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Maa / aihe:		SOMALIA
Somalia / Middle Shabelle - turvallisuustilanne
Somalia / Middle Shabelle - security situation

Kysely eriteltynä:
Pyydetään päivitystä Middle Shabellen yleiseen turvallisuustilanteeseen, 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)
- Korostuuko jokin alue/alueet (piirikunta/piirikunnat) turvallisuusvälikohtausten määrässä (turvattomampana/rauhallisempana)


Kiirehtimisperuste:	normaali
Vastauksen päiväys:	06.03.2020 

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:

Konfliktin osapuolet
Al-Shabaab
Somalian hallinnon turvallisuusjoukot 
Somalian hallintoa tukevat burundilaiset AMISOM-joukot Burundilaiset AMISOM-joukot (African Union Mission in Somalia) toimivat sektorilla 5, joka kattaa Middle Shabellen maakunnan. (AMISOM [päiväämätön].) ja yhdysvaltalaiset joukot
Paikalliset aseelliset klaanijoukot, etupäässä Macawiisley-klaanimilitia Lähteiden mukaan Macawiisley on Hawadle-johtoinen klaanimilitia, joka koostuu noin 50 paikallisesta, jotka eivät ole saaneet sotilaallista koulutusta. (Xinhua News 21.8.2019; Lifos 3.7.2019, s. 31-32; Keating & Waldman 2019.)

Sijainti ja kulkuyhteydet
Middle Shabellen maakunta sijaitsee eteläisen Somalian rannikolla pääkaupunki Mogadishun pohjoispuolella. Sen rajamaakuntia ovat Banadir, Lower Shabelle, Hiiraan ja Galgaduud. Middle Shabelle jakautuu neljään piirikuntaan, jotka ovat Jowhar, Balcad, Cadale ja Adan Yabaal. Maakunnan hallinnollinen pääkaupunki on Jowhar. EASO 2016, s. 55; OCHA 24.10.2012; Global Shelter Cluster [päiväämätön]. Middle Shabelle kuuluu Hirshabellen osavaltioon, jonka se muodostaa yhdessä Hiiraanin maakunnan kanssa. EASO 2017, s. 19, 21. 
Pääkaupunki Mogadishusta pohjoiseen johtava päätie kulkee Middle Shabellen maakunnan läpi. Päätie kulkee Balcadin, Jowharin ja Mahadayn kautta Hiiraanin maakuntaan. Päätieltä haarautuu rannikon suuntainen pienemmän kokoluokan tie, joka kulkee Cadalen ja Adan Yabaalin piirikuntien läpi Galgaduudin maakuntaan. Logistics Cluster 27.11.2018. 
Jowharissa on toiminnassa oleva lentokenttä. UNHAS 24.1.2020; Mustaqbal Radio 7.12.2019; Logistics Cluster 27.11.2018. Somalialaisen medialähteen mukaan siviililennot Mogadishun ja Jowharin välillä aloitettiin vuoden 2019 puolivälin aikoihin. Mustaqbal Radio 7.12.2019. Maaliskuussa 2020 Somalian sisäisiä lentoja liikennöivien lentoyhtiöiden (Jubba Airways, Daallo Airlines, Ocean Airlines, African Express, Fly 540) verkkosivuilta ei kuitenkaan löytynyt tietoa Mogadishun ja Jowharin välisistä lentoyhteyksistä. Jubba Airways [päiväämätön]; Daallo Airlines [päiväämätön]; Ocean Airlines 2.3.2018; African Express Airways [päiväämätön]; Fly 540 [päiväämätön]; Aden Adde International airport [päiväämätön]. Somalialaisen medialähteen mukaan lento Mogadishusta Jowhariin kestää 15-20 minuuttia ja helpottaa matkustamista Jowhariin. Medialähteessä lentomatkustamista pidetään ainoana mahdollisena matkustusmuotona Jowhariin maanteitse matkustamisen turvattomuuden ja tien huonon kunnon takia. Jowharin lentokenttä sijaitsee 17 kilometrin päässä Jowharin kaupungista ja matka lentokentältä kaupunkiin kestää tunnista puoleentoista tuntiin tien huonon kunnon takia. Mustaqbal Radio 7.12.2020.
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen (kuva 1) mukaan Mogadishusta Balcadin kautta Jowhariin kulkeva maantie on Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Jowharin pohjoispuolella tie kulkee alueiden läpi, joilla hallintaolosuhteet ovat epäselvät (mixed, lawless, or unclear control). Political Geography Now 31.12.2019.
Somalialaisen medialähteen mukaan epävakaus ja tien huonokuntoisuus vaikeuttavat matkustamista tiellä, joka yhdistää Mogadishun ja Middle Shabelleen. Mogadishun ja Jowharin välinen tie on tärkeä kuljetuksen, kaupankäynnin ja liiketoiminnan kannalta, mutta turvattomuus ja tien huono kunto aiheuttavat merkittäviä esteitä maanteitse matkustamiseen. Medialähteen mukaan maanteitse matkustaminen Mogadishusta Jowhariin maksaa lähes 10 USD ja 90 kilometrin matka kestää 3-4 tuntia. Mustaqbal Radio 7.12.2020.
YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n mukaan Mogadishusta Balcadin kautta Jowhariin 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. YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen mukaan al-Shabaab kykenee keräämään veroja Mogadishun ja Balcadin sekä Balcadin ja Jowharin välisillä tieosuuksilla. Al-Shabaab pystyy keräämään veroja myös Jowharin kaupungista pohjoiseen ja itään johtavilla teillä. UNSC 1.11.2019, s. 49.
Syyskuussa 2019 julkaistun uutislähteen mukaan al-Shabaab on onnistunut käytännössä katkaisemaan Mogadishun ja Jowharin välisen maantien. Järjestö on perustanut useita tarkastuspisteitä Balcadin alueelle ja asettanut miinoja maantielle estääkseen viranomaisten liikkumisen alueella, mikä on pakottanut viranomaiset käyttämään lentoyhteyksiä. Al-Shabaabin taistelijat valvovat liikennettä ja tarkastavat tiellä kulkevat siviilit ottaakseen kiinni hallituksen virkailijoita. Al-Shabaabin lisääntynyt aktiivisuus hidastaa Mogadishusta Jowhariin johtavan tien perusparannushanketta. Hiiraan Online 16.9.2019. Rakennusyhtiöiden työntekijät ovat kohdanneet turvallisuusuhkia tien rakennustöissä. Mustaqbal Radio 7.12.2019.
