Respons
Somalia: Maktforhold i Sør-Somalia
•

Hvilke områder er inntatt av myndighetene?

•

Hvor har al-Shabaab fortsatt makten?

•

Hvor stabile er maktforholdene?

Innledning

Muligheten til å innhente informasjon om maktforhold i Sør-Somalia er begrenset. Som
responsen viser, kan maktforhold også være skiftende, noe som betyr at informasjon raskt kan
bli utdatert. Dette legger naturlige begrensinger for muligheten til og hensiktsmessigheten av
å gi en detaljert og uttømmende oversikt over disse forholdene. Responsen gir derfor kun en
generell beskrivelse av maktforholdene.
Responsen fokuserer på henholdsvis somaliske myndigheter 1 og Harakat al-Shabaab alMujahideen (al-Shabaab), som utgjør hovedaktørene i den pågående maktkampen i SørSomalia. Myndighetene støttes av militære styrker fra Den afrikanske union (AMISOM).
AMISOM består av militære bakkestyrker fra Burundi, Djibouti, Etiopia,2 Kenya og Uganda,
og har mandat fra FN til å bruke «alle nødvendige midler» til å bekjempe
al-Shabaab og andre væpnede motstandsgrupper, og til å assistere somaliske myndigheter i å
utvide og befeste sin kontroll over somalisk territorium (UN Security Council 2016, s. 3-4).
Responsen bygger blant annet på informasjon innhentet under informasjonsinnhentingsreiser
til Mogadishu i januar 2016 og Belet Weyne by i februar 2015 (se referanselisten). Flere
kilder er anonymiserte av hensyn til deres arbeidssituasjon og/eller sikkerhet.

1

«Myndigheter» refererer til den internasjonalt anerkjente somaliske føderalregjeringen og dens underordnede
myndigheter. Begrepet er noe misvisende, da myndighetene har svært begrenset kapasitet.

2

Etiopia opererer også med nasjonale styrker utenfor AMISOM i Sør-Somalia (kilder B og D, møter i
Mogadishu januar 2016; kilde G, møte i Jijiga april 2016). Ifølge kilde B dreier det seg om flere tusen etiopiske
soldater.
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Myndighetsområder 3 og betydningen av AMISOM

Myndighetene er i liten grad i stand til å innta og forsvare områder uten AMISOM. 4 Dette ble
synliggjort senest i oktober 2016, da al-Shabaab angrep byene Afmadow i Nedre Juba og
Afgoye i Nedre Shabelle, og først ble slått tilbake da AMISOM-styrker kom
myndighetsstyrkene til unnsetning (Shabelle News 2016a & b). I september 2016 drev
al-Shabaab myndighetsstyrker ut av grensebyen El Wak i Gedo (Garowe Online 2016b). AlShabaab tok dermed kontroll over byen, før myndighetsstyrkene fikk hjelp av AMISOM til å
ta den tilbake (AFP 2016).
AMISOM sine operasjoner mot al-Shabaab er relativt godt beskrevet i media, men
informasjonen bør brukes med omhu. Nyhetsmeldinger viser ofte til at AMISOM inntar en
rekke områder i forbindelse med ulike operasjoner. Utviklingen visualiseres gjerne ved hjelp
av oversiktskart (se for eksempel BBC 2016b og van Linge 2016). Slike nyhetsmeldinger og
kart kan gi et misvisende bilde av den reelle situasjonen på bakken. AMISOM har cirka
22 000 soldater (UN Security Council 2016, s. 3) i et operasjonsområde på størrelse med
fastlandsnorge, 5 og kan derfor ikke opprettholde militær tilstedeværelse i ethvert område som
de går inn i. Militært nærvær i form av baser etableres først og fremst i og/eller ved større
byer, normalt distriktsbyer, samt i/ved enkelte strategisk viktige landsbyer. 6 Områder flest
passeres bare av AMISOM (kilde B, møte i Mogadishu januar 2016; AMISOM, møte i Belet
Weyne februar 2015). Dette betyr at myndighetsområder utgjør adskilte enklaver eller «øyer».
De fleste distriktsbyene i Sør-Somalia er i dag inntatt av myndighetene.
Den siste større AMISOM-offensiven mot al-Shabaab, «Operation Juba Corridor», fant sted i
juli 2015, og resulterte i at myndighetene inntok byene Bardhere og Dinsoor (AFP 2015). 7 I
likhet med tidligere AMISOM-offensiver, trakk al-Shabaab seg tilbake uten å yte særlig
motstand. I møte med Landinfo i januar 2016 beskrev kilde B tilbaketrekningen som svært
velkoordinert. Dette er en bevisst taktikk fra al-Shabaab sin side for å bevare hæren sin intakt
og dermed kunne kjempe når forholdene er mer gunstige for dem (AMISOM, møte i Belet
Weyne februar 2015). Jo flere områder AMISOM har inntatt, jo mer spredt har styrken blitt,
og jo lengre har forsyningslinjene deres blitt. Dette har gjort dem sårbare. Al-Shabaab utnytter
dette ved å angripe forsyningslinjer og mindre militære enheter (se for eksempel Anzalone

