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	Kyselylomake
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Maa / aihe:		
Somalia / Avustustusjärjestöt Somaliassa ja niiden toimintaedellytykset sekä työntekijöihin kohdistuneet oikeudenloukkaukset / ZamZamFoundation
Somalia / Aid organizations in Somalia and their operating conditions and infringements against aid workers / Zamzam Foundation
Kysely eriteltynä:
1. Millaiset ovat humanitaaristen avustusjärjestön toimintaedellytykset ja -mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Somaliassa?
2. Millaiset ovat Somalian kansallisten avustusjärjestöjen toimintaedellytykset ja -mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Somaliassa?
3. Onko kansallisissa ja kansainvälisissä avustusjärjestöissä työskenteleviin työntekijöihin kohdistunut oikeudenloukkauksia Etelä- ja Keski-Somaliassa? Mikäli on, mikä tai mitkä tahot ovat erityisesti aiheuttaneet oikeudenloukkauksia?
4. Onko löydettävissä tietoa, että avustusjärjestön työntekijöihin kohdistuva uhka on ollut vähäisempi, mikäli kyseessä on kansallinen avustusjärjestö kuin kansainvälinen järjestö?
5. Onko tietoa ZamZamSom/ZamZamFoundation -nimisestä avustusorganisaatiosta, sen toiminnasta, toiminnan laajuudesta sekä sen työntekijöihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Somaliassa?
1. What are the operating conditions and capabilities of aid organizations in Southern and Central Somalia?

2. What are the operating conditions and capabilities of Somali aid organizations in Southern and Central Somalia?

3. Have aid workers of national and international aid organizations been victims of infringements in Southern and Central Somalia? If yes, who or which groups have specifically caused the infringements?

4. Is there any evidence that the threat to aid workers is less severe in the case of a national aid organization compared to an international organization?

5. Is there information about the ZamZamSom / ZamZamFoundation aid organization, its activities, the scale of its activities and infringements of its employees in Somalia?


Kiirehtimisperuste:	Määräaika 23.11.2019.
Vastauksen päiväys:	22.11.2019.

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
Taustaa: Somalian humanitaarinen tilanne syksyllä 2019
Somalian humanitaarinen tilanne on syksyllä 2019 vaikea. Noin 6.3 miljoonan somalialaisen arvioidaan olevan akuutisti ruokaturvattomia loppuvuoden aikana, mikä on 36 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Heistä 2.1 miljoonan osalta tilanne on erittäin vakava (IPC-asteikolla Integrated Food Security Phase Classification on viisiportainen asteikko, jossa ääripäinä ovat 1 (minimaalinen/olematon) ja 5 (nälänhätä). Tarkemmin IPC luokituksesta ja niiden sisällöllisesti merkityksestä. Understanding the IPC: Q&A (Päiväämätön). http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Q_A.pdf vaiheessa 3 tai 4) ja 4.2 miljoonan osalta huolestuttava (IPC-2).  YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto OCHA:n mukaan Somaliassa oli lokakuun 2019 lopussa kaikkiaan 4.8 miljoonaa ruoka-avun tarpeessa olevaa. Pahin tilanne tässä suhteessa on Somalian maaseudulla asuvilla ja maan sisäisesti siirtymään joutuneilla, joita maassa on n. 2.6 miljoonaa. UN OCHA 22.10.2019. Ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa pääasiassa pitkään jatkuneen kuivuuden ja konfliktista aiheutuvan turvattomuuden vuoksi. Lokakuussa alkaneet sateet ovat olleet tavanomaisia selvästi suuremmat monilla alueilla, mikä on aiheuttanut jokien tulvimista, mikä puolestaan on pakottanut yli 180 000 ihmistä jättämään kotinsa. FEWS NET & FSNAU 1.11.2019, s. 5-6. Loppuvuoden ja alkuvuoden aikana elintarviketilanteen arvioidaan olevan pahin Bayn ja Bakoolin alueilla sekä Somalimaan länsiosassa. FEWS NET & FSNAU 1.11.2019, s. 2. 

