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Maa / aihe:		SOMALIA
Somalia / Mogadishun yleinen turvallisuustilanne
Somalia / Security situation in Mogadishu

Kysely eriteltynä:
Pyydetään päivitystä Mogadishun yleiseen turvallisuustilanteeseen, tarkastelujakso 1.6.-31.12.2019.
Erityisesti seuraavat näkökulmat huomioiden: 
- Turvallisuusvälikohtausten määrä ja luonne 
- Millä tavoin turvallisuustilanne on kehittynyt edellisen tilannekatsauksen jälkeen? 
- Millaisia vaikutuksia turvallisuustilanteella on siviileihin? Esiintyykö alueella mielivaltaista väkivaltaa ja/tai sellaisia sodankäynnin keinoja tai taktiikoita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan siviiliuhreja tai jotka kohdistuvat suoraan siviileihin? 
- Kohdistuuko tiettyihin siviileihin korkeampi riski joutua kohdistetun ja/tai kohdistamattoman väkivallan kohteeksi? 
- Turvallisuusvälikohtauksista johtuva siviiliuhrien määrä (kuolleet, haavoittuneet, pakenemaan joutuneet) 
- Al-Shabaabin toimintamahdollisuudet ja -tavat Mogadishussa

Kiirehtimisperuste:	normaali
Vastauksen päiväys:	14.02.2020

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:

Konfliktin osapuolet
	al-Shabaab

Islamic State (IS)
Somalian hallituksen turvallisuusjoukot (Somalian armeija ja poliisivoimat)
Somalian hallintoa tukevat AMISOM-joukot African Union Mission in Somalia. ja muut kansainväliset joukot

Aluehallintatilanne
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen mukaan Mogadishu on Somalian hallinnon ja AMISOM:n hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019. Lifoksen raportin mukaan Somalian hallituksella ei kuitenkaan ole täyttä kontrollia Mogadishun sisällä. Al-Shabaab on läsnä koko Mogadishun alueella, mutta läsnäolon aste voi vaihdella merkittävästi eri alueiden välillä. Yli kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsevat alueet ovat osittain Somalian hallinnon ja osittain al-Shabaabin kontrolloimia. Lifos 3.7.2019, s. 24-26. Al-Shabaab kontrolloi Mogadishusta etelään ja pohjoiseen johtavia teitä, HIPS 2020, s. 2. ja järjestö kykenee asettamaan tiesulkuja kaupungista lähtevälle ja sinne tulevalle liikenteelle Lifos 3.7.2019, s. 26.. Al-Shabaab on myös soluttautunut Somalian hallituksen instituutioihin kuten Benadirin aluehallintoon. UNSC 1.11.2019, s. 3, 9.
Somalian entisen presidentin Sharif Sheikh Ahmedin mukaan al-Shabaab kontrolloi Mogadishua eikä pääkaupunki ole Somalian hallituksen määräysvallan alla, sillä al-Shabaab verottaa keskeisiä hallituksen instituutioita ja liikemiehiä Mogadishussa. Somaliguardian 1.2.2020. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab kykenee keräämään veroja myös alueilla, joita se ei fyysisesti hallitse. UNSC 1.11.2019, s. 3. Useiden lähteiden mukaan Al-Shabaab kykenee keräämään veroja Mogadishun alueella Somalian hallituksen kontrollista huolimatta. HIPS 2020, s. 12; UNSC 1.11.2019, s. 3, 10, 12-14; Lifos 3.7.2019, s. 26. Järjestö pystyy keräämään veroja esimerkiksi lähellä Mogadishun lentokenttää, vaikka se on Somalian armeijan kontrolloimaa aluetta. Lifos 3.7.2019, s. 26. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan Al-Shabaab kerää tuloja Mogadishussa myös Ceelasha Biyahan alueella sekä osissa Yaaqshiidin ja Huriwan kaupunginosia. UNSC 15.7.2019, s. 12. 
Al-Shabaab kiristää Mogadishussa yrityksiä ja pakottaa ne maksamaan järjestölle veroja vastineeksi niiden turvallisuuden takaamisesta. Lifos 3.7.2019, s. 26. Kesällä 2019 al-Shabaab uhkasi Mogadishussa liikemiehiä kuolemalla, elleivät he suostu maksamaan järjestön edellyttämiä veroja. UNSC 7.10.2019, s. 10. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab on laajentanut Mogadishussa verottamistaan koskemaan myös telekommunikaatioyhtiöitä ja lentolippujen kauppaa. UNSC 15.7.2019, s. 12. Viimeisen kahden vuoden ajan al-Shabaab on kasvattanut eksponentiaalisesti kapasiteettiaan kerätä tuloja koko maassa, mukaan lukien Mogadishussa. HIPS 2020, s. 12.
