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Maa / aihe:		
Somalia / Maallistuneiden henkilöiden asema Somaliassa
Somalia / Situation of secularized individuals in Somalia
Kysely eriteltynä: 
1) Miten Somaliassa viranomaiset ja somaliyhteisö suhtautuvat maallistuneisiin ja länsimaiset arvot omaksuneisiin henkilöihin?
2) Voiko maallistunut henkilö olla vaarassa kotimaassaan maallistumisensa ja länsimaisen ajattelunsa vuoksi? Onko maallistuneisiin henkilöihin kohdistunut oikeudenloukkauksia? Onko maallistuneisiin henkilöihin suhtautumisessa alueellisia eroja Somalian sisällä tai eroja esimerkiksi suurempien kaupunkien ja pienempien paikkakuntien välillä?
Questions: 
1. How do the Somali authorities and the Somali community view secularized and Westernized individuals?
2. Can a secularized individual be at risk in his / her home country because of his / her secularism and Western way of thinking? Have there been infringements against secularized individuals? Are there regional differences in the treatment of secularized individuals within Somalia or differences between larger cities and smaller localities, for example?
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Vastaus:
1) Miten Somaliassa viranomaiset ja somaliyhteisö suhtautuvat maallistuneisiin ja länsimaiset arvot omaksuneisiin henkilöihin?
Maallistumisen ja länsimaisten arvojen omaksumisen käsitteet ovat monitulkintaisia. Maallistumisella tarkoitetaan yleensä uskonnollisten arvojen ja instituutioiden merkityksen väistymistä ja korvautumista ei-uskonnollisilla arvoilla ja maallisilla instituutioilla. Keskeisimpinä länsimaisina arvoina puolestaan on pidetty yksilönvapautta, avointa moniarvoista yhteiskuntaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. 
Yksiselitteistä vastausta viranomaisten ja somaliyhteisön suhtautumisesta maallistuneisiin ja länsimaiset arvot omaksuneisiin henkilöihin ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä. Saatavilla olevissa lähteissä käsitellään ensisijassa islamista poiskääntyneiden asemaa ja valtaväestön asenteita heitä kohtaan. Suhtautuminen on yleisesti ottaen negatiivista. Al-Shabaabin vaikutuspiirissä olevilla alueilla islamista poiskääntyminen ja etääntyminen islamilaisista arvoista johtavat ilmitullessaan vakaviin oikeudenloukkauksiin.
Maailmanpankin arvion mukaan Somalian väkiluku on tällä hetkellä n. 15 miljoonaa. The World Bank 2019. Heistä 99 % on käytettävissä olevien tietojen mukaan sunnimuslimeja. Kristittyjen määräksi on arvioitu 1000 henkilöä. Lisäksi maassa on pieniä määriä shiiamuslimeja, hinduja, buddhisteja, juutalaisia, sekä islamilaisen sufi-koulukunnan kannattajia. Pieni määrä on myös niitä, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Maan bantu-vähemmistöryhmästä enemmistö on sunnimuslimeja, mutta sen rinnalla he ylläpitävät animistisia perinteitä. USDOS 21.6.2019. 
Islaminuskolla on keskeinen rooli somalialaisessa yhteiskunnassa. Se ei ole pelkästään uskomusjärjestelmä, vaan se on elämäntapa, joka jäsentää elämää yksilö - ja yhteisötasolla. Muun muassa sukupuolten roolit, vallitsevat asenteet ja sosiaaliset tavat perustuvat vahvasti islamiin. Mubarak, Nilson & Saxén 2015, s. 131; Lewis 1996; Suomen somalialaisten liitto 2019. 
Islam on politiikan tekemisen lähtökohta ja sen merkitys yhteiskunnallisten asioiden järjestämisessä on suuri. Maan voimassa olevan väliaikaisen perustuslain mukaan islam on Somalian valtionuskonto, ja muun lainsäädännön on oltava sopusoinnussa islamilaisen sharia-lain yleisten periaatteiden kanssa. Lain mukaan jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa muita uskontoja, ja jokaisella on uskonnosta riippumatta samat oikeudet ja velvollisuudet.  USDOS 21.6.2019. Muiden kuin islamin uskonnon levittäminen ja käännytystyö ovat kuitenkin kiellettyjä.  Freedom House 2019; USDOS 21.6.2019. 
