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Kysely eriteltynä:
Markan tuvallisuustilanne, tarkastelujakso 1.6.-31.12.2019.
Erityisesti seuraavat näkökulmat huomioiden: 
- Aluehallinta
- Turvallisuusvälikohtausten määrä ja luonne 
- Millä tavoin turvallisuustilanne on kehittynyt edellisen tilannekatsauksen jälkeen? 
- Millaisia vaikutuksia turvallisuustilanteella on siviileihin? 
- Turvallisuusvälikohtauksista johtuva siviiliuhrien määrä (kuolleet, haavoittuneet, pakenemaan joutuneet)
- Kohdistuuko tiettyihin siviileihin korkeampi riski joutua kohdistetun ja/tai kohdistamattoman väkivallan kohteeksi? 
- Esiintyykö alueilla sellaista mielivaltaista väkivaltaa tai sellaisia sodankäynnin keinoja tai taktiikoita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan siviiliuhreja tai jotka kohdistuvat suoraan siviileihin? 
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Vastauksen päiväys:	16.03.2020

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:

Konfliktin osapuolet
Al-Shabaab
Somalian hallinnon turvallisuusjoukot
Somalian hallintoa tukevat ugandalaiset AMISOM-joukot Ugandalaiset AMISOM-joukot (African Union Mission in Somalia) on sijoitettu sektorille 1., joka kattaa Lower Shabellen ja Banadirin alueet. (AMISOM [päiväämätön].) ja yhdysvaltalaiset joukot
Paikalliset aseelliset klaanijoukot, etupäässä klaanit Biyamaal Klaanin nimi esiintyy lähteissä myös kirjoitusasuissa Biyomal, Biyomaal, Biymaal, Biyamal ja Biimaal. ja Habr Gedir Klaanin nimi esiintyy lähteissä myös kirjoitusasuissa Haber Gedir, Habar Gidir ja Habargidir.

Aluehallintatilanne
Somalian hallintaolosuhteita kuvaavan karttalähteen mukaan Markan (Merka, Merca, Marca) kaupunki on osittain Somalian hallintoa tukevien joukkojen ja osittain al-Shabaabin hallinnassa. Political Geography Now 31.12.2019. International Crisis Groupin raportin mukaan Markan kaupunki on nimellisesti Somalian hallituksen hallinnassa, mutta al-Shabaabilla on vahva läsnäolo kaupungissa ja se hallitsee kaupunkia ympäröiviä alueita. International Crisis Group 27.2.2019. Al-Shabaabin on raportoitu kontrolloivan myös liikennettä Markaan. Halbeeg News 22.10.2019. Uutislähteiden mukaan Somalian armeija valtasi Markan kaupungin elokuussa 2018 al-Shabaabilta, joka oli pitänyt kaupunkia hallussaan vuodesta 2016 lähtien. Halbeeg News 20.8.2018; Shabelle News 19.8.2018.
Kesäkuussa 2019 AMISOM-operaation tukemat Somalian armeijan Danaab-erikoisjoukot ottivat turvallisuusoperaation yhteydessä haltuunsa Ceel Salinin alueen lähellä Markan kaupunkia. Alue oli aiemmin al-Shabaabin hallinnassa, mutta järjestö vetäytyi alueelta lyhyen tulitaistelun jälkeen. Al-Shabaabin vetäydyttyä erikoisjoukot purkivat alueelle jätettyjä ansamiinoja ja muita räjähteitä. Halbeeg News 22.6.2019; Garowe Online 24.6.2019. Ceel Salinin kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Markan kaupungin pohjoispuolella. Radio Mogadishu / BBC Monitoring Africa 22.6.2019.

