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Maa / aihe:		SOMALIA
SOMALIA / Suufilaisuus Somaliassa
SOMALIA / Sufism in Somalia

Kysely eriteltynä:
1. Esiintyykö Somaliassa suufilaisuutta? Missä alueilla ja missä laajuudessa suufilaisuutta esiintyy Somaliassa? 
2. Miten suufilaisuuteen suhtaudutaan Somaliassa sekä viranomaisten, yksityishenkilöiden että Al Shabaabin taholta? (Onko eri alueilla suhtautuminen erilaista?) 
3. Kohdistuuko suufilaisuuden harjoittajiin Somaliassa oikeudenloukkauksia tai muita ongelmia? Jos kohdistuu, niin minkälaisia ongelmia? 
4. Onko löydettävissä tietoa Al Shabaabin suufilaisuuden harjoittajiin kohdistamista oikeudenloukkauksista? 

1. Does Sufism occur in Somalia? In what regions and to what extent does Sufism occur in Somalia?
2. What is the attitude of authorities, private persons and al-Shabaab towards people who practise Sufism in Somalia?  (Are there differences between attitudes in different regions?)
3. Are infringements targeted towards Sufis or do Sufis face other problems in Somalia? If yes, what kind of problems?
4. Is there information available about infringements targeted towards Sufis by al-Shabaab?

Kiirehtimisperuste:	kiireellinen
Vastauksen päiväys:	20.11.2019

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
1. Esiintyykö Somaliassa suufilaisuutta? Missä alueilla ja missä laajuudessa suufilaisuutta esiintyy Somaliassa? 
Somalian väestöstä 99 prosenttia on sunnimuslimeja. Muiden uskonnollisten ryhmien jäsenet muodostavat alle prosentin Somalian väestöstä. Somalian uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kuuluu pieni suufimuslimien yhteisö. USDOS 21.6.2019.
Enemmistö somaleista noudatti islamin suufilaista suuntausta 1980-luvulle asti, mutta tilanne on kuitenkin muuttunut kuluneen kahden ja puolen vuosikymmenen aikana. Max Plank Institute fos Social Anthropology 15.6.2018; Al Jazeera 29.3.2016. Suufilaisuus katosi lähes kokonaan Somaliasta maassa käydyn sisällissodan seurauksena. 1990-luvun alussa suufilaiset joutuivat sotalordien ja heidän aseellisten militioidensa kohteeksi ja 2000-luvulla al-Shabaab otti suufilaiset kohteekseen. Sisällissodan aikana surmattiin useita nimekkäitä suufijohtajia eivätkä suufilaisten pyhäköt tai suufijohtajien haudat säästyneet tuholta. Sotaherrojen joukot ja myöhemmin al-Shabaab turmelivat ja ryöstivät suufilaisille pyhiä historiallisia hautoja. Al Jazeera 29.3.2016. Somalian ajauduttua klaanisotiin ja maan keskushallinnon romahdettua vuonna 1991 islamin äärimmäinen wahhabistinen suuntaus voimistui vallinneen anarkian myötä. Shay 2017. Al-Shabaabia Al-Shabaab -järjestön ideologia pohjautuu wahhabistiseen ja salafistiseen islamin suuntaukseen. (Hansen 2017, s. 10; Tony Blair Institute for Global Change 19.10.2017.)  inspiroi wahhabistinen ideologia, joka tuomitsee islamin perinteisemmät muodot kuten Somaliassa yleiset suufilaiset perinteet. Hansen 2017, s. 16.
Al-Shabaabin menetettyä merkittävien kaupunkien hallinnan Somalian hallinnolle Somalian hallinnon ja AMISOM:n joukot pakottivat al-Shabaabin pois Mogadishusta ja muista merkittävistä kaupungeista elokuussa 2011. (CFR [päiväämätön].) Vielä vuonna 2009 al-Shabaab kontrolloi suurinta osaa eteläisestä Somaliasta. (Hansen 2017, s. xi.) suufilaisuus on alkanut tehdä hitaasti uutta paluuta Somaliassa. Al Jazeera 29.3.2016; IOL / Guled 16.5.2013. Suufilainen yhteisö on alkanut järjestäytyä uudelleen ja elvyttää uskonnollisia perinteitään. Suufilaisuus kuitenkin menetti monia seuraajia 1990- ja 2000-luvuilla, joten elpyminen on hidasta. Al Jazeera 29.3.2016.
Käytettävissä olevista lähteistä ei löytynyt tarkkaa tietoa suufilaisten lukumäärästä tai maantieteellisestä laajuudesta Somaliassa. Vuonna 2012 julkaistun uutislähteen mukaan suufilaisuudella on merkittävä määrä kannattajia Somaliassa. Somalia Report 5.3.2012. UNHCR:n vuonna 2016 julkaistun raportin mukaan islamin suufilainen suuntaus ja siihen kuuluvat maltilliset uskonnolliset näkemykset ovat perinteisesti vaikuttaneet islamin harjoittamiseen Somaliassa. Näin on etenkin maaseudulla ja Keski-Somaliassa, missä suufilaisuus on edelleen vahvasti läsnä. Viime vuosikymmeninä salafistinen koulukunta ja siihen kuuluva tiukempi Koraanin tulkinta on kuitenkin saavuttanut vaikutusvaltaa Somaliassa. UNHCR 2016, s. 15. Myös vuonna 2011 ilmestyneen CSIS:n julkaisun mukaan salafistinen islamin suuntaus on syrjäyttämässä Somaliassa suufilaisuuden, joka on perinteisesti luonnehtinut islamilaista käytäntöä Somaliassa. CSIS / Wise 2011, s. 11. Vuonna 2013 julkaistun IPS:n uutisartikkelin mukaan somalien vanhempi sukupolvi noudattaa maltillista suufilaista suuntausta. IPS / Osman 4.11.2013.
