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Tässä koosteessa tuodaan esiin merkittävimpiä Somalian turvallisuusolosuhteisiin 1.7.2020 31.12.2020 välisenä aikana vaikuttaneita tapahtumia. Listaus ei ole kattava. Jos yksittäisestä
tapahtumasta ei ole mainintaa tässä koosteessa, se ei tarkoita sitä, ettei sitä ole voinut
tapahtua.
Koosteen keskeisimpinä lähteinä ovat olleet somalialaiset englanninkieliset uutiskanavat
kuten mm. Halbeeg News, Shabelle News, Radio Dalsan, Garowe Online, Goobjoog News,
Hiiraan Online, Mareeg.com, Somali Dispatch ja Somali Guardian. Lähteinä on lisäksi käytetty
Strategic Intelligence tutkimuslaitosta sekä kansainvälisiä uutistoimistoja.
Toimittajien työskentelyolosuhteet Somaliassa ovat vaikeat ja vaaralliset. Etenkin islamistisen
terroristijärjestö al-Shabaabin alueilta raportointi on hankalaa ja vaarallista, eikä kaikista
tapahtumista ole välttämättä saatavilla varmennettua tietoa. Lisäksi monista turvallisuuteen
vaikuttavista välikohtauksista saatavat tiedot ovat puutteellisia tai konfliktiin osallistuvan
osapuolen ilmoittamia. Aseellisten yhteenottojen vaikutuksista ja niissä menehtyneiden tai
haavoittuneiden lukumääristä ei usein ole saatavilla tarkkoja tietoja, tai niiden määristä on eri
lähteissä ristiriitaista tietoa.
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Yleistä
•

2.10.2020. Somalian liittovaltion hallitus ja osavaltiot pääsivät lokakuun alussa
yhteisymmärrykseen vaaliaikataulusta. Sovitun suunnitelman mukaisesti vaalit tullaan
järjestämään aiempaan tapaan klaanikiintiöihin tukeutuen. Parlamenttivaalit
pidetään 1.-27.12.2020, jonka jälkeen uusi parlamentti valitsee 8.2.2021 presidentin.
Parlamentin alahuone (House of People) valitaan klaaninvanhimpien toimesta 10.27.12.2020. Parlamentin ylähuone, eli senaatti valitaan hieman aiemmin 1.-10.12.2020.
Parlamentin alahuoneen edustajien kokonaismäärä on 275, ja se on jyvitetty
osavaltioittain seuraavasti: Puntmaa 37 edustajaa; Jubamaa 43 edustajaa; LounaisSomalia 69 edustajaa; Galmudug 37 edustajaa ja Hirshabelle 38 edustajaa.
Parlamentin ylä- ja alahuoneessa on 30 % naiskiintiö.1

•

5.12.2020. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti joulukuun alussa, että
Yhdysvallat vetää tammikuun alussa kaikki Somaliassa olevat joukkonsa pois maasta.
Somaliassa on tällä hetkellä n. 700 amerikkalaissotilasta. Joukot on määrä siirtää
Keniasa ja Djiboutissa sijaitseviin tukikohtiin, mistä käsin niiden on tarkoitus jatkaa
väkivaltaisten ääriainesten vastaista taistelua.2

Turvallisuusvälikohtaukset maakunnittain
1. Jubamaa: Lower Jubba; Middle Jubba ja Gedo
•

6.10.2020. Al-Shabaabin on raportoitu nimittäneen perinteisiä klaaninvanhimpia sen
valvomilla alueilla Somalian etelä- ja keskiosissa. Viimeisimpänä al-Shabaab nimitti
Sade-klaanille uuden sulttaanin Juba-maakuntien alueella. Klaaninvanhimpien on
määrä valita Somalian uusi parlamentti loppuvuoden aikana. Al-Shabaabin uuden
politiikan merkityksestä parlamenttivaalien kannalta ole toistaiseksi tietoa.3

•

3.12.2020. Jubamaan presidentti Ahmed Madobe antoi joulukuun alussa lausunnon,
jonka mukaan liittovaltion joukkojen läsnäolo Gedon maakunnan alueella vaarantaa
alueen yleisen vakauden. Hänen mukaansa joukot ovat syyllistyneet useissa
kaupungeissa väestön ryöstelyihin. Hän ei kuitenkaan esittänyt mitään todisteita
väitteidensä tueksi. Liittovaltion hallinto on puolestaan syyttänyt Madoben hallintoa
vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita alueella tapahtui ennen kuin liittovaltion joukot
saapuivat alueelle ja ajoivat Jubamaan turvallisuusjoukot pois Gedon maakunnan
keskeisimmistä kaupungeista. Viimeisten parin viikon aikana Somalian vaalijärjestelyissä
on ilmennyt pattitilanne. Jubamaan presidentti Madobe ilmoitti, että Jubamaa tulee
nimittämään oman vaalikomission.4

