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Kysely eriteltynä:
1. Millainen on ajankohtainen turvallisuustilanne matkareitillä maanteitse Mogadishusta Gedoon? 
2. Onko Mogadishusta lentoyhteyksiä Gedon maakuntaan?

1. How is the security situation along the travel route from Mogadishu to Gedo region?
2. Are there flight connections from Mogadishu to Gedo region?
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Vastauksen päiväys:	27.03.2020

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
Yleistä tietoa maanteitse matkustamisesta Etelä- ja Keski-Somaliassa
Maanteitse matkustamiseen Somaliassa liittyy useita riskejä. Lifos 3.7.2019, s. 64-65; Landinfo 28.6.2019, s. 8. Norjan maatietopalvelu Landinfon maatietoraportin mukaan riskit liittyvät ensisijaisesti aseellisten toimijoiden ylläpitämiin tarkastuspisteisiin sekä aseellisten konfliktien puhkeamiseen maanteillä. Landinfo 28.6.2019, s.  Lähteiden perusteella turvattomuus, tarkastuspisteet, tienvarsipommit, sotilasoperaatiot sekä aseellisten toimijoiden väliset yhteenotot ja läsnäolo rajoittavat ja vaikeuttavat matkustamista Somalian maanteillä. OCHA 22.1.2020; OCHA 22.12.2019; Lifos 3.7.2019, 64-67; Landinfo 28.6.2019, s. 8-12; UNSC 15.5.2019, s. 14; OCHA 3.4.2019. 
Al-Shabaabin ja Somalian hallinnon joukkojen välinen konflikti ulottuu Somalian tieverkostoon, missä al-Shabaab pyrkii estämään Somalian hallinnon sotilassaattueiden etenemisen toteuttamalla hyökkäyksiä niitä vastaan ja asettamalla tienvarsipommeja. Lifos 3.7.2019, s. 67. Landinfon raportin mukaan al-Shabaab toteuttaa jatkuvasti iskuja teillä liikkuvia hallituksen joukkoja vastaan muun muassa käyttämällä tienvarsipommeja. Landinfo 28.6.2019, s. 8. Räjähdeiskut pääteiden varsilla ja urbaaneilla alueilla vaikeuttavat ihmisten liikkumista ja humanitaaristen operaatioiden toteuttamista. OCHA 3.4.2019. Landinfon raportin mukaan siviiliväestö ei tavallisesti ole teillä tapahtuvien iskujen kohteena, mutta ohikulkijat saattavat joutua väkivaltaisuuksien keskelle ollessaan ”väärässä paikassa väärään aikaan”. Landinfo 28.6.2019, s. 8.
Somalian hallituksen joukot ja sen liittolaiset toteuttavat ajoittain pienemmän mittakaavan sotilasoperaatioita al-Shabaabia vastaan muun muassa tyhjentämällä tieosuuksia turvatakseen omat huoltoreittinsä. Myös keskenään kilpailevien klaanien välille puhkeaa ajoittain maa- ja resurssikonflikteja, jotka ovat yleensä paikallisia ja lyhytaikaisia, mutta voivat olla erittäin väkivaltaisia. Niissä väkivalta kohdistuu ensisijaisesti osapuolina oleviin klaanien asejoukkoihin, mutta väkivalta voi vaikuttaa myös satunnaisiin ohikulkijoihin. Landinfo 28.6.2019, s. 8.
Useiden eri aseellisten toimijoiden ylläpitämät tarkastuspisteet ja tiesulut ovat yleisiä Somalian maanteillä. OCHA 22.1.2020; Lifos 3.7.2019, s. 64-65; Landinfo 28.6.2019, s. 8. Tarkastuspisteiden tarkoituksena on kerätä rahaa teillä liikkuvilta ihmisiltä, minkä lisäksi niiden avulla kontrolloidaan alueita. Lifos 3.7.2019, s. 65. Tarkastuspisteitä ylläpitävät tavallisesti aseistetut miehet, jotka ovat liittoutuneet kyseisellä alueella valtaa pitävän toimijan kanssa. Ajoneuvojen kulku estetään usein konkreettisilla tiesuluilla tai esteillä. Pysyvät tarkastuspisteet on tyypillisesti sijoitettu kaupunkeihin tai kyliin johtaville kulkuväylille, minkä lisäksi teillä on myös tilapäisiä tarkastuspisteitä. Landinfo 28.6.2019, s. 8.
