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Kysely eriteltynä:
Lower Shabellen yleinen turvallisuustilanne, tarkastelujakso 1.6.2019-31.12.2019.

Erityisesti seuraavat näkökulmat huomioiden: 
- Turvallisuusvälikohtausten määrä ja luonne 
- Millä tavoin turvallisuustilanne on kehittynyt edellisen tilannekatsauksen jälkeen? 
- Millaisia vaikutuksia turvallisuustilanteella on siviileihin? 
- Esiintyykö alueilla sellaista mielivaltaista väkivaltaa 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)


Kiirehtimisperuste:	normaali
Vastauksen päiväys:	20.05.2020 

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:

Konfliktin osapuolet
Al-Shabaab
Somalian hallinnon turvallisuusjoukot
Somalian hallintoa tukevat ugandalaiset AMISOM-joukot Ugandalaiset AMISOM-joukot on sijoitettu sektorille 1, joka koostuu Lower Shabellen ja Banadirin maakunnista. (AMISOM [päiväämätön].) (African Union Mission in Somalia)
Somalian hallintoa tukevat yhdysvaltalaiset erikoisjoukot ja ilmavoimat Valtaosa Somaliassa toimivista yhdysvaltalaisista joukoista (500-600 sotilasta) on sijoitettuna Baledoglen tukikohtaan Wanlaweynen kaupungin läheisyydessä. Osa joukoista on pienemmissä ympäri maata sijaitsevissa tukikohdissa. Joukkojen päätehtävänä on toteuttaa terrorismin vastaisia erikoisoperaatioita ja ilmaiskuja sekä kouluttaa somalialaisia erikoisjoukkoja. (New York Times / Schmitt & Dahir 21.3.2020; Military Times / Rempfer 21.5.2019.) (US Africa Command)
Klaani- ja paikallismilitiat

Sijainti ja kulkuyhteydet
Lower Shabellen maakunta sijaitsee eteläisen Somalian rannikolla pääkaupunki Mogadishun länsipuolella. Sen rajamaakuntia ovat Banadir, Middle Shabelle, Middle Juba ja Bay sekä Hiiraan ja Bakool. Lower Shabelle jakautuu seitsemään piirikuntaan, jotka ovat Afgooye, Wanla Weyne, Marka, Baraawe, Qoryooley, Kurtunwaarey ja Sablaale. Maakunnan hallinnollinen pääkaupunki on Marka. EASO 2016, s. 47; OCHA 24.10.2012; Shelter Cluster [päiväämätön]. Lower Shabelle kuuluu Lounais-Somalian osavaltioon (South West State), jonka se muodostaa yhdessä Bayn ja Bakoolin maakuntien kanssa. EASO 2017, s. 19, 21. 
Kulkuyhteydet pääkaupunki Mogadishusta Lower Shabelleen kulkevat Afgooyen kaupungin kautta. Logistics Cluster 28.4.2020; Lifos 3.7.2019, s. 29. Mogadishusta luoteeseen johtava päätie kulkee Afgooyen ja Wanla Weynen kautta Bayn maakuntaan. Afgooyessa päätieltä haarautuu toinen lounaaseen johtava päätie, joka kulkee Markan ja Baraawen kautta Middle Juban maakuntaan. Qoryooleyn, Kurtunwaareyn ja Sablaalen piirikuntiin johtaa Afgooyesta ja lounaiselta päätieltä pienemmän kokoluokan teitä. Logistics Cluster 28.4.2020.
Norjan maatietopalvelu Landinfon raportin mukaan Mogadishusta ei ole lentoyhteyksiä Lower Shabellen maakuntaan. Landinfo 28.6.2019, s. 6. Ruotsin maatietopalvelu Lifoksen haastatteleman Somaliassa toimivan kansainvälisen järjestön mukaan Markassa toimii kuitenkin lentoyhtiöitä, jotka operoivat lentoja tarpeen mukaan (ad hoc-basis). Lifos 3.7.2019, s. 66.
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen (kuva 1) perusteella päätiet Lower Shabellen maakunnassa kulkevat pääosin hallintaolosuhteiltaan epäselvien (mixed, lawless, or unclear control) alueiden läpi. Karttalähteen mukaan Wanla Weynen ja Baraawen kaupunkien ympäristössä päätiet ovat Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Markan ja Baraawen välisellä tieosuudella lounainen päätie sivuaa al-Shabaabin kontrolloimia alueita ja Baraawesta Middle Juban maakunnan suuntaan päätie kulkee al-Shabaabin kontrolloimien alueiden läpi. Political Geography Now 31.12.2019.
Mogadishusta lähtevät kolme päätietä, joista luoteeseen ja lounaaseen johtavat päätiet kulkevat Lower Shabellen läpi, ovat erittäin haavoittuvia tienvarsipommi-iskuille, jotka kohdistuvat teillä liikkuviin sotilassaattueisiin. Al-Shabaab pyrkii estämään Somalian armeijan kuljetuksia pääteillä. Lifos 3.7.2019, s. 66. Räjähdeiskut pääteiden varsilla vaikeuttavat siviilien liikkumista ja humanitaaristen operaatioiden toteuttamista. OCHA 3.4.2019. Humanitaaristen toimijoiden näkökulmasta Afgooyen, Markan, Qoryooleyn ja Kurtunwaareyn piirikunnat Lower Shabellessa kuuluvat vaikeimmin saavutettaviin alueisiin Somaliassa. OCHA 20.1.2020, s. 32.
Lifoksen haastatteleman kansainvälisen järjestön mukaan Mogadishusta Baidoan kaupunkiin ja Bayn maakuntaan johtava päätie on Somalian vaarallisin tieosuus. Lifos 3.7.2019, s. 66. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n mukaan Mogadishusta Afgooyen kautta Baidoaan kulkevalla tiellä on useita laittomia ja laillisia tarkastuspisteitä, joita ylläpitävät sekä Somalian hallintoon sidoksissa olevat toimijat että ei-valtiolliset aseelliset toimijat. Tarkastuspisteillä kiristys ja muut väkivallan muodot ovat yleisiä. OCHA 30.6.2019. Myös USAID-avustusjärjestön tietojen mukaan etenkin Mogadishun ja Baidoan välisellä päätiellä luvallisten tarkastuspisteiden läpi matkustavat yksilöt ovat raportoineet kiristyksestä ja väkivallasta. USAID 20.3.2019. 
Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön (U.S. Department of State) vuoden 2019 tapahtumia käsittelevän ihmisoikeusraportin mukaan Lower Shabellessa useimmat siviilien raiskaukset tapahtuivat tarkastuspisteillä tai tarkastuspisteiden läheisillä maatiloilla ja kylissä. Raportin mukaan enemmistö tarkastuspisteistä, joilla raiskauksia esiintyi, oli Somalian armeijan kontrolloimia, vaikkakin monet paikalliset asukkaat uskoivat, että paikalliset militiat kontrolloivat tarkastuspisteitä. USDOS 11.3.2020. Esimerkiksi Wanla Weynessa kaupungin länsipuolella sijaitsevan tarkastuspisteen hallintaa koskeva kiista aiheutti vakavan yhteenoton turvallisuusjoukkojen keskuudessa kahden klaanin välille kesäkuussa. Shabelle News 27.6.2019; Garowe Online 27.6.2019.
Lifoksen raportin mukaan Lounais-Somalian osavaltiossa (eli Lower Shabellen, Bayn ja Bakoolin maakunnissa) matkustaminen ja hyödykkeiden kuljettaminen kaupunkien välillä on haastavaa, koska al-Shabaab, klaanimilitiat ja Somalian hallituksen joukot pystyttävät erilaisia tiesulkuja, joilla vaaditaan maksuja matkan jatkumisen edellytyksenä. Al-Shabaabin on raportoitu myös estäneen tietynlaiset kuljetukset kokonaan katkaisemalla tuotteiden ja hyödykkeiden toimituksen joihinkin kaupunkeihin osavaltion alueella. Se puolestaan pakottaa ihmiset salakuljettamaan tuotteita, mistä al-Shabaab määrää kiinni jääneille teloitustuomion. Lifos 3.7.2019, s. 30.
YK:n turvallisuusneuvoston (United Nations Security Council) karttalähteen mukaan al-Shabaab kykenee keräämään veroja kaikilla Lower Shabellen pääteillä. UNSC 1.11.2019, s. 49. Al-Shabaab perustaa tarkastuspisteitä usein pääteille ja kiristää niillä liikkuvia ihmisiä. International Crisis Group 27.6.2019. Amnesty Internationalin mukaan al-Shabaab valvoo ja rajoittaa siviilien liikkumista etenkin, kun liikkuminen kohdistuu järjestön hallinta-alueelle tai sieltä pois. Amnesty International 20.3.2019, s. 7, 10.
Lifoksen raportin mukaan kulkureitit Mogadishun läheisyydessä ovat erittäin riskialttiita. Lifos 3.7.2019, s. 66. HIPS-instituutin (The Heritage Institute for Policy Studies) raportin mukaan tiet Mogadishun etelä- ja pohjoispuolella ovat al-Shabaabin kontrolloimia. HIPS 2020, s. 2. Kulkuyhteydet Mogadishusta Lower Shabelleen kulkevat Afgooyen kaupungin kautta, joka Lifoksen raportin mukaan on Etelä- ja Keski-Somalian aseellisen konfliktin pysyvää painopistealuetta. Lifos 3.7.2019, s. 29. Lokakuussa 2019 uutisoitiin, että turvallisuusjoukot pyrkivät raivaamaan Afgooyen ja Mogadishun välistä maantietä räjähteistä. Allgalgaduud Media 9.10.2019; SA-News 9.10.2019. Marraskuussa julkaistun uutislähteen perusteella Somalian armeijan sotilaat joutuvat suojelemaan Afgooyen ja Mogadishun välistä maantietä rakentavia työmiehiä. Mareeg.com 17.11.2019.