•

6.12.2020. Jubamaan hallinto ilmoitti joulukuun alussa, että Gedon maakunnassa ei
tulla järjestämään vaaleja, ellei liittovaltio vedä alueella olevia joukkoja pois.
Jubamaan presidentin Ahmed Madoben mukaan joukkojen vetäminen oli
ennakkoehto vaalien järjestämiseksi ja asiasta oli sovittu liittovaltion kanssa syyskuussa.5

The East African 2.10.2020.
Somali Dispatch 5.12.2020.
3 Somali Dispatch 6.10.2020.
4 Somali Guardian 3.12.2020.
5 HIiraan Online 6.12.2020.
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•

17.12.2020. Kenia siirsi joulukuun puolivälissä satoja sotilaita Somalian vastaiselle rajalle.
Armeijan sotilaita ja puolisotilaallisia joukkoja toimitettiin Manderan kaupunkiin.
Joukkojen
siirrot
johtuivat
maiden
välien
kiristymistä.
Somalia
katkaisi
diplomaattisuuhteet maiden väliltä, ja kutsui diplomaattinsa pois Keniasta ja karkotti
samalla kenialaiset diplomaatit pois Somaliasta.6

•

22.12.2020.
Kenia
ja
Somalia
palauttivat
joulukuun
puolivälin
jälkeen
diplomaattisuhteet. Somalian ja Kenian presidentit neuvottelivat Djiboutissa
järjestettävän IGAD-kokouksen yhteydessä. Muut IGAD-jäsenvaltiot painostuvat
Somaliaa sopimaan maiden välillä olevan kiistan rauhanomaisesti. Somalia on
syyttänyt Keniaa maan sisäisiin asioihin puuttumisesta ja pyrkimyksistä vaikuttaa tulossa
oleviin vaaleihin Jubamaan osavaltiossa. Kenia on kiistänyt väitteet.7

1.1 Lower Jubba
1.1.1

Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:

•

2.7.2020. Neljä Kenian armeijan sotilasta sai heinäkuun alussa surmansa ja kuusi muuta
haavoittui Kismayon lähellä, kun al-Shabaab ampui kranaatteja kenialaisten
miehittämään tukikohtaan Abdalla-Birolen alueella. Tukikohtaan osui ainakin 8
kranaattia.8

•

11.7.2020. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kahdeksan muuta haavoittui heinäkuun
puolivälin
alla
Kismayossa
Sinayn
kaupunginosassa
kahvilaan
tehdyssä
käsikranaattihyökkäyksessä. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia.9

•

13.7.2020. Ainakin kymmenen sotilaan raportoitiin saaneen surmansa ja useiden
muiden haavoittuneen heinäkuun puolivälissä Bula Gaduudin kaupungissa tehdyssä
tienvarsipommi-iskussa. Isku oli kohdistettu maantiellä kulkenutta sotilasajoneuvoa
vastaan. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommi-iskusta.10

•

25.7.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa AMISOM-joukkojen tukikohtaan
heinäkuun lopulla Hoosingon ja Kolbion kaupungeissa lähellä Kenian rajaa tehdyistä
hyökkäyksistä. Hyökkäyksessä sai surmansa yksi sotilas ja kaksi muuta haavoittui.11

•

26.7.2020. Somalian armeijan sotilassaattue joutui heinäkuun lopussa al-Shabaabin
asettaman tienvarsipommi-iskun kohteeksi Kismayon ulkopuolella. Alustavien tietojen
mukaan ainakin yksi sotilas sai surmansa ja yksi haavoittui räjähdyksessä.12

•

29.7.2020. Al-Shabaab tiedusteli heinäkuun lopussa Somalian turvallisuusjoukkojen
etuvartioaseman läheisyydessä Tabdan alueella. Kenian ilmavoimien saavuttua
nopeasti paikalle järjestön taistelijat pakenivat alueen kasvillisuuden sekaan.13