Somalian maanteillä tarkastuspisteitä ylläpitävät al-Shabaab, Somalian hallituksen joukot, AMISOM African Union Mission in Somalia. ja klaanimilitiat. Lifos 3.7.2019, s. 64-65, 67; Landinfo 28.6.2019, s. 8.  Ruotsin maatietopalvelu Lifoksen maatietoraportin mukaan Somaliassa on hyvin tavallista kohdata tiesulkuja ja teillä matkustavat joutuvat kulkemaan useiden eri toimijoiden ylläpitämien tiesulkujen läpi. Tiesuluilla voi esiintyä kiristystä, pahoinpitelyä aikuisia ja lapsia kohtaan, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä rekrytointia aseelliseen toimintaan. Ihmiset saattavat joutua tarkastuspisteillä myös syytetyksi vakoilusta. Lifos 3.7.2019, s. 64-65. Ajoneuvoilla, jotka kieltäytyvät pysähtymästä tarkastuspisteillä, on riski joutua ampumisen kohteeksi. Henkilöt, joilla on yhteyksiä alueen valtaklaaniin tai tarkastuspistettä ylläpitävään klaaniin, saattavat saada parempaa kohtelua. Landinfo 28.6.2019, s. 8.
Lifoksen raportin mukaan Somalian hallituksen joukkojen ylläpitämillä tarkastuspisteillä maksujen keräämisen lisäksi ajoneuvot tarkastetaan tavaroiden salakuljettamisen estämiseksi. Lifos 3.7.2019, s. 64-65. Landinfon raportin mukaan varsinaiset tarkastukset teiden tarkastuspisteillä ovat kuitenkin usein puutteellisia, koska päällimmäisenä tarkoituksena on kiristää teillä matkustavilta rahaa. Landinfo 28.6.2019, s. 8. Kuorma-autonkuljettajat, jotka liikkuvat hallituksen kontrolloimilla teillä, joutuvat maksamaan maksuja tai lahjuksia jokaisella tiesululla erikseen. Al-Shabaabin ylläpitämillä tiesuluilla täytyy sen sijaan maksaa vain kerran. Kuljettaja saa maksun suoritettuaan puhelimeensa viestin, joka toimii tositteena seuraavilla al-Shabaabin kontrolloimilla tiesuluilla. Lifos 3.7.2019, s. 64-65. Jotkut kuljettajat käyttävätkin mieluummin al-Shabaabin hallinta-alueiden läpi kulkevia reittejä. Landinfon raportin mukaan Mogadishussa ammattikuljettajien keskuudessa yleinen mielipide on, että mahdollisuus joutua väkivallan, kiristyksen tai muiden rikosten kohteeksi on todennäköisempää hallituksen joukkojen ja klaanimilitioiden kohdalla kuin al-Shabaabin kohdalla. Siksi monet ihmiset matkustavat mieluummin al-Shabaabin hallinta-alueiden läpi. Landinfo 28.6.2019, s. 9-10.
Al-Shabaab ylläpitää Etelä- ja Keski-Somalian teillä tarkastuspisteiden verkostoa. Al-Shabaabin tarkastuspisteiden tarkoituksena on ensisijaisesti verottaa liikennettä ja kaupankäyntiä sekä estää vihollisen vakoojia pääsemästä sen hallinta-alueille. Landinfo 28.6.2019, s. 9-10. Järjestö perustaa tarkastuspisteitä usein pääteille ja kiristää niillä liikkuvia ihmisiä. International Crisis Group 27.6.2019. YK:n turvallisuusneuvoston raportin mukaan al-Shabaab verottaa tarkastuspisteillä rutiininomaisesti kauppaa, karjaa ja maataloustuotantoa väkivallan uhalla. UNSC 1.11.2019, s. 11.
Al-Shabaabin tarkastuspisteet keskittyvät verotukseen eikä järjestö suorita niillä rutiinitarkastuksia yksittäisille matkustajille. Lifos 3.7.2019, s. 65; Landinfo 28.6.2019, s. 10. Tarkastuspisteillä ihmisiltä saatetaan kuitenkin kysyä henkilöllisyyttä sekä matkan määränpäätä ja syytä, minkä lisäksi al-Shabaab voi tutkia heidän mukana olevan omaisuutensa. Landinfo 28.6.2019, s. 10. Tavalliset ihmiset eivät yleisesti ole al-Shabaabin kiinnostuksen kohteena, mutta järjestö etsii tiesulkujensa läpi kulkevilta ihmisiltä tavaroita, jotka ovat kiellettyjä sen hallinta-alueilla, sekä asiakirjoja ja muita tavaroita, jotka ovat yhdistettävissä sen vihollisiin tai joiden perusteella henkilöä voidaan epäillä vakoilusta. Lifos 3.7.2019, s. 65. Epäily vakoilusta tai muista yhteyksistä viranomaisiin voi herätä ennen kaikkea, mikäli matkustajalla on mukanaan älypuhelin (jotka al-Shabaab kieltää hallinta-alueillaan), hallituksen symboleilla varustettuja dokumentteja tai muita tavaroita, jotka voi yhdistää viranomaisiin. Landinfo 28.6.2019, s. 10. 