Sodankäynnin keinot, taktiikat ja taistelualueet
Markan turvallisuustilanteeseen vaikuttavat aseellinen konflikti Somalian hallituksen ja al-Shabaabin välillä sekä klaanikonflikti Biyamaal- ja Habr Gedir -klaanien välillä. Lifos 3.7.2019, s. 28. Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti Markassa aseellisia hyökkäyksiä ja erilaisia räjähdeiskuja Somalian armeijan joukkoja vastaan. Markassa esiintyi al-Shabaabin ja Somalian armeijan välisiä aseellisia välikohtauksia ja taisteluita, joissa menehtyi ja loukkaantui osapuolten taistelijoita. ACLED 29.2.2020.
Tarkastelujakson aikana al-Shabaab toteutti useita hyökkäyksiä Markan kaupungin lähellä sijaitsevaan Ceel Salinin Kylän nimi esiintyy lähteissä myös muodoissa el-Salini ja Ceel Saliini.  tukikohtaan, jonka Somalian armeijan erikoisjoukot ottivat haltuunsa al-Shabaabilta kesäkuussa 2019. ACLED 29.2.2020; Shabelle News 16.11.2019; Mareeg.com 2.10.2019; Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019; Allgalgaduud Media 18.8.2019; Halbeeg News 18.8.2019; Shabelle News 24.7.2019. Ceel Salinin kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Markan kaupungin pohjoispuolella. Radio Mogadishu / BBC Monitoring Africa 22.6.2019. Somalian armeijan komentajien mukaan Somalian armeijan joukot Ceel Salinin tukikohdassa ovat haavoittuvia al-Shabaabin iskuille, sillä hyökkäyksen sattuessa tukijoukoille ja lisävahvistuksille ei ole varmistettuja reittejä al-Shabaabin ollessa vahvasti läsnä joka puolella. SA-News 2.10.2019. Ceel Salinissa raportoitiin al-Shabaabin ja Somalian armeijan välisiä yhteenottoja ja taisteluita vuoden 2019 heinäkuussa, Shabelle News 24.7.2019. elokuussa, Allgalgaduud Media 18.8.2019; Halbeeg News 18.8.2019. syyskuussa, ACLED 29.2.2020; Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019. lokakuussa Mareeg.com 2.10.2019. ja marraskuussa ACLED 29.2.2020; Shabelle News 16.11.2019.. Lähteiden perusteella merkittävin isku tapahtui syyskuussa, jolloin al-Shabaab hyökkäsi Ceel Salinin kylässä sijaitsevaan tukikohtaan räjäyttämällä ensin autopommin tukikohdan portilla. Hyökkäystä seuranneissa kiivaissa taisteluissa sai surmansa Somalian armeijan mukaan kahdeksan sotilasta ja al-Shabaabin mukaan yli 20 sotilasta. Al-Shabaabin ja paikallisten asukkaiden mukaan järjestö onnistui ottamaan tukikohdan hetkeksi hallintaansa ja varastamaan sieltä ajoneuvoja, aseita ja ammuksia. Halbeeg News 22.9.2019; Shabelle News 22.9.2019; MEM 22.9.2019; Reuters 22.9.2019. Lokakuussa al-Shabaab ampui 40 rakettia Ceel Salinin tukikohtaan, minkä seurauksena ainakin seitsemän sotilasta sai surmansa. Mareeg.com 2.10.2019.
Lokakuussa 2019 Somalian armeijan sotilaita kuljettava vene 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. Sotilaita kuljettava vene oli matkalla Mogadishusta Markaan. Uutislähteen mukaan Somalian armeija on käyttänyt vesireittiä Markaan, sillä maantieyhteys kaupunkiin on riskialtis al-Shabaabin aiheuttaman uhan vuoksi. Halbeeg News 22.10.2019.
Karttalähteen perusteella al-Shabaab kykeni tarkastelujakson aikana toteuttamaan hyökkäyksiä ja räjähdeiskuja Somalian armeijaa vastaan myös Markan kaupungin keskusta-alueella. Esimerkiksi syyskuussa 2019 al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen Markaan eri suunnista. Al-Shabaabin mukaan järjestö tunkeutui kaupungin sisälle, missä käytiin taiteluita. Al-Shabab ilmoitti surmanneensa seitsemän Somalian armeijan sotilasta ja haavoittaneensa 15 sotilasta. Hiiraal Institute 2020.
Lifoksen raportin mukaan Markan asukkaat ovat jääneet loukkuun Somalian hallituksen joukkojen ja al-Shabaabin joukkojen väliin molempien osapuolten suorittaessa vuoroin hyökkäyksiä kaupungissa ja vuoroin vetäytyessä. Markan asukkaiden elinolosuhteet ovat käyneet hyvin haastaviksi, sillä konfliktin osapuolet syyttävät monia asukkaita vakoilusta vastapuolen hyväksi. Raportin mukaan Somalian hallituksen joukot ovat surmanneet siviilejä kostoksi takaisin valtaamissaan kylissä ja kaupungeissa kuten Markassa. Lifos 3.7.2019, s. 22, 28, 41.
Medialähteen mukaan al-Shabaab pyrkii käyttämään lapsia ja naisia toteuttaakseen iskujaan esimerkiksi Markassa. Radio Mogadishu / BBC Monitoring Africa 9.7.2019. Markassa asuvan naisaktivistin mukaan al-Shabaabiin kuuluvat naiset salakuljettavat erityisesti käsikranaatteja ja muita pienempiä koottavia osia, joita käytetään iskujen toteuttamiseen. International Crisis Group 27.6.2019. Heinäkuussa 2019 Somalian armeija pysäytti Markassa tarkastuspisteellä kaksi miestä ja kaksi naista (joista toinen oli raskaana), jotka yrittivät salakuljettaa räjähdettä maissisäkissä. ACLED 29.2.2020; Radio Mogadishu / BBC Monitoring Africa 9.7.2019. Samassa kuussa räjähdettä kantavan aasin omistaja jäi kiinni Markassa epäiltynä yhteyksistä al-Shabaabiin. ACLED 29.2.2020.
Markassa on ollut käynnissä Biyamaalin ja Habr Gedirin välinen klaanikonflikti Biyamaalin ja Habr Gedirin välistä klaanikonfliktia Markassa käsitellään tarkemmin Maatietopalvelun 8.2.2019 päivätyssä kyselyvastauksessa “Biimaal- ja Habr Gedir -klaanien välinen kiista, Markan turvallisuustilanne, Biimaal-klaanin asema”. (Maatietopalvelu 8.2.2019.) 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 Markan kaupungissa tai Markan piirikunnan alueella ei raportoitu tarkastelujakson aikana Biyamaal- ja Habr Gedir -klaanien välisiä turvallisuusvälikohtauksia. ACLED 29.2.2020.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan yhdysvaltalaisten joukkojen ilmavoimat toteuttivat tarkastelujakson aikana kaksi al-Shabaabin joukkoihin kohdistettua ilmaiskua Markan piirikunnan alueella. ACLED 29.2.2020. Ilmaiskut tehtiin lennokeilla elokuussa Janaalen paikkakunnalle ACLED 29.2.2020; SA-News 16.8.2019. ja joulukuussa Danow’n paikkakunnalle, joka on al-Shabaabin tukialuetta ACLED 29.2.2020.. Ilmaiskuissa ei raportoitu siviiliuhreja surmansa saaneiden al-Shabaabin jäsenten lisäksi. ACLED 29.2.2020; SA-News 16.8.2019. Lifoksen raportin mukaan al-Shabaab kykenee toipumaan sitä vastaan tehdyistä ilmaiskuista suhteellisen nopeasti. Lifos 3.7.2019, s. 28. Markan kaupungissa ei raportoitu ilmaiskuja tarkastelujakson aikana. ACLED 29.2.2020.