Keväästä 2019 lähtien al-Shabaab on alkanut verottaa järjestelmällisesti tuontituotteita Mogadishun satamassa. UNSC 1.11.2019, s. 3, 10, 13-14; UNSC 15.7.2019, s. 12. Al-Shabaab tiedotti Mogadishussa liikeyritysten omistajille, että kaikki Mogadishun satamaan tuotavat tuotteet ovat järjestön verotuksen alaisia ja liikeyritysten tulee tullata kaikki tuontituotteet al-Shabaabille ennen maahantuontia. Al-Shabaab on soluttautunut Mogadishun sataman toimintajärjestelmiin sekä kaupungissa toimiviin kuljetustoimitsijoihin, minkä seurauksena järjestöllä on pääsy rahtiluetteloihin, jotka sisältävät tiedot satamaan tuotavista tuotteista sekä niiden arvosta ja omistajasta. YK:n turvallisuusneuvosto raportoi tapauksesta, jossa Mogadishussa toimiva liikeyrityksen edustaja sai al-Shabaabilta yhteydenoton puhelimitse maksamattomista veroista ja kutsun al-Shabaabin oikeusistuimeen elokuussa 2019. Al-Shabaab vaati liikeyritystä maksamaan 70 000 dollarin verran veroja ryhmälle ja varoitti, että tulevista tavarakuljetuksista tulee maksaa veroa etukäteen. UNSC 1.11.2019, s. 3, 10, 13-14. Keväällä 2019 al-Shabaab onnistui myös sulkemaan Mogadishun sataman kuuden päivän ajaksi ja avasi sen vasta päästyään sataman liiketoimitsijoiden kanssa sopimukseen maksuista. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab kävi samanlaiset neuvottelut myös Bakaran torilla kauppaa käyvien yritysten kanssa. UNSC 15.7.2019, s. 12.
Al-Shabaabin puoleen oikeuden jakajana käännytään Mogadishussa etenkin maanomistuskiistoissa. Koska prosessi valtion oikeusistuimessa on usein kallis, pitkällinen ja arvaamaton, al-Shabaabia pyydetään usein sovittelijaksi maanomistuskonflikteihin liittyvissä asioissa. UNSC 1.11.2019, s. 14.
Islamic State -ryhmittymän (IS) läsnäolo Somaliassa on keskittynyt Pohjois-Somaliaan, mutta ryhmä on lisännyt hieman läsnäoloaan Mogadishussa. The Jamestown Foundation / West 14.1.2020; Lifos 3.7.2019, s. 25. Ryhmän toiminta Mogadishussa on kuitenkin rajallista eikä sillä ole samanlaista kykyä toteuttaa iskuja Mogadishussa kuin al-Shabaabilla. The Jamestown Foundation / West 14.1.2020; The New York Times / Mohamed et al. 28.12.2019; Lifos 3.7.2019, s. 25. IS ja al-Shabaab kilpailevat Mogadishussa (ja Puntmaassa) liikeyritysten verottamisesta, mikä on johtanut ryhmien väliseen konfliktiin. UNSC 1.11.2019, s. 18, 83. 

Sodankäynnin keinot, taktiikat ja taistelualueet maakunnassa
Tarkastelujakson aikana al-Shabaabin toiminnan painopiste säilyi pääkaupunki Mogadishussa. UNSC 15.11.2019, s. 3. Kuolonuhreissa mitattuna al-Shabaabin tuhoisimmat operaatiot keskittyivät vuoden 2019 aikana Mogadishuun. Hiiraal Institute 2020, s. 4. Järjestö kykenee toteuttamaan pääkaupungissa toistuvasti suuren mittaluokan iskuja. The New York Times / Mohamed et al. 28.12.2019. Al-Shabaabin tiedusteluosasto Amniyat on soluttautunut moniin Somalian hallinnon turvallisuusrakenteisiin, mikä mahdollistaa sille toistuvien operaatioiden toteuttamisen Mogadishussa. International Crisis Group 27.6.2019.
Al-Shabaabin epäsymmetriseen sodankäyntiin kuuluvat auto- ja tienvarsipommi-iskut ACLED 1.2.2020; Hiiraal Institute 2020a, s. 4. sekä niin sanotut monimuotoiskut, joissa järjestö käyttää ensin räjähdettä, joka on yleensä kiinnitetty ajoneuvoon, minkä jälkeen järjestön taistelijat jatkavat hyökkäystä käyttäen käsiaseita Lifos 3.7.2019, s. 23, 26.. Al-Shabaabin iskujen ensisijaisia kohteita Mogadishussa ovat viranomaiset, Somalian hallinnon virkamiehet, hallintorakennukset ja hallinnon ajoneuvot, hotellit ja kauppapaikat sekä turvallisuusjoukot kuten Somalian armeijan ajoneuvot ja rakennukset sekä somalialaiset ja kansainväliset sotilaat. Hiiraal Institute 2020, s. 4; Lifos 3.7.2019, s. 23. Al-Shabaabin toimintatapaan kuuluvat Mogadishussa myös salamurhat, joiden kohteena ovat Somalian hallituksen virkamiehet ja parlamentin jäsenet. UNSC 1.11.2019, s. 36.
IS:n rajallinen toiminta Mogadishussa koostuu enimmäkseen matalan tason salamurhista, joiden pääasiallisena kohteena ovat turvallisuusjoukot. The Jamestown Foundation / West 14.1.2020.