Lifoksen raportin mukaan jokaisella, jota epäillään vakoilusta, on riski joutua al-Shabaabin vihamielisen kohtelun kohteeksi ja teloitetuksi. Lifos 3.7.2019, s. 65. Landinfon raportin mukaan ihmisillä, joilla on oikeita tai oletettuja yhteyksiä Somalian viranomaisiin, on syytä pelätä al-Shabaabin reaktioita, sillä heillä on riski tulla surmatuksi. Landinfon analyysin mukaan mahdollisuus kohdata al-Shabaab matkustettaessa kaupunkien ja muiden Somalian viranomaisten hallitsemien alueiden ulkopuolella on todellinen. Landinfo 28.6.2019, s. 10.
Landinfon raportin mukaan al-Shabaab ei estä tavallisten ihmisten matkustamista. Landinfo 28.6.2019, s. 9-10. Al-Shabaab kuitenkin valvoo ja rajoittaa siviilien liikkumista etenkin kun liikkuminen kohdistuu järjestön hallinta-alueelle tai sieltä pois. Amnesty International 20.3.2019, s. 7, 10. Al-Shabaab on epäluuloinen ns. muukalaisia kohtaan eli sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla ei ole perhe- tai asiakassuhteita alueelle, jonne tai jonka läpi he ovat matkustamassa. Sellaisten ihmisten saatetaan epäillä olevan vakoojia, ellei heillä ole mukana suosittelijaa kuten henkilöä al-Shabaabin kontrolloimalta paikkakunnalta, johon ollaan matkustamassa, tai al-Shabaabin jäsentä tai henkilöä, joka tuntee jonkun al-Shabaabista. Ongelmia al-Shabaabin tarkastuspisteillä voivat aiheuttaa myös länsimaalainen pukeutuminen tai käyttäytyminen. Landinfo 28.6.2019, s. 11. Lifoksen raportin mukaan al-Shabaabin hallinta-alueiden läpi matkustavien on pukeuduttava ja käyttäydyttävä al-Shabaabin sääntöjen mukaisesti. Lifos 3.7.2019, s. 65.
Al-Shabaabin kontrollin ja vaikutusvallan piirissä on laajoja alueita maaseudulla ja syrjäseuduilla. Somalian hallitusta tukevien joukkojen kontrolloimat kaupungit ovat erillisiä saarekkeita, joiden välisillä maaseutualueilla al-Shabaab kontrolloi teitä. UNSC 1.11.2019, s. 10; Lifos 3.7.2019; Landinfo 28.6.2019, s. 9. Al-Shabaab kykenee katkaisemaan pääteitä ja eristämään tehokkaasti hallituksen ja AMISOM:n kontrolloimat saarekkeet. UNSC 1.11.2019, s. 10. YK:n turvallisuusneuvosto raportoi heinäkuussa 2019, että al-Shabaab oli kuluneina kuukausina halvaannuttanut huoltoreitit merkittävimpiin kaupunkeihin sulkemalla päätiet hallituksen kontrolloimille alueille. Sen seurauksena järjestö onnistui keräämään lisätuloja lisäämällä kaupallisilta toimijoilta, julkiselta liikenteeltä ja humanitaarisilta toimijoilta keräämiään veroja. UNSC 15.7.2019, s. 12.