Tarkastelujakson aikana Balcadin ja Jowharin piirikuntien alueella raportoitiin useita tienvarsipommi-iskuja, jotka kohdistuivat teillä liikkuviin AMISOM:n ja Somalian armeijan sotilassaattueisiin ja ajoneuvoihin. ACLED 8.2.2020; Hiiraal Institute 2020a. Lähteiden perusteella iskujen yhteydessä on menehtynyt ja loukkaantunut sotilaiden lisäksi myös muita ihmisiä. ACLED 8.2.2020; Mareeg.com 25.10.2019; Halbeeg News 15.9.2019b; Shabelle News 15.9.2019; Halbeeg News 9.9.2019; Anadolu 8.9.2019. Syyskuussa 2019 al-Shabaab toteutti tienvarsipommi-iskun AMISOM-joukkojen sotilassaattuetta vastaan lähellä Buranen kylää Mahadayn kaupungin ulkopuolella. Iskussa sai surmansa ainakin viisi ihmistä, joista useimmat olivat burundilaisia AMISOM-sotilaita, minkä lisäksi useita muita ihmisiä haavoittui. ACLED 8.2.2020; Halbeeg News 9.9.2019; Anadolu 8.9.2019. AMISOM-joukot joutuivat lokakuussa samalla alueella tienvarsipommi-iskun kohteeksi, minkä seurauksena AMISOM-joukot alkoivat tulittaa lähiympäristöä. Tulituksessa sai surmansa kaksi siviiliä, jotka olivat sattumalta paikalla olleita maanviljelijöitä. Mareeg.com 25.10.2019. Syyskuussa yksi siviili sai surmansa AMISOM-joukkojen ajoneuvoa vastaan tehdyssä räjähdeiskussa Sokolwan paikkakunnalla Balcadin piirikunnassa. ACLED 8.2.2020.
Syyskuussa 2019 al-Shabaab hyökkäsi Jowharista Mogadishuun matkalla ollutta AMISOM:n sotilassaattuetta vastaan ja surmasi ainakin 12 burundilaista AMISOM-sotilasta ja haavoitti ainakin kuutta. AFP 16.9.2019; Halbeeg News 15.9.2019b; Shabelle News 15.9.2019. Al-Shabaab toteutti myös Somalian armeijan tarkastuspisteille suunnattuja räjähdeiskuja ja hyökkäyksiä kesäkuussa Mahadayssa ACLED 8.2.2020., elokuussa Balcadissa Hiiraal Institute 2020a., elo- ja syyskuussa Jowharissa Halbeeg News 26.9.2019; Hiiraal Institute 2020a. sekä joulukuussa Qalimowin kylässä Balcadin ja Jowharin välisellä tiellä Hiiraal Institute 2020a..
Tienvarsipommi-iskujen kohteena oli tarkastelujakson aikana myös Somalian hallinnon ja paikallishallinnon edustajia. ACLED 8.2.2020; Halbeeg News 15.9.2019a; Allgalgaduud Media 14.9.2019. Syyskuussa al-Shabaab toteutti Balcadin ja Jowharin välisellä maantiellä kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun, jonka kohteena oli osavaltion paikallishallinnon virkamiehiä kuljettava ajoneuvo. Iskussa sai surmansa kaksi paikallishallinnon virkailijaa ja ainakin kolme virkailijoita saattanutta sotilasta, minkä lisäksi iskussa loukkaantui useita muita ihmisiä. Halbeeg News 15.9.2019a; Allgalgaduud Media 14.9.2019. Samoihin aikoihin yksi humanitaarinen avustustyöntekijä sai surmansa tienvarsipommin räjähdettyä Somalian hallituksen edustajia kuljettaneen saattueen kohdalla Jowharin ja Balcadin välisellä tiellä. ACLED 8.2.2020.
Balcadin ja Jowharin piirikuntien alueilla raportoitiin tarkastelujakson aikana myös teillä liikkuviin siviileihin kohdistuneita turvallisuusvälikohtauksia. ACLED 8.2.2020; Allgalgaduud Media 17.7.2019. Heinäkuussa 2019 al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät julkiseen minibussiin Jowharissa surmaten joitakin matkustajia. ACLED 8.2.2020. Samoihin aikoihin aseistautuneet miehet avasivat tulen siviilejä kuljettanutta bussia kohti Balcadin kaupungissa ja surmasivat ainakin neljä ihmistä ja haavoittivat kahta sekä ryöstivät matkustajien omaisuutta. ACLED 8.2.2020; Allgalgaduud Media 17.7.2019. Välikohtaus tapahtui, kun bussinkuljettaja kiihdytti aseistautuneiden miesten ylläpitämän tarkastuspisteen kohdalla, missä ohikulkijoilta kerättiin maksuja. Allgalgaduud Media 17.7.2019. Myös elokuussa aseistautuneet miehet avasivat tulen kohti julkista kulkuvälinettä Mahadayn laitamilla ja surmasivat kolme matkustajaa sekä ryöstivät matkustajat. Hiiraal Institute 2020a. Balcadin kaupungin eteläpuolella tuntematon militia ampui heinäkuussa siviiliajoneuvoa kohti surmaten neljä matkustajaa ja seuraavassa kuussa samalla alueella aseistautuneet miehet avasivat tulen kohti siviiliajoneuvoa surmaten ainakin kolme siviiliä. Hiiraal Institute 2020a.  Lokakuussa pommi räjähti siviiliajoneuvon kohdalla Gololeyn paikkakunnalla Balcadin piirikunnassa haavoittaen ajoneuvon kuljettajaa. Samalla paikkakunnalla al-Shabaabin taistelijat ampuivat joulukuussa moottoripyöräilijän, joka ei maksanut asianmukaisesti tietullia eikä totellut järjestön käskyjä. ACLED 8.2.2020.
Joulukuussa 2019 raportoitiin Mogadishusta Jowhariin johtavan tien vahingoittuneen voimakkaiden tulvien takia. OCHA 9.12.2019. Shabelle-joen varrella sijaitsevat Balcad, Jowhar ja Mahaday ovat tulvaherkkiä alueita, OCHA 30.9.2019. ja pahimmilla tulva-alueilla on tuhoutunut teitä, infrastruktuuria ja viljelymaata OCHA 17.11.2019.. ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab mursi marraskuussa Shabelle-joen törmän Jowharissa Maandheeren kylässä, mikä aiheutti massiivisia tulvia Mogadishusta Jowhariin johtavalle päätielle. ACLED 8.2.2019. Balcadin ja Jowharin piirikunnissa esiintyi tulvia myös kesäkuussa 2019. UNHCR 29.7.2019.
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen (kuva 1) mukaan Mogadishusta Adalen kaupunkiin rannikon suuntaisesti johtava tie kulkee Adaleen asti Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallitsemien alueiden läpi. Adalen kaupungista eteenpäin tie kulkee alueiden läpi, joilla hallintaolosuhteet ovat epäselvät. Political Geography Now 31.12.2019. Adalen kaupungista rannikon suuntaisesti koilliseen johtavalla tiellä on osuus, jolla al-Shabaab pystyy keräämään veroja. UNSC 1.11.2019, s. 49.
Marraskuussa 2019 Mogadishusta Adaleen johtavalla rannikkotiellä Somalian armeijan sotilas ampui siviilikuljettajan kuoliaaksi tarkastuspisteellä, koska kuljettaja kieltäytyi maksamasta laitonta tietullimaksua. Hiiraal Institute 2020a. Adalessa kauko-ohjattu tienvarsipommi räjähti Somalian armeijan ajoneuvon kohdalla joulukuussa surmaten tuntemattoman määrän armeijan sotilaita. ACLED 8.2.2020.