Tavalliset siviilit eivät yleensä ole al-Shabaabin iskujen kohteena. On kuitenkin olemassa korkea riski, että iskut vaikuttavat myös siviileihin, sillä pääkaupungissa väkivalta on laajalle levinnyttä ja yleistä. Etenkin erilaiset räjähdeiskut voivat surmata räjähdyspaikan läheisyydessä olevia siviilejä. Lifos 3.7.2019, s. 25. Mogadishussa tiheästi asutuilla alueilla erilaiset räjähdeiskut aiheuttavat siviiliuhreja. OCHA 30.6.2019. Joulukuussa 2019 al-Shabaabin puhemies pyrki oikeuttamaan järjestön toteuttaman autopommi-iskun, joka aiheutti suuren määrän siviiliuhreja, toteamalla järjestön käyvän pyhää sotaa, jossa vihollinen toimii tavallisen väestön keskuudessa. Halbeeg News 31.12.2019.
Vuoden 2019 aikana al-Shabaab käytti räjähteitä surmatakseen ja haavoittaakseen siviilejä Mogadishussa (ja muualla Etelä- ja Keski-Somaliassa) IDP-leireillä, ravintoloissa, kauppapaikoilla, hallintorakennuksissa ja hotelleissa. UNSC 1.11.2019. Al-Shabaab katsoo esimerkiksi YK:n henkilökunnan ja muiden kansainvälisen yhteisön työntekijöiden Mogadishun kansainvälisellä lentokenttäalueella olevan oikeutettuja iskujen kohteita. Monet lentokenttäalueella työskentelevät joutuvat salaamaan todellisen työpaikkansa heihin kohdistuvan turvallisuusuhkan takia. Lifos 3.7.2019, s. 24-25. Esimerkiksi marraskuun loppupuolella ennen diplomaattina toiminut rauhanaktivisti sai surmansa luodista tarkasti vartioidulla Halanen tukikohta-alueella lähellä lentokenttää. Yksityiskohdat ampumisesta eivät ole tiedossa ja joidenkin arvioiden mukaan kyseessä saattoi olla harhaluoti. Halbeeg News 20.11.2019. Lokakuun puolivälissä al-Shabaab ampui samalla alueella sijaitsevaan YK-tukikohtaan yhdeksän kranaattia surmaten ainakin kuusi ihmistä. Halbeeg News 14.10.2019.
Pienet ja keskikokoiset liiketoimijat Mogadishussa, jotka toimittavat hyödykkeitä Somalian hallitukselle ja AMISOM:lle, eivät al-Shabaabin näkemyksen mukaan ole uskollisia järjestölle ja ovat siksi oikeutettuja iskujen kohteita. Al-Shabaabin pääkaupunkiin johtaville teille asettamien tiesulkujen ansiosta järjestön tiedossa on monia kuorma-autojen kuljettajia. Lifos 3.7.2019, s. 24-25. Al-Shabaabin kohteena ovat edelleen myös klaaninvanhimmat, jotka osallistuivat Somalian parlamenttiedustajien valintaan vuoden 2016 vaaliprosessissa. UNSC 1.11.2019, s. 36; Radio Dalsan 16.7.2019. Heinäkuussa 2019 al-Shabaab uhkasi surmata kaikki vaaliprosessiin osallistuneet klaaninvanhimmat, jotka eivät ilmoita järjestölle katuvansa osallisuuttaan syyskuuhun 2019 mennessä. Radio Dalsan 16.7.2019. Mogadishussa siviilit eivät koe saavansa turvaa hallitukselta. Lifos 3.7.2019, s. 25.
Mogadishussa esiintyy säännöllisesti erilaisia räjähdeiskuja ja kohdistettuja salamurhia. Al-Shabaab ei kuitenkaan ole vastuussa kaikista Mogadishussa tapahtuvista iskuista tai salamurhista. Sen sijaan monien Mogadishussa tapahtuvien iskujen taustalla on poliittisia motiiveja tai ne liittyvät johonkin rikokseen tai muuhun konfliktiin. Al-Shabaabin epäsymmetristä sodankäyntiä ja muuta Mogadishussa esiintyvää rikollisuutta on vaikeaa erottaa toisistaan. Rikolliset toimijat hyötyvät järjestelmällisesti al-Shabaabin läsnäolosta Mogadishussa, sillä al-Shabaabia syyttämällä ne pystyvät peittelemään omaa rikollista toimintaansa. Lifos 3.7.2019, s. 26.
Somalian hallitus taistelee Mogadishussa al-Shabaabia vastaan tekemällä ratsioita koteihin ja pidättämällä nuoria miehiä, joita epäillään yhteistyöstä al-Shabaabin kanssa. Lifos 3.7.2019, s. 25. Esimerkiksi lokakuun alkupuolella Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot pidättivät Medinan torin alueella toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä yli 60 ihmistä epäiltynä yhteyksistä al-Shabaabiin. Halbeeg News 8.10.2019; Garowe Online 9.10.2019. Tarkastelujakson aikana Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot myös ampuivat useita al-Shabaabin jäseniksi epäiltyjä henkilöitä Mogadishussa. SA-News 16.8.2019; Halbeeg News 8.7.2019a; Halbeeg News 28.6.2019.