Ihmiset matkustavat Somaliassa maanteitse, vaikka se onkin riskialtista. Lifos 3.7.2019, s. 67; Landinfo 28.6.2019, s. 9.  Ihmiset punnitsevat matkustamisen tarvetta ja siihen sisältyviä riskejä eivätkä lähde matkustamaan ilman tietoa olosuhteista matkareitillä. Minibussilla matkustaminen on yleisin tapa matkustaa maanteitse Somaliassa. Landinfon raportin mukaan Mogadishussa on helppo tavoittaa bussien kuljettajia ja bussimatkoja järjestäviä tahoja. Saman raportin mukaan bussien reitit ovat joustavia ja bussilla on mahdollista matkustaa kaikkiin osiin Etelä- ja Keski-Somaliaa, myös al-Shabaabin vaikutusalueille. Ympäristö- ja turvallisuusolosuhteet saattavat kuitenkin väliaikaisesti rajoittaa pääsyä joillekin alueille. Bussinkuljettajat saavat tietoa olosuhteista matkareiteillä ja pyrkivät vähentämään matkustamiseen liittyviä riskejä valitsemalla matkareitin ja matkustusajan. Bussimatkojen hinnat vaihtelevat matkan pituuden mukaan joidenkin kymmenien dollarien välillä ja nousevat sadekaudella. Somaliassa tiet ovat yleisesti huonokuntoisia ja etenkin sadekaudella matkustaminen on hidasta. Landinfo 28.6.2019, s. 7-9.
Landinfon raportin mukaan turvallisin tapa matkustaa Somaliassa on lentää kohteeseen tai mahdollisimman lähelle kohdetta. Landinfo 28.6.2019, s. 6. Ne, joilla on tarve matkustaa maan sisällä ja varaa lentää, matkustavat mieluummin lentäen silloin kun matkakohteeseen on toimiva lentoyhteys. Lifos 3.7.2019, s. 67.

1. Millainen on ajankohtainen turvallisuustilanne matkareitillä maanteitse Mogadishusta Gedoon?
Matkareitti Mogadishusta Gedon maakuntaan kulkee Lower Shabellen ja Bayn maakuntien läpi. Lower Shabellen ja Bayn maakuntien alueella matkareitti kulkee päätietä pitkin Afgooyen, Wanla Weynen ja Buurhakaban kautta Baidoaan, mistä Gedon maakuntaan on mahdollista matkustaa läntistä reittiä Diinsoorin tai Qansax Dheeren kautta Baardheereen tai pohjoisempaa reittiä Berdaalen kautta Luuqiin tai Garbahaareyhin. Logistics Cluster 27.11.2018. Lähteiden perusteella hallintaolosuhteet vaihtelevat matkareitin varrella. Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 49.
Vaihtoehtoinen matkareitti Lower Shabellen ja Middle Juban maakuntien kautta Gedon maakuntaan kulkee suurelta osin al-Shabaabin hallinnassa ja vaikutuspiirissä olevien alueiden läpi. Political Geography Now 31.12.2019; UNSC 1.11.2019, s. 49; Logistics Cluster 27.11.2018.

Matkareitti Lower Shabellen ja Bayn maakuntien alueella
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen mukaan hallintaolosuhteet Mogadishun ja Baidoan välisellä maantiellä vaihtelevat. Wanla Weynen ja Buurhakaban kaupunkien välisellä tieosuudella Legon paikkakunta on al-Shabaabin hallinnassa ja päätie on al-Shabaabin vaikutuspiirissä Legon molemmin puolin. Afgooyen kaupunki, Wanla Weynen kaupunki ympäristöineen sekä Buurhakaban ja Baidoan kaupungit ovat Somalian hallitusta tukevien joukkojen hallinnassa. Muilta osin tie kulkee hallintaolosuhteiltaan epäselvien (mixed, lawless, or unclear control) alueiden läpi. Political Geography Now 31.12.2019.
Baidoan kaupunki sijaitsee vajaan 250 kilometrin päässä Mogadishusta. YLE:n uutislähteen mukaan maanteitse matkustaminen kaupunkien välillä on turvatonta, sillä tietä ja Baidoaa ympäröivää maaseutua hallitsee al-Shabaab. YLE / Lindström 14.3.2020.  Lifoksen haastatteleman kansainvälisen järjestön mukaan Mogadishun ja Baidoan välinen päätie on Somalian vaarallisin tieosuus. Useimmat, joilla on siihen mahdollisuus, valitsevat maanteitse matkustamisen sijaan kaupallisen lentomatkustamisen pääkaupungin ja Baidoan välillä. 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. YK:n turvallisuusneuvoston karttalähteen mukaan al-Shabaab kykenee keräämään veroja Mogadishun ja Baidoan välisellä tiellä lukuun ottamatta hallitusta tukevien joukkojen kontrolloimia kaupunkeja. UNSC 1.11.2019, s. 49.
Lifoksen raportin mukaan Lounais-Somalian osavaltiossa South West State. (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.
