5.2019. UPDATE: 20 Al Shabaab killed by strike in Somalia. 
https://mareeg.com/update-20-al-shabaab-killed-by-strike-in-somalia/ (käyty 19.5.2019). 
 

 17.5.2019. ALERT: Somaliland: Las’Anod police shot and injured TV journalist before illegal-
ly detaining him.  
https://mareeg.com/alert-somaliland-lasanod-police-shot-and-injured-tv-journalist-before-
illegally-detaining-him/ (käyty 17.5.2019). 
 

 14.5.2019. Two Aid Workers Kidnapped In Somalia. 
https://mareeg.com/two-aid-workers-kidnapped-in-somalia/ (käyty 14.5.2019). 
 

 13.5.2019. Two Suspects Arrested After Bomb Attack In Mogadishu. 
https://mareeg.com/two-suspects-arrested-after-bomb-attack-in-mogadishu/ (käyty 
13.5.2019). 
 

 2.5.2019. Fresh Protest In Somalia After Teenage Girl Gang Raped. 
https://mareeg.com/fresh-protest-in-somalia-after-teenage-girl-gang-raped/ (käyty 2.5.2019). 
 

 26.4.2019. US-backed forces clash with Al Shabaab in Somalia. 
https://mareeg.com/us-backed-forces-clash-with-al-shabaab-in-somalia/ (käyty 26.4.2019).  

 

 23.4.2019. Somalia: Six AU Soldiers Killed In Bomb Attack - Al Shabaab. 
https://mareeg.com/somalia-six-au-soldiers-killed-in-bomb-attack-al-shabaab/ (käyty 
23.4.2019). 
 

 21.4.2019. US Backed Soldiers Hit by Blast Near Mogadishu. 
https://mareeg.com/us-backed-soldiers-hit-by-blast-near-mogadishu/ (käyty 23.4.2019). 
 

 20.4.2019. Al Shabaab ambushes army bases in Somalia. 
https://mareeg.com/al-shabaab-ambushes-army-bases-in-somalia/ (käyty 23.4.2019).  
 

 19.4.2019. Deadly blast kills one, leaves 2 injured in Somalia. 
https://mareeg.com/deadly-blast-kills-one-leaves-2-injured-in-somalia/ (käyty 23.4.2019). 

 

 16.4.2019. Somali Police Arrest Al Shabaab Suspect After Bomb Attack.  
https://mareeg.com/somali-police-arrest-al-shabaab-suspect-after-bomb-attack/ (käyty 
16.4.2019)  
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 11.4.2019. Somalia: Six People Shot Dead On Board Near Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-six-people-shot-dead-on-board-near-mogadishu/ (käyty 
11.4.2019). 
 

 8.4.2019 a). Somalia: At Least 3 Inured By Land Mine Explosion In Mogadishu.  
https://mareeg.com/somalia-at-least-3-injured-by-explosion-in-mogadishu/ (käyty 8.4.2019). 

 

 8.4.2019 b). Somalia, AU Forces Capture 9 Al Shabaab In Operation.  
https://mareeg.com/somalia-au-forces-capture-9-al-shabaab-in-operation/ (käyty 8.4.2019). 
 

 1.4.2019. Somalia: Al Shabaab assassin arrested in Mogadishu.  
https://mareeg.com/somalia-al-shabaab-assassin-arrested-in-mogadishu/ 
 

 30.3.2019. Somalia: One person killed as Somali terrorist vows indiscriminate bombing of 
civilians by any means.  
https://mareeg.com/somalia-bomb-blast-hits-mogadishu-as-major-roads-blocked/ (käyty 
1.4.2019). 
 

 19.3.2019. US strike kills 3 Al Shabaab in Somalia.  
https://mareeg.com/us-strike-kills-3-al-shabaab-in-somalia-2/ (käyty 19.3.2019). 
 