Tarkastelujakson aikana useat toimittajat joutuivat Mogadishussa Somalian hallinnon turvallisuusjoukkojen häiriköinnin, uhkailun, pidätysten, pahoinpitelyn ja ampumisen kohteeksi. Mareeg.com 5.11.2019; Mareeg.com 27.10.2019; Mareeg.com 30.7.2019; Allgalgaduud Media 26.6.2019; Hiiraan Online 9.6.2019. Uutislähteen mukaan turvallisuusjoukot ovat myös surmanneet useita siviilejä ja moottoripyöräkuljettajia väärinymmärryksistä ja liikenteeseen liittyvistä syistä johtuen. Goobjoog News 7.9.2019.
Lifoksen raportin mukaan suurin osa kaikista Mogadishun alueella esiintyvistä turvallisuusvälikohtauksista tapahtuu kaupungin sisällä, sillä siellä toimii Somalian hallitus, turvallisuusjoukkoja ja kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat tavallisesti al-Shabaabin iskujen kohteita. Tiheimmin iskuja esiintyy presidentinpalatsi Villa Somalian läheisyydessä, Maka al-Mukarama -kadun varrella, Bakaran torilla sekä strategisten viranomais- ja hallintorakennusten läheisyydessä. Lifos 3.7.2019, s. 23-25. Hiiraal Institute -tutkimuslaitoksen raportin mukaan al-Shabaabin toteuttamat salamurhat, räjähdeiskut ja käsikranaatti-iskut keskittyvät Mogadishussa keskeisimmille markkina-alueille ja kaupungin luoteislaitamille. Hiiraal Institute 2020a, s. 4.
Lähteiden perusteella al-Shabaab kykenee toteuttamaan iskuja kaikkialla Mogadishussa. Hiiraal Institute 2020a, s. 4; Hiiraal Institute 2020b; Lifos 3.7.2019, s. 26. Lifoksen raportin mukaan erityisen paljon turvallisuusvälikohtauksia esiintyy Dayniilen kaupunginosassa, minkä lisäksi muun muassa Yaaqshiidin ja Heliwan kaupunginosat ovat turvattomia alueita. Lifos 3.7.2019, s. 26. Mogadishun ja lentokentän välinen päätie on erityisen altis turvallisuusuhkille. Al-Shabaab kykenee esimerkiksi keräämään veroja lähellä Mogadishun lentokenttää, vaikka se on Somalian armeijan kontrolloimaa aluetta. Lifos 3.7.2019, s. 26.
Al-Shabaab on kyennyt toteuttamaan merkittäviä terrori-iskuja Mogadishussa vuoden 2019 aikana. Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Mogadishussa kaikkien aikojen toisiksi eniten uhreja vaatineen iskunsa. HIPS 2020, s. 11. Al-Shabaabin itsemurhaiskijän räjäyttämä autopommi surmasi yli 80 ihmistä ja haavoitti yli 150 ihmistä tarkastuspisteellä Ex-Control-risteyksen kohdalla Mogadishun lounaislaitamilla joulukuun lopussa. Halbeeg News 31.12.2019; Shabelle News 31.12.2019; Garowe Online 31.12.2019; Halbeeg News 30.12.2019; Goobjoog News 30.12.2019; Shabelle News 28.12.2019. Myös kesäkuun puolivälissä al-Shabaabin autopommi-isku lähellä parlamenttitaloa sijaitsevalla tarkastuspisteellä surmasi yli kymmenen ihmistä ja haavoitti yli 20 ihmistä. Halbeeg News 15.6.2019; Garowe Online 16.6.2019. Heinäkuun lopussa al-Shabaabin itsemurhaiskijän autopommi-iskussa Afrik-hotellin läheisyydessä sai surmansa yli 20 ihmistä ja loukkaantui yli 30 ihmistä. Halbeeg News 22.7.2019; Allgalgaduud Media 22.7.2019; Al-Jazeera 22.7.2019. Joulukuun alkupuolella al-Shabaabin hyökkäyksessä parlamenttiedustajien ja hallinnon virkailijoiden suosimaan SYL-hotelliin sai surmansa ainakin kymmenen ihmistä ja loukkaantui 11 ihmistä. Halbeeg News 11.12.2019; Garowe Online 10.12.2019; Radio Dalsan 10.12.2019; AP News 10.12.2019; Jowhar 10.12.2019.
Al-Shabaab on soluttautunut Somalian hallituksen instituutioihin kuten Benadirin aluehallintoon. Heinäkuun lopulla al-Shabaabin naispuolinen itsemurhapommittaja räjäytti itsensä aluehallinnon päärakennuksessa Mogadishussa surmaten ainakin kymmenen ihmistä, mukaan lukien Mogadishun pormestari ja kolme Benadirin aluepäällikköä. Myöhemmin ilmeni, että al-Shabaabiin kuulunut itsemurhapommittaja ja hänen rikoskumppaninsa olivat työskennelleet Benadirin aluehallinnossa väärillä henkilöllisyyksillä. UNSC 1.11.2019, s. 3, 9.