Somaliaa tutkineen Markus Höhnen mukaan monet Somalian suufipyhäköt ovat autioituneet ja suufilaisuus on menettänyt merkitystään Somaliassa. Höhnen mukaan Somaliaa koskevassa lähdeaineistossa (ks. esim. EASO 2014, s. 22) esiintyy edelleen väittämä, jonka mukaan enemmistö somalialaisista noudattaisi suufilaista islamin suuntausta. Höhnen mukaan se ei kuitenkaan kuvaa enää Somalian nykytilannetta, vaan tänä päivänä wahhabistisen islamin suuntauksen eri muodot ovat vallitsevia Somaliassa. Max Plank Institute for Social Anthropology 15.6.2018.
Erään Somaliaa koskevan lähdeteoksen mukaan suufilaisuus on ollut historiallisesti vaikuttava suuntaus Somaliassa, mutta sen poliittinen merkitys väheni 1900-luvun lopulla. Suufilaisuus on edelleen osa Somalian uskonnollista kenttää, mutta ei kovinkaan järjestäytyneessä muodossa. Shay 2017. Suufilaisuus saapui Somaliaan 1400-luvulla ja sillä oli merkittävä rooli islamin leviämisessä koko Afrikan sarven alueelle. Shay 2017; Somali Report 5.3.2012. Somaliassa huomattavimmat suufilaiset koulukunnat ovat Qardiriyya, Ahmadiyaa ja Salehiyaa. Lähteiden mukaan useimmat somalit kuuluvat ainakin nimellisesti johonkin suufilaisista koulukunnista. Shay 2017; Religious Literacy Project / Harvard Divinity School [päiväämätön].
Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan (Immigration and Refugee Board of Canada, IRB) vuonna 2014 haastatteleman akateemisen lähteen mukaan Keski-Somaliassa useimmat somalit ovat todennäköisesti suufilaisen Qardiriya-koulukunnan seuraajia. Lähteen mukaan kyseinen koulukunta on laajalle levinnyt ja sen oppeja harjoitetaan edelleen. Saman lähteen mukaan joissakin tunni-vähemmistöklaaniin kuuluvissa ryhmissä on suufilaisia elementtejä kuten kaikissa somaliyhteisöissä. Jotkut tunni-klaanin jäsenet, kuten uskonnolliset yhteisöjen vanhimmat, sanovat olevansa suufilaisia, mutta lähteen mukaan enemmistö tavallisista tunni-klaanin jäsenistä ei ole suufilaisia. Tunni-klaanin jäsenet etenkin Barawessa ovat perinteisesti harjoittaneet suufilaisuutta. IRB 22.12.2014.
Somaliassa suufilaisuuteen kuuluu käytäntöjä kuten suufipyhimysten kunnioitus, hautaaminen hautamonumentteihin, suufilaisten uskonoppineiden hautojen palvonta ja pyhiinvaellukset pyhäköille. USCIRF 2011; MRG 2010 / Hill, s. 23; HRW 19.4.2010. Suufijohtajista tulee kuolemansa jälkeen pyhimyksiä ja heidän haudoistaan tulee pyhiinvaelluskohteita. Shay 2017. Pyhimysten hautoja pidetään pyhäkköinä ja niillä järjestetään uskonnollisia seremonioita. USCIRF 2011. Suufilaiset tunnetaan uskonnollisista dhikr-seremonioistaan, joihin kuuluu uskonnollisten tekstien kuorolaulantaa rytmikkäästi elehtien ja tanssien. Shay 2017. Suufit on tunnettu Somaliassa islamin levittämisestä rauhanomaisten opetusten kautta sekä suvaitsevaisuudesta muita uskontokuntia kohtaan. Shay 2017; IOL / Guled 16.5.2013.
Al-Jazeeran vuonna 2016 julkaistun uutisartikkelin mukaan suufilaisilla on Mogadishussa muutamia moskeijoita, joissa suufijohtajat saarnaavat. Al Jazeera 29.3.2016.  Vuonna 2013 julkaistun uutisartikkelin mukaan Mogadishussa sijaitsee suufilaisten pääkeskus (main centre), missä suufit järjestävät uskonnollisia toimituksia. IOL / Guled 16.5.2013.

Ahlu Sunna Wal Jama’a - suufilainen aseellinen ryhmä
Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ) on maltillinen, suufilainen aseellinen ryhmä, joka on perustettu vuonna 1991 suojelemaan suufimuslimeja Somaliassa radikaaleilta aseellisilta islamistiryhmiltä. EASO 2017, s. 45; Shay 2017; Standford University / CISAC [päiväämätön]. Ryhmää perustettaessa sen ydin koostui suufilaisista uskonoppineista eikä se ollut alun perin aseellinen tai poliittinen järjestö. ASWJ ryhtyi aseelliseen vastarintaan al-Shabaabia vastaan vuonna 2008 sen jälkeen, kun al-Shabaab toteutti useita suufien vastaisia iskuja ja tuhosi pyhiä suufihautoja. Shay 2017; Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ on taistellut al-Shabaabia vastaan vuodesta 2008 lähtien ja ottanut hallintaansa alueita Hiiraanin ja Galgaduudin maakunnissa Keski-Somaliassa. EASO 2017, s. 45; BAMF 28.8.2017.