Somalian armeija ylläpiti marraskuussa laitonta tarkastuspistettä Ceel Cadden paikkakunnalla Mogadishusta koilliseen Middle Shabellen läpi Galgaduudin maakuntaan johtavalla tiellä. Samalla tiellä al-Shabaabin räjähdeisku tuhosi Somalian armeijan ajoneuvon Xaaji Cabdin kylässä joulukuussa. Hiiraal Institute 2020a. Adan Yabaalin piirikunnassa karjakauppiaat joutuivat al-Shabaabin räjähdeiskun kohteeksi Xaaji-Caalin ja Adan Yabalin välisellä tiellä elokuussa. Syyskuussa al-Shabaab ampui kuoliaaksi kaksi ihmistä ajoneuvon väijytyksessä Adan Yabaalissa. ACLED 8.2.2020.
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Kuva 1. Somalian hallintaolosuhteet 31.12.2019. Political Geography Now 31.12.2019. Lähde: Political Geography Now 31.12.2019.

Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen (kuva 1) mukaan suurimmassa osassa Middle Shabellen maakuntaa hallintaolosuhteet ovat epäselvät. Middle Shabelle on epäselvän hallinnan aluetta (mixed, lawless, or unclear control) lukuun ottamatta Mogadishusta Adalen Paikkakunta esiintyy lähteissä myös kirjoitusasussa Cadale. (OCHA 24.10.2012.) kaupungin pohjoispuolelle ulottuvaa rannikkokaistaletta, Galgaduudin maakunnan vastaista raja-aluetta, Mogadishun ja Jowharin välistä tieosuutta sekä Jowharin piirikunnan luoteisosia. Mogadishusta Adalen kaupungin pohjoispuolelle ulottuva rannikkokaistale on Somalian hallinnon ja AMISOM:n kontrolloimaa aluetta. Myös Mogadishun ja Jowharin välinen tieosuus sekä Jowharin kaupunki ympäristöineen ovat Somalian hallinnon ja AMISOM:n hallinnassa. Galgaduudin maakunnan vastainen raja-alue Adan Yabaalin piirikunnassa on al-Shabaabin kontrolloimaa aluetta. Samoin Jowharin piirikunnan luoteisosat Hiiraanin ja Lower Shabellen maakuntien rajalla ovat al-Shabaabin hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019.
Epäselvän hallinnan alueilla Balcadin Paikkakunta esiintyy lähteissä myös kirjoitusasussa Bal’ad. (Political Geography Now 31.12.2019.), El Muluqin ja Adan Yabaalin Paikkakunta esiintyy lähteissä myös kirjoitusasussa Adan Yabal. (Political Geography Now 31.12.2019.) paikkakunnat ovat osittain Somalian hallintoa tukevien joukkojen ja osittain al-Shabaabin kontrolloimia. Political Geography Now 31.12.2019. Uutislähteen mukaan al-Shabaab on vahvistanut joukkojaan Balcadin alueella. Hiiraan Online 16.9.2019. Somalian hallinnon ja AMISOM:n kontrolloimalla rannikkokaistaleella Adalen kaupunki on Somalian hallintoa tukevien joukkojen hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019.
YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen mukaan al-Shabaabilla on Middle Shabellen maakunnassa merkittävä sotilaallinen läsnäolo Adan Yabaalin piirikunnan pohjoisosissa ja Adan Yabaalin paikkakunnalla, mutta se ei varsinaisesti hallinnoi kyseistä aluetta. Lisäksi al-Shabaab kykenee keräämään veroja alueilla, joita se ei fyysisesti hallitse. Middle Shabellen maakunnassa al-Shabaab kykenee keräämään veroja Balcadin ja Mogadishun sekä Balcadin ja Jowharin välisillä tieosuuksilla sekä Jowharin kaupungista pohjoiseen ja itään johtavilla teillä. Myös Cadalen piirikunnassa Adalen kaupungista rannikon suuntaisesti koilliseen johtavalla tiellä on osuus, jolla al-Shabaab pystyy keräämään veroja. UNSC 1.11.2019, s. 3, 10, 49. Uutislähteen mukaan Jowharin piirikunnassa sijaitsevassa Fidow’ssa toimii al-Shabaabin tuomioistuin. SA-News 13.10.2019.
Tarkastelujakson aikana Somalian hallintoa tukevat joukot onnistuivat ottamaan haltuunsa joitakin pieniä paikkakuntia al-Shabaabilta Middle Shabellessa. ACLED 8.2.2020; Shabelle News 24.12.2019; Shabelle News 30.6.2019. Kesäkuussa 2019 AMISOM-joukkojen tukemat Somalian hallinnon turvallisuusjoukot ottivat haltuunsa Jowharin kaupungin ulkopuolella sijaitsevan Mahad Issen kylän al-Shabaabilta, joka vetäytyi alueelta lyhyen tulitaistelun jälkeen. ACLED 8.2.2020; Shabelle News 30.6.2019. Syyskuussa Somalian hallituksen joukot ottivat haltuunsa al-Shabaabilta Kahareyn ja Buslayn paikkakunnat Balcadin piirikunnassa. ACLED 8.2.2020. Joulukuussa Somalian turvallisuusjoukkojen raportoitiin ottaneen al-Shabaabilta haltuunsa kolme kylää Adalen kaupungin lähistöllä. Turvallisuusoperaatio toteutettiin viranomaisten saatua tietoa al-Shabaabin järjestäytymisestä kaupungin ulkopuolella. Shabelle News 24.12.2019.
Al-Shabaab otti lokakuussa haltuunsa el-Gelown kylän. Haltuunotto tapahtui ilman taisteluita sen jälkeen kun Somalian armeija oli vetäytynyt kylästä. Garowe Online 15.10.2019.

Sodankäynnin keinot, taktiikat ja taistelualueet
Al-Shabaab toimii aktiivisesti Middle Shabellen maakunnassa UNSC 15.11.2019, s. 3.  ja aiheuttaa alueella sotilaallista painetta Hiiraal Institute 2020b, s. 3.. Syyskuussa 2019 julkaistun uutislähteen mukaan al-Shabaab on kiihdyttänyt iskujaan Middle Shabellen maakunnan alueella. Hiiraan Online 16.9.2019. Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Middle Shabellessa aseellisia hyökkäyksiä Somalian hallintoa tukevien joukkojen sotilastukikohtiin, Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin ja virkamiehiin kohdistuvia tienvarsipommi-iskuja sekä paikallishallinnon virkamiesten murhia. ACLED 8.2.2020; UNSC 15.11.2019, s. 3; ACLED 17.9.2019; Hiiraal Institute 2020a. Maakunnan alueella esiintyi myös al-Shabaabin ja Macawiisley-klaanimitilian välisiä aseellisia yhteenottoja. ACLED 8.2.2020; Lifos 3.7.2019, s. 31-32. Lisäksi al-Shabaab harjoitti Middle Shabellessa lasten ja nuorten pakkorekrytointia. ACLED 8.2.2020; UNSC 1.11.2019, s. 37.
Karttalähteen perusteella turvallisuusvälikohtaukset keskittyivät Middle Shabellessa vuoden 2019 aikana Balcadin, Jowharin ja Mahadayn kaupunkien ympäristöön sekä Mogadishusta Balcadin ja Jowharin kautta Mahadayhin johtavalle päätielle. Hiiraal Institute 2020a.
