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Maa / aihe:		
Somalia / Keski- ja Etelä-Somaliasta kotoisin olevien henkilöiden laillinen pääsy Somalimaahan, Ashraf-vähemmistöryhmän asema Somalimaassa
Somalia / Legal access to Somaliland for persons from South-Central Somalia, situation of Ashraf minority group in Somaliland
Kysely eriteltynä:
1. Rajoittaako Somalimaa Keski- ja Etelä-Somaliasta tulevien henkilöiden pääsyä alueellensa? Jos, niin miten?
2. Millaisin edellytyksin Keski- ja Etelä-Somaliasta kotoisin oleva henkilö voi muuttaa laillisesti asumaan Somalimaahan?
3. Asuuko Somalimaassa Ashraf-vähemmistöryhmään kuuluvia henkilöitä?
4. Jos Somalimaassa tiedetään asuvan Ashraf-vähemmistöryhmää, millainen kyseisen ryhmän tilanne, olosuhteet ja kohtelu siellä ovat? 
Questions:
1. Does Somaliland restrict access to its territory from persons who come from South-Central Somalia Somalia? If so, how?
2. Under what conditions can a person from South-Central Somalia move to and reside legally in Somaliland?
3. Are there members of the Ashraf minority group living in Somaliland?
4. If there are members of the Ashraf minority group living in Somaliland, what is their situation and living conditions and how they are treated there by other people?

Kiirehtimisperuste:	kiireellinen
Vastauksen päiväys:	15.11.2019.

Julkisuusaste:		julkinen
	
Vastaus:
1. Rajoittaako Somalimaa Keski- ja Etelä-Somaliasta tulevien henkilöiden pääsyä alueellensa? Jos, niin miten?
Käytettävissä olevissa lähteistä ei löytynyt tietoja siitä, että Somalimaan viranomaiset olisivat estäneet Etelä- ja Keski-Somaliasta saapuvien henkilöiden pääsyn Somalimaan alueelle. 
Freedom House -järjestön viimeisimmän vuosiraportin (2019) mukaan Somalimaan viranomaiset ovat rajoittaneet liikennettä Somalimaan ja Puntmaan välillä. Lisäksi Somalimaan hallitus on rajoittanut matkustamista Somalimaasta Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun ja sieltä Somalimaahan. Freedom House 4.2.2019.  Raportissa ei kuitenkaan esitetä tarkempia tietoja siitä, miten liikkumista on käytännössä rajoitettu ja keitä rajoitus koskee. 
Suomessa asuva Etelä-Somaliassa syntynyt asiantuntija kertoi puhelinhaastattelussa 14.11.2019, että Somalimaahan on mahdollista matkustaa mm. Mogadishusta lentäen ilman esteitä. Hyvät verkostot Somalian eri osiin omaavan asiantuntijan mukaan hän on itse matkustanut usein Mogadishusta Hargeisaan. Asiantuntijan mukaan Somalimaan viranomaiset edellyttävät, että alueelle saapuvalla on asianmukainen matkustusasiakirja. Lisäksi viranomaiset voivat vaatia 5 $ - 70 $ maksua maahan pääsemiseksi. Asiantuntijan mukaan usein matkustavana hän ei ole suostunut joka kerta maksamaan vaadittua summaa, minkä seurauksena hän on joutunut toisinaan istumaan ja odottamaan Hargeisan terminaalissa, kunnes virkailijat ovat lopulta päästäneet hänet lähtemään kentältä. Asiantuntijan mukaan toiminta on tyypillistä lentokentän virkailijoille ja käytäntö koskee kaikkia Somalian etelä- ja keskiosista saapuvia. Somalitaustaisen asiantuntijan haastattelu 14.11.2019.
Radio Dalsan uutisoi 5.8.2016 Somalimaan maahanmuuttoviranomaisten pitämästä tiedotustilaisuudesta, jossa oli kerrottu että jatkossa Somalian passilla Somalimaahan matkustavia ei päästetä maahan eikä maasta ulos. Radio Dalsan 5.8.2016. Tarkempia tietoja kyseisestä käytännöstä ei ollut saatavilla käytettävissä olevista lähteistä. Käytettävissä olevissa lähteissä ei löytynyt myöskään tietoja siitä, että viranomaiset olisivat edellä mainitun ilmoituksen jälkeen alkaneet käännyttää Somaliasta Somalian passilla saapuvia henkilöitä takaisin Somaliaan.  