Toukokuusta 2019 lähtien Somalian hallintoa tukevat joukot ovat toteuttaneet Mogadishun turvallisuuden parantamiseen tähtääviä turvallisuustoimia ja -operaatioita. Hiiraal Institute 2020, s. 2-3; HIPS 2020, s. 2; UNSC 15.11.2019, s. 12; UNSC 1.11.2019, s. 25, 52; UNSC 15.8.2019, s. 16. Toukokuun ja elokuun välisenä aikana AMISOM-joukot ja yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen tukema Somalian armeija toteuttivat sotilasoperaation ottaakseen haltuunsa strategisia kyliä al-Shabaabilta Lower Shabellen alueella. Operaatiossa onnistuttiin valtaamaan al-Shabaabilta paikkakuntia, jotka sijaitsivat keskeisellä reitillä, jota al-Shabaab on käyttänyt taistelijoiden ja räjähteiden siirtämisessä Mogadishuun. Pääkaupungin turvaamisen kannalta operaatio oli merkittävä, sillä siinä onnistuttiin katkaisemaan al-Shabaabin käyttämät taistelijoiden ja räjähteiden kuljetusreitit Mogadishuun. Hiiraal Institute 2020, s. 3; UNSC 1.11.2019, s. 25. Sotilasoperaation seurauksena monia al-Shabaabin komentajia ja taistelijoita siirtyi kuitenkin Lower Shabellen alueelta järjestön tukikohtiin Mogadishun ympäristöön, mistä järjestö kykenee koordinoimaan hyökkäysten toteuttamista. UNSC 15.7.2019, s. 11-12.
Turvallisuustoimia Mogadishun alueella on tehostettu toukokuusta 2019 lähtien muun muassa lisäämällä Somalian hallituksen tarkastuspisteitä ja poliiseja. UNSC 1.11.2019, s. 52; Halbeeg News 8.7.2019. Mogadishun pääsisääntuloväylille rakennettiin kuusi uutta tarkastuspistettä. UNSC 15.11.2019, s. 12. Lisääntyneiden tarkastuspisteiden ja muiden turvallisuustoimien ansiosta al-Shabaabin ajoneuvoissa kuljettamien räjähteiden pääsy Mogadishuun on onnistuttu estämään aikaisempaa useammin. Toukokuun 14. päivän ja syyskuun 2. päivän välisenä aikana ainoastaan yksi yhdeksästä ajoneuvon kuljettamasta räjähteestä saavutti kohteensa Mogadishun alueella. UNSC 1.11.2019, s. 52. Kesäkuun alussa päättyneen ramadan-kuukauden jälkeen autopommi-iskujen määrä väheni merkittävästi. Halbeeg News 8.7.2019.
Turvallisuustoimista huolimatta al-Shabaab on onnistunut tunkeutumaan Mogadishun tarkimmin vartioiduille alueille ja aiheuttamaan siellä iskuillaan kuolonuhreja. HIPS 2020, s. 2; UNSC 1.11.2019, s. 52; UNSC 15.8.2019, s. 4. Tiukempi valvonta on kuitenkin mahdollisesti vaikuttanut al-Shabaabin toimintataktiikkaan, sillä järjestöllä on vaikeuksia kuljettaa räjähteitä tarkastuspisteiden läpi Mogadishun keskusta-alueelle. Esimerkiksi joulukuun alkupuolella toteuttamassaan hyökkäyksessä Mogadishun keskustassa tarkoin vartioidulla alueella sijaitsevaan SYL-hotelliin al-Shabaab ei aiemmista iskuista poiketen käyttänyt räjähdettä, vaan toteutti hyökkäyksen käyttämällä rynnäkköaseita ja käsikranaatteja. AP News 10.12.2019. 
Pääteiden sulkeminen on rajoittanut merkittävästi myös ihmisten ja tuotteiden liikkumista Mogadishussa, mikä on herättänyt kansalaisissa vastustusta. HIPS 2020, s. 2. Sadat yksityiset liikennöitsijät protestoivat lokakuun lopulla pääkaupungin teiden varsilla ylläpidettäviä ja liikennettä haittaavia tarkastuspisteitä vastaan tukkimalla pääkaupungin tärkeimmät kadut. Liikennöitsijät syyttivät tarkastuspisteitä ylläpitäviä turvallisuusjoukkoja jatkuvasta häirinnästä ja verojen keräämisestä. SA-News 26.10.2019.

Turvallisuusvälikohtausten määrä
ACLED-konfliktitietokannan (Armed Conflict Location & Event Data Project ACLED-tutkimuslaitos kerää ja analysoi poliittiseen väkivaltaan liittyvää tietoa kehittyvissä maissa.) mukaan Benadirin alueella raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 309 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 392 ihmistä. Väkivalta kohdistui siviileihin 105 turvallisuusvälikohtauksessa, joissa raportoitiin 120 kuolonuhria. ACLED 1.2.2020.