Somalimaan ja Puntmaan hallintojen alueilla voimassaoleva lainsäädäntö kieltää muslimien kääntymisen muihin uskontoihin. Somalian liittovaltion väliaikainen perustuslaki ei eksplisiittisesti kiellä islamista poiskääntymistä, mutta lainsäädännön pohjana olevan sharia-lain mukaan se on kiellettyä. Sharian soveltaminen oikeudenkäytössä koskee kaikkia uskonnosta riippumatta, eikä siitä sallita poikkeuksia ei-muslimeille. USDOS 21.6.2019. 
Islam on pakollinen oppiaine kaikissa somalialaisissa kouluissa. Julkisissa kouluissa ei-muslimit voivat anoa vapautusta uskonnon opetuksesta, mutta viranomaisten mukaan toistaiseksi kukaan oppilas ei ole sitä tehnyt.  USDOS 21.6.2019. 
Islaminuskoa tunnustava valtaväestö on arvoiltaan konservatiivista. IRBC 29.4.2014. Uskonnon merkityksen on arvioitu lisääntyneen sisällissodan myötä ja samalla konservatiiviset arvot ovat korostuneet entisestään. VoA 14.10.2013 Tätä heijastaa mm. naisten pukeutuminen sisällissotaa edeltävää aikaa useammin huiviin ja koko vartalon peittävään burkaan. VoA 15.10.2013. Vallitsevista arvoista ja asenteista kertoo osaltaan myös Somalian vaikutusvaltaisen uskonnollisen oppineiston voimakkaan kielteinen kanta naisten mahdollisuuteen pelata koripalloa. Heidän joulukuussa 2016 esittämänsä kannan mukaan naisten koripallon pelaaminen on islamin lain, somalikulttuurin ja vallitsevien arvojen vastaista. Näkemyksen yhtenä perusteluna on esitetty naisten käyttämät urheiluasut, jotka paljastavat naisten vartaloa liikaa. VoA 23.12.2016. 
Konservatiivinen yhteiskunta luo voimakkaan paineen noudattaa sunnimuslimien traditioita. Ympäröivän yhteisön asennoituminen islamista luopuneisiin on kielteistä lähes koko maassa. Käännynnäisiksi epäiltyihin ja heidän perheisiinsä kohdistuu ahdistelua (harassment) oman lähiyhteisön taholta. Kristityiksi kääntyneet ja muut ei-islamilaiset ryhmät pyrkivät elämään matalalla profiililla ja olemaan harjoittamatta ja näyttämättä uskonnollista vakaumustaan. USDOS 21.6.2019. Islamia tunnustava valtaväestö - ja mikä vielä tärkeämpää - somalialaisessa yhteiskunnassa keskeisellä sijalla oleva klaanirakenne pitävät ei-muslimeita ulkopuolisina. Kanadan maahanmuuttoviranomaisten vuonna 2014 haastatteleman asiantuntijan mukaan ei-muslimeilla ei tästä syystä ole paikkaa yhteisössään, ja heitä vältellään tai vainotaan IRBC 29.4.2014.: 
“Non-Muslim minorities are viewed as outsiders by both the religious Muslim community and the clan structure which is even more important to Somalis. Since the clan structure is linked to Islam, non-Muslims simply do not have a place as part of the dominant community and are shunned or persecuted.”  IRBC 29.4.2014.
Saman asiantuntijan mukaan Somalian viranomaiset eivät ole kiinnostuneita tai aktiivisia puuttumaan ei-muslimeja vastaan tehtyihin rikoksiin. IRBC 29.4.2014.
Al-Shabaab suhtautuu vaikutuspiirissään olevilla alueilla erittäin kielteisesti ei-muslimeihin, käännynnäisiin ja epäislamilaiseksi katsomaansa toimintaan. Se on surmannut ihmisiä, jotka ovat kääntyneet, tai joiden järjestö tulkitsee kääntyneen pois islamista. USDOS 21.6.2019; IRBC 29.4.2014; Morning Star News 6.3.2017. Oikeudenloukkausten kohteena ovat olleet myös ne, jotka eivät ole noudattaneet järjestön asettamia ja sen tulkintoihin perustuvia uskonnollisia määräyksiä. Al-Shabaab on kieltänyt sen hallitsemilla alueilla epäislamilaisena käyttäytymisenä mm. elokuvat, television, musiikin, internetin ja urheilukisojen seuraamisen. Järjestö on kieltänyt lisäksi tupakoinnin, khatin käytön sekä parran ajamisen. Naisten edellytetään käyttävän koko vartalon peittävää huntua. USDOS 21.6.2019; IRBC 29.4.2014. 