ASWJ on keskittänyt hallinnollisen ja sotilaallisen toimintansa Galgaduudin maakuntaan. ASWJ on perustanut oman hallinnon Galgaduudin alueelle, missä se kontrolloi Dhusamarebin kaupunkia (Galmudugin osavaltion pääkaupunki) ja sen ympäristöä, missä sillä on vahva läsnäolo. Lisäksi ryhmä kontrolloi Cabudwaaqin kaupunkia ja aluetta sekä Balanbaalen aluetta. EASO 2017, s. 45, 104. EASO:n vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan ASWJ kontrolloi myös Guri Ceelin aluetta ja Matabaania (Hiiraan), EASO 2017, s. 45, 104. mutta uutislähteiden mukaan Somalian hallituksen joukot ovat ottaneet haltuunsa Gurielin ja Matabanin kaupungit ASWJ:n joukoilta syksyn 2019 aikana (ks. lisää kysymys 3.) Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019a..
EASO:n raportin mukaan ASWJ on merkittävästi edistänyt suhteellista turvallisuutta hallinnoimillaan alueilla. EASO:n vuonna 2017 julkaistussa raportissa ASWJ:n arvioidaan koostuvan noin 600-800 miehestä, jotka suorittavat myös poliisitehtäviä. EASO 2017, s. 45, 104. UNSOM:n vuonna 2017 julkaistussa raportissa ASWJ:n joukkojen vahvuudeksi arvioidaan 3000-4500 miestä. Raportin mukaan luku vaihtelee, sillä jotkut ryhmän jäsenet kuuluvat myös Somalian armeijaan, minkä lisäksi ryhmä kutsuu tarvittaessa myös osa-aikaisia vapaaehtoisia joukkoihinsa. UNSOM / OHCHR 2017, s. 19. 
ASWJ on osallistunut Galmudugin osavaltion paikallishallintoon siitä lähtien, kun ASWJ ja Galmudugin osavaltion paikallishallinto solmivat vallanjakosopimuksen joulukuussa 2017. Radio Dalsan 1.12.2017a; Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ:n johtaja Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassan toimii Galmudugin osavaltion pääministerinä. Hiiraan Online / BBC Monitoring Africa 30.10.2019; Shabelle Media Network / BBC Monitoring Africa 22.10.2019.  

2. Miten suufilaisuuteen suhtaudutaan Somaliassa sekä viranomaisten, yksityishenkilöiden että Al Shabaabin taholta? (Onko eri alueilla suhtautuminen erilaista?) 
IRB:n haastatteleman asiantuntijalähteen mukaan suufilaiset voivat harjoittaa vapaasti uskontoaan Somaliassa maan hallituksen kontrolloimilla alueilla. IRB 27.3.2018. Al-Shabaabin menetettyä merkittävien kaupunkien hallinnan Somalian hallinnolle suufilaisuus on alkanut tehdä hitaasti uutta paluuta Somaliassa. Al Jazeera 29.3.2016; IOL / Guled 16.5.2013. Suufilainen yhteisö on alkanut järjestäytyä uudelleen ja elvyttää uskonnollisia perinteitään. Al Jazeera 29.3.2016.
Uutislähteen mukaan joulukuussa 2017 suufilaisia kokoontui Somaliassa ulos suurin joukoin julistamaan muslimien Milad-Un-Nadi -juhlaa värikkäällä ja juhlallisella tavalla. Samana päivänä Somalian hallitus julisti yleisen vapaapäivän salliakseen päivän juhlistamisen myös työssä käyville. Milad-Un-Nadi juhlistaa profeetta Muhammedin syntymäpäivää ja kyseisenä päivänä suufilaiset muodostavat kulkueita ja ylistävät profeettaa. Uutislähteen mukaan osa muslimeista välttelee kyseisiä juhlallisuuksia, koska heidän tulkintansa mukaan juhlallisuudet eivät olleet profeetan aloittama uskonnollinen käytäntö. Radio Dalsan 1.12.2017b.  
Al-Jazeeran vuonna 2016 julkaistun artikkelin mukaan Somaliassa on tänä päivänä harvinaista nähdä suufilaisia kävelemässä kadulla ja laulamassa. Artikkelissa kuvataan, kuinka suufilaisten ryhmä tulee Mogadishussa ulos porteilla varustetusta rakennuksesta laulaen hymnejä ja pitäen toisiaan käsistä kiinni mustien rukoushelmien roikkuessa heidän käsissään ja kaulassaan. He ovat tekemässä lyhyttä mutta symbolista hidasta kävelyä läheiseen moskeijaan Bakaran alueella jatkaakseen siellä iltapäivän rukousohjelmaansa. Artikkelin mukaan väkijoukot Mogadishun kaduilla pysähtyvät katsomaan harvinaista näkyä ja ottamaan kuvia. Saman artikkelin mukaan Mogadishussa Hodanin kaupunginosassa moskeijaan on kerääntynyt ryhmä noin 30-vuotiaita miehiä, jotka edustavat suufilaisten uskonoppineiden seuraavaa sukupolvea. Artikkelin mukaan he kokoontuvat moskeijaan joka perjantai-ilta. Al Jazeera 29.3.2016.