141 turvallisuusvälikohtauksessa tekijänä oli al-Shabaab, joka oli siten vastuussa lähes puolesta (46 %) kaikista Mogadishussa raportoiduista turvallisuusvälikohtauksista. Al-Shabaabin Mogadishussa toteuttamat iskut olivat pääasiassa räjähdeiskuja, aseellisia yhteenottoja ja hyökkäyksiä Somalian armeijaa, poliisivoimia ja siviilejä vastaan. ACLED 1.2.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan tarkastelujakson aikana Mogadishussa raportoitiin kaksi turvallisuusvälikohtausta, joissa tekijänä oli Islamic State -ryhmittymä. Toinen oli aseellinen yhteenotto Somalian armeijan kanssa ja toinen siviileihin kohdistunut hyökkäys, jossa ryhmä surmasi Somalian hallituksen virkamiehen. ACLED 1.2.2020.
Somalian hallituksen turvallisuusjoukot (Somalian armeija ja poliisivoimat) ja Somalian hallintoa tukevat kansainväliset AMISOM-joukot olivat tekijänä 55 turvallisuusvälikohtauksessa Mogadishussa. Välikohtaukset olivat pääasiassa turvallisuusjoukkojen välisiä aseellisia yhteenottoja sekä aseellisia yhteenottoja ja hyökkäyksiä siviilejä, tuntemattomia aseellisia ryhmiä ja al-Shabaabia vastaan. ACLED 1.2.2020.
99 turvallisuusvälikohtauksessa tekijää ei pystytty tunnistamaan. Tuntemattomat aseelliset ryhmät olivat Mogadishussa vastuussa Somalian armeijaan, poliisiin ja siviileihin kohdistuneista räjähdeiskuista sekä aseellisista yhteenotoista ja hyökkäyksistä. ACLED 1.2.2020. 
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan Mogadishussa tapahtui heinäkuun 2018 ja heinäkuun 2019 välisenä aikana 137 turvallisuusvälikohtausta, jossa tekovälineenä oli omatekoinen räjähde. Samana ajanjaksona omatekoisilla räjähteillä toteutettujen iskujen määrä Benadirin alueella kasvoi 36 prosenttia. UNSC 1.11.2019, s. 11, 52.

Siviiliuhrit
ACLED-konfliktitietokannan ACLED:n keräämässä aineistossa ei erotella siviiliuhreja ja menehtyneitä taistelijoita toisistaan. Aineistossa erotellaan violence against civilians -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset, joissa väkivalta kohdistuu siviileihin, mutta niiden uhriluvuista ei voi vetää suoria johtopäätöksiä siviiliuhrien määrästä, sillä siviilejä menehtyy myös muun tyyppisissä turvallisuusvälikohtauksissa sivullisina uhreina. ACLED:n tilastointimenetelmästä johtuen kuolonuhrien lukumäärä saatetaan arvioida aineistossa alakanttiin. Aineistoon ei ole kirjattu tietoa turvallisuusvälikohtauksissa loukkaantuneiden lukumäärästä eikä ACLED:n keräämä numeerinen aineisto siten välttämättä kuvaa siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sen voimakkuutta koko laajuudessaan. ACLED korostaa, että sen eri lähteistä keräämät luvut kuolonuhrien määrästä ovat arvioita. (ACLED 10.4.2019a; ACLED 10.4.2019b.)  mukaan Benadirin alueella raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 309 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 392 ihmistä. 105 turvallisuusvälikohtauksessa Luvussa on huomioitu ACLED-konfliktitietokantaan kirjatut violence against civilians -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset sekä siviileihin kohdistuneet explosions/remote violence -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset. väkivalta kohdistui suoraan siviileihin. Siviileihin kohdistuneissa turvallisuusvälikohtauksissa raportoitiin yhteensä 120 kuolonuhria, mikä on lähes kolmannes (31 %) kaikista alueella raportoiduista kuolonuhreista. ACLED 1.2.2020. Lisäksi siviilejä on lähteiden perusteella menehtynyt ja haavoittunut myös muun tyyppisissä turvallisuusvälikohtauksissa Esimerkiksi pelkästään joulukuun lopulla al-Shabaabin somalialaisiin ja kansainvälisiin turvallisuusjoukkoihin kohdistamassa autopommi-iskussa sai surmansa yli 80 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. (Halbeeg News 31.12.2019; Shabelle News 31.12.2019; Halbeeg News 30.12.2019; Goobjoog News 30.12.2019; Shabelle News 28.12.2019.) sivullisina uhreina. ACLED 1.2.2012; Halbeeg News 31.12.2019; Halbeeg News 15.6.2019. ACLED-konfliktitietokantaan ei ole kirjattu numeerista tietoa turvallisuusvälikohtauksissa loukkaantuneiden lukumäärästä. ACLED 10.4.2019a; ACLED 10.4.2019b.
Siviileihin kohdistuvasta väkivallasta pääkaupungissa vastasi useimmiten al-Shabaab, joka oli tekijänä 43 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa. ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab oli siis vastuussa melkein puolesta (41 %) kaikista suoraan siviileihin kohdistuneista väkivaltatapauksista. Somalian hallituksen turvallisuusjoukot (Somalian armeija ja poliisivoimat) oli tekijänä 21 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa. 36 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa tekijänä oli tuntematon aseellinen ryhmä. ACLED 1.2.2020.