Hiiraal Instituten mukaan vuonna 2019 turvallisuusvälikohtaukset ja al-Shabaabin hyökkäykset keskittyivät Lower Shabellessa muun muassa Mogadishun ja Afgooyen sekä Afgooyen ja Wanla Weynen väliselle päätielle. Hiiraal Institute 2020a, s. 3; Hiiraal Institute 2020b.  Tarkastelujakson aikana kyseisillä tieosuuksilla raportoitiin toistuvasti tienvarsipommi-iskuja sekä al-Shabaabin hyökkäyksiä ja väijytyksiä, jotka kohdistuivat Somalian armeijan ja AMISOM:n tiellä liikkuviin sotilassaattueisiin. ACLED 18.4.2020; Hiiraal Institute 2020b; Halbeeg News 3.10.2019; Allgalgaduud Media 9.6.2019. Esimerkiksi heinäkuussa 2019 Somalian hallituksen joukot joutuivat al-Shabaabin väijytykseen, kun ne yrittivät häiritä al-Shabaabin operaatiota Mogadishun ja Afgooyen välisellä tiellä. Afgooyessa al-Shabaab teki hyökkäyksiä myös Somalian hallituksen joukkojen tarkastuspisteille. Hiiraal Institute 2020b.  
Lähteiden mukaan Mogadishusta Afgooyen kautta Wanla Weyneen johtavalla tiellä tapahtuneissa turvallisuusvälikohtauksissa menehtyi ja loukkaantui tarkastelujakson aikana myös siviilejä. ACLED 18.4.2020; Hiiraal Institute 2020b; Allgalgaduud Media 19.12.2019; Mareeg.com 27.8.2019. Heinäkuussa 2019 yhteensä ainakin 13 siviiliä sai surmansa ja useita loukkaantui kahdessa erillisessä välikohtauksessa lähellä Afgooyen kaupunkia maamiinojen räjähdettyä maitoa kuljettaneiden ajoneuvojen kohdalla. Samassa kuussa poliisi avasi tulen Mogadishun ja Afgooyen välisellä tiellä kohti tuktuk-ajoneuvoa ja surmasi kaksi ihmistä. Hiiraal Institute 2020b. Elokuussa Somalian armeijan joukot avasivat tulen vilkkaassa risteyksessä Ceelasha Biyahassa Afgooyen ja Mogadishun välillä ja haavoittivat siviilejä. Seuraavassa kuussa samalla paikkakunnalla neljä siviiliä sai surmansa, kun epäillyt al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät heidän ajoneuvoonsa. Joulukuussa kolme matkustajaa loukkaantui, kun minibussi joutui oletettavasti al-Shabaabin taistelijoiden väijytykseen Afgooyessa. ACLED 18.4.2020. Samassa kuussa yksi nainen sai surmansa ja kaksi muuta ihmistä haavoittui al-Shabaabin hyökätessä Somalian armeijan tarkastuspisteelle Afgooyessa. Allgalgaduud Media 19.12.2019. Uutislähteen mukaan moottoripyörällä liikkunut siviili sai surmansa elokuussa Wanla Weynen kaupungin lähellä tapahtuneessa tienvarsipommi-iskussa, jonka kohteena oli kahta Somalian armeijan sotilasta kuljettanut moottoripyörä. Mareeg.com 27.8.2019.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan Somalian armeija ja AMISOM-joukot ovat pyrkineet avaamaan ja turvaamaan keskeisiä huoltoreittejä Lower Shabellessa kuten Afgooyen ja Markan välistä päätietä. UNSC 15.5.2019, s. 9, 11. Lokakuussa 2019 julkaistun uutislähteen mukaan maantieyhteys pääkaupungista Markaan on kuitenkin riskialtis al-Shabaabin aiheuttaman uhkan takia, minkä vuoksi Somalian armeija on esimerkiksi käyttänyt vesireittiä Markaan. Al-Shabaabin raportoidaan kontrolloivan liikennettä Markaan. Halbeeg News 22.10.2019.
Tarkastelujakson aikana Afgooyesta lounaaseen johtavilla teillä raportoitiin tienvarsipommi-iskuja sekä al-Shabaabin hyökkäyksiä ja väijytyksiä, jotka kohdistuivat Somalian armeijan ja AMISOM:n sotilassaattueisiin ja tarkastuspisteisiin. ACLED 18.4.2020; Hiiraal Institute 2020b; Mareeg.com 17.7.2019. Afgooyen ja Markan välisellä tiellä raportoitiin tienvarsipommeista etenkin Muurin alueella ja K50-alueella sekä Shalamboodin alueella Markasta etelään. Hiiraal Institute 2020b; Shabelle News 12.11.2019. Al-Shabaabin hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja raportoitiin etenkin Awdheegleen, Qoryooleyhin ja Bulo Mareeriin johtavilla teillä. Hiiraal Institute 2020b. 
Lähteiden mukaan Afgooyesta lounaaseen johtavilla teillä tapahtuneissa turvallisuusvälikohtauksissa menehtyi ja loukkaantui tarkastelujakson aikana myös siviilejä. ACLED 18.4.2020; Hiiraal Institute 2020b; Mareeg.com 27.10.2019; Halbeeg News 4.12.2019; VoA 15.9.2019; Allgalgaduud Media 4.12.2019; Halbeeg News 7.9.2019; SA-News 6.9.2019. Heinäkuussa 2019 räjähdeisku surmasi joitakin siviilimatkustajia Muurin alueella. Samalla alueella kolme tuktukilla matkustanutta siviiliä sai surmansa tuntemattoman aseellisen ryhmän räjähdeiskussa joulukuussa. ACLED 18.4.2020. Awdheeglessa kaksi siviiliä sai surmansa ja viisi muuta haavoittui syyskuussa maantielle asetetun maamiinan räjähdyksessä lähellä Somalian turvallisuusjoukkojen tukikohtaa. Halbeeg News 7.9.2019; SA-News 6.9.2019. Lokakuussa al-Shabaab surmasi kaksi moottoripyörällä liikkunutta siviiliä Awdheeglen alueella. ACLED 18.4.2020. Joulukuussa Awdheeglen kaupungin pormestari sai surmansa tienvarsipommi-iskussa Bariren alueella. ACLED 18.4.2020; Halbeeg News 4.12.2019; Allgalgaduud Media 4.12.2019. Lisäksi iskussa loukkaantui kolme pormestarin turvamiestä. Halbeeg News 4.12.2019; Allgalgaduud Media 4.12.2019. Qoryooleyssa tuntemattoman ryhmän asettama tienvarsipommi surmasi osavaltion hallinnon virkamiehiä syyskuussa. ACLED 18.4.2019. Samassa kuussa Lower Shabellen kuvernöörin autosaattue joutui kauko-ohjatun tienvarsipommin iskun kohteeksi Shalanbodin (Shalambood) kaupungin läheisyydessä. Hiiraal Institute 2020b; VoA 15.9.2019. Iskussa sai surmansa kaksi turvamiestä ja neljä muuta haavoittui. VoA 15.9.2019. Lokakuussa ainakin kolme siviiliä sai surmansa tienvarsipommin räjähdyksessä N-Kontonin alueella. Mareeg.com 27.10.2019.
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Kuva 1. Somalian hallintaolosuhteet 31.12.2019. Political Geography Now 31.12.2019. Lähde: Political Geography Now 31.12.2019.

Lähteiden mukaan Lower Shabellen maakunta on al-Shabaabin vahvaa tukialuetta. IDMC 2020, s. 1; Lifos 3.7.2019, s. 29. Järjestö kontrolloi suurta osaa maakunnasta. Amnesty International 30.9.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab hallinnoi alueita Lower Shabellen maakunnassa, ja sen hallinto on keskittynyt Sablaalen kaupungin ympäristöön. UNSC 1.11.2019, s. 10, 49. Lifoksen raportin mukaan järjestöllä on omia viranomaisia, joiden kautta se kykenee kontrolloimaan väestöä maakunnan alueella. Al-Shabaabilla on esimerkiksi omat poliisivoimat, minkä lisäksi järjestö tarjoaa koulutusta ja oikeuspalveluita Lower Shabellen alueella. Lifos 3.7.2019, s. 29. Al-Shabaab kykenee myös keräämään veroja (zakat) maakunnan alueella. UNSC 1.11.2019, s. 49; Lifos 3.7.2019, s. 30, 40; Amnesty International 20.3.2019, s. 28.
Lähteiden perusteella al-Shabaabin hallinnassa on laajoja alueita Qoryooleyn, Kurtunwaareyn ja Sablaalen piirikunnissa. Muiden piirikuntien alueilla hallintaolosuhteet ovat vaihtelevampia. Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 49. Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen (kuva 1) mukaan Afgooyen piirikunta on epäselvän hallinnan aluetta (mixed, lawless, or unclear control). Piirikunnan alueella keskeiset paikkakunnat Afgooye ja Barire ovat Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019. YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen mukaan al-Shabaabilla on merkittävää sotilaallista läsnäoloa Afgooyen piirikunnan alueella. UNSC 1.11.2019, s. 49.