 14.3.2019. Somalia: 3 Al Shabaab killed in strike after ambush attack.  
https://mareeg.com/somalia-3-al-shabaab-killed-in-strike-after-ambush-attack/ (käyty 
14.3.2019). 
 

 13.3.2019. Somalia: UN backed soldiers hit by explosion near Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-un-backed-soldiers-hit-by-explosion-near-mogadishu/ (käyty 
13.3.2019). 

 

 9.3.2019. 8 killed as US, Somali troops raid on Al Shabaab tergets. 
https://mareeg.com/8-killed-as-us-somali-troops-raid-on-al-shabaab-targets/ (käyty 
9.3.2019).  
 

 2.3.2019. Somalia: Mortar rounds rain down on Presidential Palace in Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-mortar-rounds-rain-down-on-presidential-palace-in-mogadishu/ 
(käyty 2.3.2019). 
 

 1.3.2019. Deadly air raid hits Al Shabaab in Somalia.  
https://mareeg.com/deadly-air-raid-hits-al-shabaab-in-somalia/ (käyty 1.3.2019). 
 

 20.2.2019. Dual explosions hit African Union troops on board in Somalia. 
https://mareeg.com/dual-explosions-hit-african-union-troops-on-board-in-somalia/ (käyty 
22.2.2019). 
 

 18.2.2019. Somalia’s Al Shabaab attacks on African Union troops’ base. 
https://mareeg.com/somalias-al-shabaab-attacks-on-african-union-troops-base/  (käyty 
22.2.2019). 
 
17.2.2019. Somalia:Landmine hits AU troops in Mogadishu.  
https://mareeg.com/deadly-explosion-hits-au-troops-in-mogadishu/ (käyty 22.2.2019). 
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 15.2.2019. Secret US base in Somalia comes under attack by Al Shabaab. 
https://mareeg.com/secret-us-base-in-somalia-comes-under-attack-by-al-shabaab/ (käyty 
15.2.2019). 

 

 14.2.2019. Deadly strike hits Islamist fighters on board in Somalia. 
https://mareeg.com/deadly-strike-hits-islamist-fighters-on-board-in-somalia/ (käyty 
15.2.2019). 
 

 13.2.2019. Somalia: Al Shabaab seizes military pick-up vehicle in fighting near Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-al-shabaab-seizes-military-pick-up-vehicle-in-fighting-near-
mogadishu/2/ (käyty 13.2.2019). 

 

 12.2.2019 a). US strike hits civilian houses in Somalia – Al Shabaab.  
https://mareeg.com/us-strike-hits-civilian-houses-in-somalia-al-shabaab/ (käyty 12.2.2019). 
 

 12.2.2019 b). Somali especial forces seize explosives after anti-Al Shabaab operation. 
https://mareeg.com/somali-especial-force-seize-explosives-after-anti-al-shabaab-operation/ 
(käyty 12.2.2019). 
 

 5.2.2019. UPDATE: Suspected US strike kills 40 Al Shabaab in Somalia. 
https://mareeg.com/update-suspected-us-strike-kills-40-al-shabaab-in-somalia/ (käyty 
5.2.2019). 

 

 13.1.2019. Foreign Jihadists among 85 Al Shabaab killed by US troops in Somalia.  
https://mareeg.com/foreign-jihadists-among-85-al-shabaab-killed-by-us-troops-in-somalia/ 
(käyty 13.1.2019). 
 

 10.1.2019 a). US says six Al Shabaab killed in strike in Somalia.  
https://mareeg.com/us-says-six-al-shabaab-killed-in-strike-in-somalia/ (käyty 10.1.2019).  
 

 10.1.2019 b). Somali army force remove roadblocks to extort public vehicles.  
https://mareeg.com/somali-army-force-remove-roadblocks-to-extort-public-vehicles/ (käyty 
10.1.2019). 

 

 30.12.2018. Deadly attack on army base kills 20 in Somalia.  
https://mareeg.com/deadly-attack-on-army-base-kills-20-in-somalia/ (käyty 10.1.2019).  