2) Voiko maallistunut henkilö olla vaarassa kotimaassaan maallistumisensa ja länsimaisen ajattelunsa vuoksi? Onko maallistuneisiin henkilöihin kohdistunut oikeudenloukkauksia? Onko maallistuneisiin henkilöihin suhtautumisessa alueellisia eroja Somalian sisällä tai eroja esimerkiksi suurempien kaupunkien ja pienempien paikkakuntien välillä?
Suhtautuminen islamista poiskääntyneisiin ja islamilaisista arvoista etääntyneisiin henkilöihin on käytettävissä olevien lähteiden perusteella kielteistä kaikkialla Somaliassa. Al-Shabaabin vaikutuspiirissä olevilla alueilla islamista poiskääntyminen ja epäily länsimaisten arvojen omaksumisesta johtavat ilmitullessaan vakaviin oikeudenloukkauksiin. 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella islamista ja siihen liittyvistä perinteistä irtaantuminen aiheuttaa kielteisiä reaktioita yksilön lähiyhteisössä. Islamista poiskääntyneet tai sellaisesta epäillyt voivat olla häirinnän kohteena. USDOS 21.6.2019. Kanadan maahanmuuttoviranomaisten selvityksen mukaan somaliyhteisö välttelee tai vainoaa keskuudessaan olevia ei-muslimeja. IRBC 29.4.2014. Islamista irtaantuneet henkilöt ja ryhmät pyrkivät toimimaan matalalla profiililla ja välttämään oman vakaumuksensa esiintuomista. USDOS 21.6.2019. On perusteltua olettaa, että mitä avoimemmin henkilö ilmaisee irtaantuneensa islamista ja sen arvomaailmasta, sitä todennäköisempää on ympäristön taholta tulevat kielteiset reaktiot.
Käytettävissä olevissa lähteissä ei löytynyt tietoja Somalian hallituksen kontrolloimilla alueilla esiintyneistä vakavista oikeudenloukkauksista, jotka olisivat kohdistuneet yksilöön hänen omaksumiensa länsimaisten arvojen ja maallistumisen vuoksi. 
Al-Shabaabin vaikutuspiirissä olevilla alueilla islamista poiskääntyneet, sellaisesta epäilyt tai länsimaiset arvot omaksuneet henkilöt ovat käytettävissä olevien lähteiden perusteella vakavien oikeudenloukkausten vaarassa. Järjestö valvoo, tarkkailee ja pyrkii estämään länsimaisten vaikutteiden saapumisen valvomilleen alueille. DIS 9/2015, s. 18. Al-Shabaabin alueille matkustettaessa ”länsimaistuneelta” (a bit westernized) Raportissa (DIS & Landinfo 5/2013, s. 50) ei eritellä länsimaistumisen käsitettä tarkemmin. Käytettävissä olevien lähteiden perusteella siihen vaikuttaa sisältyvän länsimaisten arvojen omaksumista ja etääntymistä islamin periaatteista, joka ilmenee mm. pukeutumisessa ja yleisessä käyttäytymisessä (esim. musiikin kuunteluna ja tupakointina). näyttävä henkilö voi olla suuressa vaarassa, mikäli häntä kuljettava ajoneuvo tulee pysäytetyksi järjestön tarkastuspisteellä. DIS & Landinfo 5/2013, s. 50.
Voice of America -uutistoimiston huhtikuussa 2017 julkaiseman artikkelin mukaan al-Shabaab on uhannut rangaista kaikkia vanhempia, jotka lähettävät lapsensa länsimaista mallia noudattaviin kouluihin ja yliopistoihin. Al-Shabaabin puhemiehen Ali Dheren mukaan maallistuneet ei-islamilaiset oppilaitokset johdattavat somalialaiset lapset ja nuoret pois islamista. Dhere varoitti, että lapsensa maallistuneisiin ei-islamilaisiin oppilaitoksiin laittavat vanhemmat ja kyseisissä oppilaitoksissa työskentelevät opettajat joutuvat vastaamaan seurauksista. Järjestö on sulkenut ei-islamilaisia kouluja valvomillaan alueilla ja korvannut ne islamilaista opetussuunnitelmaa noudattavilla kouluilla. VoA 20.4.2017.
Australian ulkoministeriön kesäkuussa 2017 julkaiseman raportin mukaan al-Shabaabin visiossa Somalia on islamilainen valtio, joka on vapaa ulkomaisista / vääräuskoisista vaikutteista. Tämän mukaisesti somalialaiset, jotka ovat oleskelleet länsimaissa ja saaneet koulutusta, ovat olleet työssä tai työskentelevät kansainvälisissä järjestöissä, voivat joutua al-Shabaabin väkivallan kohteeksi. DFAT 13.6.2017, s. 12.