3

Myndighetsområder refererer til områder som myndighetene har inntatt.

4

Den somaliske hæren (Somali National Army – SNA) består i all hovedsak av klanmilitser, hvis lojalitet først
og fremst ligger hos klanen (McCormick 2016; WPR 2016). Antallet er svært usikkert. FNs generalsekretær (UN
Secretary-General 2015, s. 6) opplyste i september 2015 at SNA hadde cirka 16 000 registrerte soldater, men
ifølge FNs monitoreringsgruppe for Somalia (UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea 2015, s. 24) har
SNA systematisk overdrevet antallet soldater. Soldatene er generelt dårlig trent og dårlig utrustet (kilde B, møte i
Mogadishu januar 2016).
5

Sør-Somalia, her definert som de sørlige regionene til og med Mudug, har et areal på cirka 340 000 km2
(GeoNames u.å.). Fastlandsnorge utgjør 323 781 km2 (Kartverket 2016).

6

Hva som utgjør en by eller en landsby, er relativt. Distriktsby refererer her til byen som har gitt navn til
distriktet. Dette er normalt den største byen i distriktet.

7

Det er uklart når offensiven mot al-Shabaab fortsetter. Ifølge kilde B (møte i Mogadishu januar 2016) vil
offensiven trolig fortsette i retning byene Jamame og Jilib. Kilden underbygget dette ved å vise til at etiopiske
AMISOM-tropper i januar 2016 ble fløyet til Kismayo-området for å delta i offensiven (se også Hiiraan Online
2016). At offensiven så langt har uteblitt, underbygger at AMISOM har begrensede ressurser.
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2016, s. 14). Samtidig gjennomfører al-Shabaab også attentater og terrorangrep i
myndighetsområder mot personer og steder med bånd til myndighetene.
Sårbarheten til AMISOM ble for alvor synliggjort fra midten av 2015, da al-Shabaab stormet
tre AMISOM-baser ved henholdsvis landsbyene Lego i Bay, Janaale i Nedre Shabelle og El
Adde i Gedo. 8 Senest i juni 2016 ble en etiopisk base ved landsbyen Halgan langs hovedveien
mellom byene Belet Weyne og Bulo Burte i Hiran angrepet, men denne gangen ble alShabaab slått tilbake (Burke 2016b). Alle angrepene involverte flere hundre al-Shabaabkrigere (Burke 2016b; Maruf 2015; kilde B, møte i Mogadishu januar 2016). Angrepene
resulterte i at AMISOM ved enkelte senere anledninger har trukket seg ut av områder av frykt
for at de ikke vil kunne forsvare seg mot al-Shabaab-angrep. Etter angrepet ved Lego trakk
eksempelvis AMISOM seg tilbake fra deler av distriktsbyen Qoryoley (Goobjoog News 2015;
kilde H, e-post august 2015). Etter angrepet ved El Adde trakk AMISOM seg ut av
distriktsbyen Badhade (Garowe Online 2016a). I februar 2016 trakk AMISOM seg tilbake fra
deler av distrikts- og regionbyen Merka (Burke 2016a; kilde H, e-post februar 2016).
Områdene som AMISOM trakk seg ut av, ble umiddelbart overtatt av al-Shabaab. Både
Qoryoley og Merka ble raskt tatt tilbake av AMISOM, 9 men al-Shabaab har fortsatt makten i
Badhade (kilde H, e-poster august 2015, februar 2016 og oktober 2016).
Disse hendelsene viser ikke bare hvor avhengige myndighetene og SNA er av AMISOM, men
også at maktforhold kan endre seg i al-Shabaabs favør. Det er bred enighet blant Landinfos
kilder om at det er lite sannsynlig at al-Shabaab er i stand til å ta store byer som Mogadishu,
Kismayo, Baidoa og Belet Weyne. Al-Shabaab har begrensede ressurser, og det er risikabelt
for dem å samle angrepsstyrker. 10 Dette ble senest synliggjort i mars 2016, da USA bombet en
al-Shabaab-treningsleir ved landsbyen Raso i Hiran (Cooper 2016; McCormick 2016; Smith
& Ackerman 2016). 11 Ovennevnte hendelser viser også at al-Shabaab ikke er i stand til å
holde områder dersom AMISOM bestemmer seg for å innta disse.
AMISOM sitt mandat har siden opprettelsen blitt kontinuerlig forlenget, og til dels utvidet.
Inneværende mandat varer til 31. mai 2017 (UN Security Council 2016, s. 3). Det er ingenting
som tyder på at mandatet ikke vil bli forlenget. Det foreligger heller ingen konkrete
holdepunkter for at landene som i dag utgjør AMISOM, innstiller sine styrkebidrag.
Bidragslandene lufter imidlertid iblant denne muligheten. Senest i juni 2016 viste Uganda,
som har den største AMISOM-kontingenten, til at de vurderer å trekke ut soldatene sine innen
desember 2017 (BBC 2016a). Uttalelsen ble moderert allerede i juli 2016 (Osman 2016).
8