Somalian ruokaturvatilannetta koskeva ennuste lokakuu 2019 - tammikuu 2020 väliselle ajalle. Lähde: FEWS NET & FSNAU 1.11.2019, s. 2.
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Elintarviketilanteen arvioidaan parantuvan Somaliassa alkuvuodesta 2020, kun syksyllä saatujen runsaiden sateiden ansiosta keskimääräistä suuremmat sadot valmistuvat ja kamelit ja karja ovat poikineet ja vasikoineet. FEWS NET & FSNAU 1.11.2019, s. 1. Tällä hetkellä yli neljän miljoonan ihmisen arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa, minkä toimittaminen sitä tarvitseville on tällä hetkellä vaikeaa Somalian eri osissa. NRC 11.11.2019.  

1. Millaiset ovat humanitaaristen avustusjärjestön toimintaedellytykset ja -mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Somaliassa?
Humanitaaristen avustusjärjestöjen toiminta Somaliassa on erittäin vaikeaa. WFP 6.8.2019, s. 10. Avustustyötä vaikeuttavat epävakaan tilanteen ennakoimattomuus ja jatkuvat turvallisuuteen liittyvät välikohtaukset, kuten sotilasoperaatiot, al-Shabaabin toiminta, klaanien keskinäiset yhteenotot, väkivaltaiset iskut ja tienvarsille asetetut räjähteet. Myös logistiikkaa koskevat puutteet, hallinnolliset ja byrokraattiset esteet, avustuskuljetusten takavarikoinnit, avustusjärjestöiltä vaaditut mielivaltaiset maksut ja muut toimintaa koskevat rajoitukset ovat hankaloittaneet avustusjärjestöjen työntekijöiden työtä.  ACAPS 10/2019, s. 9; OCHA 20.5.2019, s.17; UNSC 15.5.2019, kappale 72; WFP 6.8.2019, s. 10. Avustustyöntekijät ovat olleet myös suoraan väkivaltaisten iskujen kohteena. ACAPS 10/2019, s. 9; OCHA 20.5.2019, s.17; UNSC 15.5.2019, kappale 72; WFP 6.8.2019, s. 10. 
Kansalais- ja avustusjärjestöjen toimintaa ovat häirinneet paikalliset viranomaiset, turvallisuusjoukot ja al-Shabaab. Freedomhouse 4.2.2019; USDOS 13.3.2019. Varsinkin al-Shabaab on hyökännyt humanitaarista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen työntekijöitä vastaan ja estänyt niitä tekemästä työtään. USDOS 13.3.2019. al-Shabaab ei yleensä salli kansalais- ja avustusjärjestöjen toimintaa sen valvomilla alueilla. Freedomhouse 4.2.2019; USDOS 13.3.2019. 
YK:n asiantuntijapaneelin marraskuun 2019 alussa julkaiseman raportin mukaan marraskuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana humanitaarisia työntekijöitä vastaan tehtiin Somaliassa 12 hyökkäystä. Useimmat näistä olivat al-Shabaabin Gedon alueella tekemiä. UNSC 1.11.2019, kappale 136. Elokuussa 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan tammikuun ja elokuun alun 2019 välisenä aikana kaikkiaan 49 avustustyöntekijää oli suoraan erilaisten turvallisuusvälikohtausten vaikutuspiirissä. UNSC 15.8.2019, kappale 45. Humanitaarisiin työntekijöihin kohdistuneet iskut ovat kuitenkin vähentyneet aiempaan verrattuna. YK:n asiantuntijapaneelin marraskuussa 2018 julkaiseman raportin humanitaarisiin työntekijöihin kohdistui tammi-elokuun 2018 välisenä aikana 34 hyökkäystä. UNSC 9.11.2018, kappale 168.  