Kesällä 2019 al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät AMISOM-joukkojen tukikohtaan Balcadin kaupungin lähellä sekä Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Jowharin kaupungin länsipuolella. Molempia hyökkäyksiä seurasi kiivaita taisteluita, joissa menehtyi ja haavoittui osapuolten taistelijoita.  Välikohtauksissa ei raportoitu siviiliuhreja. Goobjoog News 20.8.2019; Halbeeg News 29.7.2019; Allgalgaduud Media 27.7.2019. Lokakuussa al-Shabaab hyökkäsi Somalian hallitusta tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan Jowharin kaupungin lähellä, mikä johti kiivaaseen taisteluun osapuolten välillä ja uutislähteen mukaan seitsemän turvallisuusjoukkojen sotilaan menehtymiseen. Allgalgaduud Media 11.10.2019. Joulukuussa al-Shabaab hyökkäsi Somalian armeijan tukikohtaan lähellä Balcadin kaupunkia. Paikallisten lähteiden mukaan hyökkäyksessä sai surmansa kaksi sotilasta ja yksi siviili, minkä lisäksi useita muita haavoittui. Shabelle News 17.12.2019. Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Balcadin ja Jowharin piirikuntien alueella myös useita tienvarsipommi-iskuja Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Lähteiden perusteella niiden yhteydessä menehtyi ja loukkaantui sotilaiden lisäksi myös muita ihmisiä (ks. yllä Sijanti ja kulkuyhteydet). ACLED 8.2.2020; Mareeg.com 25.10.2019; Halbeeg News 15.9.2019b; Shabelle News 15.9.2019; Halbeeg News 9.9.2019; Anadolu 8.9.2019; Hiiraal Institute 2020a.
Al-Shabaabin iskujen kohteena oli Middle Shabellessa myös Somalian hallinnon ja paikallishallinnon virkamiehiä. Shabelle News 13.11.2019; Hiiraan Online 14.10.2019; Goobjoog News 14.10.2019; SA-News 13.10.2019; Halbeeg News 15.9.2019; Allgalgaduud Media 14.9.2019. Al-Shabaab surmasi maakunnan paikallishallinnon virkamiehiä tienvarsipommi-iskussa Balcadin ja Jowharin välisellä maantiellä syyskuussa. Halbeeg News 15.9.2019; Allgalgaduud Media 14.9.2019. Lokakuussa al-Shabaab teloitti Jowharissa 82-vuotiaan miehen syytettynä toimimisesta Jowharin alueen paikallishallinnossa. SA-News 13.10.2019. Samoihin aikoihin al-Shabaab teki Middle Shabellen varakuvernöörin asuntoon pommi-iskun, jossa sai surmansa varakuvernöörin lisäksi myös muita asunnossa olevia henkilöitä. Hiiraan Online 14.10.2019; Goobjoog News 14.10.2019. Marraskuussa kaksi paikallishallinnon virkamiestä sai surmansa, kun al-Shabaab teki aseellisen hyökkäyksen virkamiehen asuinrakennukseen Adaygan kylässä Balcadin kaupungin ulkopuolella. Shabelle News 13.11.2019. Kesäkuussa tuntemattomat aseistautuneet miehet Jowharin kaupungissa ampuivat kuoliaaksi paikallisen hallintovirkailijan, joka toimi Gambolen kylän hallinnon varajohtajana. Shabelle News 8.6.2019.
Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot toteuttivat heinäkuun loppupuolella al-Shabaabin vastaisia operaatioita Middle Shabellen alueella sijaitsevissa kylissä ja kaupungeissa. Mareeg.com 22.7.2019. Syyskuun puolivälissä turvallisuusjoukot käynnistivät Middle Shabellessa mittavan operaation, jossa pidätettiin kymmeniä ihmisiä epäiltyinä yhteyksistä al-Shabaabiin. Pidätettyjen joukossa oli noin 50 klaanijohtajaa, joiden katsottiin tekevän yhteistyötä al-Shabaabin kanssa. ACLED 17.9.2019. Middle Shabellen varakuvernöörin surmanneen al-Shabaabin pommi-iskun jälkeen viranomaiset toteuttivat Jowharin kaupungissa turvallisuusoperaation, jonka yhteydessä pidätettiin satoja ihmisiä, mukaan lukien ainakin yksi lapsi. Operaation jälkeen kaupungissa esiintyi väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa vaadittiin pidätettyjen vapauttamista. SA-News 14.10.2019. 
Al-Shabaab harjoittaa lasten ja nuorten pakkorekrytointia Middle Shabellen alueella. ACLED 8.2.2020; UNSC 1.11.2019, s. 37. Järjestön toimintatapaan kuuluu lasten sieppaaminen rekrytointitarkoituksessa. UNSC 1.11.2019, s. 37. Kesäkuun 2019 alussa uutisoitiin, että al-Shabaab kehotti Balcadin kaupungissa paikallista väestöä luovuttamaan lapsensa järjestön riveihin. Allgalgaduud Media 8.6.2019. Samoihin aikoihin al-Shabaabin raportoitiin siepanneen useita ihmisiä ja tuntemattoman määrän nuoria Mahadayssa Jowharin piirikunnan alueella sekä kidnapanneen useita nuoria miehiä Xaaji-Calin paikkakunnan pohjoispuolella Cadalen piirikunnassa. Heinäkuussa Al-Shabaab sieppasi neljä poikaa ja neljä tyttöä Adan Yabaalissa. Kuukautta myöhemmin al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin surmanneen Balcadin piirikunnassa sijaitsevassa Yaaqlessa miehiä, jotka eivät luovuttaneet nuoria poikiaan järjestön rekrytoitavaksi. Marraskuussa al-Shabaabin taistelijat sieppasivat viisi poikaa ja kaksi tyttöä Cali Fool Dheeren paikkakunnalta Jowharin piirikunnasta. ACLED 8.2.2020. Tarkastelujakson aikana al-Shabaabin raportoidaan myös varastaneen karjaa sekä muuta omaisuutta paikalliselta väestöltä Jowharin ja Balcadin piirikunnissa. ACLED 8.2.2019.
Hirshabellen osavaltion (Middle Shabellen ja Hiiraanin maakuntien) alueella esiintyy konflikteja al-Shabaabin ja Somalian hallitukselle lojaalien klaanimilitioiden välillä. Lifos 3.7.2019, s. 31-32. Middle Shabellessa esiintyy al-Shabaabin ja Somalian hallintoa tukevan Macawiisley-klaanimilitian välisiä aseellisia yhteenottoja. ACLED 8.2.2020; Lifos 3.7.2019, s. 31-32. Macawiisley-klaanimilitia taistelee al-Shabaabia vastaan estääkseen järjestöä pakkorekrytoimasta lapsia alueella. Aseellisten yhteenottojen syynä on myös se, että Macawiisley kieltäytyy maksamasta veroja al-Shabaabille ja yhä useammat ihmiset päättävät liittyä Macawiisley-klaanijoukkoihin al-Shabaabin sijaan. Lifos 3.7.2019, s. 31-32. Tarkastelujakson aikana al-Shabaabin ja Macawiisley-joukkojen välisiä aseellisia yhteenottoja raportoitiin etenkin Cadalen piirikunnassa, missä ryhmien välisiä yhteenottoja ja kostoiskuja esiintyi kesän ja syksyn aikana Adalessa, Ceel Muluqissa ja Xaaji-Calissa. ACLED 8.2.2020. Elokuussa ryhmien välisiä yhteenottoja raportoitiin myös Adan Yabaalissa sekä Jowharin piirikunnassa Shimbirowin kylässä ja Carmoolessa. ACLED 8.2.2020; Xinhua News 21.8.2019. ACLED:n mukaan yhteenotoissa menehtyi molempien osapuolten taistelijoita. ACLED 8.2.2020.
YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan vuoden 2019 kesä- ja heinäkuun aikana alueelliset aseelliset toimijat syyllistyivät tyttöihin ja vanhempiin naisiin kohdistuneeseen seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan Middle Shabellessa. UNSC 1.11.2019, s. 42.

Räjähdesaasteet
Ceel Muluqin paikkakunnalla Cadalen piirikunnassa neljä lasta sai surmansa ja kolme muuta loukkaantui aikaisemmin räjähtämättömän ammuksen (unexploded ordnance) räjähdyksessä syyskuussa 2019. ACLED 8.2.2020.

Turvallisuusvälikohtausten määrä
ACLED-konfliktitietokannan (Armed Conflict Location & Event Data Project ACLED-tutkimuslaitos kerää ja analysoi poliittiseen väkivaltaan liittyvää tietoa kehittyvissä maissa.) mukaan Middle Shabellen maakunnassa raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 193 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 359 ihmistä. Väkivalta kohdistui siviileihin 56 turvallisuusvälikohtauksessa, joissa raportoitiin 107 kuolonuhria. ACLED 8.2.2020.
118 turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli al-Shabaab, joka oli vastuussa yli puolesta (61 %) Middle Shabellen alueella raportoiduista turvallisuusvälikohtauksista. 25 turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Somalian hallintoa tukevat joukot, ensisijaisesti Somalian armeija. Klaanimilitiat olivat päätoimijana seitsemässä turvallisuusvälikohtauksessa. 37 turvallisuusvälikohtauksessa tekijänä oli tunnistamaton aseellinen ryhmä. ACLED 8.2.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan eniten turvallisuusvälikohtauksia tapahtui Balcadin piirikunnassa, missä raportoitiin 87 turvallisuusvälikohtausta. 51 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka toteutti piirikunnan alueella siviileihin kohdistuvia aseellisia hyökkäyksiä ja sieppauksia, Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin kohdistuvia räjähde- ja tienvarsipommi-iskuja sekä kävi taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Somalian armeija oli päätoimijana kahdeksassa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat aseellisista välikohtauksista al-Shabaabin kanssa ja turvallisuusjoukkojen sisällä sekä siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä. Tekijää ei pystytty tunnistamaan 23 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat pääasiassa Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin, mutta myös siviileihin kohdistuneita räjähde- ja tienvarsipommi-iskuja. ACLED 8.2.2020.
Seuraavaksi eniten turvallisuusvälikohtauksia raportoitiin Jowharin piirikunnassa, missä tapahtui ACLED:n mukaan 67 turvallisuusvälikohtausta. 42 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka toteutti piirikunnan alueella siviileihin kohdistuvia aseellisia hyökkäyksiä ja sieppauksia, Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin kohdistuvia räjähde- ja tienvarsipommi-iskuja sekä kävi taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan. Somalian armeija oli päätoimijana 12 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat aseellisista välikohtauksista al-Shabaabin kanssa ja turvallisuusjoukkojen sisällä sekä siviileihin kohdistuneista aseellisista hyökkäyksistä ja pidätyksistä. Tekijää ei pystytty tunnistamaan 11 turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat pääasiassa Somalian hallintoa tukeviin joukkoihin kohdistuneita räjähde- ja tienvarsipommi-iskuja. ACLED 8.2.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Cadalen piirikunnassa raportoitiin tarkastelujakson aikana 24 turvallisuusvälikohtausta. 16 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka kävi piirikunnan alueella taisteluita Somalian hallintoa tukevia joukkoja vastaan ja toteutti iskuja Macawiisley-klaanimilitiaa vastaan sekä siviileihin kohdistuvia aseellisia hyökkäyksiä ja sieppauksia. Kolmessa turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Macawiisley-klaanimilitia, joka kävi taisteluita al-Shabaabin kanssa. Somalian hallintoa tukevat joukot olivat päätoimijana kolmessa turvallisuusvälikohtauksessa, joista kaksi kohdistui siviileihin ja yksi al-Shabaabiin. ACLED 8.2.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan Adan Yabaalin Adan Yabaalin piirikunta on osittain al-Shabaabin vaikutuspiirissä. (Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 10, 49.) Al-Shabaab rajoittaa merkittävästi kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeustarkkailijoiden ja toimittajien toimintaa kontrolloimillaan alueilla. Al-Shabaabin 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.) piirikunnassa raportoitiin 15 turvallisuusvälikohtausta. 10 välikohtauksessa väkivallan tekijänä oli al-Shabaab, joka toteutti piirikunnan alueella pääasiassa siviileihin kohdistuvia aseellisia hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja. Somalian armeija oli päätoimijana kolmessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat aseellisista välikohtauksista al-Shabaabin kanssa ja Somalian armeijan sisällä. ACLED 8.2.2020.

Siviiliuhrit
Al-Shabaab sekä Somalian hallinto liittolaisineen pyrkivät rajoittamaan aseelliseen konfliktiin liittyvän informaation kuten uhrilukujen saatavuutta. Amnesty International 13.2.2020.
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 Middle Shabellen maakunnassa raportoitiin vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä 193 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 359 ihmistä. 56 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 107 kuolonuhria, mikä on lähes kolmannes (30 %) kaikista maakunnassa raportoiduista kuolonuhreista. ACLED 8.2.2020. Lisäksi siviilejä on lähteiden perusteella menehtynyt ja haavoittunut myös muun tyyppisissä turvallisuusvälikohtauksissa sivullisina uhreina. ACLED 8.2.2020; Mareeg.com 25.10.2019; Halbeeg News 9.9.2019; Anadolu Agency 8.9.2019. ACLED-konfliktitietokantaan ei ole kirjattu numeerista tietoa turvallisuusvälikohtauksissa loukkaantuneiden lukumäärästä. ACLED 10.4.2019a; ACLED 10.4.2019b.
Tarkastelujakson aikana siviileihin kohdistui väkivaltaa Middle Shabellen kaikissa piirikunnissa. Eniten siviileihin kohdistuvia turvallisuusvälikohtauksia tapahtui Jowharin piirikunnassa, missä raportoitiin tarkastelujakson aikana 22 siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta, sekä Balcadin piirikunnassa, missä raportoitiin 20 siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta. Cadalen ja Adan Yabaalin piirikunnissa raportoitiin kummassakin seitsemän siviileihin kohdistunutta turvallisuusvälikohtausta. ACLED 8.2.2020.