I juni 2015 nedkjempet al-Shabaab en burundisk AMISOM-base ved landsbyen Lego langs hovedveien mellom
distriktsbyene Bur Hakaba og Wanla Weyne (AFP 2015). I september 2015 stormet al-Shabaab en ugandisk
AMISOM-base ved landsbyen Janaale i Nedre Shabelle (Harar24 2015; Kalinaki 2016). I januar 2016 erobret alShabaab en kenyansk AMISOM-base ved landsbyen El Adde i Gedo (Gettleman 2016).
9

Al-Shabaab inntok deler av Merka by 5. februar 2016. De heiste flagget sitt og talte til befolkningen. 8. februar
tok AMISOM byen tilbake (kilde H, e-post februar 2016). Al-Shabaab inntok også midlertidig deler av Merka i
juli 2016, da AMISOM igjen trakk seg tilbake (Maruf & Olad 2016; Goobjoog News 2016; UN SecretaryGeneral 2016, s. 2).
10

Al-Shabaab sine styrker opererer hovedsakelig i mindre, mobile grupper, men samler seg i større enheter før
angrep (AMISOM og kilde B, møter i Belet Weyne februar 2015). Treningsleirene er midlertidige og mobile
(Smith & Ackerman 2016).
11

AMISOM har ikke et eget luftvåpen, men både Etiopia og Kenya benytter sine nasjonale luftvåpen mot alShabaab.
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Etter Landinfos forståelse er uttalelser om å trekke seg ut ofte et uttrykk for frustrasjon over
manglende finansiering fra vestlige giverland (se også Anyadike 2016).
I oktober trakk etiopiske styrker seg ut av en rekke områder, blant annet Halgan i Hiran og
Tiyeglow i Bakool, som al-Shabaab overtok umiddelbart (Aljazeera 2016; Radio Kulmiye
2016). Dette er ikke første gang at etiopiske styrker har trukket seg ut av områder.
Eksempelvis trakk de seg ut av Halgan også i august 2015 (Hiiraan Online 2015). Sett i
sammenheng med at det er erklært unntakstilstand i Etiopia, har den siste tids
tilbaketrekninger vakt bekymring for at Etiopia innstiller styrkebidraget sitt til AMISOM.
Etiopiske myndigheter benekter dette, og viser til at de bare trekker ut styrker som ikke er en
del av AMISOM (BBC 2016; Maruf 2016). 12 Da Landinfo gjennomførte en
informasjonsinnhentingsreise til Addis Ababa og Somaliregionen i Etiopia i april 2016,
understrekte kildene at Etiopia har en nasjonal sikkerhetsmessig interesse av å bekjempe alShabaab i Sør-Somalia (for eksempel kildene E, F og G).
Al-Shabaab-områder