Wanla Weynen piirikunnassa Wanla Weynen kaupunki ympäristöineen on Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Bayn, Bakoolin ja Hiiraanin maakuntien vastaiset raja-alueet ovat al-Shabaabin vaikutuspiirissä. Muilta osin piirikunta on epäselvän hallinnan aluetta. Political Geography Now 31.12.2019. YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen perusteella al-Shabaabin merkittävä sotilaallinen läsnäolo ulottuu Afgooyen piirikunnasta myös Wanla Weynen piirikunnan puolelle. UNSC 1.11.2019, s. 49. Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen mukaan Markan piirikunta on epäselvän hallinnan aluetta ja Markan kaupunki on osittain Somalia hallintoa tukevien joukkojen ja osittain al-Shabaabin hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019.
YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen mukaan al-Shabaab hallinnoi merkittävää osaa Qoryooleyn, Kurtunwaareyn ja Sablaalen piirikunnista. UNSC 1.11.2019, s. 49. Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen perusteella Qoryooleyn piirikunta on lähes kokonaan al-Shabaabin kontrolloimaa aluetta lukuun ottamatta Qoryooleyn ja Darasalamin kaupunkeja, jotka ovat Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Saman lähteen mukaan Kurtunwaareyn piirikunta on al-Shabaabin kontrolloimaa aluetta ja myös Kurtunwaareyn kaupunki on al-Shabaabin hallinnassa. Sablaalen piirikunta on enimmäkseen al-Shabaabin kontrolloimaa aluetta, mutta Sablaalen kaupunki on osittain al-Shabaabin ja osittain Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa ja kaupungin ympäristö on epäselvän hallinnan aluetta. Baraawen piirikunnassa Baraawen kaupunki ympäristöineen on Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019. Karttalähteiden perusteella al-Shabaabin hallinta-alueet ulottuvat Middle-Juban maakunnan sekä Sablaalen ja Kurtunwaareyn piirikuntien puolelta Baraawen piirikunnan raja-alueille. Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 49. Muilta osin piirikunta on epäselvän hallinnan aluetta. Political Geography Now 31.12.2019.
Tarkastelujakson aikana Somalian armeija ja sitä tukevat kansainväliset joukot ottivat haltuunsa al-Shabaabin aikaisemmin kontrolloimia paikkakuntia Lower Shabellen alueella. Hiiraal Institute 2020a, s. 3; UNSC 15.11.2019, s. 3; UNSC 1.11.2019, s. 4, 25; Amnesty International 30.9.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan toukokuun ja elokuun välisenä aikana Lower Shabellen alueella oli käynnissä Somalian armeijan ja sitä tukevien AMISOM-joukkojen ja yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen sotilasoperaatio, jonka tarkoituksena oli vallata al-Shabaabin kontrolloimia strategisia kyliä Lower Shabellen maakunnassa. Operaation aikana Somalian hallintoa tukevat joukot ottivat haltuunsa Bariiren, Sabiidin, Anolen ja Awdheeglen kylät Afgooyen piirikunnan alueella. UNSC 1.11.2019, s. 4, 25. Al-Shabaab on siirtänyt läsnäolonsa menettämiltään alueilta muille alueille, mutta säilyttänyt samalla kykynsä hyökätä vallatuille alueille. UNSC 15.11.2019, s. 3.
Uutislähteiden mukaan Somalian armeijan Danaab-erikoisjoukot ottivat elokuun alkupuolella haltuunsa Awdheeglen kaupungin, joka on ollut al-Shabaabin vahvaa tukialuetta. Sitä ennen turvallisuusjoukot olivat ottaneet haltuunsa lyhyen ajan sisällä Sabiidin, Bariren ja Anolen paikkakunnat. Halbeeg News 6.8.2019; SA-News 6.8.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan Somalian armeijan joukot ottivat elokuussa al-Shabaabilta haltuunsa myös Sham-kylän Awdheeglen alueella. Joulukuussa Somalian armeijan Danaab-joukkojen raportoitiin ottaneen haltuunsa Mordinlen, Bulo Bashiirin ja Furuqleyn kylät Afgoyeen piirikunnassa. ACLED 18.4.2020.
Somalian armeija otti uusia alueita haltuunsa al-Shabaabilta Wanla Weynen kaupungin läheisyydessä toteutetun al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation yhteydessä heinäkuussa. Somalian armeijan joukot ottivat haltuunsa Yaaqbari Weynen, Madax Marodin, Idow Jaladin ja Legon kylät. Halbeeg News 14.7.2019; Shabelle News 14.7.2019. Syyskuussa Somalian armeija otti haltuunsa al-Shabaabilta Kahareyn ja Busleyn kaupungit, jotka sijaitsevat Lower Shabellen ja Middle Shabellen maakuntien raja-alueella. Somalian armeijan edustajan mukaan myös kaupunkien lähialueilla sijaitsevat kylät vapautettiin al-Shabaabin kontrollista. Halbeeg News 2.9.2019.
AMISOM-operaation tukemat Somalian armeijan Danaab-erikoisjoukot ottivat haltuunsa Ceel-Salinin alueen lähellä Markan kaupunkia kesäkuussa toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä. Uutislähteen mukaan al-Shabaab vetäytyi aiemmin hallitsemaltaan alueelta lyhyen tulistaistelun jälkeen. Halbeeg News 22.6.2019; Garowe Online 24.6.2019. Samassa kuussa Somalian armeijan joukot ottivat haltuunsa Ceel Shiikhin paikkakunnan Markan piirikunnan alueella sen jälkeen, kun al-Shabaabin taistelijat olivat lähteneet alueelta. ACLED 18.4.2020. Syyskuussa Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot ottivat haltuunsa Gardashen ja Dhananen kylissä sijaitsevat al-Shabaabin tukikohdat. Al-Shabaab joutui taisteluiden seurauksena vetäytymään alueelta. Halbeeg News 28.9.2019. Joulukuussa Somalian armeijan erikoisjoukot ottivat haltuunsa Bula Maskinin paikkakunnan Markan piirikunnassa. ACLED 18.4.2020.
Baraawen piirikunnassa Somalian armeijan joukot ja AMISOM-joukot saivat al-Shabaabin vastaisessa operaatiossa haltuunsa Xarshanleyn kylän Baraawen kaupungin lounaispuolella kesäkuussa. ACLED 18.4.2020.

Sodankäynnin keinot, taktiikat ja taistelualueet
Lifoksen raportin mukaan Lower Shabellen yleinen turvallisuustilanne on haastava. Lifos 3.7.2019, s. 29. Marraskuussa 2019 tilannetta Lower Shabellen maakunnan alueella kuvattiin jännitteiseksi. Shabelle News 12.11.2019. Al-Shabaab toimii aktiivisesti Lower Shabellen alueella. ACLED 30.1.2020; UNSC 15.11.2019, s. 3. Al-Shabaab käyttää ”iske ja pakene” -taktiikkaa (hit-and-run) sekä räjähdeiskuja iskiessään Somalian armeijaa, AMISOM-joukkoja ja hallinnon virkamiehiä vastaan Lower Shabellessa. UNSC 15.11.2019, s. 3; UNSC 15.8.2019, s. 4. Järjestö myös toteuttaa jatkuvasti laajamittaisia hyökkäyksiä Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen tukikohtiin maakunnan alueella. UNSC 15.11.2019, s. 3. Lifoksen raportin mukaan al-Shabaab toteuttaa maakunnan alueella 4-5 iskua viikoittain. Lifos 3.7.2019, s. 29.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan Somalian hallitusta tukevat joukot ovat tehostaneet al-Shabaabin vastaisia toimiaan Lower Shabellen maakunnassa. UNSC 15.8.2019, s. 4. Somalian armeija on vahvistanut puolustusasemiaan ja lisännyt operaatioita al-Shabaabin tukikohtia vastaan lähellä pääkaupunkia. Hiiraal Institute 2020, s. 2. Somalian armeija ja sitä tukevat kansainväliset joukot toteuttavat al-Shabaabiin kohdistettuja maahyökkäyksiä ja ilmaiskuja Lower Shabellen alueella. UNSC 15.8.2019, s. 4; Lifos 3.7.2019, s. 42.
Hiiraal Instituten karttalähteen mukaan vuonna 2019 turvallisuusvälikohtaukset keskittyivät Lower Shabellen maakunnassa Afgooyeen ja Mogadishusta Afgooyen kautta Wanla Weyneen johtavalle päätielle sekä Afgooyesta lounaaseen johtavien teiden varsilla sijaitseville paikkakunnille kuten Awdheegleen, Barireen, Sabiidiin ja Qoryooleyhin. Hiiraal Institute 2020b. Hiiraal Instituten raportin mukaan al-Shabaab toteutti hyökkäyksiä vuoden 2019 aikana eniten Afgooyen ympäristössä ja Mogadishun ja Afgooyen välisellä tiellä, Qoryooleyssa, Bariressa, Awdheeglessa, Markassa, Bulo Mareerissa ja Baraawessa. Hiiraal Institute 2020a, s. 3. Lifoksen raportissa Afgooyea kuvaillaan konfliktin pysyväksi painopistealueeksi, sillä kulkureitti pääkaupunkiin kulkee Afgooyen kautta ja kaupunki on sijaintinsa vuoksi keskeinen kaikille konfliktin osapuolille. Raportin mukaan konfliktin osapuolet suorittavat iskuja Afgooyessa viikoittain. Lifos 3.7.2019, s. 29.
