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MAATIETOPALVELU
	Kyselylomake


MAAHANMUUTTOVIRASTO	MIGRATIONSVERKET	FINNISH IMMIGRATION SERVICE

WWW.MIGRI.FI

Maa / aihe:		SOMALIA
Somalia / Geledien tausta ja asema Afgoyessa, Mogadishussa ja Kismayossa
Somalia / Background and situation of the Geledi clan in Afgoye, Mogadishu and Kismayo

Kysely eriteltynä:
1. Minkälainen on geledeihin (erityisesti Geledi Aadaweyn Nuur-klaaniin) kuuluvien tausta ja asema Afgoyessa?
2. Minkälainen tausta ja asema geledeilla on Mogadishussa?
3. Minkälainen tausta ja asema geledeilla on Kismayossa?
4. Kohdistuuko geledeihin oikeudenloukkauksia klaanitaustan vuoksi Afgoyessa, Mogadishussa tai Kismayossa?
5. Onko Afgoyesta tulevien geledien mahdollista siirtyä maan sisällä esim. Mogadishuun tai Kismayoon?

1. What is the background and situation of the Geledi clan (especially the Aadaweyn Nuur subclan) in Afgoye?
2. What is the background and situation of the Geledi clan in Mogadishu?
3. What is the background and situation of the Geledi clan in Kismayo?
4. Are there reports about infringements towards the Geledis because of their clan background in Afgoye, Mogadishu or Kismayo?
5. Is it possible for the members of the Geledi clan coming from Afgoye to relocate internally for example to Mogadishu or Kismayo?

Kiirehtimisperuste:	kiireellinen
Vastauksen päiväys:	23.04.2020

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
1. Minkälainen on geledeihin (erityisesti Geledi Aadaweyn Nuur -klaaniin) kuuluvien tausta ja asema Afgoyessa?
Useiden lähteiden mukaan geledit ovat Rahanweyn-klaaniperheen Digil-haaraan kuuluva alaklaani. IRB 22.12.2014; Somalia CEWERU 2014, s. 48; OCHA 1.8.2002. Rahanweyn-klaaniperheen Digil- ja Mirifle-haarojen klaanit ovat paikallaan asuvia yhteisöjä, jotka harjoittavat maanviljelyä ja karjataloutta Shabelle- ja Jubba-jokien välisellä alueella. Digil- ja Mirifle-haarojen klaanit puhuvat af-maay -murretta, joka eroaa jalosukuisten paimentolaisklaanien käyttämästä somalin af-maxaa -murteesta, joka on Somalian virallinen kirjakieli. DDG / Menkhaus 2017, s. 8, 11-12; ACCORD / Gundel 15.5.2009.
Geledeja tutkineen antropologi Virginia Lulingin mukaan geledit eivät kuulu jalosukuisiin klaaniperheisiin, vaan eroavat niistä kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti. Geledien klaani ei ole syntyperältään yhtenäinen ryhmä vaan eri sukulinjojen (lineage groups) yhteenliittymä. Luling 1993. Geledi-klaani koostuu useista sukulinjoista, joista osa polveutuu vaaleaihoisemmista ja osa tummaihoisemmista ryhmistä. Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002. Siten Geledien klaaniin kuuluu sekä ihonväriltään vaaleampia että tummaihoisempia sukulinjoja. Landinfo 17.12.2009, s. 3; Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002; Luling 1993.
Käytettävissä olevista lähteistä ei löydy tietoa Aadaweyn Nuur -nimisestä alaklaanista. Lulingin mukaan yksi geledien sukulinjoista on nimeltään Adawiin. Saman lähteen mukaan Adawiin-sukulinjan jäsenet ovat ihonväriltään vaaleampia. Luling 1993.
Lähteiden mukaan Afgooyen kaupunki ja sen ympäristö on geledien perinteistä kotiseutualuetta. Landinfo 18.11.2013, s. 18; ACCORD 4.3.2009; IRB 6.5.1996. Afgooyen aluetta asuttavat myös useat muut klaanit kuten Hawiye-alaklaanit Wadcaan, Hintire, Gorgate, Shec ja Murosade sekä Jareer (bantu). Somalia CEWERU 2014, s. 52-53; DIS 25.7.2002. 
Erään päiväämättömän lähteen mukaan klaanit Geledi, Wadcaan, Wadalaan, Silcis, Murosade ja Habardigir muodostavat enemmistön Afgooyen kaupungin väestöstä. World Population Review [päiväämätön]. Vuonna 2014 julkaistun kirjoituksen mukaan Afgooyen alueella on kaksi pääklaania, jotka ovat Geledi ja Wadcaan. The Culture of Peace Initiative / Moment Green Media 8.10.2014. Myös Lulingin vuonna 1993 ilmestyneen artikkelin mukaan Afgooyen kaksi pääklaania ovat Geledi ja Wadcaan, mutta Afgooyen väkiluku kasvoi 1970- ja 1980-luvuilla niin paljon, että Geledi ja Wadcaan jäivät siellä vähemmistöklaaneiksi. Luling 1993. Lähteiden mukaan geledit ovat perinteisesti asuneet Afgooyessa kaupungin jakavan Shabelle-joen länsirannalla Wadcaan-klaanin asuttaessa joen itärantaa. The Culture of Peace Initiative / Moment Green Media 8.10.2014; Luling 1993. Geledit puhuvat eri murretta ja niiden kulttuuri on jossain määrin erilainen kuin paimentolaiselämäntapaa noudattavalla Wadcaan-klaanilla. Luling 1993.
1700-luvun puolivälissä nykyisen Afgooyen alueelle perustettiin Geledien sulttaanikunta, jota johtivat Geledi-sulttaanit. Sulttaanikunnan keskus sijaitsi Afgooyen kaupungissa. Sulttaanikunnan muodosti useiden klaanien liittouma, ja se hallitsi suurta osaa Shabelle- ja Jubba-jokien välisestä alueesta 1900-luvun alun Italian miehitykseen saakka. AWEPA 22.9.2015, s. 18; Mukhtar 2003, s. 28-29, xxviii. Lulingin mukaan kerran niin vaikutusvaltainen Geledi-klaani oli kuitenkin 1990-luvun alussa hyvin pieni toimija Somalian poliittisessa kentässä. Luling 1993.
Erään lähteen mukaan Geledi-klaanin jäseniä elää Lower Shabellen maakunnan alueella myös Awdheglen alueella. Alueen muita klaaneja ovat Garre ja Sheikhal. Vuonna 2014 julkaistun lähteen mukaan alueella ei ole raportoitu perinteisiä klaanikonflikteja, vaan alueella toimii klaaninvanhimpien neuvosto, joka sovittelee tehokkaasti alkamaisillaan olevia konflikteja. Somalia CEWERU 2014, s. 53. Vuonna 2009 valmistuneen maatietoselvityksen mukaan geledit ovat levittäytyneet Lower Shabellen alueella myös Markaan ja Qoryooleyhin, missä ne kuuluvat vähemmistöön. ACCORD 4.3.2009.