Halbeeg News 17.12.2020.
Hiiraan Online 22.12.2020.
8 Somali Guardian 2.7.2020.
9 Mareeg.com 11.7.2020.
10 Radio Dalsan 13.7.2020.
11 Strategic Intelligence 28.7.2020b.
12 Strategic Intelligence 28.7.2020b.
13 Strategic Intelligence 4.8.2020.
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•

31.7.2020. Al-Shabaabin tiedustelijoita havaittiin heinäkuun lopussa Bilis Qooqanissa
turvallisuusjoukkojen etuvartioaseman läheisyydessä. Tiedustelijoiden perään lähtenyt
partio joutui väijytykseen, mutta yhteenotto ei aiheuttanut tappioita.14

•

1.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun alussa kenialaisten AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Hoosingon ja Abdi Birolen alueilla. Molemmat hyökkäykset onnistuttiin
torjumaan. Mahdollista tappioista ei ole tietoja.15

•

7.8.2020.
Al-Shabaab
yritti
elokuun
alkupuolella
hyökätä
Jubamaan
turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Afmadhowissa. Lyhyt hyökkäysyritys ei aiheuttanut
henkilövahinkoja.16

•

10.8.2020. Al-Shabaabin ilmoituksen mukaan järjestö teki elokuun alkupuolella kaksi
turvallisuusjoukkojen vastaista hyökkäystä maakunnan alueella. Toinen Bula
Gaduudissa ja toinen Yantooyon alueella Kismayon läheisyydessä. Hyökkäysten
seurauksista tai niiden aiheuttamista vahingoista ei ole tietoa.17

•

15.8.2020. Fanolen alueella Kismayossa tehtiin elokuun puolivälissä pommi-isku.
Voimakas pommi räjähti tunnetun liikemiehen Abdullahi Garin omistaman kaksi
kerroksisen rakennuksen kohdalla. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin
asettamisesta, mutta aiemmin al-Shabaabin tiedetään hyökänneen kaupungin
eteläosissa liikemiehiä vastaan.18 Garowe Online raportoi elokuun puolivälissä, että
kismayolaiseen kauppaan tehtiin elokuun puolivälissä käsikranaatti-isku. Saman
lähteen mukaan iskun kohteena oli paikallinen liikemies, joka ei ollut suostunut alShabaabin vaatimaan zakat-veroon. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja.19
Kyseessä on todennäköisesti sama kuin edellä mainittu pommi-isku Fanolen alueella.

•

21.8.2020. Somalian hallintoa tukevat AMISOM-joukot onnistuivat elokuun puolivälin
jälkeen torjumaan al-Shabaabin hyökkäyksen sen tukikohtaa vastaan Abdalla
Birolessa, n. 35 kilometriä Kismayosta länteen. Taistelussa sai surmansa useita alShabaabin taistelijoita.20

•

30.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun lopussa Jubamaan turvallisuusjoukkojen
ylläpitämää tukikohtaa vastaan Bar Sangunin alueella, joka sijaitsee lähellä Kismayon
kaupunkia. Hyökkäys onnistuttiin kuitenkin torjumaan. Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai
turvallisuusjoukkojen
mukaan
surmansa
kuusi
al-Shabaabin
taistelijaa.
Turvallisuusjoukkojen tappiot olivat yksi kaatunut sotilas ja kaksi haavoittunutta.21 AlShabaabin mukaan sen joukkojen onnistui ottaa Bar Sangunin kylä ja siellä oleva
tukikohta haltuunsa. Järjestön mukaan sen onnistui saamaan suuri määrä
sotilastarvikkeita haltuunsa sen jälkeen, kun Jubamaan turvallisuusjoukot olivat
paenneet tukikohdasta. Al-Shabaabin esittämiä väitteitä ei ole vahvistettu
puolueettomista lähteistä.22

Strategic Intelligence 4.8.2020.
Strategic Intelligence 4.8.2020.
16 Strategic Intelligence 11.8.2020.
17 Strategic Intelligence 11.8.2020.
18 Somali Dispatch 15.8.2020.
19 Garowe Online 16.8.2020; Strategic Intelligence 18.8.2020.
20 Strategic Intelligence 28.8.2020.
21 Shabelle News 30.8.2020.
22 SA-News 29.8.2020.
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•