Toukokuun ja elokuun välisenä aikana Lower Shabellessa oli käynnissä Somalian armeijan ja sitä tukevien AMISOM-joukkojen ja yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen sotilasoperaatio, jonka tarkoituksena oli vallata al-Shabaabin kontrolloimia strategisia kyliä maakunnan alueella. Operaation kohteena oli strategisia kyliä, joissa on Shabelle-joen ylittäviä siltoja ja jotka sijaitsevat keskeisellä reitillä, jota al-Shabaab on käyttänyt taistelijoiden ja räjähteiden siirtämiseksi Mogadishuun. UNSC 1.11.2019, s. 25; UNSC 15.8.2019, s. 4, 11. Operaation aikana Somalian hallintoa tukevat joukot ottivat al-Shabaabilta haltuunsa Bariren, Sabiidin, Anolen ja Awdheeglen kylät, jotka sijaitsevat kaikki alle 50 kilometrin säteellä Mogadishusta. Operaatiolla torjuttiin erityisesti pääkaupunkiin kohdistuvia uhkia, sillä sen yhteydessä katkaistiin al-Shabaabin käyttämiä kuljetusreittejä Mogadishuun. Hiiraal Institute 2020, s. 3; UNSC 1.11.2019, s. 25; UNSC 15.8.2019, s. 4. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan sotilasoperaatioita toteutettiin Lower Shabellessa myös rannikkokaistaleella, missä turvattiin Ceel Salinin ja Dhanaanen kyliä. UNSC 15.8.2019, s. 11.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaabin läsnäolo on siirtynyt menetetyiltä alueilta muille alueille, mutta järjestö on säilyttänyt kyvyn hyökätä menettämilleen alueille. UNSC 15.11.2019, s. 3. Heinäkuussa 2019 monien al-Shabaabin komentajien raportoitiin siirtyneen järjestön Lower Shabellen tukikohdista Mogadishun ympäristöön käynnissä olevan sotilaallisen hyökkäyksen takia. UNSC 15.7.2019, s. 12. Elokuussa 2019 al-Shabaabin uutisoitiin sijoittaneen satoja taistelijoita Lower Shabellen alueelle sen jälkeen, kun se oli menettänyt Bariren, Sabiidin, Anolen ja Awdheeglen paikkakuntien hallinnan Afgooyen piirikunnassa. Xinhua 19.8.2019. 
Al-Shabaab on kohdistanut hyökkäyksiä menettämilleen alueille ja koetellut siten Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen kykyä pitää hallussaan valtaamiaan alueita. Turvallisuusjoukot ovat kuitenkin onnistuneet säilyttämään asemansa ja pitämään hallussaan strategisia paikkakuntia Lower Shabellessa. Hiiraal Institute 2020, s. 3; UNSC 15.8.2019, s. 4. Somalian turvallisuusjoukkojen komentajien mukaan Somalian armeijan joukot ovat haavoittuvia al-Shabaabin iskuille Lower Shabellessa, koska armeijan yksiköt operoivat liian etäällä toisistaan ja joukot ovat al-Shabaabin ympäröimiä. Tukijoukoille ja lisävahvistuksille ei ole hyökkäyksen sattuessa varmistettuja reittejä, koska al-Shabaab on vahvasti läsnä joka puolella. SA-News 2.10.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan hyökkäysoperaatiot Lower Shabellessa kuitenkin osoittavat, että Somalian armeija kykenee AMISOM-joukkojen tukemana valtaamaan alueita al-Shabaabilta ja turvaamaan saavuttamiaan etuja al-Shabaabin toistuvista vastaiskuista huolimatta. UNSC 15.11.2019, s.  
Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Lower Shabellen alueella useita hyökkäyksiä Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen tukikohtiin. ACLED 18.4.2020; SA-News 10.12.2019; Halbeeg News 15.9.2019; Shabelle News 15.9.2019; VoA 15.9.2019. Al-Shabaab on hyökännyt Lower Shabellessa etenkin menettämilleen alueille, mutta aiheuttanut sotilaallista painetta myös muualla maakunnassa. Hiiraal Institute 2020, s. 3. Uutislähteiden mukaan al-Shabaab hyökkäsi useasti tukikohtiin Bariren ja Awdheeglen paikkakunnilla Afgooyen piirikunnassa sekä Ceel Salinin kylässä Markan piirikunnassa. Shabelle News 16.11.2019; Shabelle News 22.9.2019; Halbeeg News 19.8.2019; Allgalgaduud Media 18.8.2019; Halbeeg News 14.8.2019; Halbeeg News 8.8.2019; Shabelle News 30.6.2019; Allgalgaduud Media 17.6.2019. Lisäksi järjestö toteutti useita hyökkäyksiä tukikohtiin Qoryooleyssa, Baraawessa sekä Bulo Mareerissa Markan piirikunnassa. Hyökkäykset johtivat yleensä al-Shabaabin ja Somalian hallitusta tukevien joukkojen välisiin taisteluihin. Shabelle News 19.11.2019; Mareeg.com 24.9.2019; Mareeg.com 10.8.2019; Garowe Online 27.6.2019; Allgalgaduud Media 11.6.2019.
Al-Shabaab toteutti mittavan hyökkäyksen Somalian turvallisuusjoukkojen tukikohtaa vastaan Awdheeglen kaupungissa elokuun puolivälissä noin viikko sen jälkeen, kun turvallisuusjoukot olivat ottaneet kaupungin haltuunsa. Hyökkäyksessä al-Shabaab käytti autopommeja, kranaatteja ja aseistettuja taistelijoita. UNSC 15.11.2019, s. 3; UNSC 1.11.2019, s. 25; Halbeeg News 14.8.2019; SA-News 14.8.2019; VoA 14.8.2019. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa hyökkäystä seuranneissa taisteluissa ainakin 50 sotilasta, mutta viranomaislähteiden mukaan surmansa sai kuusi sotilasta. Lower Shabellen kuvernöörin mukaan taisteluissa surmattiin 23 al-Shabaabin taistelijaa. Halbeeg News 14.8.2019; SA-News 14.8.2019; VoA 14.8.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan tukikohta Awdheeglessa on haavoittuva, sillä al-Shabaabilla on jatkuva läsnäolo läheisellä Mubarakin paikkakunnalla. Al-Shabaabin tiedetään valmistaneen Mubarakissa räjähteitä kuljetettavaksi pääkaupunkiin ja paikkakunnalla toimii myös al-Shabaabin oikeusistuin. UNSC 1.11.2019, s. 14, 25.
Syyskuun puolivälissä al-Shabaab hyökkäsi useisiin Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtiin Lower Shabellen maakunnan alueella. Järjestön taistelijat hyökkäsivät samanaikaisesti Qoryooleyssa, Bariressa, Awdheeglessa ja Afgooyessa sijaitseviin tukikohtiin. Turvallisuusjoukot onnistuivat torjumaan useista suunnista toteutetut hyökkäykset kiivaiden taisteluiden jälkeen ja pakottivat järjestön vetäytymään. Halbeeg News 15.9.2019; Shabelle News 15.9.2019; VoA 15.9.2019. Myös joulukuussa al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät koordinoidusti Somalian armeijan tukikohtia vastaan Barawessa, Bariressa ja Awdheeglessa. SA-News 10.12.2019.
Syyskuussa al-Shabaab toteutti monimuotoiskun Somalian armeijan tukikohtaan Ceel Saliinin kylässä Markan kaupungin ulkopuolella. UNSC 15.11.2019, s. 4; Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019. Hyökkäyksessä al-Shabaabin itsemurhapommittaja räjäytti autopommin tukikohdan portilla, mistä seurasi kiivaita taisteluita. Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019. Al-Shabaab onnistui valtaamaan tukikohdan kahden tunnin ajaksi ja otti haltuunsa sotilasajoneuvoja, ilmatorjunta-aseita ja ammuksia. UNSC 15.11.2019, s. 4; UNSC 1.11.2019, s. 31; Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019. Järjestön raportoitiin ottaneen myös useita panttivankeja. UNSC 15.11.2019, s. 4. Samassa kuussa al-Shabaab toteutti samantyyppisen monimuotoiskun yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen ylläpitämään Balidoglen tukikohtaan, missä koulutetaan somalialaisia erikoisjoukkoja ja mistä käsin yhdysvaltalaiset joukot toteuttavat lennokki-iskuja maakunnan alueella. UNSC 15.11.2019, s. 4; ACLED 8.10.2019; The Jamestown Foundation / West 4.10.2019; Halbeeg News 30.9.2019; Shabelle News 30.9.2019; Garowe Online 30.9.2019. Al-Shabaabin tiedotteen mukaan järjestön taistelijat murtautuivat sisään tukikohtaan autopommien avulla ja surmasivat taisteluissa yli 100 sotilasta sekä tuhosivat miehittämättömiä lennokkeja ja helikoptereita. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan hyökkäys onnistuttiin kuitenkin torjumaan eikä se aiheuttanut tappioita. ACLED 8.10.2019; Halbeeg News 30.9.2019; Shabelle News 30.9.2019; Garowe Online 30.9.2019.
Al-Shabaab hyökkäsi Somalian armeijaa vastaan Lower Shabellessa myös merellä. Lokakuussa Somalian armeijan sotilaita kuljettava vene, joka oli matkalla Mogadishusta Markaan, joutui al-Shabaabin väijytykseen Markan kaupungin edustalla. ACLED 29.2.2020; Halbeeg News 22.10.2019; Radio Dalsan 22.10.2019. Veneen kyydissä oli 17 sotilasta, joista neljä sai surmansa välikohtauksessa. ACLED 29.2.2020; Halbeeg News 22.10.2019.