YK:n ihmisoikeustarkkailijan mukaan Somalimaa on sallinut Somalian etelä- ja keskiosista lähteneiden maan sisäisesti siirtymään joutuneiden asettumisen Somalimaan alueelle. UNHRC 6.9.2017, kappale 52. Yksiselitteistä tietoa heidän lukumäärästään Somalimaan alueella ei kuitenkaan ollut saatavilla. Somalimaassa toistuvasti käyvän somalitaustaisen asiantuntijan mukaan heitä on Somalimaassa useita tuhansia. Somalitaustaisen asiantuntijan haastattelu 14.11.2019. Maailmanpankin vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden lukumäärä Somalimaassa oli noussut kolmen edellisen vuoden aikana 50 000:sta 90 000:een. Kyseiset luvut perustuivat Maailmanpankin mukaan Somalimaan hallinnon antamiin tietoihin. The World Bank Group 2014, s. 19. Luvuissa ei kuitenkaan ole oletettavasti mukana Somalian etelä- ja keskiosista sekä Puntmaasta kotoisin olevat henkilöt, koska Somalimaan hallinnon mukaan näiltä alueilta tulevat henkilöt ovat pakolaisia. Drumtra 12/2014, s. 17. Somalimaan perustus- ja kansalaisuuslain mukaan Somalimaan kansalaisia ovat ne, joiden isä on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka oleskeli laillisesti Somalimaan alueella sen itsenäistyessä vuonna 1960 tai sitä aiemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, joilla on klaaniyhteys alueella perinteisesti oleskeleviin klaaneihin. Tämän mukaisesti viranomaiset katsovat että ne, joiden isä ei ole somalimaalainen, eivät ole Somalimaan kansalaisia. Tämän perusteella muilta Somalian alueilta Somalimaahan saapuvien maan sisäisesti siirtymään joutuneiden tulkitaan olevan pakolaisia. Lähde: The World Bank Group 2014, s. 19. 
UNHCR:n mukaan Somalimaassa oli helmikuun 2019 lopussa kaikkiaan 594 000 maan sisäisesti siirtymään joutunutta. UNHCR 28.2.2019. UNHCR:n tilastoista ei kuitenkaan käy ilmi, miten suuri osuus heistä on lähtöisin Somalian etelä- ja keskiosista.
UNHCR julkaisi joulukuussa 2015 tutkimuksen, jossa oli analysoitu Hargeisan muutamissa kaupunginosissa ja kaupungin ympäristössä sijaitsevilla leireillä asuvien pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisten taustoja ja elinolosuhteita. UNHCR 12/2015. Tutkimuksen kohteena oli kaikkiaan yli 71 000 pakolaista ja maan sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä. Tutkimuksen perusteella heistä 12 % oli lähtöisin Somalian etelä- ja keskiosista. Selvä enemmistö, so. valtaosa (86 %) oli lähtöisin Somalimaan muista osista ja 2 % ulkomailta palanneita. UNHCR 12/2015, s. 20.  

2. Millaisin edellytyksin Keski- ja Etelä-Somaliasta kotoisin oleva henkilö voi muuttaa laillisesti asumaan Somalimaahan?
Somalimaan maahanmuuttoviranomaisten kotisivujen Somaliland Immigration: http://www.slimmigration.com/ mukaan Somalimaahan lyhytaikaisesti matkustavat tarvitsevat viisumin. Viisumin voi hankkia maahan saavuttaessa tietyin edellytyksin ja tietyistä maista saavuttaessa. Somaliasta Somalimaahan matkustavien tulee kuitenkin hankkia viisumi etukäteen jostakin Somalimaan edustustosta, joita on mm. Nairobissa ja Addis Abebassa. Somaliland Immigration 10.3.2019. 
Somaliland Sun -verkkolehden 2.1.2016 julkaiseman uutisen mukaan Somalimaan hallitus antoi 24.12.2015 uusia määräyksiä koskien maahanmuuttoa. Niiden mukaan pysyvästi Somalimaan alueella oleskelevien ulkomaalaisten (myös Somalian kansalaisten) tulee hankkia oleskelulupa oleskelunsa laillistamiseksi. Määräysten mukaan Somalimaan alueella työskentelevien ulkomaalaisten tulee hankkia viranomaisilta työlupa. Alueelta poistuessa heillä tulee olla passin ohella viranomaisilta hankittu maastapoistumislupa ”go home permit”. Somaliland Sun 2.1.2016. Tarkempia tietoja oleskeluluvan saamisen edellytyksistä ei löytynyt käytettävissä olevista lähteistä.