Lähteiden perusteella al-Shabaab on tehnyt räjähdeiskuja Somalian armeijan ylläpitämille tarkastuspisteille etenkin Afgooyessa ja sinne johtavilla teillä. ACLED 21.3.2020; Hiiraal Institute 2020. Joulukuussa 2019 yksi nainen sai surmansa ja kaksi muuta ihmistä haavoittui al-Shabaabin hyökkäyksessä Somalian armeijan tarkastuspisteelle Afgooyessa. Allgalgaduud Media 19.12.2019.  Myös Buurhakabassa raportoitiin heinäkuussa 2019 Somalian armeijan tarkastuspisteellä tapahtunut räjähdeisku, joka ei kuitenkan aiheuttanut uhreja. ACLED 21.3.2020. Wanla Weynessa kaupungin länsipuolella sijaitsevan tarkastuspisteen hallinnasta syntyi vakava yhteenotto turvallisuusjoukkojen keskuudessa kahden klaanin (Galjecel-ala) välille kesäkuussa 2019. Shabelle News 27.6.2019; Garowe Online 27.6.2019. Myös saman vuoden maaliskuussa kahden Gaal Jacel -klaanimilitiaan kuuluvan ryhmän välille puhkesi Wanla Weynessa yhteenottoja verotuloista, joita ne keräsivät tien käyttäjiltä. ACLED 21.3.2020.
Mogadishusta lähtevät kolme päätietä, mukaan lukien Mogadishusta Baidoaan johtava päätie, ovat erittäin haavoittuvia tienvarsipommi-iskuille, jotka kohdistuvat teillä liikkuviin sotilassaattueisiin. Al-Shabaab pyrkii estämään Somalian armeijan kuljetuksia pääteillä. Lifos 3.7.2019, s. 66. Lähteiden perusteella Somalian armeijan, AMISOM-joukkojen ja Lounais-Somalian osavaltion turvallisuusjoukkojen sotilassaattueet ja ajoneuvot ovat joutuneet al-Shabaabin hyökkäysten, väijytysten ja tienvarsipommien kohteeksi Mogadishun ja Baidoan välisellä päätiellä. Iskuja on raportoitu runsaasti etenkin kaupunkien kuten Afgooyen, Warmahanin, Wanla Weynen, Buuhakaban ja Baidoan läheisyydessä. ACLED 21.3.2020; Hiiraal Institute 2020; Mareeg.com 16.10.2019; Halbeeg News 23.6.2019; Allgalgaduud Media 22.6.2019; Allgalgaduud Media 21.6.2019.
Baidoan alueella al-Shabaabin on raportoitu hyökänneen myös ajoneuvoihin, joissa on salakuljetettu khatia tai muita kiellettyjä tuotteita. Maaliskuussa 2020 al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät khatia kuljettavan moottoripyörän kimppuun Mooda Moodassa Baidoan alueella ja haavoittivat kahta ihmistä. Samalla paikkakunnalla al-Shabaabin taistelijat polttivat khatia kuljettavan ajoneuvon lokakuussa 2019. Välikohtauksessa ei raportoitu kuolonuhreja tai loukkaantuneita. Myös joulukuussa 2019 al-Shabaab hyökkäsi khatia kuljettavan auton kimppuun Baidoassa, mitä seurasi taistelu al-Shabaabin ja paikalle sattuneiden Somalian armeijan sotilaiden kanssa. Helmikuussa 2020 al-Shabaab mestasi moottoripyörän kuljettajan kiellettyjen tuotteiden kuljettamisesta Hareeri Jiifissa Baidoan alueella. Marraskuussa 2019 al-Shabaabin taistelijat haavoittivat Walaqissa Baidoan alueella henkilöitä, jotka kuljettivat puuhiiltä Puuhiilikauppa on al-Shabaabille merkittävä tulonlähde. Hyökkäämällä puuhiilikauppiaiden kimppuun al-Shabaab pyrkii mahdollisesti häiritsemään muiden toimijoiden harjoittamaa puuhiilikauppaa ja vähentämään osavaltioiden siitä saamia verotuloja. (UNSC 1.11.2019, s. 42-44.)  aasikärryillä. ACLED 21.3.2019.