Før AMISOM startet sine offensiver, var al-Shabaab i stor grad et byfenomen (Hansen 2013,
s. 89). Utenfor byene var al-Shabaab fraværende eller representert gjennom allierte
klanmilitser. Al-Shabaab har fortsatt makten i enkelte distriktsbyer, herunder Buale, Jilib og
Sakow i Midtre Juba, Badhade og Jamame i Nedre Juba, Sablale i Nedre Shabelle, Tiyeglow i
Bakool, El Dhere i Galgadud og Haradhere i Mudug. Al-Shabaab har også makten i enkelte
landsbyer, som for eksempel Bulo Haji i Nedre Juba (kilde H, e-post oktober 2016).
AMISOM har presset al-Shabaab ut av de fleste distriktsbyene i Sør-Somalia. Dette har
resultert i at al-Shabaab i større grad er til stede i rurale områder enn tidligere. En rekke kilder
viser til at al-Shabaab kan bevege seg relativt fritt i rurale områder og utøver innflytelse på
befolkningen (Williams & Hashi 2016, s. 30; Williams 2016; AMISOM og kilde A, møter i
Belet Weyne februar 2015). Dette betyr imidlertid ikke at al-Shabaab har makten i ethvert
område som myndighetene ikke har inntatt. I likhet med AMISOM, har også al-Shabaab et
begrenset antall medlemmer. 13 Al-Shabaabs makt varierer også avhengig av lokale
klanforhold, og enkelte klaner motsetter seg dem (kilde A, møte i Belet Weyne februar 2015;
kilde B, møte i Mogadishu januar 2016). I februar 2016 tvang eksempelvis Abgal-klanmilitser
al-Shabaab ut av en rekke områder i Midtre Shabelle (Barnes & Yusuf 2016). 14
Kildene som Landinfo møtte under informasjonsinnhentingsreisen til Mogadishu i januar
2016 og til Belet Weyne by i februar 2015, var samstemte i at al-Shabaab generelt har
tilstedeværelse rundt myndighetsområder og stor innflytelse langs hovedveier. Dette
underbygges av at al-Shabaab gjennomfører angrep mot myndighetsstyrker og deres allierte
langs veier og forstyrrer forsyninger og handel til myndighetsområder.

12

Se fotnote 2.

13

Størrelsen på al-Shabaabs hær er svært usikker. Kilde B (møte i Mogadishu januar 2016) anslo at hæren består
av mellom 5000 til 7000 krigere, inkludert allierte klanmilitser.
14

AMISOM og SNA inntok Adan Yabal by i april 2016 (AMISOM 2016).

Respons Somalia: Maktforhold i Sør-Somalia
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

10. NOVEMBER 2016

4

Oppsummering

De fleste distriktsbyene i Sør-Somalia er i dag inntatt av myndighetene. Myndighetsområdene
utgjør adskilte enklaver eller «øyer». Al-Shabaab har fortsatt makten i enkelte distriktsbyer,
men har i stor grad blitt presset ut i rurale områder. Myndighetene er avhengige av AMISOM
for å innta og holde områder. Al-Shabaab er ikke i stand til å holde områder dersom
AMISOM bestemmer seg for å innta disse, men AMISOM har et begrenset antall soldater og
er sårbare fordi soldatene er spredt utover et stort område, og forsyningslinjene er lange.
AMISOM har derfor ved enkelte anledninger trukket seg ut av områder. Områder som
AMISOM trekker seg ut fra, inntas umiddelbart av al-Shabaab. Al-Shabaab har imidlertid
også begrensede ressurser, og det er lite sannsynlig at al-Shabaab er i stand til å ta store byer
som Mogadishu, Kismayo, Baidoa og Belet Weyne. Det er ingen konkrete holdepunkter for at
AMISOMs mandat ikke blir forlenget, eller at noen av bidragslandene trekker ut styrkene
sine.

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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