Maatietopalvelun haastatteleman somalitaustaisen asiantuntijan mukaan Somalian etelä- ja keskiosista kotoisin oleva voi asettua asumaan Somalimaahan, mikäli hänellä on siihen tarvittavia taloudellisia resursseja ja riittävä kontaktiverkosto Somalimaassa. Asiantuntijan mukaan esimerkiksi asunnon vuokraaminen tai ostaminen edellyttää paikallista ”takuumiestä”, joka tuntee ja tietää Somalian etelä- tai keskiosasta alueelle muuttavan taustat. Somalimaassa asenne etelästä saapuneita kohtaan on hyvin kriittinen ja syrjivä, mikä vaikeuttaa merkittävästi kotoutumista alueelle. Somalitaustaisen asiantuntijan haastattelu 14.11.2019. 
Kanadan maahanmuuttoviraston maaliskuussa 2019 julkaiseman selvityksen mukaan klaanitaustalla on suuri merkitys Somalimaassa. Selvitystä varten haastatellun tutkijan mukaan Somalian etelä- ja keskiosista kotoisin olevia ja Somalimaan valtaklaaneihin kuulumattomia henkilöitä voidaan pitää epäilyttävinä. ”[…] persons from south-central Somalia can be ”viewed suspiciously”.” IRB 19.3.2019. Freedom House -järjestön vuosiraportin mukaan klaanijako heikentää yksilön mahdollisuuksia muuttaa ja asettua asumaan Somalimaan alueelle. Klaaniyhteydet vaikuttavat keskeisellä tavalla mm. työllistymismahdollisuuksiin. Pieniin vähemmistöklaaneihin kuuluvat kohtaavat yhteiskunnallista syrjintää, heillä on paikallisiin valtaklaaneihin nähden heikommat mahdollisuudet saada julkisia palveluita ja oikeussuojaa. Freedom House 4.2.2019.  



3. Asuuko Somalimaassa Ashraf-vähemmistöryhmään kuuluvia henkilöitä?
Somaliassa Ashraf-ryhmällä viitataan Profeetta Muhamedin pojanpoikien Husseinin ja Hassanin jälkeläisiin. Ashraf on monikkomuoto termistä Sharif, jota pidetään arabian kielessä arvonimenä. Oletetun Profeetan sukuyhteyden vuoksi ashrafit ovat perinteisesti olleet kunnioitusta osakseen saava ryhmä ja heillä on ajateltu olevan erityistä uskonnollista tietämystä ja harrastuneisuutta. Perinteisesti ashrafit ovat toimineet klaanikonfliktien välittäjinä ja/tai uskonnollisina johtajina. Landinfo 10.8.2018, s. 1-2; Hill 2010, s. 12. Sisällissodan aikana ashrafit, kuten monet muutkin ryhmät olivat vakavien oikeudenloukkausten kohteena, eikä heidän perinteinen asemansa suojannut heitä aseellisten joukkojen ryöstelyiltä. Landinfo 10.8.2018, s. 2.
Sekä Somalia-tutkijat että ashrafien edustajat jakavat ashrafit kahteen pääryhmään esi-isiensä mukaan; Husseinin ja Hassanin jälkeläisiin. Husseinin jälkeläiset muodostavat useita alaryhmiä ja perheitä, jotka ovat asuneet perinteisesti rannikon kaupungeissa Merkassa ja Baraawessa. He ovat osa ns. Benadir-ryhmää. Hassanin jälkeläiset ovat asuneet edellisistä poiketen pääosin Somalian sisämaassa Bayn, Gedon ja Bakoolin maakunnissa, kuten Hoddurin kaupungin läheisyydessä integroituneena Digil-Mirifle -klaaniin alaklaaniksi. Heitä tavataan myös rannikkoalueen kaupungeissa ja Mogadishussa. Landinfo 10.8.2018, s. 2-3; Hill 2010, s. 12; DIS 24.9.2000, s. 40. Ashrafeista jälkimmäistä, eli Hassaniin polveutuvaa ryhmää ei pidetä somalialaisena vähemmistöryhmänä, koska he ovat Digil-Mirifle -klaaniin adoptoituna Adoptoiminen (sheegat) tarkoittaa tässä yhteydessä prosessia, jossa alueelle saapuva ryhmä pyytää paikalliselta valtaryhmältä lupaa asettua kyseiselle alueelle. Ryhmä tai sen edustajat antavat pyyntönsä yhteydessä lahjoja, esimerkiksi rahaa ja karjaa. Saatuaan myönteisen vastauksen uusi ryhmä adoptoidaan muodollisen seremonian jälkeen osaksi paikallista valtaklaania. Uudet tulokkaat ovat tämän jälkeen periaatteessa tasaveroisia ja nauttivat samoja oikeuksia muiden samaan klaaniin kuuluvien kanssa. Landinfo 10.8.2018, s. 4. osa somalialaista klaanijärjestelmää.  Benadiri-ryhmään kuuluvat Husseinin jälkeläiset sen sijaan ovat klaanijärjestelmän ulkopuolella ja siten heitä pidetään vähemmistöryhmänä. Landinfo 10.8.2018, s. 4. 