Tanskan maahanmuuttoviraston vuonna 2017 julkaiseman tiedonhankintamatkaraportin mukaan kansalaisjärjestöjen työntekijät voivat olla al-Shabaabin iskujen kohteena, mikäli he kritisoivat avoimesti al-Shabaabia ja sen toimintaa. DIS & DRC 1/2017, s. 18. Tanskalaisten konsultoiman somalialaisen kansalaisjärjestön edustajan mukaan kansalaisjärjestöjen avustustyöntekijät ovat yleisesti ottaen vaarassa joutua al-Shabaabin iskujen kohteeksi, mutta uhka ei kuitenkaan ole automaattista. Riski vaihtelee tilanteesta riippuen. Jos avustusjärjestön työlle on saatu al-Shabaabin hyväksyntä, eivät järjestön työntekijät ole vaarassa. Somalialaisen kansalaisjärjestön edustajan mukaan Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt ovat kuitenkin al-Shabaabin iskujen kohteena. DIS & DRC 1/2017, s. 18.
Benadirin alueen hallinnon turvallisuudesta vastaavan johtajan mukaan erityisesti Somalian hallinnossa ja kansalaisjärjestöissä työskentelevät ovat potentiaalisia al-Shabaabin iskujen kohteita, joiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaisiin turvajärjestelyihin. The Guardian 14.2.2019.  
Al-Shabaabin uhan vuoksi osa sen kontrolloimista alueista on täysin humanitaaristen järjestöjen toiminnan ja niiden tarjoaman avun ulkopuolella. Tällaisia ovat erityisesti Somalian etelä- ja keskiosien maaseudulla sijaitsevat alueet, missä avun tarvetta pidetään suurena. ACAPS 10/2019, s. 9. 
Liikkuminen maanteitse maan eri osissa on erittäin haasteellista humanitaarisille järjestöille.. Aseellisten järjestöjen ylläpitämät saarrot joidenkin kaupunkien ympärillä Hirshabellen, Jubamaan ja Lounais-Somalian osavaltioiden alueella on estänyt maanteitse tehtäviä humanitaarisia ja kaupallisia tarvikekuljetuksia. Al-Shabaab on estänyt Bulo Burtissa, Xuddurissa ja Waajidissa yritykset toimittaa tavaroita aasin vetämillä kärryillä. Pikkuteitä ja polkuja pitkin kulkevien kuormastojen tavarat on usein joko takavarikoitu tai tuhottu, niitä ohjaavia saattajia on tapettu ja/tai heiltä on peritty sakkoja. Ainoa keino kuljettaa saarrettuihin kaupunkeihin humanitaarista apua on ilmateitse. OCHA 20.5.2019, s.17. 
Maanteiden varsilla sijaitsevilla lukuisilla laittomilla tarkastuspisteillä aseistautuneet ryhmät ovat kiristäneet maksuja ja syyllistyneet erilaisiin oikeudenloukkauksiin. Vastaavia laittomuuksia tapahtuu myös Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen ylläpitämillä tarkastuspisteillä, jotka sijaitsevat maan etelä- ja keskiosien tärkeimpien maanteiden varsilla. Vakavimmin tämä on haitannut liikennettä Mogadishu-Afgooye-Baidoa-Doolow -, Mogadishu-Balcad-Jowhar - ja Dhuusamarreb-Cadaado–Gaalkacyo -tieosuuksilla. OCHA 20.5.2019, s.17. 