Vuonna 2013 julkaistun artikkelin mukaan pääkaupunki Mogadishussa suufilaiset tuntevat voivansa harjoittaa vapaasti uskontoaan. Saman lähteen mukaan on kuitenkin tavallista nähdä aseistautunut vartija vartioimassa suufilaisten kokoontumista Mogadishussa. Artikkelissa kuvaillaan, kuinka aseistautunut suufi vartioi suufilaisten kokoontumista suufien pääkeskuksessa (main centre) Mogadishussa. Kokoontumiseen osallistuvat tarkistetaan ja portin ulkopuolella seisoo vartijoita. Artikkelin mukaan lähistöllä sijaitsee suufipyhimyksen hauta, minne suufilaiset menevät rukoilemaan osoittaakseen kunnioitusta. Ennen kuin al-Shabaab ajettiin pois Mogadishusta elokuussa 2011, al-Shabaab oli kieltänyt suufilaisia kokoontumasta ja estänyt heiltä palvomisrituaalit. Suufilaiset uskonoppineet olivat joutuneet hyökkäysten kohteeksi, suufipyhimysten hautoja oli häpäisty ja heidän rituaaleistaan ja juhlistaan oli tuli harvinaisia ja niitä harjoitettiin salassa. IOL / Guled 16.5.2013. 
Al-Jazeeran vuonna 2016 julkaistun uutisartikkelin mukaan nuoremmat somalit identifioivat itsensä enenevässä määrin sunneiksi monien Saudi-Arabiassa koulutettujen somaliopettajien perustamien uskonnollisten koulujen takia. Ennen sisällissodan alkamista useimmat uskonnolliset koulut Somaliassa olivat suufilaisten opettajien johtamia, mutta sisällissodan seurauksena koulutusjärjestelmä tuhoutui. Sodan aikana nuoret somalit, joilla oli siihen varaa, lähtivät kouluttautumaan ulkomaille kuten Saudi-Arabiaan ja muihin sunnimaihin. Vähävaraisia pääsi uskonnollisiin kouluihin Lähi-idän maihin stipendeillä, jotka olivat kyseisten maiden hallitusten rahoittamia. Sodan päätyttyä nuoria koulutettuja somaleita on palannut kotimaahansa ja investoinut kotimaansa jälleenrakentamiseen. Jotkut heistä ovat avanneet sunnalaisia uskonnollisia kouluja. Koulutukseen ja orpokoteihin Somaliassa investoivat vaikutusvaltaiset yritysjohtajat, jotka ovat usein ulkomailla koulutettuja, ovat myös pääasiassa sunneja. Al Jazeeran artikkelin mukaan suufilaiset arvioivat, että edellä mainitut tekijät ovat kasvattaneet sunnien vaikutusvaltaa entisestään Somaliassa, mikä hankaloittaa suufilaisen yhteisön elpymistä. Al Jazeera 29.3.2016.
Suufit ovat perustaneet kouluja suufilaisuuden elvyttämiseksi Somaliassa. Al Jazeeran vuonna 2016 julkaistun uutisartikkelin mukaan noin 30 5-16-vuotiasta oppilasta käy Hamarweynessa uskonnollista koulua, jota johtaa perinteinen suufiopettaja. Artikkelin perusteella koulu on yksi kaupungin muutamista suufilaisten johtamista kouluista ja se erottuu selkeästi muista asuinalueen kouluista. Artikkelissa haastateltu isä, joka on hakemassa suufilaisesta koulusta 7-vuotiasta tytärtään, vaikka ei ole itse suufilainen, kannattaa suufilaisten koulujen rakentamista kotikaupunkiinsa ja pitää suufeja hyvin rauhanomaisina. Al Jazeera 29.3.2016. 
Al-Shabaab vastustaa suufilaisuuden harjoittamista ja rajoittaa suufilaisuuden harjoittamista kontrolloimillaan alueilla. IRB 27.3.2018; IRB 22.12.2014. Al-Shabaab ei pidä suufilaisuuden harjoittajia oikeina muslimeina IRB 27.3.2018. ja leimaa heidät harhaoppisiksi Shay 2017; Tony Blair Institute for Global Change 19.10.2017., mikä on aiheuttanut jännitteitä somaliyhteisöjen ja -johtajien kanssa Tony Blair Institute for Global Change 19.10.2017. Suufilaiset ovat al-Shabaabin näkemyksen mukaan oikeutettuja hyökkäysten kohteita, koska järjestö ei pidä heitä uskovina. Al Jazeera 29.3.2016. IRB:n haastatteleman asiantuntijalähteen mukaan al-Shabaabin uhan kannalta riskiryhmiin kuuluvat suufilaisuuden harjoittajat, jotka eivät kannata al-Shabaabin ideologiaa, tai joiden al-Shabaab uskoo olevan Somalian hallinnon kannattajia. IRB 27.3.2018.
Suufilaiset ovat al-Shabaabin toiminnan kohteena järjestön tiukan islamin tulkinnan johdosta. EASO 2014, s. 103. Erään tulkinnan mukaan Al-Shabaab näkee suufilaiset pettureina sen roolin takia, mikä pyhimyksillä on heidän uskonnollisissa seremonioissaan. Al-Shabaabin johtajat ovat tuominneet suufilaisten uskonnolliset käytännöt kuten Jumalan rukoilemisen pyhimysten kautta sekä suufihautojen ympärillä tapahtuvan palvonnan. Hansen 2017, s. 68. Al-Shabaab pitää suufilaisuuteen kuuluvaa uskonoppineiden hautojen palvontaa epäjumalanpalvontana. HRW 19.4.2010.