Middle Shabellessa siviileihin kohdistuneesta väkivallasta oli useimmiten vastuussa al-Shabaab, joka oli päätoimijana 38 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa. ACLED-konfliktitietokannan perusteella lähes 70 prosenttia Middle Shabellessa raportoiduista siviileihin kohdistuneista turvallisuusvälikohtauksista oli al-Shabaabin toteuttamia aseellisia hyökkäyksiä, sieppauksia ja räjähdeiskuja. Seitsemässä siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli Somalian hallintoa tukevat joukot eli Somalian armeija, Somalian poliisivoimat, AMISOM-joukot tai yhdysvaltalaiset joukot. Somalian hallintoa tukevat joukot syyllistyivät pääasiassa siviileihin kohdistuneisiin aseellisiin hyökkäyksiin. 11 siviileihin kohdistuneessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat siviileihin kohdistuneita aseellisia hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja, tekijänä oli tuntematon aseellinen ryhmä. ACLED 8.2.2020.
Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Middle Shabellessa hyökkäyksiä siviilikohteisiin kuten terveyskeskuksiin, julkiseen minibussiin ja siviilien asuttamiin kyliin. ACLED 8.2.2019; Allgalgaduud Media 8.6.2019. Kesäkuussa 2019 raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät kahteen kansainvälisten avustusjärjestöjen tukemaan terveyskeskukseen Balcadin kaupungissa ja ryöstivät ne. Hyökkäyksistä raportoineessa uutislähteessä ei mainita siviiliuhreja. Allgalgaduud Media 8.6.2019. Heinäkuussa al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät julkiseen minibussiin Jowharissa ja surmasivat joitakin sen kuljettamia matkustajia. Balcadin piirikunnassa sijaitsevassa Yaaqlessa al-Shabaabin taistelijat surmasivat elokuussa miehiä, jotka eivät suostuneet luovuttamaan nuoria poikiaan al-Shabaabin rekrytoitavaksi. Samassa kuussa al-Shabaab surmasi Adan Yabaalissa yhden siviilin, joka kieltäytyi maksamasta veroja järjestölle. Samasta syystä al-Shabaab surmasi kaksi siviiliä myös lokakuussa Fiidow’ssa Jowharin piirikunnassa. Lokakuussa ryhmä al-Shabaabin taistelijoita ampui ja surmasi tuntemattoman määrän siviilejä Cali Fool Dheren paikkakunnalla Jowharin piirikunnassa. ACLED 8.2.2020. 
Al-Shabaabin räjähde- ja kranaatti-iskut surmasivat useita siviilejä Biyo Caden paikkakunnalla Jowharin piirikunnassa heinäkuussa, arviolta kolme siviiliä Adan Yabalin kaupungissa elokuussa, kaksi siviiliä Ceel Muluqin paikkakunnalla Cadalen piirikunnassa lokakuussa ja neljä siviiliä Ceel Dhogonlen paikkakunnalla Adan Yabaalin piirikunnassa marraskuussa. ACLED 8.2.2019.

Maan sisäisesti siirtymään joutuneet
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 70 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Middle Shabellen maakunnassa. Heistä 3000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. 67 000 ihmistä joutui siirtymään tulvien takia ja 200 ihmistä kuivuuteen liittyvien syiden takia. UNHCR / PRMN 2019. 
Joulukuussa ainakin 46 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa tulvien takia Balcadin ja Jowharin piirikunnissa. UNHCR 22.1.2020. ACLED-konfliktitietokannan mukaan al-Shabaab pahensi tulvia marraskuussa Jowharin piirikunnan alueella ja joulukuussa Balcadin piirikunnan alueella murtamalla Shabelle-joen törmiä. ACLED 8.2.2019. 
Konfliktin tai turvattomuuden takia eniten ihmisiä joutui pakenemaan kodeistaan Balcadin piirikunnassa, missä konflikti tai turvattomuus johti 2000 ihmisen maan sisäiseen siirtymiseen. Cadalen piirikunnassa samasta syystä kotinsa joutui jättämään 100 ihmistä, Jowharin piirikunnassa 100 ihmistä ja Adan Yabaalin piirikunnassa 70 ihmistä. UNHCR / PRMN 2019.
Middle Shabellessa kotinsa jättämään joutuneista valtaosa (67 000) siirtyi maakunnan sisällä. Tulvien takia siirtymään joutuneista 66 000 siirtyi Middle Shabellen maakunnan sisällä. Konfliktin tai turvattomuuden takia siirtymään joutuneista suurin osa (2000) siirtyi pääkaupunkiin Benadirin alueelle ja alle kolmasosa (700) siirtyi Middle Shabellen sisällä. UNHCR / PRMN 2019.
UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Middle Shabellen alueelle ei saapunut maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä maakunnan rajojen ulkopuolelta 67 000 maakunnan sisällä siirtyneen lisäksi. UNHCR / PRMN 2019.

Lähteet:
ACLED (Armed Conflict Location & Event Database)
8.2.2020. Realtime Data 1.6.2019 - 31.12.2019. https://www.acleddata.com/data/" https://www.acleddata.com/data/ (käyty 17.2.2020).
17.9.2019. Regional Overview - Africa 17 September 2019. https://acleddata.com/2019/09/17/regional-overview-africa-17-september-2019/" https://acleddata.com/2019/09/17/regional-overview-africa-17-september-2019/ (käyty 25.2.2020).
10.4.2019a. Fatalities in ACLED Data. https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/12/Fatalities_FINAL.pdf (käyty 10.2.2020).
10.4.2019b. ACLED Codebook. https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/10/ACLED_Codebook_2019FINAL_pbl.pdf (käyty 10.2.2020).
Aden Adde International Airport [päiväämätön]. Mogadishu airport flight information display. https://mogadishuairport.com/flight-information/" https://mogadishuairport.com/flight-information/ (käyty 4.3.2020).
AFP (Agence France Presse) 16.9.2019. Burundian soldiers killed in Somalia ambush. ews4/2019/Sept/165524/burundian_soldiers_killed_in_somalia_ambush.aspx" https://www.hiiraan.com/news4/2019/Sept/165524/burundian_soldiers_killed_in_somalia_ambush.aspx (käyty 16.9.2019).
African Express Airways [päiväämätön]. Booking. https://customer.videcom.com/AfricanExpress/VARS/Public/FlightSelect.aspx?VarsSessionID=3c5cecd1-3fe2-4e81-8352-810a2880512b" https://customer.videcom.com/AfricanExpress/VARS/Public/FlightSelect.aspx?VarsSessionID=3c5cecd1-3fe2-4e81-8352-810a2880512b (käyty 4.3.2020).
Allgalgaduud Media
11.10.2019. Somalia: 7 dead as army forces clash with Al Shabaab. http://www.allgalgaduud.net/2019/10/11/somalia-7-dead-as-army-forces-clash-with-al-shabaab/" http://www.allgalgaduud.net/2019/10/11/somalia-7-dead-as-army-forces-clash-with-al-shabaab/ (käyty 11.10.2019).
14.9.2019. Roadside blast kills 5 in Somalia. http://www.allgalgaduud.net/2019/09/14/roadside-blast-kills-5-in-somalia/" http://www.allgalgaduud.net/2019/09/14/roadside-blast-kills-5-in-somalia/ (käyty 16.9.2019).
27.7.2019. Somalia: Ten AU soldiers killed in ambush attack - Al Shabaab. http://www.allgalgaduud.net/2019/07/27/somalia-ten-au-soldiers-killed-in-ambush-attack-al-shabaab/" http://www.allgalgaduud.net/2019/07/27/somalia-ten-au-soldiers-killed-in-ambush-attack-al-shabaab/ (käyty 29.7.2019).