 

 28.12.2018. Somali Islamists kidnap dozens after attack near seaside town Adalle town.  
https://mareeg.com/somali-islamists-kidnap-dozens-after-attack-near-seaside-town-adalle-
town/ (käyty 10.1.2019). 

 

 25.12.2018. Somalia: Govt employee shot dead in Mogadishu.  
https://mareeg.com/somalia-govt-employee-shot-dead-in-mogadishu/ (käyty 10.1.2019). 

 

 20.12.2018. US says 11 Al Shabaab killed in Somalia strikes.  
https://mareeg.com/us-says-11-al-shabaab-killed-in-somalia-strikes/ (käyty 10.1.2019). 

 

 19.12.2018. Somalia: Abdiaziz elected as new president of South West region. 
https://mareeg.com/somalia-abdiaziz-elected-as-new-president-of-south-west-region/ (käyty 
10.1.2019). 
 

 14.12.2018. Deadly bomb, gun attack hit Ethiopian forces in Somalia. 
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https://mareeg.com/deadly-bomb-gun-attack-hit-ethiopian-forces-in-somalia/ (käyty 
9.1.2019).  
 

 11.12.2018. Six soldiers injured by explosion in central Somalia. 
https://mareeg.com/six-soldiers-injured-by-explosion-in-central-somalia/ (käyty 9.1.2019).  

 

 8.12.2019. Somalia: Blast hits military vehicle near Mogadishu. https://mareeg.com/somalia-
blast-hits-military-vehicle-near-mogadishu/ (käyty 9.1.2019).  
 

 5.12.2019 a). Somalia:US, Somali forces raid on Al Shabaab Taxation base in Awdhegle 
town. https://mareeg.com/us-somali-forces-raid-on-al-shabaab-base-in-awdhegle-town/ (käy-
ty 9.1.2019).  
 

 5.12.2018 b). Somalia: AU forces hit by explosion in Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-au-forces-hit-by-explosion-in-mogadishu/ (käyty 9.1.2019). 

 

 4.12.2018. UPDATE: At least 8 killed in fighting for south of Somalia. 
https://mareeg.com/update-at-least-8-killed-in-fighting-for-south-of-somalia/ (käyty 9.1.2019). 

 

 3.12.2018 a). Deadly clash kills 4 people in south of Somalia. https://mareeg.com/deadly-
clash-kills-4-people-in-south-of-somalia/ (käyty 6.1.2019). 
 

 3.12.2018 b). Somali spy officer shot dead near Kenyan border town. 
https://mareeg.com/somali-spy-officer-shot-dead-near-kenyan-border-town/ (käyty 6.1.2019).  
 

 3.12.2018 c). US-backed force to begin anti-Al Shabaab operations. https://mareeg.com/us-
backed-force-to-begin-anti-al-shabaab-operations/ (käyty 6.1.2019).  
 

 3.12.2018 d). ISIS claims to have inflicted casualties on 7 bomb experts in Somali capital. 
https://mareeg.com/isis-claims-to-have-inflicted-casualties-on-7-bomb-experts-in-somali-
capital/ (käyty 6.1.2018).  

 

 1.12.2018 a). Somali, US forces’ raid kill 9 Al Shabaab. https://mareeg.com/somali-us-
forces-raid-kill-9-al-shabaab/ (käyty 6.1.2019). 
 

 1.12.2018 b). Somalia: Bank staff members shot dead in Mogadishu. 
https://mareeg.com/somalia-bank-staff-members-shot-dead-in-mogadishu/ (käyty 6.1.2019). 
 

 1.12.2018 c). Somali soldiers hit by explosion near Mogadishu. https://mareeg.com/somali-
soldiers-hit-by-explosion-near-mogadishu/ (käyty 6.1.2019).  