IRB:n haastatteleman asiantuntijalähteen mukaan suufilaiset eivät voi harjoittaa vapaasti uskontoaan Somaliassa al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla sekä seuraavilla paikkakunnilla: Lego, Buale Saakow, Jilib, Jamaame, Sablaale, Kurtunwaarey, Bay, Tayeeglow, Eldeer ja Haardere. Al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla asuvat ihmiset saattavat joutua hyökkäyksen kohteeksi, rangaistuksi tai jopa surmatuksi, jos heidän havaitaan harjoittavan suufilaisuutta. Vuosien ajan suufilaisia on paennut al-Shabaabin kontrolloimilta alueilta hallituksen kontrolloimille alueille, missä he asiantuntijalähteen mukaan voivat vapaasti harjoittaa uskontoaan. Asiantuntijalähteen mukaan joillakin alueilla väestö ei ole suostunut luopumaan uskonnostaan, vaan he ovat vastustaneet al-Shabaabia suojellakseen harjoittamaansa suufilaisuutta. Saman lähteen mukaan Somaliassa ei ole saatavilla mitään suojeluohjelmia tai -palveluita suufilaisille. IRB 27.3.2018.
Vuonna 2013 julkaistun artikkelin mukaan eräs nainen, joka asui al-Shabaabin hallitsemalla paikkakunnalla, matkusti 90 kilometriä Mogadishuun päästäkseen osallistumaan suufilaisten uskonnolliseen rituaaliin. IOL / Guled 16.5.2013.
Al-Shabaab kohdistaa itsemurhaiskuja ja muita raakoja tekoja islamin vihollisina pitämiään ryhmiä kuten suufilaista muslimivähemmistöä kohtaan. The Independent / Sommerlad 15.1.2019. Al Jazeeran uutisartikkelin mukaan Al-Shabaab on häpäissyt yli tuhat suufihautaa eteläisessä Somaliassa vuodesta 2006 lähtien. Al Jazeera 29.3.2016. Lisäksi al-Shabaab on surmannut suufilaisia uskonoppineita ja polttanut suufilaisten pyhäkköjä. Shay 2017. Al-Shabaabin suufilaisuuden harjoittajiin kohdistamia oikeudenloukkauksia on käyty läpi kohdassa 4.

3. Kohdistuuko suufilaisuuden harjoittajiin Somaliassa oikeudenloukkauksia tai muita ongelmia? Jos kohdistuu, niin minkälaisia ongelmia? 
Somalian suufilaisia suojelemaan perustettu suufilainen aseellinen ryhmä ASWJ toimii pääasiassa Galgaduudin ja Hiiranin maakunnissa Keski-Somaliassa. EASO 2017, s. 45; BAMF 28.8.2017. ASWJ:n ja Somalian armeijan sekä ASWJ:n ja Galmudugin osavaltion paikallishallinnon välillä esiintyy toistuvasti vastakkainasetteluita liittyen ASWJ:n edustukseen hallintoelimisissä alueellisella ja kansallisella tasolla. BAMF 28.8.2017.
Lähteissä ASWJ:n ja Somalian hallituksen välistä suhdetta kuvaillaan epäselväksi ja epämääräiseksi. EASO 2017, s. 45; Standford University / CISAC [päiväämätön]. Erään lähteen mukaan ASWJ on löyhästi liittoutunut Somalian hallituksen kanssa ja toimii sen kanssa yhteistyössä al-Shabaabia vastaan. Saman lähteen mukaan ASWJ ja Somalian hallitus ovat nimellisesti liittolaisia toimiessaan al-Shabaabia vastaan. Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ toimi alun perin yhteistyössä Somalian hallituksen kanssa ja osapuolet solmivat vallanjakosopimuksen vuonna 2010. EASO 2017, s. 45; Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ lupautui yhteistyöhön taistelussa al-Shabaabia vastaan ja sai vastineeksi jäsenilleen paikkoja hallitukseen. Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ tavoitteli oman osavaltion perustamista. EASO 2017, s. 45. ASWJ:n ja Somalian hallituksen välille syntyi kuitenkin erimielisyyksiä, kun ASWJ ei kokenut saaneensa riittävästi paikkoja hallituksessa, ja vuonna 2016 ASWJ vetäytyi liittovaltioprosessista koettuaan joutuneensa suljetuksi pois alueellisten johtajien neuvotteluista. EASO 2017, s. 45; Standford University / CISAC [päiväämätön].
ASWJ on vastustanut valtion turvallisuusjoukkoja ja auktoriteettia hallinnassaan olevilla alueilla. UNSOM / OHCHR 2017, s. 19. Se on myös ottanut voimaa käyttäen haltuunsa paikkakuntia Somaliassa ja kieltäytynyt vetäytymästä. Standford University / CISAC [päiväämätön]. ASWJ:n ja Somalian hallituksen välillä on esiintynyt jännitteitä myös syksyn 2019 aikana. Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019a; Radio Kulmiye / BBC Monitoring Africa 1.11.2019; Dhacdo / BBC Monitoring Africa 26.10.2019.
