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Kysely eriteltynä:
Millainen on ajankohtainen turvallisuustilanne matkareitillä maanteitse Mogadishusta Baraween? 
What is the current security situation along the road from Mogadishu to Barawe?
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Vastaus:
Millainen on ajankohtainen turvallisuustilanne matkareitillä maanteitse Mogadishusta Baraween? 
Vastaus päivittää aiheesta aiemmin annettuja kyselyvastauksia. Aihetta on käsitelty mm. 17.7.2018 laaditussa vastauksessa ”Somalia / Turvallisuus- ja hallintatilanne Amberyn kylässä, Shabeellaha Hoosen maakunta, Markan piirikunta, matkareitti Mogadishu−Ambery”, sekä 28.11.2016 laaditussa vastauksessa ” Lentoyhteydet / matkareitit Somaliaan ja Somaliassa.” Vastaukset löytyvät Tellus-maatietokannasta.
Somalian  hallintoa tukevat turvallisuusjoukot pitävät maan etelä- ja keskiosissa hallinnassaan pääasiassa  kaupunkeja ja suurempia asutuskeskuksia. Al-Shabaab kykenee kontrolloimaan merkittävää osaa maaseudusta ja niiden läpi kulkevia maanteitä. Lifos 3.7.2019, s. 65; Polgeonow 13.8.2019. 
Somalian etelä- ja keskiosien hallintatilanne elokuussa 2019. Karttalähde: Polgeonow 13.8.2019.
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Mogadishusta Markan kautta Baraween (Baraaween) ulottuva vyöhyke on al-Shabaabin vahvassa vaikutuspiirissä ja alttiina järjestön tekemille iskuille. Critical Threats 1.10.2018; Polgeonow 13.8.2019. 
Al-Shabaab -järjestön tuki- ja operointialueet Somalian eteläosissa lokakuussa 2018. Karttalähde: Critical Threats 1.10.2018.
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Al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen välillä on ollut viimeisten kuukausien aikana useita turvallisuusvälikohtauksia Barawen ja Mogadishun välisellä alueella. Tällaisia ovat olleet mm. 
	al-Shabaabin toistuvat hyökkäykset Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtiin: kesäkuun puolivälin alla al-Shabaab hyökkäsi ugandalaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan Qoryoleyssa Allgalgaduud Media 11.6.2019., heinäkuussa el-Jaallen tukikohtaan Markan kaupungin lähistöllä Shabelle News 24.7.2019. ja elokuun puolivälissä Barawen kaupungin läheisyydessä sijaitsevaan tukikohtaan Mareeg.com 10.8.2019. 
	syyskuun puolivälissä al-Shabaab ampui kranaatteja Markan kaupunkiin, missä maan pääministeri oli parhaillaan vierailulla. Räjähdyksissä sai surmansa kaksi siviiliä VoA 15.9.2019.

syyskuun puolivälissä Lower Shabellen kuvernöörin Ibrahim Adan Najahin autosaattue joutui kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun kohteeksi syyskuun puolivälissä Shalanbodin kaupungin läheisyydessä n. 20 kilometriä Qoryoleysta etelään. Iskussa sai surmansa kaksi turvamiestä ja neljä muuta haavoittui VoA 15.9.2019.
	syyskuun puolivälissä Somalian armeija otti kiivaasti yhteen al-Shabaabin kanssa Markan kaupungin ulkopuolella Halbeeg News 14.9.2019 b).
Lower Shabellen maakunnan alueen turvallisuusolosuhteita kuvataan yleisesti ottaen vaikeiksi. Al-Shabaabin on raportoitu toteuttavan maakunnan alueella 4 - 5 operaatiota viikoittain. Lifos 3.7.2019, s. 29.  Uutisaineiston perusteella turvallisuusjoukkojen ja al-Shabaabin välisissä välikohtauksissa väkivalta kohdentuu pääsääntöisesti vastapuolen taistelijoihin, mutta siviiliväestö on vaarassa ollessaan väärään aikaan väärässä paikassa jäätyään esimerkiksi taisteluiden jalkoihin, tai oltuaan tienvarsipommin räjähdyksen vaikutusalueella. Uutisaineistossa ei usein ole täyttä varmuutta väkivallan seurauksena menehtyneiden määrästä ja mahdollisista siviilitappioista. 
Maahanmuuttoviraston tammikuussa 2018 tekemän tiedonhankintamatkan aikana konsultoitujen lähteiden mukaan Mogadishusta maan muihin osiin menevien maanteiden käyttämiseen sisältyy suuria riskejä: ”Mitkään Lower ja Middle Shabellen kautta kulkevista merkittävistä kuljetusreiteistä ei ole tällä hetkellä kulkukelpoisia, koska ne ovat al-Shabaabin hallussa. Maantiekuljetukset ovat alttiita kidnappauksille ja erilaisille maksuille. Tästä johtuen YK:n ja AMISOM-joukkojen täydennyskuljetukset ja liikkuminen on hoidettava lentoteitse, mikä lisää yleisiä toimintakustannuksia merkittävästi”. Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 10.
Ruotsin maatietopalvelun Lifoksen heinäkuussa 2019 julkaiseman tiedonkeruumatkaraportin mukaan tässä suhteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Raportin mukaan Mogadishun läheisyydessä maanteitä pitkin kulkeminen sisältää suuria riskejä. Lifos 3.7.2019, s. 66. Mogadishusta kolmea pääväylää pitkin lähtevät tavarakuljetukset ja saattueet ovat alttiita al-Shabaabin asettamille tienvarsipommeille. Vaarallisin tie Lifoksen tekemän selvityksen mukaan on Baidoaan vievä maantie. Lifos 3.7.2019, s.66. Vuonna 2018 julkaistun kansainvälisen selvityksen mukaan Mogadishun ja Barawen välinen maantie on Mogadishusta Baidoaan vievän tien ohella useimmiten al-Shabaabin tekemien iskujen kohteena. Williams et al. 2018, s. 34.
Eri lähteiden perusteella Somalian sisällä maanteitse matkustaminen sisältää useita riskejä ja se on lisäksi kallista. MFAON March 2019, s. 37; Lifos 3.7.2019, s. 64 - 65. Tästä syystä ne, joiden on pakko liikkua maan sisällä ja joilla on varaa, käyttävät lentoyhteyksiä. Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 10.
Maanteiden varsilla on useita tarkastuspisteitä, joita ylläpitävät eri toimijat kuten al-Shabaab, klaanien aseelliset joukot, AMISOM ja Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot. Matkustaminen maanteitse edellyttää useiden eri ryhmien hallussa olevien tarkastupisteiden ohittamista, jotka voivat sijaita hyvinkin lähellä toisiaan. Lifos 3.7.2019, s. 65. Tarkastuspisteillä matkustajilta peritään maksuja ja lahjuksia, ja mitä useampia tarkastuspisteitä, sitä useammin ohikulkijan pitää maksaa. Al-Shabaabin kontrolloimalla alueella sijaitsevilla tarkastuspisteillä riittää kuitenkin vain yksi maksukerta, sillä järjestö antaa maksusta kuitin, jota näyttämällä välttyy uudesta maksusta. Lifos 3.7.2019, s. 65; MFAON March 2019, s. 37.
Tarkastupisteillä aseelliset ryhmät kontrolloivat keitä ja mitä niiden läpi liikkuu. Lifos 3.7.2019, s. 65. Matkustajat identifioidaan ja heidän taustansa ja matkustamisen syy selvitetään. Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 10. Tarkastuspisteillä esiintyy vakavia oikeudenloukkauksia, kuten pahoinpitelyitä, kiristystä, sukupuolittunutta väkivaltaa ja pakkorekrytointia. Al-Shabaab valvoo tarkastuspisteillään, ettei sen hallinnassa oleville alueille toimiteta sen kieltämiä tarvikkeita. Se myös kontrolloi, että sen alueella liikkuvat noudattavat sen antamia pukeutumista ja käyttäytymistä koskevia määräyksiä. Vakoilusta tai vihollisen hyväksi toimimisesta epäilty voidaan teloittaa. Lifos 3.7.2019, s. 65. 