 

 

The New York Times: 

 

 11.3.2019. Trump Administration Steps Up Air War in Somalia. 
https://www.nytimes.com/2019/03/10/us/politics/us-somalia-airstrikes-shabab.html (käyty 
11.3.2019). 
 

 

MEM - Middle East Monitor: 
 

 26.2.2019. US air strike kills 20 al-Shabaab militants in Somalia. 

https://mareeg.com/deadly-bomb-gun-attack-hit-ethiopian-forces-in-somalia/
https://mareeg.com/six-soldiers-injured-by-explosion-in-central-somalia/
https://mareeg.com/somalia-blast-hits-military-vehicle-near-mogadishu/
https://mareeg.com/somalia-blast-hits-military-vehicle-near-mogadishu/
https://mareeg.com/us-somali-forces-raid-on-al-shabaab-base-in-awdhegle-town/
https://mareeg.com/somalia-au-forces-hit-by-explosion-in-mogadishu/
https://mareeg.com/update-at-least-8-killed-in-fighting-for-south-of-somalia/
https://mareeg.com/deadly-clash-kills-4-people-in-south-of-somalia/
https://mareeg.com/deadly-clash-kills-4-people-in-south-of-somalia/
https://mareeg.com/somali-spy-officer-shot-dead-near-kenyan-border-town/
https://mareeg.com/us-backed-force-to-begin-anti-al-shabaab-operations/
https://mareeg.com/us-backed-force-to-begin-anti-al-shabaab-operations/
https://mareeg.com/isis-claims-to-have-inflicted-casualties-on-7-bomb-experts-in-somali-capital/
https://mareeg.com/isis-claims-to-have-inflicted-casualties-on-7-bomb-experts-in-somali-capital/
https://mareeg.com/somali-us-forces-raid-kill-9-al-shabaab/
https://mareeg.com/somali-us-forces-raid-kill-9-al-shabaab/
https://mareeg.com/somalia-bank-staff-members-shot-dead-in-mogadishu/
https://www.nytimes.com/2019/03/10/us/politics/us-somalia-airstrikes-shabab.html
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https://www.middleeastmonitor.com/20190226-us-airstrike-kills-20-al-shabaab-militants-in-
somalia/ (käyty 27.2.2019). 

 

 

Radio Dalsan:  
 

 28.5.2019. Puntland Severe Ties with the Federal Government of Somalia of Slow Pace of 
Reforms, Revenue Sharing. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/28/puntland-severe-ties-with-the-federal-
government-of-somalia-of-slow-pace-of-reforms-revenue-sharing/ (käyty 28.5.2019). 
 

 15.5.2019. 2 Students Killed In Baladweyn Anti Government Protests. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/15/2-students-killed-in-baladweyn-anti-
government-protests/ (käyty 15.5.2019). 
 

 3.5.2019. Armed Militia Allied To Mukhtar Robow Kills Several Al Shabaab Near Hudur, 
Bakool Region. https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/03/armed-militia-allied-to-mukhtar-
robow-kills-several-al-shabaab-near-hudur-bakool-region/ (käyty 3.5.2019). 
 

 1.4.2019. 2 Soldiers killed, weapons seized in Afgoye. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/04/01/2-soldiers-killed-weapons-seized-in-afgoye/ 
(käyty 1.4.2019). 
 

 29.3.2019. Man deported from US Killed by Roadside Bomb in Mogadishu. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/29/man-deported-by-us-killed-by-roadside-bomb-
in-mogadishu/ (käyty 29.3.2019).  
 

 19.3.2019. Al-Shabab Temporarily Takes Over Key Town as Somalia National Army down 
tools over Salary.  
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/19/al-shabab-temporarily-takes-over-key-town-as-
somalia-national-army-down-tools-over-salary/ (käyty 19.3.2019). 
 

 1.3.2019. 20 dead, 60 injured as Al-Shabab continues with siege in Mogadishu. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/01/20-dead-60-injured-as-al-shabab-continues-
with-siege-in-mogadishu/ (käyty 1.3.2019). 
 