 Shabelle Media Network / BBC Monitoring Africa 22.10.2019. Lokakuun 2019 lopussa uutisoitiin, että Dhusamarebin kaupungissa sekä Somalian hallitus että ASWJ kokoavat ja valmistelevat joukkojaan mahdollisia taisteluita varten. Uutislähteen mukaan osapuolet kilpailevat vallasta perustaa uusi hallinto Galmudugin osavaltioon. Dhusamarebissa hallituksen joukot ovat asemoituneet presidentin palatsiin, Ugas Nurin lentokentälle ja Shiirkole Centreen ASWJ:n joukkojen ollessa runsaslukuisia muissa osissa kaupunkia. Dhacdo / BBC Monitoring Africa 26.10.2019. Uutislähteen mukaan ASWJ:n taitelijat valtasivat Dhusamarebin aluehallinnon päämajan lokakuun 2019 lopussa, mutta vetäytyivät sieltä marraskuun 2019 alussa, jolloin Somalian armeijan joukot ottivat kyseisen alueen välittömästi haltuunsa. ASWJ:n taistelijat ovat kerääntyneet omiin tukikohtiinsa kaupungissa. Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019b. ASWJ oli kesällä 2019 miehittänyt hallintorakennuksia Dhusamareebissa ja estänyt lentoliikennettä kaupungin lentokentällä. IHS Global Insight / Suckling 6.8.2019.
Marraskuun 2019 alussa Somalian hallituksen joukot valtasivat Gurielin kaupungin, joka ennen sitä oli ASWJ:n suufijoukkojen hallinnassa. Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019a; Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019b. Kaupungissa käytiin taistelu Somalian armeijan ja ASWJ:n joukkojen välillä, minkä jälkeen ASWJ:n taistelijat vetäytyivät. Marraskuun 2019 alussa Somalian hallituksen joukot valtasivat operaatiossa myös Matabanin kaupungin Hiraanin alueella. Uutislähteen mukaan ASWJ:n taistelijat luovuttivat kaupungin. Radio Dalsan / BBC Monitoring Africa 3.11.2019a.
Marraskuussa 2019 uutisoitiin, että ASWJ:n ja Somalian hallinnon välinen poliittinen kiista Galmudugin osavaltion hallinnon muodostamisesta ja ASWJ:n edustuksesta alueellisessa parlamentissa on vielä ratkaisematta. Radio Kulmiye / BBC Monitoring Africa 1.11.2019. Lokakuussa 2019 Galmudugin osavaltion pääministeri Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassan (joka on myös ASWJ:n johtaja Hiiraan Online / BBC Monitoring Africa 30.10.2019; Shabelle Media Network / BBC Monitoring Africa 22.10.2019.) ilmoitti tulevia paikallisvaaleja valvovan komitean perustamisesta Galmudugiin, vaikka Somalian hallitus oli aikaisemmin muodostanut samanlaisen vaaleja ja parlamentin muodostamista valvovan elimen. Shabelle Media Network / BBC Monitoring Africa 22.10.2019. Uutislähteen mukaan Somalian hallitus kehotti marraskuun 2019 alussa ASWJ-ryhmää noudattamaan lakia sen jälkeen, kun ASWJ:n suufijoukkojen ja Somalian hallinnon joukkojen välillä oli esiintynyt jännitteitä. Somalian viestintäministerin mukaan Somalian hallinto tunnustaa suufilaisten uskonoppineiden merkittävän roolin alueellisessa politiikassa ja taistelussa terroristijärjestöjä vastaan. Viestintäministerin mukaan ASWJ on toiminut pitkään yhdessä hallituksen kanssa sen taistelussa terroristijärjestöjä vastaan ja myöntää ASWJ:n olleen vastuussa turvallisuudesta eri osissa maata. Hallituksen mukaan ASWJ:n tulee kuitenkin noudattaa lakia ja sallia Somalian hallinnon monitoroida ja johtaa vaaleja alueella. Universal TV / BBC Monitoring Africa 4.11.2019.
Uutislähteen mukaan ASWJ:n hallituksen vastaiset toimet ovat saaneet kannatusta paikallisten ihmisten keskuudessa. Useimmat perinteiset yhteisöjen vanhimmat ovat asettuneet ASWJ:n puolelle ja he ovat kritisoineet median kautta hallituksen politiikkaa uuden hallinnon perustamisessa Galmudugiin. Dhacdo / BBC Monitoring Africa 26.10.2019.
Vielä kesäkuussa 2019 Somalian hallitus tiedotti, että merkittävä osa ASWJ:n joukoista tullaan integroimaan hallituksen turvallisuusjoukkoihin. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan ASWJ:n joukkojen onnistunut integroiminen riippuu siitä, miten hallitus mukautuu ASWJ:n vaatimuksiin vallasta ja resursseista. UNSC 1.11.2019. Syyskuussa 2019 uutisoitiin, että noin 5000 ASWJ:n suufitaistelijaa liittyi Somalian armeijaan. Al Jazeera / Adow 19.9.2019.
Myös ASWJ:n suhde Galmudugin osavaltion paikallishallintoon on epäselvä. EASO:n raportin mukaan osapuolten välistä suhdetta luonnehtii molemminpuolinen epäluottamus, ja ASWJ:n ja paikallishallintoa tukevien aseellisten ryhmien välillä esiintyy jatkuvasti yhteenottoja. EASO:n vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan Galmudugin osavaltiossa paikallishallinto on heikompi kuin ASWJ. EASO 2017, s. 103.