30.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun lopussa kenialaisten joukkojen ylläpitämään
tukikohtaan Qoqanin alueella. Hyökkäys alkoi järjestön ampumilla kranaateilla
tukikohtaan. Kenialaiset vastasivat tulitukseen tykistöllä. Tulitaistelu kesti vain lyhyen
aikaa. Sen mahdollisesti aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa.23

•

6.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä syyskuun alkupuolella somalialaisten ja
amerikkalaisten joukkojen ylläpitämään tukikohtaan Kismayon ulkopuolella.
Hyökkäyksessä käytettiin autopommia ja kranaattitulitusta. Autopommin räjähdettyä
tukikohdan ulkopuolella alueelta kuului kiivasta tulitusta. Armeijan mukaan hyökkäys
onnistuttiin torjumaan. Al-Shabaab puolestaan väitti surmanneensa ainakin 16
Somalian armeijan erikoisjoukkojen sotilasta, sekä 4 amerikkalaista sotilasta, sekä
haavoittaneensa
12
muuta.24
Hiiraan
Online
-uutissivuston
mukaan
itsemurhakuljettajan tukikohdan portilla räjäyttämän autopommin seurauksena sai
surmansa kaksi sotilasta ja useita muita haavoittui. Haavoittuneiden joukossa oli
ilmeisesti yksi amerikkalainen sotilas.25 Reuters-uutistoimiston mukaan tukikohdan
ulkopuolella toteutetussa autopommi-iskussa olisi saanut surmansa kolme Somalian
armeijan erikoisjoukkojen sotilasta. Saman lähteen mukaan sen seurauksena yksi
amerikkalaissotilas haavoittui vakavasti. Al-Shabaab otti vastuun iskusta. Sen mukaan
räjähdyksessä olisi saanut surmansa kaksikymmentä sotilasta.26

•

8.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun alkupuolella Somalian armeijaa ja sitä tukevia
kansainvälisiä joukkoja vastaan Jana Abdallen alueella. Al-Shabaabin mukaan
hyökkäyksessä käytetty pommi-isku surmasi neljä turvallisuusjoukkojen sotilasta ja
haavoitti kolmea muuta.27 Halbeeg News -uutissivuston mukaan al-Shabaab-järjestöön
kuuluvan itsemurhaiskijän räjäyttämän autopommin seurauksena sai surmansa kaksi
Somalian armeijan sotilasta ja haavoittui useita muita.28

•

11.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa Kismayossa syyskuun puolivälin alla
sattuneesta itsemurhaiskusta. Pommiliivein varustautuneen itsemurhaiskijän Jama
Qadimin moskeijan ulkopuolella räjäyttämän pommin seurauksena ainakin kolme
ihmistä sai surmansa ja seitsemän muuta haavoittui. Useimmat haavoittuneista olivat
turvallisuusjoukkojen sotilaita. Al-Shabaabin mukaan iskun kohteena oli Jubamaan
presidentin Ahmed Madoben tukija Shaafi Raabi Kaahin. Hän on myös Jubamaan
kauppakamarin puheenjohtaja. Hän haavoittui iskussa, mutta menehtyi myöhemmin
saamiinsa vammoihin.29

•

17.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun puolivälissä hyökätä AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Tabton kylässä. Hyökkäys onnistuttiin kuitenkin torjumaan kiivaalla
tulituksella. Välikohtauksen aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa. 30

•

20.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun puolivälin jälkeen hyökätä AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Qoqanin alueella. Järjestö ampui tukikohtaan kranaatteja, mihin AMISOMjoukot vastasivat. Hyökkäys torjuttiin. Välikohtaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja.31

Somali Dispatch 30.8.2020.
Shabelle News 7.9.2020; Strategic Intelligence 8.9.2020.
25 Hiiraan Online 7.9.2020.
26 Reuters 7.9.2020.
27 Strategic Intelligence 8.9.2020.
28 Halbeeg News 8.9.2020b.
29 Strategic Intelligence 11.9.2020; Shabelle News 11.9.2020.
30 Strategic Intelligence 18.9.2020.
31 Strategic Intelligence 25.9.2020.
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•

21.9.2020.
Al-Shabaab
hyökkäsi
syyskuun
puolivälin
jälkeen
Jubamaan
turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Afmadowin läheisyydessä. Useista suunnista
toteutetun hyökkäyksen aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa.32