Turvallisuusvälikohtausten määrä
ACLED-konfliktitietokannan (Armed Conflict Location & Event Data Project ACLED-tutkimuslaitos kerää ja analysoi poliittiseen väkivaltaan liittyvää tietoa kehittyvissä maissa.) mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Markan kaupungissa raportoitiin 38 turvallisuusvälikohtausta Turvallisuusvälikohtauksiin on laskettu ACLED-konfliktitietokantaan kirjatut välikohtaukset, joiden sijainniksi on kirjattu Markan piirikunnan (Admin2: Marka) sisällä Markan paikkakunta (location: Marka)., joissa sai surmansa 88 ihmistä. Väkivalta kohdistui siviileihin neljässä turvallisuusvälikohtauksessa, joissa raportoitiin neljä kuolonuhria. ACLED 29.2.2020.
26 turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli al-Shabaab, joka oli vastuussa suurimmasta osasta (68 %) Markan kaupungissa raportoituja turvallisuusvälikohtauksia. Al-Shabaab kävi Markassa taisteluita ja toteutti räjähdeiskuja Somalian armeijaa vastaan. Somalian armeija oli päätoimijana kuudessa turvallisuusvälikohtauksessa, jotka olivat pääasiassa taisteluita al-Shabaabia vastaan. Yhdessä turvallisuusvälikohtauksessa päätoimijana oli yksityiset turvallisuusjoukot. Kyseessä oli siviileihin kohdistunut aseellinen hyökkäys. Viidessä turvallisuusvälikohtauksessa, jotka koostuivat kahdesta siviileihin kohdistuneesta ja kolmesta Somalian armeijaan kohdistuneesta räjähdeiskusta, tekijänä oli tuntematon aseellinen ryhmä. ACLED 29.2.2020.