Lähteet:
Critical Threats October 2018. Al Shabaab Area of Operations October 2018. https://www.criticalthreats.org/analysis/al-shabaab-area-of-operations-october-2018 (käyty 27.9.2019). 
Halbeeg News:

	14.9.2019. SNA destroys al-Shabaab bases in Lower Shabelle region.

https://en.halbeeg.com/2019/09/14/sna-destroys-al-shabaab-bases-in-lower-shabelle-region/ (käyty 15.9.2019).
	11.6.2019. SNA kills three al-Shabaab fighters in southern Somalia. https://en.halbeeg.com/2019/06/11/sna-kills-three-al-shabaab-fighters-in-southern-somalia/ (käyty 11.6.2019).


Lifos 3.7.2019. Lifosrapport Säkerhetssituationen i Somalia. Version 1.0. Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet https://lifos.migrationsverket.se/nyhetsarkiv/2019-08-27-lifosrapport-sakerhetssituationen-i-somalia-version-1.0.html (käyty 27.9.2019). 
Maatietopalvelu 5.10.2018. Somalia: Tiedonhankintamatka Mogadishuun ja Nairobiin tammikuussa 2018. (käyty 27.9.2019). https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+tiedonhankintamatkaraportti+actatettu.pdf/1d496f99-9fde-a066-9d41-d7b95a32c144/Somalia+tiedonhankintamatkaraportti+actatettu.pdf (käyty 27.9.2019).
Mareeg.com 10.8.2019.  Somali, AU Troops Clash With Al Shabaab. https://mareeg.com/somali-au-troops-clash-with-al-shabaab-3/ (käyty 11.8.2019).
MFAON - The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands March 2019. Country of Origin Information Report on South and Central Somalia. https://www.justice.gov/eoir/page/file/1175151/download (käyty 27.9.2019).
Williams, Paul D.; D’Alessandro, Michele; Darkwa, Linda; Helal, Amina; Machakaire, James; Rupesinghe, Natasja 2018. Assessing the Effectiveness of the African Union Mission in Somalia (AMISOM) NUPI - Norwegian Institute of International Affairs. https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2597243" https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2597243 (käyty 
Polgeonow 13.8.2019. Somalia Control Map & Timeline - August 2019. [Edellyttää kirjautumista] HYPERLINK "https://members.polgeonow.com/2019/08/somalia-control-map-timeline-august-2019.html" https://members.polgeonow.com/2019/08/somalia-control-map-timeline-august-2019.html (käyty 27.9.2019)
Shabelle News 24.7.2019. Al-Shabab Attacks Two Somali Military Bases In Southern Region. https://www.radioshabelle.com/al-shabab-attacks-two-somali-military-bases-in-southern-region/ (käyty 25.7.2019).
VoA - Voice of America 15.9.2019. Somalia: Al-Shabab Attacks Kill 17. https://www.voanews.com/africa/somalia-al-shabab-attacks-kill-17 (käyty 27.9.2019). 
	



Vastuuvapauslauseke:
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