Myös YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab oli vastuussa suurimmasta osasta siviileihin kohdistuneita iskuja Mogadishussa (ja muilla Etelä- ja Keski-Somalian alueilla) vuonna 2019. UNSC 1.11.2019, s. 5.
Tarkasteluajanjakson aikana Mogadishussa tapahtui turvallisuusvälikohtauksia siviilikohteissa kuten Maka al-Mukarama -kadun varrella sijaitsevan hotellin ja ravintolan edustalla Halbeeg News 19.9.2019; Shabelle News 19.9.2019., Bakaran torilla Goobjoog News 28.9.2019; SA-News 7.8.2019; Allgaldaduud Media 30.6.2019. ja Mogadishun keskustassa sijaitsevassa SYL-hotellissa Halbeeg News 11.12.2019; Garowe Online 10.12.2019; Radio Dalsan 10.12.2019; AP News 10.12.2019; Jowhar 10.12.2019..  Al-Shabaab toteutti syyskuun loppupuolella Maka al-Mukarama -kadun varrella sijaitsevan hotellin ja ravintolan edustalla autopommi-iskun, jonka kohteena oli parlamenttiedustaja. Iskussa sai uutislähteiden mukaan surmansa ainakin neljä paikalla ollutta siviiliä ja seitsemän ihmistä loukkaantui, mutta iskun kohteena ollut parlamenttiedustaja ei vahingoittunut. Halbeeg News 19.9.2019; Shabelle News 19.9.2019. Bakaran torilla pommin räjähdys haavoitti kolmea ihmistä kesäkuun lopussa, nuori mies ammuttiin kuoliaaksi elokuun alkupuolella ja teetä myynyt sekä aikaisemmin Villa Somalian alueella siivoojana työskennellyt vanha nainen ammuttiin kuoliaaksi syyskuun lopussa. Goobjoog News 28.9.2019; SA-News 7.8.2019; Allgaldaduud Media 30.6.2019. Joulukuun alkupuolella al-Shabaabin viisi aseistautunutta taistelijaa toteutti useita tunteja kestäneen hyökkäyksen parlamenttiedustajien ja hallinnon virkailijoiden suosimaan SYL-hotelliin. Uutislähteiden mukaan hyökkäyksessä sai surmansa sotilaiden ja al-Shabaabin taistelijoiden lisäksi kolme siviiliä ja 11 ihmistä haavoittui. Halbeeg News 11.12.2019; Garowe Online 10.12.2019; Radio Dalsan 10.12.2019; AP News 10.12.2019; Jowhar 10.12.2019.
Tarkastelujakson aikana eniten siviiliuhreja aiheuttanut yksittäinen turvallisuusvälikohtaus tapahtui joulukuun lopulla Mogadishun lounaislaitamilla Ex-Control-risteyksen kohdalla, missä al-Shabaabin itsemurhapommittaja räjäytti ajoneuvon hallituksen turvallisuusjoukkojen tarkastuspisteellä. Uutislähteiden mukaan räjähdyksessä sai surmansa ainakin 89 ihmistä ja loukkaantui yli 150 ihmistä. Halbeeg News 31.12.2019; Shabelle News 31.12.2019; Garowe Online 31.12.2019; Halbeeg News 30.12.2019; Goobjoog News 30.12.2019; Shabelle News 28.12.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan kuolonuhreja oli 81 ja loukkaantuneita 125. ACLED 1.2.2020. Suurin osa uhreista oli siviilejä. Uhrien joukossa oli yli 30 Banadir-yliopiston opiskelijaa, kaksi turkkilaista insinööriä sekä useita tuntemattomia siviilejä. Lisäksi yli kymmenen poliisia sai surmansa räjähdyksessä. Al-Shabaabin puhemiehen mukaan iskun kohteena oli Somalian turvallisuusjoukkojen suojaama turkkilainen saattue. Halbeeg News 31.12.2019; Shabelle News 31.12.2019; Garowe Online 31.12.2019; Halbeeg News 30.12.2019; Goobjoog News 30.12.2019; Shabelle News 28.12.2019.
Tarkastelujakson aikana merkittävän määrän uhreja aiheutti myös al-Shabaabin autopommi-isku KM 4 kohdalla sijaitsevan Afrik-hotellin läheisyydessä heinäkuun loppupuolella. Uutislähteiden mukaan iskussa sai surmansa 21 ihmistä ja yli 30 ihmistä loukkaantui. Halbeeg News 22.7.2019; Allgalgaduud Media 22.7.2019; Al-Jazeera 22.7.2019; Radio Dalsan 23.7.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan isku surmasi 17 ihmistä. ACLED 1.2.2020. Autopommi räjähti, kun turvallisuusjoukot pysäyttivät al-Shabaabin itsemurhaiskijän kuljettaman ajoneuvon, joka oli pyrkimässä lentokentälle johtavalla tiellä tarkastuspisteen läpi ilman lupaa. Viranomaiset olivat saaneet etukäteen varoituksen mahdollisesta autopommi-iskusta. Halbeeg News 22.7.2019; Allgalgaduud Media 22.7.2019; Al-Jazeera 22.7.2019; Radio Dalsan 23.7.2019.