 23.2.2019. Three police officers arrested for torturing Journalists in Mogadishu. 
https://www.radiodalsan.com/en/2019/02/23/three-police-officers-arrested-for-torturing-
journalists-in-mogadishu/ (käyty 24.2.2019). 
 

 19.1.2019. Al-Shabab Ambushes Ethiopian Troops, Several Feared Dead in South West 
State.  
https://www.radiodalsan.com/en/2019/01/19/al-shabab-ambushes-ethiopian-troops-several-
feared-dead-in-south-west-state/ (käyty 20.1.2019). 
 

 8.12.2018. 2 Army Generals & 12 soldiers killed in Shabab Bomb Road Near Mogadishu.  
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/06/2-army-generals-12/ (käyty 11.1.2019). 
 

 3.12.2018. HIV/Aids Activist Shot Dead In Mogadishu.  
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/03/hiv-aids-activist-shot-dead-in-mogadishu/ (käyty 
11.1.2019). 
 

https://www.middleeastmonitor.com/20190226-us-airstrike-kills-20-al-shabaab-militants-in-somalia/
https://www.middleeastmonitor.com/20190226-us-airstrike-kills-20-al-shabaab-militants-in-somalia/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/28/puntland-severe-ties-with-the-federal-government-of-somalia-of-slow-pace-of-reforms-revenue-sharing/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/28/puntland-severe-ties-with-the-federal-government-of-somalia-of-slow-pace-of-reforms-revenue-sharing/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/15/2-students-killed-in-baladweyn-anti-government-protests/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/15/2-students-killed-in-baladweyn-anti-government-protests/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/03/armed-militia-allied-to-mukhtar-robow-kills-several-al-shabaab-near-hudur-bakool-region/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/05/03/armed-militia-allied-to-mukhtar-robow-kills-several-al-shabaab-near-hudur-bakool-region/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/04/01/2-soldiers-killed-weapons-seized-in-afgoye/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/29/man-deported-by-us-killed-by-roadside-bomb-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/29/man-deported-by-us-killed-by-roadside-bomb-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/19/al-shabab-temporarily-takes-over-key-town-as-somalia-national-army-down-tools-over-salary/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/19/al-shabab-temporarily-takes-over-key-town-as-somalia-national-army-down-tools-over-salary/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/01/20-dead-60-injured-as-al-shabab-continues-with-siege-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/03/01/20-dead-60-injured-as-al-shabab-continues-with-siege-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/02/23/three-police-officers-arrested-for-torturing-journalists-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/02/23/three-police-officers-arrested-for-torturing-journalists-in-mogadishu/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/01/19/al-shabab-ambushes-ethiopian-troops-several-feared-dead-in-south-west-state/
https://www.radiodalsan.com/en/2019/01/19/al-shabab-ambushes-ethiopian-troops-several-feared-dead-in-south-west-state/
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/06/2-army-generals-12/
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/03/hiv-aids-activist-shot-dead-in-mogadishu/
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 2.12.2018. Govt Official DG Said Jama Killed In Mogadishu Car Explosion.  
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/02/govt-official-dg-said-jama-killed-in-mogadishu-
car-explosion/ (käyty 11.1.2019). 

 

 1.12.2018. Salaam Bank Staff Shot Dead In Mogadishu.  
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/01/salaam-bank-staff-shot-dead-in-mogadishu/ 
(käyty 11.1.2019). 
 

 

Radio Ergo: 

 

 14.2.2019. Middle Shabelle families fleeing Al-Shabaab clashes with local militias stranded 
without food and water. 

https://radioergo.org/2019/02/14/middle-shabelle-families-fleeing-al-shabaab-clashes-with-

local-militias-stranded-without-food-and-water/?lang=en (käyty 15.2.2019). 