Maaseutualueet Baidoan ympärillä ovat al-Shabaabin kontrolloimia ja siksi epävakaita. Lifos 3.7.2019. Marraskuussa 2019 al-Shabaab surmasi minibussin kuljettajan Baidoassa. Syyskuussa 2019 al-Shabaab sieppasi paikallisen kansalaisjärjestön työntekijän Baidoassa pysäytettyään tämän auton. Saman vuoden helmikuussa siviiliajoneuvolla matkustaneet sotilaat ja siviilit joutuivat al-Shabaabin väijytykseen Gasartassa Baidoan alueella, minkä yhteydessä al-Shabaab surmasi ja haavoitti joitakin matkustajia. Huhtikuussa 2019 al-Shabaabin taistelijat avasivat tulen kohti autoa lähellä Lug-Habarin kylää Buurhakaban alueella surmaten auton kuljettajan. ACLED 21.3.2019.
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. Matkareitti Mogadishusta Gedon maakuntaan kulkee Mogadishun lähellä sijaitsevan Afgooyen kaupungin kautta, joka Lifoksen raportin mukaan on Etelä- ja Keski-Somalian aseellisen konfliktin pysyvää painopistealuetta, sillä kuljetusväylät pääkaupunkiin kulkevat sen kautta. Lifos 3.7.2019, s. 29. Erityisesti Afgooyessa ja sinne johtavilla teillä on raportoitu runsaasti teillä matkustaviin siviileihin kohdistuneita turvallisuusvälikohtauksia. ACLED 21.3.2019; Hiiraal Institute 2020. 
Tammikuussa al-Shabaab toteutti autopommi-iskun, jonka kohteena olivat Afgooyen ja Mogadishun välistä maantietä rakentavat turkkilaiset työntekijät. Räjähdyksessä sai surmansa neljä ihmistä ja loukkaantui parikymmentä ihmistä. Shabelle News 20.1.2020; Shabelle News 19.1.2019; Halbeeg News 19.1.2020; Halbeeg News 18.1.2020 Joulukuussa 2019 kolme matkustajaa loukkaantui, kun minibussi joutui oletettavasti al-Shabaabin väijytykseen Afgooyessa. Saman vuoden maaliskuussa Somalian armeijan sotilas haavoitti minibussin kuljettajaa ja matkustajia Afgooyessa. Vuoden 2020 tammikuussa sekä helmikuussa Somalian armeijan sotilaat avasivat tulen kohti julkista minibussia Ceelasha Biyahassa, joka sijaitsee Mogadishusta Afgooyeen johtavan tien varrella. Tammikuun välikohtauksessa haavoittui useita ihmisiä ja helmikuun välikohtauksessa minibussin kuljettaja sai surmansa ja siviilimatkustajia haavoittui. Samalla alueella Somalian armeijan joukot haavoittivat siviilejä elokuussa 2019 avatessaan tulen vilkkaassa risteyksessä. Niin ikään samalla alueella neljä siviiliä sai surmansa syyskuussa, kun oletettavasti al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät heidän ajoneuvoonsa. Huhtikuussa 2019 al-Shabaabin taistelijat surmasivat Afgooyessa neljä ihmistä, jotka matkustivat pienellä ajoneuvolla. Mogadishusta Afgooyeen johtavan tien varrella sijaitsevan Lafoolen lähellä al-Shabaabin taistelijat polttivat helmikuussa 2019 ainakin kolme kuorma-autoa, joiden lastina oli puuhiiltä. Välikohtauksessa sai surmansa kolme ihmistä. ACLED 21.3.2020.
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2. Onko Mogadishusta lentoyhteyksiä Gedon maakuntaan?
Lähteiden mukaan Mogadishusta on lentoyhteys Gedon maakuntaan Dolowin (DLW) kaupunkiin. African Express 26.3.2020; Landinfo 28.6.2019, 6. African Express -lentoyhtiö liikennöi verkkosivujensa mukaan lentoja Mogadishusta Dolowiin kerran viikossa. African Express 26.3.2020. Somalian sisäinen lento Mogadishusta maksaa 100-150 USD. Lifos 3.7.2019, s. 66; Landinfo 28.6.2019, s. 7. Käytettävissä olevista lähteistä ei löytynyt tietoa lentoyhteyksistä muille paikkakunnille Gedon maakunnassa. Maakunnan alueella on muitakin kiitoratoja, mutta kaikki eivät ole käytettävissä kaupallisille matkustajalennoille. Landinfo 28.6.2019, s. 6.
Mogadishusta on lentoyhteys Bayn maakuntaan Baidoan (BIB) kaupunkiin. Lifos 3.7.2019, s. 66; Landinfo 28.6.2019, s. 6; Jubba Airways [päiväämätön]. Jubba Airways -lentoyhtiö liikennöi verkkosivujensa mukaan lentoja Baidoaan kahdesti viikossa. Jubba Airways [päiväämätön].
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