Joulukuussa 2017 ASWJ solmi vallanjakosopimuksen Galmudugin osavaltion paikallishallinnon kanssa, joka integroi sen joukot ja poliittiset rakenteet osaksi osavaltiota. Standford University / CISAC [päiväämätön]. Osapuolet sopivat, että alueelliseen parlamenttiin sisällytetään ASWJ:n jäseniä Radio Dalsan 1.12.2017a. ja siitä lähtien ASWJ on osallistunut osavaltion hallintoon Standford University / CISAC [päiväämätön].. Vallanjakosopimuksen nojalla ASWJ:n johtajasta Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassanista tehtiin Galmudugin osavaltion pääministeri. Shabelle Media Network / BBC Monitoring Africa 22.10.2019. Elokuussa 2019 julkaistun lähteen mukaan Galmudugin osavaltion presidentin mukaan vallanjakosopimus ASWJ:n kanssa on kuitenkin kokonaan kariutunut. IHS Global Insight / Suckling 6.8.2019. Kesällä 2017 ASWJ:n ja Galmudugin paikallishallinnon joukkojen välillä oli toistuvia aseellisia yhteenottoja Heralen kylän hallinnasta. EASO 2017, s. 105; Raxanreeb / BBC Monitoring Africa 18.8.2017; Raxanreeb / BBC Monitoring 22.7.2017.
ASWJ on taistellut al-Shabaabia vastaan vuodesta 2008 lähtien EASO 2017, s. 45. ja ryhmien välillä on esiintynyt useita aseellisia yhteenottoja Somali Memo / BBC Monitoring Africa 13.12.2018.. Joulukuussa 2018 al-Shabaab hyökkäsi ASWJ:n hallinnassa olevaan kylään, joka sijaitsee Gurielin kaupungin ulkolaitamilla. Al-Shabab valtasi kylän ASWJ:lta taistelun jälkeen. Somali Memo / BBC Monitoring Africa 13.12.2018. Marraskuussa 2018 ASWJ:n suufitaistelijoiden ja al-Shabaabin välille puhkesi taisteluita Goola Goolen kylässä, joka sijaitsee noin 100 kilometriä Gurielista etelään. Paikallisviranomaisten mukaan taistelu oli alkanut paikallisten kyläläisten ja al-Shabaabin välillä ennen kuin ASWJ liittyi tukemaan kyläläisiä. Radio Dalsan 17.11.2018.

4. Onko löydettävissä tietoa Al Shabaabin suufilaisuuden harjoittajiin kohdistamista oikeudenloukkauksista? 
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan joulukuussa 2018 al-Shabaab sieppasi rekrytointitarkoituksessa 18 aikuista siviiliä ja 7 lasta suufilaiselta uskonnolliselta leiriltä Ceel Muluqin kylästä, joka sijaitsee Middle Shabellen maakunnassa Adalen kaupungista itään. UNSC 1.11.2019, s. 37.
Uutislähteiden mukaan al-Shabaab surmasi nimekkään suufilaisen uskonoppineen ja hänen seuraajiaan Galkayon kaupungissa marraskuussa 2018. Al-Shabaabin taistelijat tekivät aseellisen hyökkäyksen suufilaiseen uskonnolliseen keskukseen, jonka yhteydessä sai eri uutislähteiden mukaan surmansa uskonoppineen lisäksi 14-19 ihmistä. Al Jazeera 26.11.2018; Daily Sabah 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018; The Independent / Cockburn 26.11.2018; VoA / Maruf 26.11.2018 Al Jazeera ja The Defence Post uutisoivat 10 ihmisen haavoittuneen iskussa, Al Jazeera 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018. mutta The Independentin uutisen mukaan iskussa loukkaantui ainakin 20 ihmistä The Independent / Cockburn 26.11.2018.. Al-Shabaab tiedotti surmanneensa hyökkäyksessä 26 ihmistä, joiden joukossa oli uskonnollisen keskuksen johtaja, hänen seuraajiaan, vartijoita sekä sotilaita. Al Jazeera 26.11.2018. Al-Shabaabin itsemurhapommittaja räjäytti autopommin keskuksen sisäänkäynnillä, minkä jälkeen järjestön aseistautuneet taistelijat tekivät rynnäkön keskukseen ja ampuivat erottelematta keskuksen sisällä olevia ihmisiä. Al Jazeera 26.11.2018; Daily Sabah 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018. Erään uutislähteen mukaan hyökkäys tapahtui aikaisin aamulla keskuksessa majoittuvien ihmisten vielä nukkuessa. The Defense Post 26.11.2018.