Tarkastelujakson aikana al-Shabaab kohdisti iskuja Lower Shabellessa sotilaallisten kohteiden lisäksi myös Somalian hallinnon ja paikallishallinnon virkamiehiin, vaaliprosesseihin osallistuneisiin ehdokkaisiin ja valitsijamiehiin sekä klaaninvanhimpiin. ACLED 18.4.2020; UNSC 1.11.2019, s. 36-37; UNSC 15.8.2019, s. 4; Goobjoog News 19.11.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab surmasi tarkastelujakson aikana useita paikallishallinnon edustajia ja vaaleissa osallisina olleita henkilöitä ennen kaikkea Afgooyessa ja Afgooyen piirikunnan alueella. ACLED 18.4.2020. Esimerkiksi marraskuussa Lower Shabellen varakomissaari sai surmansa al-Shabaabin käsikranaattihyökkäyksessä Afgooyessa. ACLED 18.4.2020; Goobjoog News 7.11.2019. Yksittäisiä surmia raportoitiin myös Markan piirikunnassa ja Qoryooleyssa. ACLED 18.4.2020. Markan kaupungissa vierailulla ollut Somalian pääministeri joutui al-Shabaabin kranaatti-iskun kohteeksi syyskuussa. Pääministeri selvisi vahingoittumattomana, mutta iskussa sai surmansa kaksi siviiliä. ACLED 18.4.2020; VoA 15.9.2019. Heinäkuussa 2019 al-Shabaab uhkasi surmata kaikki vuonna 2016 vaaliprosessiin osallistuneet klaaninvanhimmat, jotka eivät ilmoita järjestölle katuvansa osallisuuttaan syyskuuhun 2019 mennessä. UNSC 1.11.2019, s. 37; Radio Dalsan 16.7.2019.
Tarkastelujakson aikana Somalian hallitusta tukevat joukot toteuttivat Lower Shabellessa al-Shabaabin vastaisia operaatioita, joissa tuhottiin järjestön tukikohtia, pidätettiin järjestön jäseniä ja surmattiin järjestön johtoon kuuluvia henkilöitä. Halbeeg News 29.9.2019; Halbeeg News 14.9.2019; Shabelle News 29.8.2019; Mareeg.com 22.7.2019; Halbeeg News 3.6.2019; Shabelle News 2.6.2019. Uutislähteen mukaan al-Shabaabin puhemies Sheikh Ali Mohamud (Ali Dhere) menehtyi elokuussa operaation seurauksena, jonka Somalian hallitusta tukevat joukot toteuttivat Shamin kylässä lähellä Bariren ja Awdheeglen kaupunkeja. Mareeg.com 16.8.2019; Halbeeg News 12.8.2019; Mareeg.com 14.8.2019; Halbeeg News 14.8.2019. Operaatiossa surmattiin lisäksi 17 al-Shabaabin taistelijaa. Halbeeg News 12.8.2019; Mareeg.com 14.8.2019; Halbeeg News 14.8.2019. Samassa kuussa Somalian armeija surmasi al-Shabaabin vastaisessa operaatiossa Sablaalessa 18 järjestön taistelijaa mukaan lukien järjestön johtoon kuuluneen miehen ja tämän komentajana toimineen pojan. Halbeeg News 25.8.2019; Mareeg.com 25.8.2019. Syyskuussa Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot iskivät Gendershen lähistöllä sijaitsevaan al-Shabaabin koulutusleiriin Markan piirikunnassa ja surmasivat 30 al-Shabaabin sotilasta. Halbeeg News 26.9.2019. Marraskuussa Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat yhdysvaltalaisten joukkojen tuella sotilasoperaation, joka kohdistui al-Shabaabin piilopaikkoihin Kunya Barowin alueella. Halbeeg News 20.11.2019.
Tarkastelujakson aikana Somalian hallintoa tukevat yhdysvaltalaiset joukot toteuttivat Lower Shabellen alueella al-Shabaabin vastaisia ilmaiskuja sekä tukivat Somalian hallituksen turvallisuusjoukkojen al-Shabaabin vastaisia operaatioita ilmaiskuin. ACLED 18.4.2020; UNSC 13.2.2020, s. 11; Halbeeg News 30.12.2019; Shabelle News 6.11.2019; SA-News 16.8.2019; Allgalgaduud Media 7.6.2019; Garowe Online 7.6.2019. Al-Shabaabiin kohdistuneita ilmaiskuja raportoitiin Afgooyen piirikunnassa Awdheeglessa, Toratorowissa, Basrassa ja Mubarakissa sekä Markan piirikunnassa Janaalessa ja Danowissa, joka on al-Shabaabin tukialuetta. ACLED 18.4.2020; Shabelle 6.11.2019; SA-News 16.8.2019. Sablaalessa raportoitiin yksi al-Shabaabiin kohdistunut ilmaisku. ACLED 18.4.2020. Lisäksi Kunya Barowin alueella, joka sijaitsee Lower Shabellen ja Middle Juban maakuntien rajaseudulla, raportoitiin tarkastelujakson aikana useita al-Shabaabin vastaisia ilmaiskuja. Halbeeg News 30.12.2019; Mareeg.com 1.10.2019; Halbeeg News 20.8.2019; Mareeg.com 27.6.2019; International Crisis Group 2019.
Yhdysvaltalaisten joukkojen Somaliassa toteuttamat al-Shabaabin vastaiset ilmaiskut ovat lisääntyneet vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Ilmaiskujen kohteena on ollut useimmiten paikkakuntia Lower Shabellen sekä Lower Juban maakuntien alueilla. UNSC 13.2.2020, s. 11; UNSC 15.11.2019, s. 3. Yhdysvaltalaisjoukot käyttävät Wanla Weynen piirikunnassa sijaitsevaa Baledoglen lentokenttätukikohtaa lennokki-iskujen laukaisemiseen. Terrorism Monitor -julkaisun mukaan al-Shabaab on reagoinut lisääntyneisiin ilmaiskuihin välttämällä taistelijoiden kerääntymistä isoihin ryhmiin. Järjestön taistelijat liikkuvat 3-4 hengen yksiköissä, jotta ne olisi vaikeampi havaita. Al-Shabaabin johto on kieltänyt kokoontumisen isoin joukoin, ellei järjestö ole valmistautumassa käynnistämään isoa hyökkäystä. Jamestown Foundation / West 4.10.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan lisääntyneiden ilmaiskujen seurauksena on tapahtunut al-Shabaabin joukkojen hajautumista syrjäisemmiltä alueilta urbaaneihin keskuksiin. UNSC 15.11.2019, s. 3. Lifoksen raportin mukaan yhdysvaltalaiset joukot suorittavat säännöllisesti ilmapommituksia al-Shabaabia vastaan Afgooyen ja Markan alueilla, mutta järjestö toipuu niistä nopeasti. Lifos 3.7.2019, s. 29.
Al-Shabaab soveltaa kontrolloimillaan alueilla islamilaista Sharia-lakia. Amnesty Internationalin raportin mukaan järjestö hallitsee siviiliväestöä väkivaltaisella sorrolla ja suorittaa säännöllisesti vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Jouduttuaan ilma- tai maahyökkäysten kohteeksi al-Shabaab rankaisee paikallisväestöä pidättämällä paikallisia ihmisiä, joita se syyttää vakoilusta tai vihollisen auttamisesta paljastamalla viholliselle järjestön sijainnin. Amnesty International 20.3.2019, s. 17. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab teloittaa rutiininomaisesti siviilejä, joita se syyttää vakoilusta ja sellaisten tietojen toimittamisesta viholliselle, jotka ovat johtaneet ilmaiskuihin. UNSC 1.11.2019, s. 36. Al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla tapahtuvasta siviileihin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeusloukkauksista on vaikea saada tietoa osittain siksi, että siviilit pelkäävät al-Shabaabin kostoa, mikäli he raportoivat al-Shabaabin rikkomuksista. Lifos 3.7.2019, s. 40.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab teloitti tarkastelujakson aikana rikoksista syytettyjä siviilejä hallinta-alueillaan. ACLED 18.4.2020. Torotorowin paikkakunnalla Afgooyen piirikunnassa al-Shabaabin raportoitiin teloittaneen kesäkuussa 75-vuotiaan miehen avioliittolakien rikkomisesta. ACLED 18.4.2020; Halbeeg News 28.6.2019. Mies kiisti syytteet, mutta ampumalla toteutettu teloitus pantiin täytäntöön Torotorowissa julkisella aukiolla välittömästi tuomion julistamisen jälkeen. Halbeeg News 28.6.2019. Kurtunwaareyssa al-Shabaab teloitti heinäkuussa neljä miestä syytettynä useista rikoksista. Joulukuussa al-Shabaab teloitti homoseksuaalisuudesta syytetyn miehen Qoryooleyssa. ACLED 18.4.2020. Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön ihmisoikeusraportin mukaan Bariren asukkaat raportoivat kesäkuussa 2019, että al-Shabaab pakotti säännöllisesti paikalliset ihmiset osallistumaan julkisiin teloituksiin, amputaatioihin ja muihin rangaistuksiin tarkoituksenaan pelotella paikallista väestöä. USDOS 11.3.2020. Al-Shabaab harjoittaa myös pakkorekrytointia sekä kerää veroja (zakat) Lower Shabellessa. Lifoksen raportin mukaan perheet saattavat joutua antamaan lapsensa al-Shabaabin rekrytoitavaksi, jos ne eivät pysty maksamaan veroja järjestölle. Lifos 3.7.2019, s. 30, 40.