2. Minkälainen tausta ja asema geledeilla on Mogadishussa?
Danish Demining Groupin (DDG) raportin mukaan Rahanweyn-klaaniperheeseen kuuluvat Digil- ja Mirifle-haarojen alaklaanit, joihin myös geledit lukeutuvat, ovat Somaliassa yhteiskunnallisesti ja poliittisesti heikko ryhmä. Valtaklaanit kohtelevat Digil- ja Mirifle-klaaneja alaluokkana, ja Somaliassa esiintyy syrjiviä asenteita kyseisiä klaaniryhmiä kohtaan. Siten Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenillä on heikommat mahdollisuudet saada suojelua ja rajallisempi pääsy resursseihin. Digil- ja Mirifle-klaaneja on pidetty Somaliassa historiallisesti heikkona ja statukseltaan alhaisempana ryhmänä. Esimerkiksi vuosina 1991-1992 Darod- ja Hawiye-klaanien militiat valtasivat toistuvasti Digil- ja Mirifle-klaanien alueita. Digil- ja Mirifle-klaanit ovat myös köyhempi yhteiskunnallinen ryhmä. Useimmat nälänhädän uhrit vuosina 1991-1992 ja 2011 kuuluivat kyseiseen klaaniryhmään. DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 9, 11-12, 16-17, 36.
Iso-Britannian maahanmuuttoasioita käsittelevän valitustuomioistuimen (Immigration Appeal Tribunal) vuonna 2002 konsultoiman asiantuntijan Virginia Lulingin mukaan Geledi-klaani elää pääasiassa Afgooyessa ja Mogadishussa. Vuonna 2002 Luling uskoi, että geledit ovat erityisen haavoittuva ja vainon vaarassa oleva ryhmä. Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002.
Mogadishussa valtaa pitävä klaaniperhe on Hawiye, jonka alaklaaneista vaikutusvaltaisimpia ovat Abgal ja Habr Gedir. Landinfo 15.5.2018, s. 12; DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 17. Hawiye-klaanit muodostavat merkittävän osan Mogadishun väestöstä. Useimmat Somalian klaaneista ovat edustettuina pääkaupungissa. Landinfon tietojen mukaan Mogadishussa vähemmistöklaanien ja -ryhmien edustajat ovat mahdollisesti haavoittuvampia rikollisuudelle ja väkivallalle, mutta tiedossa ei ole viitteitä siitä, että vähemmistöklaaneihin kohdistuisi järjestelmällistä väkivaltaa pääkaupungissa. Landinfo 15.5.2018, s. 12-13. DDG:n raportin mukaan Mogadishussa vallitsee kuitenkin diskurssi, jonka mukaan pääkaupunki on Hawiye-klaanin kaupunki. DDG / Menkhaus 2017, s. 17.
DDG:n vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan suurin osa Mogadishusn IDP-väestöstä on Digil- ja Mirifle-klaanien jäseniä. DDG / Menkhaus 2017, s. 11-12. Joulukuussa 2019 julkaistun raportin mukaan Mogadishussa elää noin puoli miljoonaa maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä (internally displaced person, IDP), ja pääkaupunkiin saapuu päivittäin lisää aseellisen konfliktin ja ilmasto-olosuhteiden takia siirtymään joutuneita ihmisiä. Refugees International / Yarnell 2019, s. 4. DDG:n raportin mukaan IDP-leireillä ja slummeissa asuvia Digil- ja Mirifle-klaanien jäseniä kohdellaan alaluokkana. Alhaisemman statuksensa vuoksi IDP-asuinalueilla asuvat Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet ovat alttiimpia esimerkiksi al-Shabaabin rekrytoinnille. DDG / Menkhaus 2017, s. 2, 27, 30-31. 
Joissakin lähteissä geledit luokitellaan kuuluvaksi benadiri-ryhmään. Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002. Tutkijoiden keskuudessa on epäselvyyttä siitä, luokitellaanko geledit benadireiksi vai katsotaanko heidän kuuluvan Digil-klaaniryhmään. Landinfo 17.12.2009, s. 3. Geledeja tutkineen Lulingin mukaan geledeja voidaan pitää myös benadireina, sillä ryhmään kuuluu vaaleaihoisempia alaklaaneja, jotka polveutuvat Arabian niemimaalta Somaliaan tulleesta väestöstä. Landinfo 17.12.2009, s. 3; Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002. Kaikki saman alaklaanin jäsenet eivät kuitenkaan välttämättä ole keskenään yhtä vaaleaihoisia. Lulingin mukaan monista liittoutuneista sukulinjoista koostuvien Digil-klaanien keskuudessa on myös mahdollista kuulua samanaikaisesti kahteen klaaniin tai klaaniperheeseen (toisin kuin paimentolaisklaaneissa, jotka perustuvat yhteiseen syntyperään), koska yhteen klaaniin kuuluva ryhmä voidaan ottaa liittolaiseksi tai osaksi toista klaania. Landinfo 17.12.2009, s. 3.
Lulingin mukaan ulkopuoliset ryhmät, kuten Habr Gedir -klaani, joka on yksi Mogadishun valtaklaaneista, näkevät geledit usein yhtenä ryhmänä ja pitävät niitä kaikkia benadireina siitä huolimatta, että geledeihin kuuluu myös tummaihoisempia sukulinjoja. Lulingin mukaan ulkopuoliset ryhmät, kuten Habr Gedir, eivät katso benadirien olevan oikeita somaleita, vaan pitävät heitä outoina ja halveksittavina. Immigration Appeal Tribunal 11.12.2002. Norjan Landinfon vuonna 2005 haastatteleman asiantuntijan mukaan Reer Hamar -yhteisö, joka on mogadishulainen benadiri-ryhmä, tunnustaa geledit benadiri-ryhmään kuuluvaksi. Landinfo 17.12.2009, s. 3. 