17.7.2019. Four killed in bus attack in Somalia. http://www.allgalgaduud.net/2019/07/17/four-killed-in-bus-attack-in-somalia/" http://www.allgalgaduud.net/2019/07/17/four-killed-in-bus-attack-in-somalia/ (käyty 18.7.2019).
8.6.2019. Somalia’s Al Shabaab raids on medical aid centers in Balcad. http://www.allgalgaduud.net/2019/06/08/somalias-al-shabaab-raids-on-medical-aid-centers-in-balcad/" http://www.allgalgaduud.net/2019/06/08/somalias-al-shabaab-raids-on-medical-aid-centers-in-balcad/ (käyty 9.6.2019).
AMISOM (African Union Mission in Somalia) [päiväämätön]. AMISOM Military Component. https://amisom-au.org/mission-profile/military-component/" https://amisom-au.org/mission-profile/military-component/ (käyty 3.3.2020).
Amnesty International
13.2.2020. “We live in perpetual fear.” Violations and Abuses of Freedom of Expression in Somalia. https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5214422020ENGLISH.PDF" https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5214422020ENGLISH.PDF (käyty 18.2.2020).
20.3.2019. The Hidden US War in Somalia. Civilian Casualties from Airstrikes in Lower Shabelle. https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5299522019ENGLISH.PDF" https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR5299522019ENGLISH.PDF (käyty 18.2.2020).
Andalolu Agency 8.9.2019. Roadside blasts kill at least 5 in Somalia. https://www.aa.com.tr/en/africa/roadside-blasts-kill-at-least-5-in-somalia/1576367#" https://www.aa.com.tr/en/africa/roadside-blasts-kill-at-least-5-in-somalia/1576367# (käyty 9.9.2019).
Daallo Airlines [päiväämätön]. Flight Schedule. https://www.daallo.com/FlightSchedules.aspx (käyty 4.3.2020).
EASO (European Asylum Support Office)
2017. EASO Country of Origin Information Report - Somalia Security Situation. https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-somalia-dec2017lr.pdf" https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-somalia-dec2017lr.pdf (käyty 3.3.2020).
2016. EASO Country of Origin Information Report: Somalia - Security Situation. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-Somalia-Security-Feb2016.pdf (käyty 3.3.2020). 
Fly540 [päiväämätön]. Book your flight. https://www.fly540.com/ (käyty 4.3.2020).
Garowe Online 15.10.2019. Somalia’s Al-Shabaab seizes town near capital after army pull out. https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalias-al-shabaab-seizes-town-near-capital-after-army-pull-out" https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalias-al-shabaab-seizes-town-near-capital-after-army-pull-out (käyty 15.10.2019).
Goobjoog News
14.10.2019. Deputy Governor of Middle Shabelle region killed in a grenade attack. http://goobjoog.com/english/deputy-governor-of-lower-shabelle-region-killed-in-a-grenade-attack/" http://goobjoog.com/english/deputy-governor-of-lower-shabelle-region-killed-in-a-grenade-attack/ (käyty 14.10.2019).
20.8.2019. Al-Shabaab attack military base in Jowhar, Middle Shabelle. http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-military-base-in-jowhar-middle-shabelle/" http://goobjoog.com/english/al-shabaab-attack-military-base-in-jowhar-middle-shabelle/ (käyty 21.8.2019).
Halbeeg News
26.9.2019. Grenade blast kills two soldiers in Jowhar. https://en.halbeeg.com/2019/09/26/grenade-blast-kills-two-soldiers-in-jowhar/ (käyty 26.9.2019).
15.9.2019a. Hirshabelle leader condoles slain regional officials. https://en.halbeeg.com/2019/09/15/hirshabelle-leader-condoles-slain-regional-officials/" https://en.halbeeg.com/2019/09/15/hirshabelle-leader-condoles-slain-regional-officials/ (käyty 15.9.2019).
15.9.2019b. SNA repels al-Shabaab attacks on several bases in Lower Shabelle. https://en.halbeeg.com/2019/09/15/sna-repels-al-shabaab-attacks-on-several-bases-in-lower-shabelle/ (käyty 15.9.2019).
9.9.2019. AMISOM confirms injuries of two of its soldiers in Middle Shabelle region. https://en.halbeeg.com/2019/09/09/amisom-confirms-injuries-of-two-of-its-soldiers-in-middle-shabelle-region/" https://en.halbeeg.com/2019/09/09/amisom-confirms-injuries-of-two-of-its-soldiers-in-middle-shabelle-region/ (käyty 9.9.2019).
29.7.2019. Six Burundi soldiers killed in al-Shabaab attack outside Mogadishu. https://en.halbeeg.com/2019/07/29/six-burundi-soldiers-killed-in-al-shabaab-attack-outside-mogadishu/" https://en.halbeeg.com/2019/07/29/six-burundi-soldiers-killed-in-al-shabaab-attack-outside-mogadishu/ (käyty 29.7.2019).
Hiiraal Institute 
2020a. Somalia Security Incidents 2019. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bM9Rl0Pw8nSG3WGELlNpZ8ajFkx5JQQQ&ll=2.0540729908284487%2C45.28536921733644&z=13" https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bM9Rl0Pw8nSG3WGELlNpZ8ajFkx5JQQQ&ll=2.0540729908284487%2C45.28536921733644&z=13 (käyty 4.3.2020).
2020b. The War in Somalia in 2019. https://hiraalinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/The-War-in-Somalia-in-2019.pdf (käyty 25.2.2020).
Hiiraan Online
14.10.2019. Middle Shabelle deputy governor killed in bomb attack at his residence. https://www.hiiraan.com/news4/2019/Oct/165823/middle_shabelle_deputy_governor_killed_in_bomb_attack_at_his_residence.aspx" https://www.hiiraan.com/news4/2019/Oct/165823/middle_shabelle_deputy_governor_killed_in_bomb_attack_at_his_residence.aspx (käyty 14.10.2019).
16.9.2019. Al-Shabaab builds up offensives in Middle Shabelle, masses fighters along Jowhar-Mogadishu highway. https://www.hiiraan.com/news4/2019/Sept/165526/al_shabaab_builds_up_offensives_in_lower_shabelle_masses_fighters_along_jowhar_mogadishu_highway.aspx" https://www.hiiraan.com/news4/2019/Sept/165526/al_shabaab_builds_up_offensives_in_lower_shabelle_masses_fighters_along_jowhar_mogadishu_highway.aspx (käyty 18.9.2019)
Jubba Airways [päiväämätön]. Shedules. http://jubbaairways.com/schedules.html (käyty 4.3.2020).
Keating, Michael & Waldman, Matt 2019. War and Peace in Somalia: National Grievances, Local Conflict and Al-Shabaab. Oxford University Press, New York. Saatavilla: https://books.google.fi/books?id=UxmEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fi&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=ma'awisley&f=false (käyty 4.3.2019).
Lifos 3.7.2019. Säkerhetssituationen i Somalia (version 1.0). ://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43471" https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43471 (käyty 18.2.2020).