•

22.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun loppupuolella AMISOM- ja Jubamaan
turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Qoqanini alueella. Yöaikaan tehty hyökkäys aiheutti
kiivaan taistelun osapuolten välillä ja molempien raportoitiin kärsineen tappioita.
Tarkempia tietoja kaatuneiden määrästä ei kuitenkaan mainittu uutislähteissä.
Jubamaan turvallisuusjoukot ilmoittivat puolustaneensa tukikohtaa al-Shabaabin
tekemää hyökkäystä vastaan.33

•

24.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun loppupuolella hyökätä AMISOM-joukkojen
tukikohtiin Hosingowin ja Qoqanin kylissä. Vastaavaa yritettiin myös Afmadowissa,
mutta kaikki hyökkäykset onnistuttiin torjumaan ilman henkilövahinkoja.34

•

5.10.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen lokakuun alussa kenialaisten
ylläpitämiin etuvartioasemiin Abdalla Birolessa ja Taabtassa. Molempien osapuolten
kerrottiin käyttäneen käsiaseiden ja räjähteiden ohella tykistöä toisiaan vastaan.
Taistelut kestivät useita tunteja. Hyökkäykset onnistuttiin kuitenkin torjumaan.
Taisteluiden aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.35

•

8.10.2020. Ainakin kolmen ihmistä haavoittui vakavasti lokakuun alkupuolella
Kismayossa, kun al-Shabaabin taistelijat heittivät käsikranaatin paikalliseen ravintolaan.
Hyökkäyksen kohteena oli ravintolan asiakkaina käyvät sotilaat. Al-Shabaab ilmoitti
olevansa vastuussa iskusta.36

•

13.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälissä Jubamaan turvallisuusjoukkojen
partiota vastaan Yoontooyn alueella Kismayon ulkopuolella. Ainakin yksi sotilas sai
surmansa ja kolme muuta haavoittui.37

•

18.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälissä Dhobleyssa sijaitsevaa
kenialaisten joukkojen etuvartioasemana toimivaa tukikohtaa vastaan. Suurella
joukolla hyökännyt al-Shabaab onnistuttiin kuitenkin torjumaan. Useiden al-Shabaabin
taistelijoiden raportoitiin kaatuneen. Yksityiskohtaisempaa tietoa kaatuneiden
määrästä ei ollut saatavilla.38 Strategic Intelligence -tutkimuslaitoksen mukaan alShabaab hyökkäsi 17.10.2020 AMISOM-joukkojen etuvartioasemana toimineeseen
tukikohtaan Taabtassa Dhobleyn lähellä. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan. On
mahdollista, että tämä hyökkäys on sama kuin edellä mainittu 18.10.2020 tehty.39

•

19.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa Jubamaan turvallisuusjoukkoja
vastaan lokakuun puolivälissä Bar-Sanguunissa tehdystä hyökkäyksestä. Kolmen
sotilaan raportoitiin haavoittuneen järjestön ampuman tykkitulen seurauksena.40

Strategic Intelligence 25.9.2020.
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34 Strategic Intelligence 25.9.2020.
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37 Strategic Intelligence 16.10.2020.
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•

22.10.2020. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun puolivälin jälkeen voimalla
Somalian armeijaa ja AMISOM-sotilaita vastaan heidän olleessaan partioimassa Bar
Sangunin alueella. Kahden sotilaan raportoitiin saaneen surmansa ja joidenkin
haavoittuneen.41

•

22.10.2020. Jubamaan turvallisuusjoukkojen ja al-Shabaabin välisissä taisteluissa
Kismayon ulkopuolella sai lokakuun puolivälin jälkeen surmansa kaksi sotilasta.
Yhteenotto sai alkunsa al-Shabaabin hyökättyä Jubamaan turvallisuusjoukkojen
saattuetta vastaan. Saattue oli matkalla Abdalla Birolen tukikohtaan. 42

•

27.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun lopussa Somalian hallintoa tukevia joukkoja
vastaan Tabtan alueella. Jubamaan armeijan erikoisjoukot ja kenialaiset joukot
torjuivat al-Shabaabin hyökkäyksen, joka tapahtui järjestön vahvana tukialueena
pidetyllä alueella. Sen kohteena oli kenialaisten joukkojen tukikohta. Taisteluiden
raportoitiin kestäneen useita tunteja. Taisteluiden mahdollisesti aiheuttamista
henkilövahingoista ei ollut tietoja saatavilla.43

•

1.11.2020. Al-Shabaab yritti marraskuun alussa hyökätä AMISOM-joukkojen tukikohtiin
Qoqanin, Abdalla Birolen ja Kudha Islandin alueilla. Hyökkäykset onnistuttiin torjumaan.
Ne eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.44