Maatietopalvelun 16.9.2016 päivätyssä maatietovastauksessa ”Vähemmistöryhmien tilanne Mogadishussa” Benadirien tilanteesta Mogadishussa todetaan seuraavaa:
	”Benadiri on yhteisnimitys useille eri urbaaneille vähemmistöryhmille, jotka elävät eteläisen 	Somalian rannikkokaupungeissa kuten Mogadishussa, Merkassa ja Baraawessa.  Benadirit 	ovat Somalian rannikolla kauppaa käyneiden urbaanien yhteisöjen jälkeläisiä ja heidän 	etninen taustansa on sekoitus muun muassa somalialaista, arabitaustaista, persialaista, 	intialaista ja portugalilaista alkuperää.  Benadirit puhuvat somaliaa sekä somalian murteita.  	Benadirit toimivat enimmäkseen kauppiaina ja liikemiehinä ja ovat yleensä suhteellisen 	varakkaita.
	MRG:n (Minority Rights Group International) mukaan benadirit ovat Somaliassa 	haavoittuvassa asemassa ja kokevat syrjintää, mutta benadiri-väestön tilanne on parempi 	verrattuna monien muiden vähemmistöryhmien tilanteeseen Somaliassa.  1990-luvulla suurin 	osa Somalian benadiri-väestöstä pakeni Keniaan sisällissodan turvatonta tilannetta ja 	esimerkiksi Mogadishun Reer Hamar -ryhmän (joka on benadiri-ryhmä) edustajista arviolta 90 	% lähti kaupungista.  Somaliaan jäi muutamia tuhansia benadiri-vähemmistön edustajia.  	Benadirit osallistuvat poliittisesti eivätkä he ole täysin vailla vaikutusvaltaa.  Benadirit ovat 	harvoin enemmistöklaanien sorron kohteena eivätkä he ole samassa määrin taloudellisesti 	marginalisoituneita kuin monet muut vähemmistöryhmät Somaliassa.  Benadiri-vähemmistöjen 	jäsenet joutuvat kuitenkin maksamaan klaanimilitioille ja yksityisille militioille suojelurahaa ja 	oletetun varallisuutensa takia benadiri-ryhmien edustajiin voi kohdistua kiristystä 	klaanimilitioiden toimesta.  Lähteiden mukaan benadirit ovat Somaliassa al-Shabaabin ja 	radikaalien islamistien uskontoon perustuvan vainon kohteena. 
	Mogadishulaisia benadiri-ryhmiä ovat Reer Xamar / Reer Hamar sekä Shangaani, jotka 	asuvat etenkin Mogadishun vanhimmissa kaupunginosissa Xamar Weyne / Hamarweyne ja 	Shangaani.  Irlannin maatietoselvityksen tietojen mukaan Reer Hamar ei ole kuitenkaan valta-	asemassa Hamarweynessa, vaan kaupunginosan valtaklaani on Habr Gedir -alaklaani 	Suleiman.  Myös Bonderen kaupunginosassa asuu benadireja sekä muita vähemmistöryhmiä.  	Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan mukaan benadireja asuu kaikilla alueilla 	Mogadishussa.  Benadirit ovat todennäköisesti Mogadishun vanhimpia asukkaita, mutta heitä 	pidetään Somaliassa silti ulkomaalaisina.  Reer Hamar -ryhmä puhuu Mogadishussa omaa 	murretta (Af-Hamar).
	Vuonna 2012 Tanskan maahanmuuttovirasto raportoi, että benadirit elävät suhteellisen 	turvallisesti Mogadishussa. Raportin mukaan benadiri-väestö ei ole enää vaarassa joutua 	vainotuksi tai ihmisoikeusloukkausten uhriksi Mogadishussa.  Tanskan maahanmuuttoviraston 	ja Norjan Landinfon vuoden 2013 raportissa konsultoidun tahon mukaan benadirit ovat 	Mogadishussa hyväksikäytetty ja riistetty (exploited) vähemmistö, mutta eivät 	marginalisoitunut ryhmä. Samaisessa raportissa eräs toinen konsultoitu taho kuitenkin katsoo 	benadirien olevan marginalisoitunut ryhmä Mogadishussa.  Joitakin benadiri-vähemmistön 	jäseniä on keskeisissä asemissa Mogadishun alueen paikallishallinnossa.  Itävallan 	maatietopalvelun vuoden 2009 julkaisun mukaan benadirit eivät ole enää enemmistöklaanien 	väkivallan kohteena Mogadishussa, mikä ei kuitenkaan tarkoita etteikö benadiri-	vähemmistöön kohdistuisi yhteiskunnallista syrjintää.  Benadirit ovat onnistuneet luomaan 	yhteyksiä ja neuvottelusuhteita Mogadishun vaikutusvaltaisiin klaaneihin kuten Hawiye-	klaaniperheen Abgal- ja Habr Gedir -klaaneihin ja jotkut saavat osakseen jonkin tason 	suojelua esimerkiksi ryhmien välisten avioliittojen kautta.
	Mogadishu on tiettyjen benadiri-ryhmien (Reer Hamar ja Shangaani) kotikaupunki ja 	alkuperäistä asuinaluetta. Käytettävissä olevista lähteistä ei löydy tietoa siitä, eroaako 	Mogadishun ulkopuolelta kotoisin olevien benadirien tilanne kaupungissa Mogadishusta 	kotoisin olevan benadiri-väestön tilanteesta.” Maatietopalvelu 16.9.2016.