Logistics Cluster 27.11.2018. Somalia - Central Region, General Logistics Planning Map. https://logcluster.org/map/somalia-central-region-general-logistics-planning-map-november-2018" https://logcluster.org/map/somalia-central-region-general-logistics-planning-map-november-2018 (käyty 3.3.2020).
Mareeg.com
25.10.2019. Two civilians shot dead by AU troops in Somalia. https://mareeg.com/two-civilians-shot-dead-by-au-troops-in-somalia/" https://mareeg.com/two-civilians-shot-dead-by-au-troops-in-somalia/ (käyty 25.10.2019).
22.7.2019. Somali Forces Conduct Operations in Shabelle Regions. https://mareeg.com/somali-forces-conduct-operations-in-shabelle-regions/" https://mareeg.com/somali-forces-conduct-operations-in-shabelle-regions/ (käyty 22.7.2019).
Mustaqbal Radio 7.12.2019. A heaven near Mogadishu which has no road to reach! https://www.mustaqbalradio.net/a-heaven-near-mogadishu-which-has-no-road-to-reach/" https://www.mustaqbalradio.net/a-heaven-near-mogadishu-which-has-no-road-to-reach/ (käyty 3.3.2020).
Ocean Airlines 2.3.2018. Flights. https://ocean-airlines.com/page/10/flights#timetable" https://ocean-airlines.com/page/10/flights#timetable (käyty 4.3.2020).
OCHA 
9.12.2019. Somalia Situation Report. Saatavilla: t+-+Somalia++-+9+Dec+2019.pdf" https://www.ecoi.net/en/file/local/2021288/Situation+Report+-+Somalia++-+9+Dec+2019.pdf (käyty 25.2.2020).
17.11.2019. Somalia Situation Report. Saatavilla: https://www.ecoi.net/en/file/local/2020673/Situation+Report+-+Somalia++-+17+Nov+2019.pdf" https://www.ecoi.net/en/file/local/2020673/Situation+Report+-+Somalia++-+17+Nov+2019.pdf (käyty 25.2.2020).
30.9.2019. Humanitarian Bulletin Somalia 1 - 30 September 2019. Saatavilla: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/September%202019%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20JB.pdf" https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/September%202019%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20JB.pdf (käyty 25.2.2020).
30.6.2019. Humanitarian Bulletin Somalia 1 - 30 June 2019. Saatavilla: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/June%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20Final%20JB.pdf" https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/June%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20Final%20JB.pdf (käyty 25.2.2020).
24.10.2012. Somalia Reference Map - Middle Shabelle Region (24 Oct 2012). Saatavilla: https://reliefweb.int/map/somalia/somalia-reference-map-middle-shabelle-region-24-oct-2012 (käyty 3.3.2020).
Political Geography Now 31.12.2019. Somalia Control Map & Timeline - December 2019. https://www.polgeonow.com/2019/12/map-of-control-in-somalia-end-of-2019.html" https://www.polgeonow.com/2019/12/map-of-control-in-somalia-end-of-2019.html [edellyttää kirjautumista] (käyty 17.2.2020).
SA-News
14.10.2019. Somalia: freelance journalist detained for covering Public protests in the town of Jowhar. https://www.somaliaffairs.com/news/somalia-freelance-journalist-detained-for-covering-public-protests-in-the-town-of-jowhar/" https://www.somaliaffairs.com/news/somalia-freelance-journalist-detained-for-covering-public-protests-in-the-town-of-jowhar/ (käyty 14.10.2019).
13.10.2019. Somalia’s Al-Shabaab reportedly executes 82-year-old man in Jowhar. https://www.somaliaffairs.com/news/somalias-al-shabaab-reportedly-executes-82-year-old-man-in-jowhar/" https://www.somaliaffairs.com/news/somalias-al-shabaab-reportedly-executes-82-year-old-man-in-jowhar/ (käyty 14.10.2019). 
Shabelle News
24.12.2019. HirShabelle state force in push for Al-Shabaab strongholds. https://www.radioshabelle.com/hirshabelle-state-force-in-push-for-al-shabaab-strongholds/" https://www.radioshabelle.com/hirshabelle-state-force-in-push-for-al-shabaab-strongholds/ (käyty 25.12.2019). 
17.12.2019. Three dead in Al-Shabaab attack on Somali army base. https://www.radioshabelle.com/three-dead-in-al-shabaab-attack-on-somali-army-base/" https://www.radioshabelle.com/three-dead-in-al-shabaab-attack-on-somali-army-base/ (käyty 20.12.2019).
13.11.2019. Al-Shabab kills Gov’t officials in southern Somalia. https://www.radioshabelle.com/al-shabab-kills-govt-officials-in-southern-somalia/" https://www.radioshabelle.com/al-shabab-kills-govt-officials-in-southern-somalia/ (käyty 13.11.2019). 
15.9.2019. 10 dead, scores wounded in Al-Shabab attacks in Somalia. https://www.radioshabelle.com/one-dead-11-wounded-in-al-shabab-attacks-in-somalia/" https://www.radioshabelle.com/one-dead-11-wounded-in-al-shabab-attacks-in-somalia/ (käyty 15.9.2019).
30.6.2019. Somali troops retake new area from Al-Shabaab. https://www.radioshabelle.com/somali-troops-retake-new-area-from-al-shabaab/" https://www.radioshabelle.com/somali-troops-retake-new-area-from-al-shabaab/ (käyty 30.6.2019).
8.6.2019. Gunmen Kill Local Administrator In Southern Somalia. https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-local-administrator-in-southern-somalia/" https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-local-administrator-in-southern-somalia/ (käyty 9.6.2019).
Shelter Cluster [päiväämätön]. Middle Shabelle. https://www.sheltercluster.org/hub/middle-shabelle (käyty 3.3.2020).
UNHAS (UN Humanitarian Air Service) 24.1.2020. UNHAS Somalia provisional flight schedule valid from 01 Feb to 31 Mar 2020. https://logcluster.org/document/somalia-unhas-flight-schedule-1-february-2020" https://logcluster.org/document/somalia-unhas-flight-schedule-1-february-2020 (käyty 3.3.2020).
UNHCR
22.1.2020. Internal Displacements Monitored by Protection & Return Monitoring Network. December 2019. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73565" https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73565 (käyty 17.2.2020).
29.7.2020. Internal Displacements Monitored by Protection & Return Monitoring Network. June 2019. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73565" https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73565 (käyty 17.2.2020).
UNHCR / PRMN (Protection and Return Monitoring Network) 2019. Somalia Internal Displacement. ttps://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2019" https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2019 (käyty 17.2.2020).
UNSC (United Nations Security Council)
15.11.2019. Report of the Secretary-General on Somalia. S/2019/884. https://undocs.org/S/2019/884 (käyty 18.2.2020).
1.11.2019. Report of the Panel of Experts on Somalia submitted in accordance with resolution 2444 (2018). S/2019/858. https://undocs.org/S/2019/858" https://undocs.org/S/2019/858 (käyty 18.2.2020).
Xinhua 21.8.2019. 11 militants killed, 15 injured in southern Somali region. http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/21/c_138326527.htm" http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/21/c_138326527.htm (käyty 22.8.2019).


Vastuuvapauslauseke:
This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected, publicly available sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political statement whatsoever.