Lower Shabellen alueella klaanien ja alaklaanien välillä esiintyy konflikteja esimerkiksi vedestä ja maasta. USDOS 11.3.2020. Alueella klaanien liittolaisuudet vaihtelevat usein Somalian hallituksen ja al-Shabaabin välillä riippuen siitä, mikä taho kontrolloi klaanin asuinaluetta ja mikä taho edistää klaanin intressejä parhaiten juuri sillä hetkellä. Amnesty International 20.3.2019, s. 17. Tarkastelujakson aikana klaanien välisiä konflikteja raportoitiin etenkin Wanla Weynessa, missä esiintyi kesäkuussa aseistettujen klaanijoukkojen välisiä taisteluita, joissa loukkaantui ja menehtyi useita ihmisiä. ACLED 18.4.2020; Hiiraal Institute 2020b; Allgalgaduud Media 8.6.2019; Shabelle News 27.6.2019; Garowe Online 27.6.2019. Uutislähteen mukaan paikalliset asukkaat pelkäävät väkivallan kierteen jatkuvan kaupungissa. Myös al-Shabaabin pelätään hyödyntävän klaanikonfliktia parantaakseen omaa asemaansa alueella. Allgalgaduud Media 8.6.2019. Markassa on ollut käynnissä Biyamaal- ja Habr Gedir -klaanien välinen klaanikonflikti vuodesta 2016 lähtien. Lifoksen haastatteleman kansainvälisen järjestön mukaan suurin osa Biyamaal-klaanin jäsenistä on kuitenkin lähtenyt Markan alueelta ja myös osa Habr Gedir -klaanista on luopunut taistelusta. Lifos 3.7.2019, s. 28. ACLED-konfliktitietokannan perusteella Markassa ei raportoitu tarkastelujakson aikana Biyamaal- ja Habr Gedir -klaanien välisiä turvallisuusvälikohtauksia. ACLED 29.2.2020.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan loppuvuodesta 2019 Somalian hallituksen yhteisoperaatiot Lower Shabellessa olivat pysähdyksissä johtuen ensisijaisesti siitä, ettei hallituksella ole tarvittavia joukkoja operaation seuraavan vaiheen toteuttamiseen. UNSC 13.2.2020, s. 11. Riittämättömät resurssit ja joukot vaikeuttavat myös al-Shabaabilta vallattujen alueiden vakauttamista. UNSC 15.11.2019, s. 11. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan Lower Shabellen turvallisuusoperaation onnistuminen pitkällä aikavälillä riippuu hallinnon kyvystä tarjota tehokkaat ylläpitävät turvallisuusjoukot, hallinto ja palvelut paikallisille ihmisille. UNSC 1.11.2019, s. 25.

Räjähdesaasteet
Vuosikymmeniä kestäneen konfliktin seurauksena Somaliassa esiintyy räjähdesaastetta (explosive remnants of war) räjähtämättä jääneiden ja hylättyjen taisteluvälineiden sekä maamiinojen muodossa. Lisäksi meneillään oleva aseellinen konflikti jättää räjähtävää materiaalia konfliktialueille. OCHA 3.4.2019. 
Uutislähteen mukaan otettuaan haltuun Awdheeglen kaupungin al-Shabaabilta Somalian turvallisuusjoukot raivasivat katujen varsilla olevia miinoituksia, koska räjähteiden raportoitiin olevan uhka kaupungin asukkaille. Mareeg.com 7.8.2019. Myös Ceel Salinin alueella lähellä Markan kaupunkia Somalian armeijan erikoisjoukkojen raportoitiin purkavan aiemmin al-Shabaabin hallussa olleelle alueelle jätettyjä ansamiinoja ja muita räjähteitä. Garowe Online 24.6.2019; Halbeeg News 22.6.2019.

Turvallisuusvälikohtausten määrä
ACLED-konfliktitietokannan (Armed Conflict Location & Event Data Project ACLED-tutkimuslaitos kerää ja analysoi poliittiseen väkivaltaan liittyvää tietoa kehittyvissä maissa.) mukaan Lower Shabellen maakunnassa raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 319 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 713 ihmistä. Väkivalta kohdistui siviileihin 53 turvallisuusvälikohtauksessa, joissa raportoitiin 81 kuolonuhria. ACLED 18.4.2020.
Al-Shabaab oli päätoimijana 210 turvallisuusvälikohtauksessa eli järjestö oli päävastuussa kahdesta kolmasosasta (66 %) Lower Shabellen alueella raportoiduista turvallisuusvälikohtauksista. 45 turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Somalian hallituksen joukot, ensisijaisesti Somalian armeija. Somalian hallitusta tukevat kansainväliset joukot eli AMISOM ja yhdysvaltalaiset joukot olivat päätoimijana yhteensä yhdeksässä turvallisuusvälikohtauksessa. Klaani- ja paikallismilitiat olivat päätoimijana 12 turvallisuusvälikohtauksessa. Yhdessä turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli yksityiset turvallisuusjoukot. Lisäksi maakunnan alueella raportoitiin tarkastelujakson aikana yksi mellakka. 50 turvallisuusvälikohtauksessa tekijänä oli tunnistamaton aseellinen ryhmä. ACLED 18.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan lähes puolet kaikista Lower Shabellen maakunnassa raportoiduista turvallisuusvälikohtauksista tapahtui Afgooyen piirikunnassa, missä raportoitiin tarkastelujakson aikana 149 turvallisuusvälikohtausta. 96 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella taisteluita ja toteutti räjähdeiskuja Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan sekä syyllistyi siviileihin kohdistuneisiin aseellisiin hyökkäyksiin. Somalian hallituksen joukot (Somalian armeija ja poliisivoimat) olivat päätoimijana 18 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat enimmäkseen taisteluista al-Shabaabia vastaan, mutta myös siviileihin kohdistuneista aseellisista hyökkäyksistä. Somalian hallintoa tukevat kansainväliset joukot olivat päätoimijana yhteensä viidessä turvallisuusvälikohtauksessa, joista neljä oli al-Shabaabin vastaisia ilmaiskuja ja yksi siviileihin kohdistunut aseellinen hyökkäys. Kahdessa turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli klaani- ja paikallismilitiat: Dir-klaanimilitia syyllistyi siviileihin kohdistuneeseen aseelliseen hyökkäykseen ja Goofleyda-militia oli mukana aseellisessa välikohtauksessa Somalian armeijan kanssa. Lisäksi piirikunnan alueella raportoitiin yksi mellakka. Tekijää ei pystytty tunnistamaan 27 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat pääasiassa räjähdeiskuista ja aseellisista hyökkäyksistä Somalian hallinnon joukkoja, mutta myös siviilejä vastaan. ACLED 18.4.2020.
Seuraavaksi eniten turvallisuusvälikohtauksia raportoitiin Markan piirikunnassa, missä tapahtui ACLED-konfliktitietokannan mukaan 79 turvallisuusvälikohtausta. 57 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella pääasiassa taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Somalian armeija oli päätoimijana 11 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat enimmäkseen taisteluista al-Shabaabia vastaan. Somalian hallintoa tukevat yhdysvaltalaiset joukot toteuttivat piirikunnan alueella kaksi al-Shabaabin vastaista ilmaiskua. Yksityiset turvallisuusjoukot oli päätoimijana yhdessä turvallisuusvälikohtauksessa, joka oli siviileihin kohdistunut aseellinen hyökkäys. Tekijää ei pystytty tunnistamaan kahdeksassa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat pääasiassa räjähdeiskuista Somalian hallintoa tukevia joukkoja mutta myös siviilejä vastaan. ACLED 18.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Qoryooleyn piirikunnassa raportoitiin tarkastelujakson aikana 36 turvallisuusvälikohtausta. 29 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella pääasiassa taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Somalian hallintoa tukevat AMISOM-joukot olivat päätoimijana yhdessä turvallisuusvälikohtauksessa, joka oli siviileihin kohdistunut aseellinen hyökkäys. Yhdessä turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Macaswiley-klaanimilitia, joka taisteli al-Shabaabin kanssa alueen hallinnasta. Tekijää ei pystytty tunnistamaan viidessä turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat kolmesta Somalian hallituksen joukkoihin ja kahdesta siviileihin kohdistuneesta räjähdeiskusta. ACLED 18.4.2020.
Wanla Weynen piirikunnassa raportoitiin ACLED-konfliktitietokannan mukaan 32 turvallisuusvälikohtausta. 12 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella enimmäkseen taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Erilaiset klaani- ja paikallismilitiat olivat päätoimijana yhdeksässä turvallisuusvälikohtauksessa, joista viisi oli militioiden keskinäisiä aseellisia välikohtauksia, ja joista kahdessa väkivalta kohdistui siviileihin, yhdessä al-Shabaabiin ja yhdessä poliisivoimiin. Somalian hallituksen joukot (Somalian armeija ja poliisivoimat) oli päätoimijana neljässä turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat taisteluista al-Shabaabia ja tuntematonta aseellista ryhmää vastaan. Tekijää ei pystytty tunnistamaan seitsemässä turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat enimmäkseen Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin ja siviileihin kohdistuneita räjähdeiskuja. ACLED 18.4.2020. 
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Baraawen piirikunnassa raportoitiin 20 turvallisuusvälikohtausta. 15 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella pääasiassa taisteluita Somalian armeijaa vastaan. Somalia armeija oli päätoimijana kahdessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat taisteluita al-Shabaabia vastaan. Tekijää ei pystytty tunnistamaan kolmessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat kahdesta AMISOM-joukkoihin kohdistuneesta räjähdeiskusta ja yhdestä aseellisesta välikohtauksesta Somalian armeijan kanssa. ACLED 18.4.2020.