3. Minkälainen tausta ja asema geledeilla on Kismayossa?
DDG:n raportin mukaan Rahanweyn-klaaniperheeseen kuuluvat Digil- ja Mirifle-haarojen alaklaanit, joihin myös geledit lukeutuvat, ovat Somaliassa yhteiskunnallisesti ja poliittisesti heikko ryhmä. Valtaklaanit kohtelevat Digil- ja Mirifle-klaaneja alaluokkana, ja Somaliassa esiintyy syrjiviä asenteita kyseisiä klaaniryhmiä kohtaan. Siten Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenillä on heikommat mahdollisuudet saada suojelua ja rajallisempi pääsy resursseihin. Digil- ja Mirifle-klaaneja on pidetty Somaliassa historiallisesti heikkona ja statukseltaan alhaisempana ryhmänä. Esimerkiksi vuosina 1991-1992 Darood- ja Hawiye-klaanien militiat valtasivat toistuvasti Digil- ja Mirifle-klaanien alueita. Digil- ja Mirifle-klaanit ovat myös köyhempi yhteiskunnallinen ryhmä. Useimmat nälänhädän uhrit vuosina 1991-1992 ja 2011 kuuluivat kyseiseen klaaniryhmään. DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 9, 11-12, 16-17, 36.
Kismaayossa elää 30-40 alaklaania, mikä tekee siitä klaanirakenteeltaan yhden Somalian monimuotoisimmista kaupungeista. Peace Direct 2019, s. 5; Somalia CEWERU 2014, s. 41. Klaanien välillä esiintyy kilpailua poliittisesta ja taloudellisesta vallasta sekä resursseista, ja Kismaayossa esiintyy ajoittain klaanien välisiä konflikteja. Development Initiatives 2019, s. 21; Peace Direct 2019, s. 5; Somalia CEWERU 2014, s. 41. Klaanien väliset valtasuhteet ovat aiheuttaneet kaupungissa väkivaltaisia konflikteja viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Life & Peace Institute 2018, s. 15.
Kismaayossa elää Darod-, Dir-, Rahanweyn- (Digil ja Mirifle) ja Hawiye-klaaniperheiden alaklaaneja. Life & Peace Institute 2018, s. 15. Valtaa pitävä klaaniperhe on Darod, DDG / Menkhaus 2017, s. 1. jonka alaklaanit Marehan, Harti ja Absame ovat keskeisimpiä kilpailevia klaaneja kaupungissa Somalia CEWERU 2014, s. 41.. Kismayossa on myös vaikutusvaltaisia Hawiye-alaklaaneja. Muita klaaneja ovat Ogaden (Darod-alaklaani), Awramleh, Bajuni, Jareer (bantu) ja Rahanweyn. Development Intiatives 2019, s. 21.
Peace Direct -järjestön raportin mukaan Kismayo on suhteellisesti vakaampi kuin sitä ympäröivät alueet ja siellä esiintyy vähemmän väkivaltaisia konflikteja. Järjestön haastattelemien paikallisten asukkaiden mukaan Kismayon suhteellisen rauhallisuuden taustalla on klaanien valtatasapaino ja se, että kaupungissa ei ole yhtä selkeää valtaklaania. Lisäksi paikallinen hallintojärjestelmä huomioi raportin mukaan myös marginalisoituja klaaneja. Peace Direct 2018, s. 22, 24. DDG:n raportin mukaan Kismayossa vallitsee kuitenkin diskurssi, jonka mukaan Kismayo on nimenomaan Darod-klaaniperheen kaupunki. DDG / Menkhaus 2017, s. 17.
Käytettävissä olevista lähteistä ei löytynyt tarkkaa tietoa Geledi-klaanin asemasta Kismayossa. Erään lähteen mukaan vuonna 2004 Geledi- ja Gaaljeel-klaanien (Hawiye-alaklaani) välillä tapahtui sovittelua ja vallanjakoa Kismayossa klaanien välisten verikostojen sarjan seurauksena. Somalia CEWERU 2014, s. 44. Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan maatietoselvityksen mukaan geledeja elää Kismayon ja Baraawen välisellä alueella. IRB 22.12.2014.
DDG:n raportin mukaan useimmat köyhät Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet asuvat Kismayossa IDP-leireillä ja slummeissa. DDG / Menkhaus 2017, s. 30. Kismayossa elää 87 000 maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä 133 IDP-asuinalueella. UNHCR 9.4.2020; IOM 27.9.2019.  Vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan suurin osa Kismayossa elävistä maan sisäisesti siirtymään joutuneista kuuluu Digil- ja Mirifle-klaaneihin. Kaupungin IDP-leirit ovat ahtaita slummeja, missä asumukset ovat väliaikaisia tai huonokuntoisia. IDP-leireillä ja slummeissa asuvia Digil- ja Mirifle-klaanien jäseniä kohdellaan Kismayossa alaluokkana. Alhaisemman statuksensa vuoksi IDP-leireillä asuvat Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet ovat alttiimpia esimerkiksi al-Shabaabin rekrytoinnille. DDG / Menkhaus 2017, s. 2, 11-12, 27, 30, 36.