Useimmissa lähteissä ashrafien perinteisinä asuinalueina pidetään Somalian rannikkoalueen kaupunkeja sekä Gedon, Bayn ja Bakoolin maakuntaa. Landinfo 10.8.2018, s. 2-3; Hill 2010, s. 12; DIS 24.9.2000, s. 40. Somalia-tutkija ja antropologi I.M. Lewisin 1950-luvulla julkaiseman tutkimuksen mukaan ashrafeja olisi kuitenkin myös Somalimaassa. Hänen käsityksensä mukaan heitä olisi siirtynyt sinne Mogadishusta 1600-luvulla. Lewis 1955, s. 144. 
Maatietopalvelun haastatteleman somalitaustaisen asiantuntijan mukaan Somalimaassa asuu ashrafeja ja heitä toimii mm. Hargeisassa torilla kauppiaina. Heitä ei kuitenkaan pidetä alkuperäisinä somalimaalaisina, vaan etelästä tulleina ja perinteisiin somalimaalaisiin klaaniyhteisöihin kuulumattomina. Tämän vuoksi heihin suhtaudutaan syrjivästi. Somalitaustaisen asiantuntijan haastattelu 14.11.2019.

4. Jos Somalimaassa tiedetään asuvan Ashraf-vähemmistöryhmää, millainen kyseisen ryhmän tilanne, olosuhteet ja kohtelu siellä ovat? 
Maatietopalvelun haastatteleman somalitaustaisen asiantuntijan mukaan Somalimaassa asuvia ashrafeja ei pidetä somalimaalaisena ryhmänä, vaan ulkopuolisina ja perinteisiin somalimaalaisiin klaaniyhteisöihin kuulumattomina. Tämän vuoksi heihin suhtaudutaan syrjivästi, eivätkä paikalliset asukkaat esimerkiksi käy heidän asiakkainaan Hargeisan toreilla.
UNHCR:n vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan Somalimaassa oleskelevien Etelä- ja Keski-Somaliasta lähtöisin olevien maan sisäistesti siirtymään joutuneiden elinolosuhteet olivat muihin vastaavassa asemassa oleviin henkilöihin nähden heikommat. Heidän ruokaturvansa, elinkeinomahdollisuutensa, terveydenhuoltonsa, koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuudet saada virallisia asiakirjoja olivat yleisesti ottaen heikommat verrattuna muihin tutkittuihin ryhmiin. UNHCR 12/2015, s. 4.  Vastaavanlaisista tuloksista raportoi somalimaalainen Human Rights Centre -kansalaisjärjestö vuonna 2018 julkaistussa raportissaan. HRC 2018. Somalimaasta kotoisin olevilla sisäistesti siirtymään joutuneilla on vahvemmat siteet alueelle, mikä mahdollistaa heille paremmat selviytymis- ja integroitumismahdollisuudet. UNHCR 12/2015, s. 4.  Etelä- ja Keski-Somaliasta lähtöisin olevilla ihmisillä ei ollut asuinalueellaan Hargeisan ympäristössä suojaavaa sosiaalista turvaverkkoa, mikä altisti heidät syrjinnälle. UNHCR 12/2015, s. 6. UNHCR:n tutkimuksen mukaan 71 % Etelä- ja Keski-Somaliasta kotoisin olevista pakolaisista ilmoitti, että keskeisin syy pysyä Hargeisassa oli alueen turvallisuus, sillä he kokivat Etelä- ja Keski-Somaliassa sijaitsevan kotialueensa turvattomaksi. UNHCR 12/2015, s. 35. 
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Vastuuvapauslauseke:
This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected, publicly available sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political statement whatsoever.