Humanitaarinen avustustyö ja avun toimittaminen sitä tarvitseville on vaikeaa etenkin Somalian etelä- ja keskiosissa. Avun toimittaminen maanteitse on hyvin rajoittunutta. Lähde: OCHA 1.4.2019, s.6. 
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OCHAn mukaan syyskuussa 2019 suunnitelluista ruoka-aputoimituksista kyettiin toimittamaan perille 86 %. Joihinkin osiin maata apukuljetuksia ei voitu toimittaa. UN OCHA 22.10.2019.

2. Millaiset ovat Somalian kansallisten avustusjärjestöjen toimintaedellytykset ja -mahdollisuudet Etelä- ja Keski-Somaliassa?
Vaikka OCHAn mukaan sen paikallisilla yhteistyökumppaneilla on ollut Somaliassa parempi pääsy konfliktin vaivaamille alueille, UN OCHA 20.1.2019, s. 21. ei käytettävissä olevissa lähteissä ollut kuitenkaan viitteitä siitä, että kansallisten avustusjärjestöjen toimintaa koskevat toimintavaikeudet ja turvallisuuteen liittyvät riskit olisivat kansainvälisiä avustusjärjestöjä vähäisempiä. 
Käytettävissä olevien lähteiden mukaan myös somalialaisten järjestöjen avustustyöntekijät ovat olleet toistuvasti erilaisten oikeudenloukkausten kohteena. Esimerkiksi heinäkuussa al-Shabaab surmasi somalialaisen Lifeline-kansalaisjärjestön avustustyöntekijän Buulo Cadeyssa Bayn maakunnassa. UNSC 1.11.2019, kappaleet 136 ja Mareeg.com 3.7.2019; ACSRT 1.-15.7.2019. Helmikuussa 2019 al-Shabaab kaappasi viisi paikallisen kansalaisjärjestön avustustyöntekijää Guran lähellä Garbahareyn piirikunnassa Gedon maakunnassa. Toukokuussa järjestö kaappasi kaksi avustustyöntekijää Geedweynessä Gedon maakunnassa. Kaapatuista avustustyöntekijöistä järjestö on vaatinut kymmenientuhansien dollareiden lunnaita. UNSC 1.11.2019, kappaleet 136 ja 137. 
  
3. Onko kansallisissa ja kansainvälisissä avustusjärjestöissä työskenteleviin työntekijöihin kohdistunut oikeudenloukkauksia Etelä- ja Keski-Somaliassa? Mikäli on, mikä tai mitkä tahot ovat erityisesti aiheuttaneet oikeudenloukkauksia?
Kansallisissa ja kansainvälisissä avustusjärjestöissä työskenteleviin työntekijöihin on kohdistunut oikeudenloukkauksia Etelä- ja Keski-Somaliassa. Niihin ovat syyllistyneet viranomaiset, mutta etenkin al-Shabaab. UNSC 1.11.2019, kappaleet 136 ja 137; USDOS 13.3.2019; CAJ News Agency 16.7.2019.  Järjestö on hyökännyt humanitaarisia avustustyöntekijöitä vastaan ja ottanut heitä mm. panttivangeiksi. Xinhua News Agency 5.10.2018.  Yleensä al-Shabaab ei salli kansalais- ja avustusjärjestöjen toimintaa sen valvomilla alueilla. Freedomhouse 4.2.2019; USDOS 13.3.2019.
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) elokuussa 2014 julkaiseman Somalia-raportin mukaan kansainvälisten ja paikallisten kansalaisjärjestöjen sekä avustusjärjestöjen työntekijät ovat useiden muiden ryhmien tavoin al-Shabaabin iskujen kohteena:
“According to several human rights reports, humanitarian workers or civilians working for the Somali government, international and national NGOs, UN agencies, or diplomatic missions are at risk of being targets of attacks and killings by Al‑Shabaab. Even in government‑controlled areas, targeted killings increasingly occur. The perpetrators are frequently unknown, although Al‑Shabaab is often believed to be responsible.” EASO 8/2014, s. 105.
Tietoa siitä, että al-Shabaabin asennoituminen olisi merkittävässä määrin muuttunut vuonna 2014 julkaistun raportin jälkeen, ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä.
YK:n asiantuntijapaneelin marraskuun 2019 alussa julkaiseman raportin mukaan marraskuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana humanitaarisia työntekijöitä vastaan tehtiin 12 hyökkäystä. Useimmat näistä olivat al-Shabaabin Gedon alueella tekemiä. UNSC 1.11.2019, kappale 136. Elokuussa 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan tammikuun ja elokuun alun 2019 välisenä aikana kaikkiaan 49 avustustyöntekijää oli suoraan erilaisten turvallisuusvälikohtausten vaikutuspiirissä. UNSC 15.8.2019, kappale 45. Humanitaarisiin työntekijöihin kohdistuneet iskut ovat kuitenkin vähentyneet aiempaan verrattuna. YK:n asiantuntijapaneelin marraskuussa 2018 julkaiseman raportin humanitaarisiin työntekijöihin kohdistui tammi-elokuun 2018 välisenä aikana 34 hyökkäystä. UNSC 9.11.2018, kappale 168.  