4. Kohdistuuko geledeihin oikeudenloukkauksia klaanitaustan vuoksi Afgoyessa, Mogadishussa tai Kismayossa?
Vastauksen kohdissa 1.-3. mainittujen tietojen lisäksi käytettävistä olevista lähteistä ei löytynyt tietoa geledeihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Somaliassa.

5. Onko Afgoyesta tulevien geledien mahdollista siirtyä maan sisällä esim. Mogadishuun tai Kismayoon?
DDG:n raportin mukaan klaanin jäsenyys määrittää sen, kenellä on oikeus asumiseen, mahdollisuus saada suojelua ja pääsy resursseihin Somalian suurimmissa kaupungeissa. DDG / Menkhaus 2017, s. 1. Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun Somaliaa koskevassa tiedonhankintamatkaraportissa todetaan klaanin jäsenyyden merkityksestä seuraavaa:
	”Klaanin merkitystä ei voi ylikorostaa Somaliassa. Se on keskeinen osa somalialaisen 	identiteettiä koko Somaliassa. Käytännössä valtiota ja julkisia palveluita ei ole ollut 	vuosikymmeniin, ja ainoa toimija mihin yksilö on voinut luottaa ja miltä saada tukea, on oma 	klaani. Klaaniyhteyksien ja -verkostojen avulla mahdollistuu pääsy erilaisiin palveluihin ja 	yhteiskunnallisiin valta-asemiin. Klaani on se toimija, joka auttaa ja jolta pyydetään apua silloin 	kun sille on tarvetta, myös turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kansalaisuus ja siihen 	sisältyvät oikeudet ovat käsitteinä vieraita somalialaisille. 
	Yleisesti ottaen kaikki tarvitsevat Somaliassa oman klaaninsa tukea. Klaani tarjoaa 	mahdollisuuden selvitä hengissä ja ratkoa elämiseen liittyviä ongelmia vaikeissa 	elinolosuhteissa. Tässä suhteessa klaani on positiivinen voima. Se on olennaisen tärkeä myös 	kotoutumisprosessissa, kun henkilö palaa pakolaisuudesta tai diasporasta takaisin 	kotimaahansa. Klaanijäsenyys on vastavuoroista ja jokaisen klaanin jäsenen edellytetään 	auttavan ja tukevan klaania ja sen jäseniä kaikin mahdollisin keinoin. Yhteisöllisyys on vahvaa 	ja sitovaa. Yksilöllisiä valintoja, jotka ovat ristiriidassa yhteisön omaksumien periaatteiden ja 	sääntöjen kanssa, on vaikea tehdä. Pelko yhteisön ulkopuolella joutumisesta on erittäin 	vakava uhka.” Migri / Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 18-19.
Samassa raportissa klaaniverkoston merkityksestä paluumuuttajille todetaan seuraavaa:
	”Vailla läheisiä perheenjäseniä tai muuta klaanin kautta muodostuvaa sosiaalista verkostoa 	olevan somalitaustaisen henkilön on vaikea palata Somaliaan. Henkilökohtaiset taloudelliset 	resurssit kompensoivat verkoston puutteita ja auttavat aloittamaan uuden elämän Somaliassa, 	koska paluumuuttaja voi varallisuutensa avulla ylläpitää itseään ja hankkia maksullisia turva- 	ja muita palveluita itselleen. Ilman verkostoa ja rahaa olevalle henkilölle paluu Somaliaan on 	vaikeaa, oli hän palaamassa vapaaehtoisesti tai pakolla. Paluuseen sisältyvien haasteiden 	vuoksi takaisin Somaliaan omasta tahdostaan muuttavat suunnittelevat paluutansa pitkään, 	jopa useita vuosia. Jotkut palanneista ovat perustaneet ravintoloita ja hotelleita.
	Henkilökohtainen verkosto on tärkeää muun muassa elinkeinotoiminnan ja työllistymisen 	kannalta. Työtilaisuudet ovat vähissä, ja niin paikallisille kuin ulkomailla pitkään oleskelleille 	työpaikan saaminen on hyvin vaikeaa. Tarjolla olevat työpaikat jakautuvat hyvin pitkälle 	klaaniverkostojen kautta. Myös yrityksen perustaminen edellyttää klaaniverkostoa, ja sen 	kautta avautuvia yhteyksiä yhteiskunnallisesti hyvissä asemissa oleviin ihmisiin. 		Klaaniverkoston merkitys on suuri kaikkialla Somaliassa, mutta erityisen suuri se on 	pääkaupungin ulkopuolella.” Migri / Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 22.