 

 30.1.2019. Hundreds of families displaced by clashes in HirShabelle in dire need of help.  

https://radioergo.org/2019/01/30/hundreds-of-families-displaced-by-clashes-in-hirshabelle-

in-dire-need-of-help/?lang=en (käyty 30.1.2019). 

 

 

Radio Kulmiye:  

 

 22.5.2019. Mogadishu: suicide explosion kills more than 10, including military colonel and 
soldiers. 
https://radiokulmiye.net/2019/05/22/mogadishu-suicide-explosion-kills-more-than-10-
including-military-colonel-and-soldiers/ (käyty 23.5.2019). 

 

 25.3.2019. Al-Shabaab’s Kenyan commander suspected to have been killed in airstrike. 
https://radiokulmiye.net/2019/03/25/al-shabaabs-kenyan-commander-suspected-to-have-
been-killed-in-airstrike/ (käyty 27.3.2019). 

 

 27.2.2019. US Military Says Airstrike in Somalia Killed 20 Al-Shabab Terrorists. 
https://radiokulmiye.net/2019/02/27/us-military-says-airstrike-in-somalia-killed-20-al-shabab-
terrorists/ (käyty 27.2.2019). 

 
 

Reuters: 

 

 29.4.2019. Air strike kills four “civilians” in Somalia: relatives. 
https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/air-strike-kills-four-people-in-somalia-
relatives-idUSKCN1S51AS (käyty 29.4.2019). 
 

 23.3.2019. Al Shabaab attack on Somali ministry in Mogadishu kills at least 15. 
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/al-shabaab-attack-on-somali-ministry-in-
mogadishu-kills-at-least-15-idUSKCN1R408N (käyty 26.3.2019). 
 

 1.3.2019. Somali militant siege ends, at least 29 civilians dead.  
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/somali-militant-siege-ends-at-least-29-
civilians-dead-idUSKCN1QI3K4 (käyty 1.3.2019). 

 

 

https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/02/govt-official-dg-said-jama-killed-in-mogadishu-car-explosion/
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/02/govt-official-dg-said-jama-killed-in-mogadishu-car-explosion/
https://www.radiodalsan.com/en/2018/12/01/salaam-bank-staff-shot-dead-in-mogadishu/
https://radioergo.org/2019/02/14/middle-shabelle-families-fleeing-al-shabaab-clashes-with-local-militias-stranded-without-food-and-water/?lang=en
https://radioergo.org/2019/02/14/middle-shabelle-families-fleeing-al-shabaab-clashes-with-local-militias-stranded-without-food-and-water/?lang=en
https://radioergo.org/2019/01/30/hundreds-of-families-displaced-by-clashes-in-hirshabelle-in-dire-need-of-help/?lang=en
https://radioergo.org/2019/01/30/hundreds-of-families-displaced-by-clashes-in-hirshabelle-in-dire-need-of-help/?lang=en
https://radiokulmiye.net/2019/05/22/mogadishu-suicide-explosion-kills-more-than-10-including-military-colonel-and-soldiers/
https://radiokulmiye.net/2019/05/22/mogadishu-suicide-explosion-kills-more-than-10-including-military-colonel-and-soldiers/
https://radiokulmiye.net/2019/03/25/al-shabaabs-kenyan-commander-suspected-to-have-been-killed-in-airstrike/
https://radiokulmiye.net/2019/03/25/al-shabaabs-kenyan-commander-suspected-to-have-been-killed-in-airstrike/
https://radiokulmiye.net/2019/02/27/us-military-says-airstrike-in-somalia-killed-20-al-shabab-terrorists/
https://radiokulmiye.net/2019/02/27/us-military-says-airstrike-in-somalia-killed-20-al-shabab-terrorists/
https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/air-strike-kills-four-people-in-somalia-relatives-idUSKCN1S51AS
https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/air-strike-kills-four-people-in-somalia-relatives-idUSKCN1S51AS
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/al-shabaab-attack-on-somali-ministry-in-mogadishu-kills-at-least-15-idUSKCN1R408N
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/al-shabaab-attack-on-somali-ministry-in-mogadishu-kills-at-least-15-idUSKCN1R408N
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/somali-militant-siege-ends-at-least-29-civilians-dead-idUSKCN1QI3K4
https://www.reuters.com/article/us-somalia-security/somali-militant-siege-ends-at-least-29-civilians-dead-idUSKCN1QI3K4
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Shabelle News: 
 