Tarkastelujakson aikana Sablaalen piirikunnassa raportoitiin ACLED-konfliktitietokannan mukaan kaksi turvallisuusvälikohtausta. Toinen niistä oli Somalian hallintoa tukevien yhdysvaltalaisten joukkojen toteuttama al-Shabaabin vastainen ilmaisku ja toinen aseellinen välikohtaus Somalian armeijan ja al-Shabaabin välillä. ACLED 18.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Kurtunwaareyn piirikunnassa raportoitiin tarkastelujakson aikana yksi turvallisuusvälikohtaus. Kyseessä oli al-Shabaabin toteuttama siviileihin kohdistunut teloitus. ACLED 18.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Lower Shabellen maakunnassa raportoitiin tarkastelujakson aikana yhteensä seitsemän ilmaiskua Afgooyen (4), Markan (2) ja Sablaalen (1) piirikuntien alueilla. ACLED 18.4.2020. Uutislähteissä raportoitiin lisäksi ilmaiskuista Kunya Barowin alueella, joka sijaitsee Lower Shabellen ja Middle Juban maakuntien raja-alueella. Halbeeg News 30.12.2019; Mareeg.com 1.10.2019; Halbeeg News 20.8.2019; Mareeg.com 27.6.2019; International Crisis Group 2019. ACLED-konfliktitietokannassa Kunya Barowin alueella tapahtuneet ilmaiskut on kuitenkin kirjattu tapahtuneeksi Middle Juban maakunnan alueella. ACLED 16.5.2020.
Lähteiden mukaan Qoryooleyn, Baraawen, Sablaalen ja Kurtunwaareyn piirikunnat kuuluvat osittain tai lähes kokonaan al-Shabaabin vaikutuspiiriin. Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 49. Al-Shabaab rajoittaa merkittävästi kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeustarkkailijoiden ja toimittajien toimintaa kontrolloimillaan alueilla. Järjestön hallinta-alueilla asuvat ihmiset eivät voi vapaasti puhua tarkkailijoille tai toimittajille rangaistuksen uhalla. Al-Shabaab myös kieltää kontrolloimillaan alueilla kaikki älypuhelimet, joilla on mahdollista ottaa valokuvia, äänittää tai käyttää internetiä. Al-Shabaab valvoo ja rajoittaa siviilien liikkumista etenkin, kun liikkuminen kohdistuu järjestön hallinta-alueelle tai sieltä pois. Pääsyrajoitteet ja informaation jakamista yrittävien siviilien kohtaamat turvallisuusriskit vaikeuttavat aseellisen konfliktin väestöön kohdistuvien vaikutusten tutkimista al-Shabaabin hallinta-alueilla. Amnesty International 20.3.2019, s. 7, 10.

Siviiliuhrit
Al-Shabaab sekä Somalian hallinto liittolaisineen pyrkivät rajoittamaan aseelliseen konfliktiin liittyvän informaation kuten uhrilukujen saatavuutta. Amnesty International 13.2.2020. Siviilien tilanteesta on vaikea saada tietoa al-Shabaabin kontrolloimilta alueilta, missä siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia on vaikea varmentaa. Lifos 3.7.2019, s. 40; Amnesty International 20.3.2019, s. 7, 10.
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 Lower Shabellen maakunnassa raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 319 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 713 ihmistä. 53 turvallisuusvälikohtauksessa Siviileihin kohdistuneisiin turvallisuusvälikohtauksiin on laskettu ACLED-konfliktitietokantaan kirjatut violence against civilians -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset sekä siviileihin kohdistuneet explosions/remote violence -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset. väkivalta kohdistui suoraan siviileihin. Siviileihin kohdistuneissa turvallisuusvälikohtauksissa raportoitiin 81 kuolonuhria, mikä on noin kymmenesosa (11 %) kaikista maakunnassa raportoiduista kuolonuhreista. ACLED 18.4.2020. Lisäksi siviilejä on lähteiden perusteella menehtynyt ja haavoittunut myös muun tyyppisissä turvallisuusvälikohtauksissa sivullisina uhreina. ACLED 18.4.2020; Lifos 3.7.2019, s. 5-6, 40; Mareeg.com 31.7.2019; Shabelle News 21.8.2019; Shabelle News 19.11.2019; Shabelle News 10.12.2019; Hiiraan Online 12.12.2019. ACLED-konfliktitietokantaan ei ole kirjattu numeerista tietoa turvallisuusvälikohtauksissa loukkaantuneiden lukumäärästä. ACLED 10.4.2019a; ACLED 10.4.2019b.
Eniten siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyi ACLED-konfliktitietokannan mukaan Afgooyen piirikunnassa, missä raportoitiin tarkastelujakson aikana 32 siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta. Maakunnan muissa piirikunnissa raportoitiin selvästi vähemmän suoraan siviileihin kohdistunutta väkivaltaa. Wanla Weynen piirikunnassa raportoitiin seitsemän siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta. Markan ja Qoryooleyn piirikunnissa raportoitiin kummassakin kuusi siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta. Baraawen ja Kurtunwaareyn piirikunnissa raportoitiin kummassakin yksi siviileihin kohdistunut turvallisuusvälikohtaus. ACLED-konliktitietokannan mukaan Sablaalen piirikunnassa ei raportoitu tarkastelujakson aikana siviileihin kohdistuneita turvallisuusvälikohtauksia. ACLED 18.4.2020.
Lower Shabellessa siviileihin kohdistuneesta väkivallasta oli useimmiten vastuussa al-Shabaab, joka oli päätoimijana 23 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa. ACLED-konfliktitietokannan perusteella vajaa puolet (43 %) Lower Shabellessa raportoiduista siviileihin kohdistuneista turvallisuusvälikohtauksista oli al-Shabaabin toteuttamia aseellisia hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja. Kuudessa siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Somalian hallintoa tukevat joukot eli Somalian armeija (4), AMISOM-joukot (1) tai yhdysvaltalaiset joukot (1), jotka syyllistyivät siviileihin kohdistuneisiin aseellisiin hyökkäyksiin. Klaani- ja paikallismilitiat syyllistyivät kolmeen siviileihin kohdistuneeseen aseelliseen hyökkäykseen. Yhdessä siviileihin kohdistuneessa aseellisessa hyökkäyksessä päätoimijana oli yksityiset turvallisuusjoukot. 20 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat siviileihin kohdistuneita aseellisia hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja, tekijänä oli tuntematon aseellinen ryhmä. ACLED 18.4.2020.
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan al-Shabaab toteutti vuoden 2019 aikana kohdistettuja sekä valikoimattomia (indiscriminate) iskuja siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan sekä salamurhia etenkin pääkaupungissa ja Lower Shabellessa. HRW 2020. Tarkastelujakson aikana al-Shabaabin iskujen ja salamurhien kohteena oli Lower Shabellessa Somalian hallinnon ja paikallishallinnon virkamiehiä sekä vaaliprosesseissa osallisina olleita henkilöitä ja klaanivanhimpia (ks. Sodankäynnin keinot, taktiikat ja taistelualueet). ACLED 18.4.2020; Goobjoog News 19.11.2019; VoA 15.9.2019. Al-Shabaabin raportoidaan tehneen iskuja myös siviiliajoneuvoihin maakunnan teillä (ks. Sijainti ja kulkuyhteydet). Baraawessa Al-Shabaabin epäillään tehneen kranaatti-iskun ravintolaan, joka surmasi kaksi ihmistä joulukuussa. ACLED 18.4.2020. Myös Qoryooleyssa ainakin yksi siviili sai surmansa ja kaksi siviiliä loukkaantui ravintolassa tapahtuneessa pommin räjähdyksessä elokuussa. Hiiraal Institute 2020b. Samassa kaupungissa loukkaantui marraskuussa uutislähteen mukaan ainakin kuusi ihmistä kauko-ohjatun pommin räjähdyksessä kansalaisjärjestön ylläpitämässä keskuksessa, Halbeeg News 2.11.2019. mutta samaan välikohtaukseen viittaavan toisen uutislähteen mukaan maatalousalan yrityksen tiloissa räjähtänyt pommi surmasi ja haavoitti useita ihmisiä Allgalgaduud Media 2.11.2019..
ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab ampui tarkastelujakson aikana kuoliaaksi kaksi koraanikoulun opettajaa Afgooyessa ja Markassa. Lisäksi tuntemattomat asemiehet surmasivat kaksi koraanikoulun opettajaa Wanla Weynessa ja Afgooyessa. ACLED 18.4.2020. Muurissa Afgooyen piirikunnassa al-Shabaabin epäillään surmanneen kaksi miestä marraskuussa. Hiiraal Institute 2020b. Seuraavassa kuussa al-Shabaab sieppasi 18 paikallista maanviljelijää tuntemattomasta syystä Mareereyssa Afgooyen piirikunnassa. ACLED 18.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab teloitti tarkastelujakson aikana Lower Shabellessa hallinta-alueillaan yhteensä kuusi siviiliä, joita syytettiin al-Shabaabin asettamien lakien rikkomisesta. ACLED 18.4.2020. Lisäksi lähteet viittaavat siihen, että julkisia teloituksia ja rangaistuksia tapahtuu al-Shabaabin hallinta-alueilla säännöllisesti ja al-Shabaab teloittaa rutiininomaisesti siviilejä, joita se epäilee vakoilusta tai tietojen antamisesta viholliselle. USDOS 11.3.2020; UNSC 1.11.2019, s. 36.
Kaikkialla Somaliassa siviileillä on riski saada surmansa Somalian hallituksen ja al-Shabaabin välisten sekä klaanien välisten aseellisten yhteenottojen yhteydessä. Lifoksen raportin mukaan Lounais-Somalian osavaltion (eli Lower Shabellen, Bayn ja Bakoolin maakuntien) alueella maataistelut ja ilmapommitukset aiheuttavat siviiliuhreja ja siviileihin kohdistuu väkivallan uhka. Raportin mukaan Lower Shabellessa menehtyy siviilejä sotilasoperaatioissa, taisteluissa ja tarkastuspisteillä. Lifos 3.7.2019, s. 5-6, 39, 41.