DDG:n raportin mukaan Digil- ja Mirifle-haaran klaanit, joihin myös geledit lukeutuvat, ovat Somaliassa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti heikko ryhmä, jota valtaklaanit kohtelevat alaluokkana. Siksi Digil- ja Mirilfle-klaaneilla on heikommat mahdollisuudet saada suojelua ja rajallisempi pääsy resursseihin. DDG:n raportin mukaan köyhemmät ja heikommat ryhmät, kuten Digil- ja Mirifle-klaanit sekä bantut, muodostavat suurimman osan IDP-väestöstä eteläisessä Somaliassa. Kyseiset ryhmät päätyvät muita ryhmiä todennäköisemmin asumaan IDP-leireille kaupunkeihin kuten Mogadishuun ja Kismayoon, missä ne muodostavat kasvavan osan kaupunkien väestöstä. DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 9, 16-17.
Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet, jotka joutuvat siirtymään maan sisäisesti perinteisten kotialueidensa ulkopuolelle, ovat DDG:n raportin mukaan haavoittuva ryhmä. Raportin mukaan paikallaan asuvilla ja maanviljelyä harjoittavilla yhteisöillä, kuten Digil- ja Mirifle-klaaneilla, on Somaliassa heikommat sosiaaliset tukiverkostot kuin paimentolaisklaaneilla, minkä vuoksi niillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia turvautua sukulaisten tai klaanin tukeen. Mahdollisia syitä tähän voivat olla maanviljelysyhteisöjen köyhyys ja vähäisemmät käytössä olevat resurssit, Digil- ja Mirifle-klaanien mahdollisesti heikompi sukulaisuusidentiteetti johtuen klaania yhdistävän yhteisen syntyperän puuttumisesta tai että maanviljelysyhteisöissä ei ole muodostunut samanlaisia yhteisöllisiä tukiverkostoja kuin paimentolaisyhteisöissä. Raportin mukaan Digil- ja Mirifle-klaanien identiteetti ja vastavuoroisuus perustuvat vahvasti kotipaikkakuntaan ja vähemmän klaaniin. Siten Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenillä on heikommat mahdollisuudet turvautua klaaninsa tukeen kotialueensa ulkopuolella. Raportin mukaan aihetta on kuitenkin tutkittu vain vähän, joten vähäisiin tietoihin on syytä suhtautua varauksella. DDG / Menkhaus 2017, s. 11-12.
Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 1995 tekemän maatietoselvityksen mukaan geledejä elää Somaliassa Shabelle- ja Jubba-jokien välisellä alueella. Selvityksen mukaan kuluneiden vuosikymmenien aikana on tapahtunut merkittävää väestön siirtymistä, joten geledejä saattaa elää myös klaanin perinteisten kotialueiden ulkopuolella. IRB 10.4.1995.
DDG:n vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet muodostavat suurimman osa Mogadishun ja Kismayon IDP-väestöstä. Mogadishussa ja Kismayossa paikallinen väestö leimaa kaupungeissa asuvat maan sisäisesti siirtymään joutuneet vieraiksi eikä pidä heitä kaupunkien varsinaisina asukkaina. Leimaaminen vieraaksi ei koske korkeamman statuksen klaaneja vaan pääasiassa Digil- ja Mirifle-klaaneja sekä somalibantuja. Heitä pidetään maan sisäisesti siirtyneinä, vaikka he olisivat asuneet kaupungissa yli vuosikymmenen. Maan sisäisesti siirtymään joutuneilla katsotaan olevan poliittiset oikeudet ja oikeudet resursseihin kotialueillaan, mutta ei isäntäkaupungissa, johon he ovat siirtyneet. IDP:ksi leimatuilla henkilöillä ei ole täysimääräisiä kansalaisoikeuksia tai poliittisia oikeuksia Mogadishussa tai Kismayossa. DDG / Menkhaus 2017, s. 16-17, 27-28.