 

 30.5.2019. Al-Shabaab claims victory over battle with allied troops. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-victory-over-battle-with-allied-troops/ (käy-
ty 31.5.2019). 
 

 29.5.2019. Security forces kill 4 al-Shabab fighters in southern Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/security-forces-kill-4-al-shabab-fighters-in-southern-somalia/ 
(käyty 31.5.2019). 
 

 26.5.2019. Al-Shabab claims victory over battle in Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-claims-victory-over-battle-in-somalia/ (käyty 
26.5.2019). 
 

 23.5.2019 a). Death toll from Mogadishu car bombings rises to 12. 
https://www.radioshabelle.com/death-toll-from-mogadishu-car-bombings-rises-to-12/ (käyty 
24.5.2019). 
 

 23.5.2019 b). US military targets ISIS-Somalia in fifth airstrike since April. 
https://www.radioshabelle.com/us-military-targets-isis-somalia-in-fifth-airstrike-since-april/ 
(käyty 24.5.2019). 
 

 22.5.2019 a). Al-Shabaab claims car bomb attack in Somali capital. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-car-bomb-attack-in-somali-capital/ (käyty 
23.5.2019) 
 

 22.5.2019 b). Roadside bomb kills one, injures several outside Mogadishu. 
https://www.radioshabelle.com/roadside-bomb-kills-one-injures-several-outside-mogadishu/ 
(käyty 23.5.2019). 
 

 20.5.2019. No casualties as Car bomb hits Somali capital. 
https://www.radioshabelle.com/no-casualties-as-car-bomb-hits-somali-capital/ (käyty 
20.5.2019). 
 

 18.5.2019. Gunmen kill an employee with Mogadishu’s local government. 
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-an-employee-with-mogadishus-local-
government/ (käyty 19.5.2019). 
 

 15.5.2019. Al-Shabab engages gunfight with Somali army in Somali town. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-engages-gunfight-with-somali-army-clash-in-
somali-town/ (käyty 15.5.2019). 
 

 13.5.2019 a). One soldier killed, another wounded in Mogadishu shooting. 
https://www.radioshabelle.com/one-soldier-killed-another-wounded-in-mogadishu-shooting/ 
(käyty 13.5.2019). 
 

 13.5.2019 b). Al-Shabaab attacks AU military base near Somali capital. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-attacks-au-military-base-near-somali-capital/ 
(käyty 13.5.2019). 
 

 9.5.2019. Al-Shabab stages attack on a town under Somali troops. 

https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-victory-over-battle-with-allied-troops/
https://www.radioshabelle.com/security-forces-kill-4-al-shabab-fighters-in-southern-somalia/
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-claims-victory-over-battle-in-somalia/
https://www.radioshabelle.com/death-toll-from-mogadishu-car-bombings-rises-to-12/
https://www.radioshabelle.com/us-military-targets-isis-somalia-in-fifth-airstrike-since-april/
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-car-bomb-attack-in-somali-capital/
https://www.radioshabelle.com/roadside-bomb-kills-one-injures-several-outside-mogadishu/
https://www.radioshabelle.com/no-casualties-as-car-bomb-hits-somali-capital/
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-an-employee-with-mogadishus-local-government/
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-an-employee-with-mogadishus-local-government/
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-engages-gunfight-with-somali-army-clash-in-somali-town/
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-engages-gunfight-with-somali-army-clash-in-somali-town/
https://www.radioshabelle.com/one-soldier-killed-another-wounded-in-mogadishu-shooting/
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-attacks-au-military-base-near-somali-capital/
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https://www.radioshabelle.com/al-shabab-stages-attack-on-a-town-under-somali-troops/ 
(käyty 9.5.2019). 
 