Uutislähteen mukaan somalialaiset erikoisjoukot surmasivat heinäkuussa Wanla Weynen kaupungin lähellä kuusi samaan perheeseen kuulunutta maanviljelijää, jotka joutuivat iskun kohteeksi al-Shabaabin vastaisen operaation yhteydessä. Mareeg.com 31.7.2019. Paikallisen poliisin mukaan yksi siviili sai surmansa Qoryooleyssa al-Shabaabin hyökkäyksessä Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtaan elokuussa. Shabelle News 21.8.2019. Syykuussa ugandalaiset AMISOM-joukot surmasivat yhdeksän siviiliä Qoryooleyssa oletettavasti kostoksi siitä, että al-Shabaab oli hyökännyt joukkoja vastaan kaupungissa edellisenä päivänä. ACLED 18.4.2020; ACLED 25.9.2019; Mareeg.com 15.9.2019. Uutislähteen mukaan Qoryooleyn asukkaat järjestivät kaupungissa AMISOM-vastaisen mielenosoituksen tapauksen jälkeen. Mareeg.com 15.9.2019. Samassa kuussa kaksi siviiliä sai surmansa, kun al-Shabaab ampui kranaatteja Markan kaupunkiin. VoA 15.9.2019. Marraskuussa kolme siviiliä haavoittui al-Shabaabin kranaattihyökkäyksessä Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Bulo Mareerissa. Shabelle News 19.11.2019. Joulukuussa yksi paikallinen asukas sai surmansa Somalian turvallisuusjoukkojen turvallisuusoperaatiossa Wanla Weynen kaupungissa. Shabelle News 10.12.2019. Samassa kuussa neljä siviiliä sai surmansa al-Shabaabin ja Somalian armeijan välisissä taisteluissa Hilweynen kaupungissa. Hiiraan Online 12.12.2019.
Lifoksen raportin mukaan ilmaiskut surmaavat jonkin verran siviilejä, mutta siviiliuhrien määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Erään Lifoksen haastatteleman tahon mukaan monet ilmapommitukset aiheuttavat useita siviiliuhreja. Alueilla, missä al-Shabaab on läsnä, ilmaiskut voivat osua siviileihin, jotka ovat maantieteellisesti lähellä al-Shabaabia. Lifos 3.7.2019, s. 29, 40, 43. Ilmaiskut tapahtuvat usein al-Shabaabin kontrolloimilla alueilla, missä kolmansien osapuolten on vaikeaa riippumattomasti raportoida ja varmentaa ilmaiskujen aiheuttamia vahinkoja. War on the Rocks / Bacon 5.3.2018. Somaliassa ei ole käytössä myöskään mekanismeja, jotka mahdollistaisivat paikallisille ihmisille raportoinnin ilmaiskujen aiheuttamista siviiliuhreista ja loukkaantuneista. Amnesty International 20.3.2019, s. 28. Amnesty Internationalin näkemyksen mukaan Somaliassa ilmaiskuja toteuttavat yhdysvaltalaiset joukot (US Africa Command) US Africa Command on myöntänyt ainoastaan yhden siviilin menehtyneen sen toteuttamissa ilmaiskuissa Somaliassa. (Amnesty International 1.4.2020). eivät ole onnistuneet raportoimaan ilmaiskujen aiheuttamista siviiliuhreista Somaliassa tai esittämään todisteita uhrien oletetuista yhteyksistä al-Shabaabiin. Amnesty International 1.4.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Lower Shabellessa tarkastelujakson aikana raportoiduissa ilmaiskuissa menehtyi ja loukkaantui al-Shabaabin taistelijoita. ACLED 18.4.2020. Myös uutislähteiden perusteella ilmaiskut surmasivat ja haavoittivat lähinnä al-Shabaabin taistelijoita. Halbeeg News 30.12.2019; Mareeg.com 1.10.2019; Halbeeg News 20.8.2019; Mareeg.com 27.6.2019; Shabelle 6.11.2019; SA-News 16.8.2019. Kesäkuussa al-Shabaab kuitenkin tiedotti, että Torotorowin alueelle tehdyssä ilmaiskussa sai surmansa yksi siviili, jonka asuinrakennukseen ammuttu ohjus osui. Mareeg.com 8.6.2019. Uutislähteiden mukaan kyseisessä iskussa menehtyi sen sijaan ainakin yksi al-Shabaabin taistelija. Allgalgaduud Media 7.6.2019; Garowe Online 7.6.2019. Samassa kuussa ilmaiskussa Kunya Barow’ssa sai al-Shabaabin mukaan surmansa liikemies. Mareeg.com 27.6.2019. Yhdysvaltain ilmoituksen mukaan isku surmasi yhden al-Shabaabin taistelijan eikä isku käytettävissä olevien tietojen mukaan aiheuttanut siviiliuhreja. Allgalgaduud Media 27.6.2019. Marraskuussa yhdysvaltalaisjoukkojen Kunya Barowin alueella tekemä ilmaisku aiheutti joidenkin lähteiden mukaan al-Shabaabin komentajan kuoleman, mutta al-Shabaabin ilmoituksen mukaan surmansa saanut mies oli alueella hyvin tunnettu liikemies. Shabelle News 20.11.2019; SA-News 20.11.2019.
Lower Shabellessa raportoitiin siviiliuhreja myös klaanien välisissä väkivaltaisuuksissa. Kesäkuussa aseistautuneet Abgal-klaanin jäsenet ampuivat Gaaljecel-klaaniin kuuluneen miehen Wanla Weynessa. Samassa kaupungissa tapahtui joulukuussa oletettavasti klaanin kostoisku, jossa aseistautuneet Gaaljecel-klaanimilitian jäsenet ampuivat kuoliaaksi siviilimiehen samasta klaaniryhmästä. Ceelasha Biyahassa Afgooyen piirikunnassa paikallinen aseistautunut Dir-klaanimilitia ampui kuoliaaksi kolme Hawadle-klaaniin kuulunutta siviiliä marraskuussa. ACLED 18.4.2020.

Maan sisäisesti siirtymään joutuneet
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 64 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Lower Shabellen maakunnassa. Heistä 60 000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvien syiden takia siirtymään joutui 2000 ihmistä ja tulvien takia 2000 ihmistä. Muiden syiden takia joutui siirtymään 100 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Somalian turvallisuusjoukkojen ja kansainvälisten liittolaisten aseelliset operaatiot al-Shabaabia vastaan Lower Shabellessa ovat pakottaneet ihmisiä siirtymään maan sisäisesti. OCHA 9.9.2019. UNHCR:n tietojen mukaan aseellisten ryhmien vastaisten sotilasoperaatioiden seurauksena Lower Shabellessa joutui siirtymään kesäkuussa 10 000, UNHCR 29.7.2019. elokuussa 9000, UNHCR 26.9.2019. syyskuussa 11 000, UNHCR 22.10.2019. lokakuussa 14 000, UNHCR 8.11.2019. marraskuussa 3000 UNHCR 10.12.2019. ja joulukuussa 3000 ihmistä UNHCR 22.1.2020.. YK:n turvallisuusneuvosto raportoi elokuussa 2019, että Bariresta on paennut suuri määrä ihmisiä paikkakunnalla meneillään olevien operaatioiden seurauksena. UNSC 15.8.2019, s. 8.
Tarkastelujakson aikana selvästi eniten ihmisiä joutui siirtymään Afgooyen piirikunnassa, missä 39 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Heistä 37 000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Tulvien takia siirtymään joutui 1000 ihmistä ja kuivuuteen liittyvien syiden takia 800 ihmistä. Muiden syiden takia joutui siirtymään 30 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Markan piirikunnassa kotinsa joutui jättämään tarkastelujakson aikana 9000 ihmistä. Heistä 8000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvät syyt johtivat 500 ihmisen siirtymiseen ja tulvat 70 ihmisen siirtymiseen. UNHCR / PRMN 2019.
Qoryooleyn piirikunnassa kotinsa joutui jättämään tarkastelujakson aikana 8000 ihmistä. Heistä 7000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvien syiden seurauksena siirtymään joutui 200 ihmistä ja 80 ihmisen siirtymisen syynä olivat tulvat. Muiden syiden takia joutui siirtymään 60 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Kurtunwaareyn piirikunnassa kotinsa joutui jättämään tarkastelujakson aikana reilut 4000 ihmistä. Heistä noin 4000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvien syiden takia siirtymään joutui 200 ihmistä ja muut syyt johtivat 4 ihmisen siirtymiseen. UNHCR / PRMN 2019.
Wanla Weynen piirikunnassa kotinsa joutui jättämään tarkastelujakson aikana reilut 3000 ihmistä. Heistä noin 3000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvien syiden seurauksena siirtymään joutui 100 ihmistä ja muiden syiden seurauksena 20 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Sablaalen piirikunnassa kotinsa joutui jättämään tarkastelujakson aikana 600 ihmistä. Heistä 500 joutui siirtymään konflitkin tai turvattomuuden takia. Kuivuuteen liittyvät syyt johtivat 50 ihmisen siirtymiseen ja tulvat 20 ihmisen siirtymiseen. Muiden syiden takia joutui siirtymään 10 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Lower Shabellessa kotinsa jättämään joutuneista valtaosa (56 000) siirtyi pääkaupunkiin Benadirin alueelle. Heistä enemmistö (54 000) pakeni konfliktia tai turvattomuutta. 600 ihmistä siirtyi Lower Shabellesta Middle Juban alueelle konfliktin tai turvattomuuden seurauksena. Puntmaahan Barin alueelle siirtyi 200 ihmistä, joista 80 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. UNHCR / PRMN 2019.
Lower Shabellen alueella kotinsa jättämään joutuneista 8000 siirtyi maakunnan sisällä. Heistä 5000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. Maakunnan sisällä siirtyneiden lisäksi Lower Shabelleen saapui 30 maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä Puntmaasta Barin maakunnasta. UNHCR / PRMN 2019.
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