Mogadishu
Landinfon raportin mukaan Mogadishu houkuttelee muuttajia eri klaaneista ja väestöryhmistä. Landinfo 15.5.2018, s. 13. Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun Somaliaa koskevassa tiedonhankintamatkaraportissa Mogadishuun asettumisesta todetaan seuraavaa:
	”Pääkaupungissa väestö on klaanitaustaltaan heterogeeninen. Minkä tahansa klaanin jäsen 	voi elää Mogadishussa, eikä klaanitausta sinänsä rajoita asettumista pääkaupunkiin. 	Käytännössä selviäminen ja elinkeinon hankkiminen pääkaupungin haastavissa olosuhteissa 	edellyttää kuitenkin toimivaa verkostoa - ellei henkilöllä ole riittävästi varallisuutta maksaa 	tarvittavista palveluista ja henkilökohtaisesta ylläpidostaan. Kaikki palvelut ovat maksullisia 	ja yleinen kustannustaso on erittäin korkea. Julkisia ilmaisia palveluita ei käytännössä ole. 	Monille kotitalouksille diasporan rahalähetykset ovat elintärkeä resurssi.” Migri / Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 22-23.

DDG:n raportin mukaan useimmat Keniasta Dadaabin pakolaisleiriltä Mogadishuun palaavat somalialaiset, joista merkittävä osa kuuluu Digil- ja Mirifle-klaaneihin, ovat haavoittuvaisia monin tavoin. Palaajilla on rajallisemmat oikeudet sekä heikommat mahdollisuudet saada suojelua kuin paikallisilla valtaklaaneilla. Heitä kohdellaan vieraina ja heidän mahdollisuutensa saada työtä tai hyödyntää resursseja ovat rajalliset. Palaajat etsivät yleensä asuinpaikkaa pääkaupungin IDP-leireiltä, missä heillä saattaa olla sukulaisia tai oman klaanin jäseniä tarjoamaan tukea ja turvaa. Pääkaupungin korkeiden vuokrien ja maan korkean hinnan vuoksi suurin osa palaajista päätyy asumaan IDP-asuinalueille, joita vuonna 2017 ilmestyneen raportin mukaan on Mogadishussa ja sen ympäristössä yli tuhat. IDP-asuinalueet sijaitsevat usein kaupungin ulkolaitamilla, missä ne ovat suojattomampia rikollisuutta ja al-Shabaabin toimintaa vastaan. DDG / Menkhaus 2017, s. 1-3, 27, 30-31, 36.
DDG:n raportissa todetaan, että monien somalialaisten näkemyksen mukaan Somaliassa kaupungit ja alueet kuuluvat yhdelle klaanille. Muut klaanit voivat elää siellä neuvotelluin ehdoin ja niillä on rajallinen pääsy valtaan ja resursseihin. Esimerkiksi Mogadishussa vallitsevan diskurssin mukaan pääkaupunki on Hawiye-klaaniperheen kaupunki. Digil- ja Mirifle-klaaneja pidetään Somaliassa poliittisesti heikkona ryhmänä, joten kyseisten klaanien edustajien osuuden lisääntyminen pääkaupungin väestössä kasvavan IDP-väestön myötä ei aiheuta merkittävää välitöntä uhkaa vallitseville valtasuhteille Mogadishun suurkaupungissa, missä valtaa pitää vaikutusvaltainen Hawiye-klaaniperhe. Silti Mogadishussakin jotkut poliitikot ovat ilmaisseet huolensa väestörakenteen muutoksen vaikutuksista paikallispolitiikkaan, ja kaupungissa on ehdotettu toimia IDP-väestön palauttamiseksi kotialueilleen. DDG:n raportin mukaan on mahdollista, että ryhmittymät valtaklaanien sisällä saattavat tulevaisuudessa vaatia pitkälti Digil- ja Mirifle-klaaneista sekä bantuista koostuvan IDP-väestön pakkohäätämistä takaisin kotialueilleen. DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 16-17, 27.