•

5.11.2020. Al-Shabaab yritti marraskuun alussa hyökätä AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Hosingowissa. Hyökkäys torjuttiin ja al-Shabaabin taistelijat pakenivat
läheisiin pusikoihin. Hyökkäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja.45

•

8.11.2020. Al-Shabaab yritti marraskuun alkupuolella hyökätä AMISOM-tukikohtiin
Hosingowin ja Tabton alueella. Hyökkäykset onnistuttiin torjumaan. Välikohtaukset eivät
aiheuttaneet henkilövahinkoja.46

•

8.11.2020. Al-Shabaab väitti hyökänneensä marraskuun alkupuolella Jubamaan
turvallisuusjoukkoja vastaan Afmadowin alueella. Välikohtaus aiheutti useita
kaatuneita. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla.47

•

9.11.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät marraskuun
puolivälin alla Qoqanissa kenialaisten joukkojen tukikohtaan. Kenialaisten ja niitä
tukevien Jubamaan turvallisuusjoukkojen sekä al-Shabaabin välillä käytiin tunnin
kestänyt kiivas taistelu. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa hyökkäyksessä useita
kenialaisia sotilaita. Kenian tai Jubamaan hallinnot eivät ole kommentoineet väitteitä.48

•

12.11.2020. Ainakin kolme ihmistä sai marraskuun puolivälissä surmansa ja useita muita
haavoittui Kismayossa Jubamaan ympäristöministerin Aidid Suleymanin asuntoon
ikkunan läpi heitetyn pommin räjähdyksessä. Surmansa saaneista kaksi oli ministerin
turvamiehiä ja yksi siviili. Ministeri itse selvisi räjähdyksestä haavoittumatta. Al-Shabaab
ilmoitti olevansa vastuussa pommi-iskusta.49
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•

18.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun puolivälissä kenialaisten joukkojen
tukikohtiin Qoqanissa ja Abdalla-Birolessa. Taisteluiden raportoitiin kestäneen useita
tunteja. Kyseessä oli jo kolmas hyökkäys tukikohtia vastaan viimeisen vuoden aikana.
Al-Shabaab joutui lopulta vetäytymään. Al-Shabaabin arveltiin kärsineen raskaita
tappioita, mutta tarkempia tietoja ei ollut saatavilla.50

•

20.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun puolivälin jälkeen Afmadowin lähellä
AMISOM-joukkoja vastaan. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan, eikä välikohtauksen
raportoitu aiheuttaneen henkilövahinkoja.51

•

24.11.2020. Al-Shabaab yritti marraskuun loppupuolella hyökätä AMISOM-joukkojen
tukikohtiin Hosingowin kaupungissa ja Abdala-Birolen kylässä. Hyökkäykset onnistuttiin
torjumaan. Välikohtausten ei ole raportoitu aiheuttaneen henkilövahinkoja.52

•

3.12.2020. Al-Shabaab yritti hyökätä AMISOM-joukkoja vastaan Kudhan saarella.
Hyökkäys kuitenkin epäonnistui. Järjestön raportoitiin kärsineen tappioita.53

•

6.12.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen joulukuun alussa neljään AMISOMtukikohtaan. Nopeat sissi-iskut kohdistuivat Abdalla Birolen, Dhobleyn ja Janalen
kaupungeissa sekä Elashan kylässä sijaitseviin tukikohtiin. Tarkempia tietoja taisteluiden
seurauksista ei ollut saatavilla.54

•

9.12.2020. Al-Shabaab yritti joulukuun puolivälin alla hyökätä AMISOM-joukkoja vastaan
Kulbiyowin kaupungissa. Se kuitenkin onnistuttiin torjumaan. Välikohtaus ei aiheuttanut
henkilövahinkoja.55

1.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset:
•

5.8.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat elokuun alussa Qoqanissa
Afmadowin piirikunnassa kuoliaaksi tunnetun klaaninvanhimman Ahmed Omar
Mohamedin ja hänen vaimonsa. Ampujien onnistui paeta paikalta ennen
turvallisuusjoukkojen saapumista. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta ampumisesta,
mutta siitä epäillään al-Shabaabia.56

•

15.10.2020. Hoosingowin kuvernööriä vastaan tehtiin murhayritys lokakuun puolivälissä.
Hyökkäys tehtiin kuvernöörin kotiin ja sen seurauksena kolme kuvernöörin turvamiestä
haavoittui. Kuvernööri selvisi vahingoittumattomana.57