Uutislähteiden mukaan al-Shabaabin iskun kohteena oli suufilainen uskonoppinut Sheikh Abdiweli Ali Elmi, joka oli perustanut oman irtautuneen uskonlahkon Galkayoon. Sheikh Abdiweli Ali Elmilla oli satoja seuraajia, ja iskun kohteena ollut uskonnollinen keskus toimi hänen ja hänen seurakuntansa päämajana. Al Jazeera 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018; The Independent / Cockburn 26.11.2018; VoA / Maruf 26.11.2018. Uutislähteiden mukaan keskuksessa oli opetustiloja, moskeija sekä asuntolarakennus, jossa uskonoppinut ja hänen seuraajiaan majoittui. Daily Sabah 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018. Sheikh Abdiweli Ali Elmin seuraajat soittivat musiikkia ja lauloivat ylistäessään profeetta Muhammedia, mitä al-Shabaab pitää halveksittavana palvonnan muotona. Al Jazeera 26.11.2018
Al-Shabaab otti vastuun iskusta syyttäen Sheikh Abdiweli Ali Elmia profeetan pilkkaamisesta sekä siitä, että hän olisi väittänyt olevansa profeetta. Al Jazeera 26.11.2018; The Defense Post 26.11.2018. Al Jazeeran uutisessa haastatellun Mudugin hallintoalueen kuvernöörin mukaan al-Shabaab oli uhkaillut uskonoppinutta lukuisia kertoja. Al Jazeera 26.11.2018. Al-Shabaab oli syyttänyt uskonoppinutta myös jumalanpilkasta ja uhannut tappaa hänet sen jälkeen, kun hän oli julkaissut YouTubessa kiisteltyjä videoita. Uskonnolliset johtajat kritisoivat Sheikh Abdiweli Ali Elmia videoista, joissa näkyy uskonoppinut osoittamassa kuvaa, jonka jotkut ovat tulkinneet esittävän profeetta Muhammedia. VoA / Maruf 26.11.2018. Al-Shabaab oli aikaisemmin syyttänyt Sheikh Abdiweli Ali Elmia nuorten johtamisesta harhaan uskonnollisilla käytännöillä, jotka järjestön mukaan ovat islamin opetusten vastaisia. Daily Sahah 26.11.2018. Uskonoppinutta arvosteltiin musiikin käyttämisestä uskonnollisissa tilaisuuksissa. VoA / Maruf 26.11.2018. Hän sai aikaan kiistan julkaisemalla videoita, joissa hän ja hänen seuraajansa veisaavat uskonnollisia tekstejä musiikin säestämänä. The Independent / Cockburn 26.11.2018. Al Jazeeran uutisessa haastateltujen Galkayon asukkaiden ja paikallisviranomaisen mukaan Sheikh Abdiweli Ali Elmi saattoi olla hyökkäyksen kohteena, koska hänen keskuksensa majoitti enimmäkseen nuoria, jotka soittavat musiikkia ja tanssivat. Al Jazeera 26.11.2018. Uskonoppinut on itse kiistänyt viitanneensa itseensä profeettana ja syytökset jumalanpilkasta sekä väittänyt, ettei musiikki ole vastoin islamin opetuksia. Al Jazeera 26.11.2018; VoA / Maruf 26.11.2018.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan joulukuussa 2013 al-Shabaabin jäsenet ampuivat kuoliaaksi suufilaisen uskonoppineen kotinsa edessä Baardheeren kaupungissa, kun hän oli palaamassa moskeijasta. UNSC 12.7.2013, s. 389.
Lähteiden mukaan vuosien 2008-2011 aikana al-Shabaab surmasi suufilaisia uskonoppineita, pidätti suufilaisia uskonoppineita sekä esti heitä opettamasta ja käymästä moskeijassa, teki yllätyshyökkäyksiä moskeijoihin suufilaisten rituaalien aikana sekä tuhosi ja häpäisi suufien hautoja ja moskeijoita. IRB 24.11.2014; USDOS 13.9.2011; USCIRF 2011; HRW 19.4.2010.  Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) mukaan al-Shabaabin jäsenet kohdistivat toistuvasti väkivaltaa suufeihin vuoden 2008 loppupuolella ja läpi vuoden 2009. HRW 19.4.2010. Yhdysvaltain ulkoministeriön (USDOS) vuoden 2010 jälkimmäisen puoliskon tapahtumia kuvaavan raportin mukaan al-Shabaab surmasi suufilaisia uskonoppineita, siviilejä ja suufilaisuuteen suuntautuneita valtion virkamiehiä sekä jatkoi suufipyhimysten hautojen tuhoamista. USDOS 13.9.2011. Esimerkiksi maaliskuussa 2010 Mogadishussa tuhottiin seitsemän hautaa osana al-Shabaabin toimia, joiden tarkoituksena oli turmella suufipyhäkköjä. IRB 24.11.2014. Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauskomission (USCIRF) raportin mukaan al-Shabaab toteuttamat suufilaisten uskonoppineiden surmat jatkuivat huhtikuun 2010 ja maaliskuun 2011 välisenä aikana. USCIRF 2011. Vuonna 2011 al-Shabaabin raportoitiin surmanneen suufilaisia uskonoppineita, jotka eivät kannattaneet al-Shabaabia leimaavaa väkivaltaista islamia, sekä silponeen ja surmanneen ne, jotka eivät noudattaneet sen määräyksiä. Vuonna 2011 al-Shabaab pidätti suufilaisen uskonoppineen ja kahdeksan oppilasta, jotka suunnittelivat profeetan syntymäjuhlan juhlistamista. IRB 24.11.2014.
USCIRF:n raportin mukaan al-Shabaab kielsi vuosina 2009 ja 2010 somalialaisten suufipyhimysten haudoilla järjestettävät uskonnolliset seremoniat ja pyhiinvaellukset. USCIRF 2011. USDOS:n raportin mukaan Al-Shabaab kielsi vuonna 2010 helmien käytön rukoillessa, koska järjestöjen mukaan sellainen ei ole sallittua islamissa. Kielto kohdistui suufilaisiin ja ASWJ-järjestöön. USDOS 13.9.2011.
IRB:n haastatteleman asiantuntijan mukaan vuosina 2007-2008 al-Shabaab hyökkäsi monia suufilaisia vastaan ja turmeli suufihautoja monilla paikkakunnilla eri puolilla Somaliaa. IRB 27.3.2018. Heinäkuussa 2008 ASWJn ja ASn välille puhkesi yhteenottoja useilla eri paikkakunnilla Lounais-Somaliassa, missä AS oli yrittänyt kieltää suufilaisten uskonnollisia käytäntöjä. Shay 2017.
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