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 vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Markan kaupungissa raportoitiin 38 turvallisuusvälikohtausta, joissa sai surmansa 88 ihmistä. Väkivalta kohdistui suoraan siviileihin neljässä Siviileihin kohdistuneisiin turvallisuusvälikohtauksiin on laskettu ACLED-konfliktitietokantaan kirjatut violence against civilians -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset sekä siviileihin kohdistuneet explosions/remote violence -tyyppiset turvallisuusvälikohtaukset. turvallisuusvälikohtauksessa, joissa raportoitiin neljä kuolonuhria. ACLED 29.2.2020. Lisäksi siviilejä on lähteiden perusteella menehtynyt myös muun tyyppisissä turvallisuusvälikohtauksissa sivullisina uhreina. ACLED 29.2.2020; Shabelle News / BBC Monitoring Africa 25.7.2019. ACLED-konfliktitietokantaan ei ole kirjattu numeerista tietoa turvallisuusvälikohtauksissa loukkaantuneiden lukumäärästä. ACLED 10.4.2019a; ACLED 10.4.2019b. Erään arvion mukaan Markan kaupungin väkiluku on 230 100. Worldometer 2019.
ACLED-konfliktitietokannan mukaan siviileihin kohdistuneet turvallisuusvälikohtaukset Markassa koostuivat kahdesta tuntemattoman aseellisen ryhmän toteuttamasta räjähdeiskusta, al-Shabaabin aseellisesta hyökkäyksestä sekä yksityisten turvallisuusjoukkojen aseellisesta hyökkäyksestä. ACLED 29.2.2020. 
Syyskuussa 2019 kranaatti-isku surmasi kaksi siviiliä Markassa. ACLED 29.2.2020; VoA 15.9.2019. ACLED-konfliktitietokannan mukaan iskun toteutti tuntematon aseellinen ryhmä, ACLED 29.2.2020. mutta uutislähteen mukaan al-Shabaab ampui kranaatteja Markan kaupunkiin, minkä seurauksena kaksi siviiliä sai surmansa VoA 15.9.2019.. Uutislähteen mukaan al-Shabaabin kranaatti-iskun kohteena oli Somalian pääministeri, joka oli samaan aikaan vierailulla kaupungissa. VoA 15.9.2019. ACLED:n mukaan pääministeri joutui Markassa tuntemattoman tahon toteuttaman räjähde-iskun kohteeksi, mutta selvisi siitä loukkaantumatta. ACLED 29.2.2020. Samassa kuussa al-Shabaabin taistelijat ampuivat kuoliaaksi koraanikoulun opettajan Markassa. Teon motiivi ei ole tiedossa. Marraskuussa Markan kuvernöörin turvamies surmasi ampumalla siviilin, joka oli ehdolla vaaleissa. ACLED 29.2.2020.
Somalian hallituksen joukkojen välinen aseellinen yhteenotto Markassa heinäkuussa 2019 aiheutti sivullisia siviiliuhreja. ACLED 29.2.2020; Shabelle News / BBC Monitoring Africa 25.7.2019. Somalian armeijan sotilaat ottivat yhteen tiedusteluosaston joukkojen kanssa keskellä Markan kaupunkia khat-huumeesta johtuvan kiistan takia, ACLED 29.2.2020; Shabelle News / BBC Monitoring Africa 25.7.2019. minkä seurauksena ainakin kuusi sotilasta ja neljä siviiliä sai surmansa Shabelle News / BBC Monitoring Africa 25.7.2019..

Maan sisäisesti siirtymään joutuneet
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 9000 ihmistä joutui jättämään kotinsa Markan piirikunnassa. Heistä 8000 joutui siirtymään konfliktin tai turvattomuuden takia. 500 ihmistä joutui siirtymään kuivuuteen liittyvien syiden takia ja 70 ihmistä tulvien takia. UNHCR / PRMN 2019.
Markan piirikunnassa kotinsa jättämään joutuneista suurin osa (8000) siirtyi maan sisäisesti pääkaupunkiin Benadirin alueelle. 1000 ihmistä siirtyi Lower Shabellen maakunnan sisällä. Konfliktin tai turvattomuuden takia siirtymään joutuneista valtaosa siirtyi Benadirin alueelle. UNHCR / PRMN 2019.
UNHCR:n tietojen mukaan vuoden 2019 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana Markan piirikuntaan ei saapunut piirikunnan rajojen ulkopuolelta maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä 600 piirikunnan sisällä siirtymään joutuneen lisäksi. UNHCR / PRMN 2019.
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