Kismayo
Kismayon kaupungissa on merkittävä IDP-väestö, joka koostuu Keniasta Dadaabin pakolaisleiriltä palanneista somalialaisista sekä kuivuutta ja aseellista konfliktia ympäröivältä maaseudulta kaupunkiin paenneista ihmisistä. Development Initiatives 2019, s. 7; Life & Peace Institute 2017, s. 16. Kismayoon kohdistuu väestöpainetta ja kaupungin väkiluku on kasvanut lyhyessä ajassa merkittävästi. Migri / Maatietopalvelu 5.10.2018, s. 21. Kaupunkia ja etenkin siellä asuvia nuoria vaivaa korkea työttömyys. Development Initiatives 2019, s. 7; Peace Direct 2019, s. 7. Poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset jännitteet uhkaavat kaupungin vakautta. Peace Direct 2019, s. 5.
DDG:n raportin mukaan useimmat Keniasta Dadaabin pakolaisleiriltä Kismayoon palaavat somalialaiset, joista merkittävä osa kuuluu Digil- ja Mirifle-klaaneihin, ovat haavoittuvaisia monin tavoin. Palaajilla on rajallisemmat oikeudet sekä heikommat mahdollisuudet saada suojelua kuin paikallisilla valtaklaaneilla. Heitä kohdellaan vieraina ja heidän mahdollisuutensa saada työtä tai hyödyntää resursseja ovat rajalliset. Raportin mukaan Dadaabista Kismayoon palaavat Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenet liittyvät kaupungin nykyisen Digil- ja Mirifle-väestön joukkoon IDP-leireille. Etenkin palaajat, joiden varat ovat ehtyneet, päätyvät Kismayon IDP-leireille. IDP-leirit sijaitsevat yleensä kaupungin ulkolaitamilla, missä ne ovat suojattomampia rikollisuutta ja al-Shabaabin toimintaa vastaan. DDG / Menkhaus 2017, s. 2, 27, 30.
DDG:n raportissa todetaan, että monien somalialaisten näkemyksen mukaan Somaliassa kaupungit ja alueet kuuluvat yhdelle klaanille. Muut klaanit voivat elää siellä neuvotelluin ehdoin ja niillä on rajallinen pääsy valtaan ja resursseihin. Esimerkiksi Kismayossa vallitsevan diskurssin mukaan kaupunki on Darod-klaaniperheen kaupunki. Digil- ja Mirifle-klaaneja pidetään Somaliassa poliittisesti heikkona ryhmänä, joten kyseisten klaanien edustajien osuuden lisääntyminen kaupungin väestössä kasvavan IDP-väestön myötä aiheuttaa vain vähän välitöntä uhkaa vallitseville valtasuhteille Kismayossa, missä valtaa pitää vaikutusvaltainen Darod-klaaniperhe. Dadaabista palaavat saattavat tulevaisuudessa kuitenkin muuttaa klaanirakennetta Kismayossa luoden tilanteen, jossa pääasiassa Digil- ja Mirifle-klaaneista sekä bantuista koostuvan IDP-väestön määrä ylittää valtaa pitävän Darod-klaaniperheen jäsenten lukumäärän kaupungissa. Tällöin Digil- ja Mirifle-klaanin poliittinen merkitys kaupungissa saattaisi kasvaa, mikä aiheuttaisi mahdollisesti jännitteitä. Kismayossa jotkut poliitikot ovat ilmaisseet huolensa väestörakenteen muutoksen vaikutuksista paikallispolitiikkaan, ja kaupungissa on ehdotettu toimia IDP-väestön palauttamiseksi kotialueilleen. DDG:n raportin mukaan on mahdollista, että ryhmittymät valtaklaanien sisällä saattavat tulevaisuudessa vaatia pitkälti Digil- ja Mirifle-klaaneista sekä bantuista koostuvan IDP-väestön pakkohäätämistä takaisin kotialueilleen. DDG / Menkhaus 2017, s. 1, 8, 16-17, 21, 27.

Baidoa
DDG:n raportin mukaan Baidoan kaupunki Bayn maakunnassa on vähiten ongelmallinen paluukohde Keniasta Dadaabin pakolaisleiriltä palaaville Digil- ja Mirifle-klaanien jäsenille. Baidoa on Digil- ja Mirifle-klaanien asuttama kaupunki, joten klaanien palaavia jäseniä kohdellaan siellä täysimääräisinä asukkaina eikä ulkopuolisina tai vieraina, joilla on rajalliset oikeudet. Baidoassa asumisen ja maan hinta on alhainen verrattuna Mogadishuun ja Kismayoon, joten palaajien on mahdollista ostaa maata tai vuokrata asunto. Kaupungissa on kuitenkin rajalliset työllistymis- ja opiskelumahdollisuudet. DDG / Menkhaus 2017, s. 3, 22, 31, 34. Maaliskuussa 2020 julkaistujen tietojen mukaan Baidoassa elää 377 145 maan sisäisesti siirtymään joutunutta ihmistä 483 IDP-asuinalueella. CCCM Cluster 12.3.2020.
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