•

26.10.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet surmasivat lokakuun lopulla
Kismayossa tunnetun liikemiehen. Surmattu Abdullahi Abdisalam Ahmed johti Amalrahanvaihtoyritystä Kismayossa. Ampujien onnistui paeta paikalta. Mikään ryhmä ei ole
ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia. Järjestö on surmannut
liikemiehiä, jotka ovat kieltäytyneet maksamasta järjestön vaatimia maksuja.58
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•

12.11.2020. Al-Shabaabin taistelijat yrittivät surmata Jubamaan hallinnon ministerin
Kismayossa. Tienvarsipommi-iskussa sai surmansa yksi siviili ja kaksi ministerin
henkivartijaa.59

1.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

7.7.2020. Somalian tiedustelupalvelu NISA onnistui heinäkuun alkupuolella purkamaan
maantienvarteen kätketyn räjähteen. Operaatio toteutettiin Kismayon ulkopuolella.
Turvallisuusjoukot uskoivat al-Shabaabin kätkeneen räjähteen.60

•

18.7.2020. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät heinäkuun puolivälissä Kismayossa /
Yoontoyssa toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä kaksi al-Shabaabin
taistelijaksi epäiltyä miestä. Pidätetyiltä löytyi aseita, käsikranaatteja sekä muita
räjähdemateriaaleja. Viranomaisten mukaan miehet suunnittelivat terroristi-iskua
kaupungissa. Operaatio tehtiin viikko sen jälkeen, kun kaupungissa oli tehty useampia
iskuja ravintoloita ja muita ihmisten kokoontumispaikkoja vastaan.61

•

19.7.2020. Somalian armeijan ja Jubamaan turvallisuusjoukot toteuttivat heinäkuun
puolivälissä al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation Kismayon ulkopuolella.
Yleisönvihjeen perusteella alkunsa saaneen operaation yhteydessä surmattiin kuusi alShabaabin taistelijaa. Osapuolten välillä käytiin taisteluita Kobanin ja Bula Hajin
kylissä.62

•

2.8.2020. Somalian armeija toteutti elokuun alussa saamansa yleisövihjeen perusteella
al-Shabaabin vastaisen operaation Jamamen kaupungissa. Armeijan edustajan
mukaan joukot tuhosivat useita järjestön piilopaikkana pitämiä tukikohtia, ja surmasivat
kiivaiden taisteluiden jälkeen viisi taistelijaa. Surmansa saaneiden joukossa oli järjestön
verotuksesta ja talousasioista vastaava komentaja Ali Garweyne ja neljä turvamiestä.63
Al-Shabaabin vastaisista operaatioista raportoitiin myös Kismayon lähistöltä. Somalian
turvallisuusjoukot hyökkäsivät al-Shabaabia vastaan Kulbiyowin, Abdalla Birolen ja
Tabtan alueilla. Armeijan edustajan mukaan operaatioiden aikana sai surmansa useita
al-Shababin taistelijoita.64

•

8.8.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot ottivat elokuun alkupuolella haltuunsa
Lafaha-Raga -valtatien, joka lähtee Kismayon satamakaupungista. Järjestö on pitänyt
aluetta vuosia hallussaan ja se on kyennyt häiritsemään ja käytännössä estämään
tarvikekuljetukset kyseisellä maantiellä. Maantien avaaminen mahdollistaa
armeijalähteiden mukaan maantieliikenteen eteläiseen Somaliaan. Haltuunottoa
edelsi useita tunteja kestänyt tulitaistelu al-Shabaabin kanssa. Danab ei kärsinyt
taistelussa tappioita, mutta al-Shabaabin riveistä kaatui ainakin kuusi taistelijaa.65

•

2.9.2020. AMISOM-joukkojen tukemat Jubamaan turvallisuusjoukot toteuttivat syyskuun
alussa Afmadowin alueella al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation. Operaatio
tehtiin Midon, Harbolen ja muiden Afmadow – Kismayo -maantien varrella olevissa
kylissä. Paikalliset asukkaat raportoivat taisteluista ko. alueilla samalla kun Somalian
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hallintoa tukevat joukot etenivät kohti Kismayon kaupunkia. Joukkojen tavoitteena oli
avata maantie, joka on ollut vuosikausia al-Shabaabin katkaisema.66
•