 6.5.2019. Heavy clash erupts as Somali, foreign forces attack Al-Shabab base. 
https://www.radioshabelle.com/heavy-clash-erupts-as-somali-foreign-forces-attack-al-
shabab-base/ (käyty 6.5.2019). 
 

 1.5.2019. Gunmen kill a police officer in southern Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-a-police-officer-in-southern-somalia/ (käyty 
1.5.2019). 
 

 30.4.2019. Al-Shabaab launches attack on regional forces in Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-launches-attack-on-regional-forces-in-somalia/ 
(käyty 30.4.2019). 
 

 28.4.2019. Somali forces carry out security sweep in Mogadishu. 
https://www.radioshabelle.com/somali-forces-carry-out-security-sweep-in-mogadishu/ (käyty 
28.4.2019). 
 

 24.4.2019. Bomb hits army training camp in southern Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/bomb-hits-army-training-camp-in-southern-somalia/ (käyty 
25.4.2019) 
 

 22.4.2019. Two people wounded in Mogadishu explosion. 
https://www.radioshabelle.com/two-people-wounded-in-mogadishu-explosion/ (käyty 
22.4.2019).  
 

 21.4.2019. Al-Shabaab clashes with Somali and AU troops in Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-clashes-with-somali-and-au-troops-in-somalia/ 
(käyty 22.4.2019). 
 

 20.4.2019. Several suspects arrested in killing of a district official in Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/several-suspects-arrested-in-killing-of-a-district-official-in-
somalia/ (käyty 22.4.2019). 
 

 18.4.2019. Five killed in attack a house in Mogadishu. 
https://www.radioshabelle.com/five-killed-in-attack-a-house-in-mogadishu/ (käyty 18.4.2019). 

 

 17.4.2019 a). Al-Shabaab claims killing two soldiers, including Ethiopian. 
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-killing-two-soldiers-including-ethiopian/ 
(käyty 17.4.2019). 
 

 17.4.2019 b). Kenyan forces targeted in roadside blast in southern Somalia. 
https://www.radioshabelle.com/kenyan-forces-targeted-in-roadside-blast-in-southern-
somalia/ (käyty 17.4.2019). 
 

 16.4.2019. A soldier guns down a civilian in Mogadishu. 
https://www.radioshabelle.com/a-soldier-guns-down-a-civilian-in-mogadishu/ (käyty 
16.4.2019).  
 

 13.4.2019 a). A soldier kills two civilians in Mogadishu. 
https://www.radioshabelle.com/a-soldier-kills-two-civilians-in-mogadishu/ (käyty 14.4.2019). 

https://www.radioshabelle.com/al-shabab-stages-attack-on-a-town-under-somali-troops/
https://www.radioshabelle.com/heavy-clash-erupts-as-somali-foreign-forces-attack-al-shabab-base/
https://www.radioshabelle.com/heavy-clash-erupts-as-somali-foreign-forces-attack-al-shabab-base/
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-a-police-officer-in-southern-somalia/
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-launches-attack-on-regional-forces-in-somalia/
https://www.radioshabelle.com/somali-forces-carry-out-security-sweep-in-mogadishu/
https://www.radioshabelle.com/bomb-hits-army-training-camp-in-southern-somalia/
https://www.radioshabelle.com/two-people-wounded-in-mogadishu-explosion/
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-clashes-with-somali-and-au-troops-in-somalia/
https://www.radioshabelle.com/several-suspects-arrested-in-killing-of-a-district-official-in-somalia/
https://www.radioshabelle.com/several-suspects-arrested-in-killing-of-a-district-official-in-somalia/
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