Sabahi-uutissivuston tammikuussa 2014 julkaiseman artikkelin mukaan al-Shabaab varoitti kotimaahansa palaavia somalialaisia heihin kohdistuvista iskuista. Järjestön mukaan ulkomailla oleskelleet ovat oppineet synnillisiä asioita, menettäneet uskontonsa, levittävät pahuutta kotimaassaan ja työskentelevät vääräuskoisten hyväksi. Sabahi 9.1.2014. 
Norjan maatietopalvelu Landinfon vuonna 2016 konsultoiman lähteen mukaan oleskelu lännessä ei itsessään kuitenkaan aiheuta al-Shabaabin alueelle palaavalle ongelmia:
“Having been in a Western country is in itself unproblematic in meeting with al-Shabaab.” Landinfo 4.4.2016, s. 10.
Landinfon käyttämän lähteen mukaan monet al-Shabaabin jäsenet ovat itse oleskelleet ja/tai heidän perheensä oleskelevat lännessä. Sen sijaan länsimainen käyttäytyminen, ja esimerkiksi paidan asettaminen housujen sisään on kiellettyä. Säännösten rikkomisesta seuraa yleensä ruoskimista. Landinfo 4.4.2016, s. 10.
Tanskan maatietopalvelun maaliskuussa 2017 julkaiseman tiedonhankintamatkaraportin mukaan ulkomailla oleskelleet ja Somaliaan palaavat henkilöt eivät ole ryhmä, joka olisi erityisesti al-Shabaabin iskujen kohteena. Olennaista on palaajan henkilökohtainen profiili ja käyttäytyminen. Riski oikeudenloukkauksista kasvaa, mikäli palaajaa pidetään länsimaistuneena tai hän käyttäytyy vastoin al-Shabaabin ideologiaa, kuten esimerkiksi kuuntelee musiikkia, käyttää älypuhelinta tai tupakoi. DIS 8.3.2017, s. 58. 
Jamestown Foundation -ajatushautomon julkaiseman artikkelin mukaan al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla järjestystä ylläpitävä uskonnollinen Hisba-poliisi kontrolloi väestön moraalista käyttäytymistä. Se valvoo ja ohjaa väestöä elämään islamin oppien mukaisesti. Hisba-poliisi voi pidättää ja tarpeen vaatiessa mestata alkoholia käyttäviä tai sitä myyviä henkilöitä, leikata aviorikoksiin syyllistyneiden miesten penikset, kivittää kuoliaaksi siveettömään elämään syyllistyneet naiset ja amputoida varkauteen syyllistyneiden kädet. Poliisi voi pidättää epäislamilaisina pidettyihin länsimaisiin vaatteisiin pukeutuneet henkilöt. Jamestown Foundation 19.8.2016. 
Al-Shabaab on häirinnyt (harass) uskonnollisesti riippumattomia (maallistuneita) ja uskonnollisia humanitaarisia järjestöjä ja uhannut surmata niiden työntekijöitä syyttäen heitä kristillisestä käännytystyöstä. USDOS 21.6.2019; IRBC 29.4.2014.
Tanskan ja Norjan maatietopalveluiden maaliskuussa 2014 julkaiseman raportin mukaan al-Shabaab voi iskeä Mogadishussa mihin tahansa paikkaan, jota se pitää länsimaistuneensa. Tämä koskee erityisesti Lidon rantaa ja joitain pääkaupungin ravintoloita. Landinfo & DIS 3/2014, s. 10. Uuden somalialaisen länsimaistuneen keskiluokan kokoontumispaikkana pidetty Lidon ranta ravintoloineen on ollut al-Shabaabin iskujen kohteena. DIS & Landinfo 5/2013, s. 53. Uhista huolimatta länsimaistuneilta vaikuttavien somalialaisten näkeminen Mogadishussa ei ole epätavallista. DIS 8.3.2017, s. 12. 
Käytettävissä olevista lähteistä ei löytynyt tietoja siitä, onko suhtautumistavassa maallistuneisiin henkilöihin eroa pienempien paikkakuntien ja suurien kaupunkien välillä. Lähteiden perusteella Mogadishuun on muodostunut länsimaistunut keskiluokka DIS & Landinfo 5/2013, s. 53., eikä länsimaistuneiden somalialaisten näkeminen ole epätavallista. DIS 8.3.2017, s. 12.
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