4. Onko löydettävissä tietoa, että avustusjärjestön työntekijöihin kohdistuva uhka on ollut vähäisempi, mikäli kyseessä on kansallinen avustusjärjestö kuin kansainvälinen järjestö?
Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut tietoja siitä, että somalialaisten avustusjärjestön työntekijöihin kohdistuisi vähäisempi uhka, kuin kansainvälisten järjestöjen työntekijöihin. Käytettävissä olevien lähteiden perusteella sekä kansallisten että kansainvälisten järjestöjen avustustyöntekijät ovat olleet erilaisten oikeudenloukkausten kohteena (katso kohdat 1-3 edellä). 
Tanskan maahanmuuttoviraston vuonna 2016 haastatteleman somalialaisen kansalaisjärjestön edustajan mukaan kansalaisjärjestöjen avustustyöntekijät ovat yleisesti ottaen vaarassa joutua al-Shabaabin iskujen kohteeksi, mutta mikäli avustusjärjestön työlle on saatu al-Shabaabin hyväksyntä, eivät järjestön työntekijät ole vaarassa. DIS & DRC 1/2017, s. 18. On perusteltua olettaa, että paikallisilla avustusjärjestöillä voi olla kansainvälisiä järjestöjä paremmat yhteydet al-Shabaab -järjestöön, minkä seurauksena niillä voi myös olla paremmat työskentelymahdollisuudet al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla. Tästä ei kuitenkaan ollut lähdeaineistossa mitään viitteitä.
Somalialaisen kansalaisjärjestön edustajan mukaan Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt ovat al-Shabaabin iskujen kohteena. DIS & DRC 1/2017, s. 18.

5. Onko tietoa ZamZamSom/ZamZamFoundation -nimisestä avustusorganisaatiosta, sen toiminnasta, toiminnan laajuudesta sekä sen työntekijöihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Somaliassa?
Zamzam Foundation -järjestön oman Facebook-sivuston mukaan se on vuonna 1992 Somaliassa perustettu avustusjärjestö, jonka päämaja sijaitsee Mogadishussa. Kenttätoimistoja sillä on eri osissa maata. Lisäksi järjestöllä on toimistot Keniassa, Norjassa ja Turkissa. Sillä on kattava yhteistyöverkosto paikallisten kansalaisjärjestöjen, YK:n sekä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Zamzam Foundation 31.10.2019.
Järjestön tarkoituksena on auttaa Somaliassa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten lapsia, pakolaisia ja sisäisesti siirtymään joutuneita. Järjestö jakaa humanitaarista apua ja tekee lisäksi avustustyötä terveydenhoidon, koulutuksen, taloudellisen kehityksen, lastenhuollon ja orpojen, vesi- ja sanitaatiohuollon sekä rauhanrakennuksen sektoreilla. Järjestön on ollut mm. jakamassa humanitaarista apua sitä tarvitseville, perustamassa 260 kaivoa Somaliassa ja rakentamassa 80-paikkaista sairaalaa. Zamzam Foundation 31.10.2019; The Union of NGOs of the Islamic World 27.5.2019; Kuwait News Agency 14.3.2017; Radio Dalsan/All Africa 17.11.2014. 
Tiedot Zamzam Foundation järjestöön kohdistuvista oikeudenloukkauksista olivat vähäisiä käytettävissä olevissa lähteissä. Amnesty International -järjestö raportoi kuitenkin vuotta 2009 koskevassa julkaisussaan, kuinka tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat Zamzam -Foundation -järjestössä työskennelleen avustustyöntekijän 7.1.2008 Mogadishussa. AI 28.5.2009.
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