Kesäkuun puolivälissä al-Shabaabin autopommi-isku surmasi uutislähteiden mukaan ainakin 11 ihmistä ja haavoitti yli 20 ihmistä. Halbeeg News 15.6.2019; Garowe Online 16.6.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan kuolonuhreja oli ainakin kahdeksan ja loukkaantuneita 16. ACLED 1.2.2020. Al-Shabaabin itsemurhaiskijä räjäytti ajoneuvoon kätketyn pommin Sayidkan risteyksessä lähellä parlamenttitaloa sijainneella tarkastuspisteellä. Useimmat räjähdyksen uhreista olivat paikalla sattumalta olleita siviilejä. Halbeeg News 15.6.2019; Garowe Online 16.6.2019.
Lisäksi siviilejä menehtyi ja loukkaantui tarkastelujakson aikana useissa erilaisissa turvallisuusvälikohtauksissa eri puolilla Mogadishua kuten autopommi-iskuissa, tienvarsipommien räjähdyksissä, kranaatti-iskuissa ja ampumavälikohtauksissa. ACLED 1.2.2020.

Maan sisäisesti siirtymään joutuneet
UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Benadirin alueelta joutui siirtymään maan sisäisesti 6000 ihmistä. Heistä 500 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. 5000 ihmisen siirtymisen syynä oli tulva ja 400 ihmistä siirtyi kuivuuteen liittyvien syiden takia. 70 ihmistä joutui siirtymään muista syistä johtuen. UNHCR / PRMN 2019.
Benadirin alueella maan sisäisesti siirtymään joutuneista valtaosa (5000 ihmistä) siirtyi Benadirin alueen sisällä. Konfliktin tai turvattomuuden takia siirtymään joutuneista yli 300 siirtyi muualle Somaliaan ja 100 siirtyi Benadirin alueen sisällä. UNHCR / PRMN 2019.
Uutislähteen mukaan esimerkiksi Hodanin kaupunginosasta paikallisia asukkaita joutui siirtymään muihin osiin kaupunkia joulukuun lopussa kahden klaaniryhmän välillä kaksi päivää kestäneen aseellisen yhteenoton seurauksena. Tarabuunkan alueella tapahtuneessa maanomistuskiistaan liittyneessä yhteenotossa sai uutislähteen mukaan surmansa 10 ihmistä. Radio Dalsan 30.12.2019.
UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Benadirin alueelle saapui 65 000 maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä, joista 57 000 pakeni konfliktia tai turvattomuutta ja loput joutuivat siirtymään tulviin (6000) ja kuivuuteen (1000) liittyvistä syistä. UNHCR / PRMN 2019. Mogadishuun saapuu päivittäin maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä (internally displaced person, IDP) muualta Somaliasta, jotka pakenevat konfliktia ja ilmasto-olosuhteita. Mogadishussa ja sen ympäristössä elää yli puoli miljoonaa maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä, jotka ovat siirtyneet maaseutualueilta pääkaupunkiin. RI / Yarnell 2019, s. 4, 8, 13; The New Humanitarian 18.7.2019. Somalian suurin IDP-keskittymä on Mogadishussa, missä elää noin 20 prosenttia kaikista Somaliassa maan sisäisesti siirtymään joutuneista ihmisistä. RI / Yarnell 2019, s. 13.
The New Humanitarian -uutistoimiston artikkelin mukaan Mogadishussa ei ole virallisia IDP-leirejä, mutta kaupungissa on yli 480 maan sisäisesti siirtymään joutuneiden asuttamaa aluetta. The New Humanitarian 18.7.2019 Refugees International -järjestön mukaan eri puolilla Mogadishua on yli 700 maan sisäisesti siirtymään joutuneiden asuttamaa aluetta ja niiden lukumäärä on jatkuvassa muutoksessa. Enemmistö maan sisäisesti siirtymään joutuneista ihmisistä asuu Mogadishun ulkolaitamilla erittäin turvattomilla alueilla, jotka eivät ole säännöllisesti humanitaaristen avustustyöntekijöiden saavutettavissa. RI / Yarnell 2019, s. 13-14. Turvattomuus rajoittaa humanitaaristen toimijoiden toimintamahdollisuuksia koko kaupungin alueella. RI / Yarnell 2019, s. 4-5; The New Humanitarian 18.7.2019.  Maan sisäisesti siirtymään joutuneiden kohtaamia suurimpia haasteita Mogadishussa ovat äärimmäisen ahtaat ja epähygieeniset elinolot, huonokuntoiset asuinsuojat, rajallinen pääsy peruspalveluihin, aliravitsemus, IDP-asutusalueiden portinvartijoiden (gatekeeper) hyväksikäyttö, toistuvat häädöt ja jännitteet paikallisväestön kanssa. Myös väkivallan, sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön riski on korkea. RI / Yarnell 2019, s. 4, 8-9, 14. Tilapäiset asuinsuojat tarjoavat vain vähän suojaa naisille ja tytöille, ja naisilla on huomattava riski joutua raiskatuksi erityisesti yöaikaan. OCHA 31.8.2019.
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