6.9.2020. Somalian turvallisuusjoukot ottivat syyskuun alussa hallintaansa Janaay
Abdallen kylän, joka sijaitsee n. 60 Kismayosta länteen. Haltuunoton yhteydessä sai
surmansa useita al-Shabaabin taistelijoita. Lisäksi useita muita otettiin vangiksi. Kylä on
ollut järjestön hallussa viimeiset kaksi vuotta. Al-Shabaab on kyennyt kontrolloimaan
alueen maanteitä ja keräämään veroja ylläpitämillään tarkastuspisteillä.67

•

7.9.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot onnistuivat syyskuun alussa estämään kaksi
autopommi-iskua. Turvallisuusjoukot löysivät juuri haltuun otetusta Janay-Abdallan
kylästä kaksi räjähdelastissa ollutta ajoneuvoa, joita oli viranomaisten mukaan
oletettavasti tarkoitus käyttää Kismayossa toteutettavassa terrori-iskussa. Toisesta
ajoneuvosta räjähteet onnistuttiin purkamaan, toisessa olleet räjähteet piti räjäyttää.68
Somalian armeijan ja Yhdysvaltain erikoisjoukkojen raportoitiin vetäytyneen kylästä
muutamia päiviä myöhemmin.69

•

10.11.2020. Sadat poliisit ja turvallisuusjoukkojen sotilaat toteuttivat marraskuun
puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation Kismayon kaupungissa.
Operaatio aiheutui kaupungissa edeltävänä yönä tehdystä pommi-iskusta.
Turvallisuusjoukot pyrkivät saamaan kiinni henkilöt, jotka heittivät käsikranaatteja
Jubamaan parlamentin varapuhemiehen Abdi Baley Husseinin kotiin. Räjähdyksessä
haavoittui
kolme
Baleyn
perheenjäsentä,
mutta
varapuhemies
selvisi
loukkaantumatta. Turvallisuusjoukot pidättivät joitain teosta epäiltyjä. 70

•

10.11.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot surmasivat useita al-Shabaabin taistelijoita
marraskuun puolivälin alla Arabowin kylässä n. 50 kilometrin päässä Bualen
kaupungista. Taistelut alkoivat turvallisuusjoukkojen hyökättyä al-Shabaabin hallussa
olevaan Arabowin kylään. Surmansa saaneiden al-Shabaabin taistelijoiden joukossa oli
järjestön joukkoja kylässä johtanut Hassan Sufyan Qorey.71

•

11.11.2020. Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat marraskuun puolivälissä Barsangunin
alueella Kismayon ulkopuolella al-Shabaabin vastaisia operaatioita. Armeijan
edustajien mukaan operaatioiden yhteydessä surmattiin al-Shabaabin Lower Jubban
maakunnan johtajan Abdi Ibrahim Salebanin ja hänen varamiehensä. Operaatioissa
haavoittui lisäksi kolme muuta al-Shabaabin taistelijaa.72

•

5.12.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot ja Jubamaan turvallisuusjoukot vapauttivat
joulukuun alussa toteuttamansa turvallisuusoperaation yhteydessä ainakin kolme kylää
al-Shabaabin hallinnasta. Kylät olivat Guba-Kibir, Darkeen ja Urur Anjel.
Turvallisuusjoukot surmasivat ja haavoittivat operaation yhteydessä useita alShabaabin taistelijoita.73

•

23.12.2020. Somalian liittovaltion ja Jubamaan turvallisuusjoukot pidättivät joulukuun
loppupuolella kaksi al-Shabaabin komentajaa Kismayon ulkopuolella toteutetun
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70 Halbeeg News 10.11.2020a; Garowe Online 11.11.2020; Strategic Intelligence 10.11.2020.
71 Strategic Intelligence 10.11.2020.
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73 Radio Dalsan 5.12.2020.
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turvallisuusoperaation yhteydessä. Pidätetyt olivat vastuussa miinojen asettamisesta.
Turvallisuusjoukot surmasivat lisäksi yhden järjestön taistelijan, joka vastusti
turvallisuusjoukkoja.74
1.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

10.8.2020. Yhdysvaltain ilmavoimat tekivät elokuun puolivälin alla al-Shabaabin
vastaisen ilmaiskun Hawayn kylässä. Kylässä sijaitsevaan järjestön tukikohtaan tehdyssä
iskussa sai surmansa kaksi järjestön komentajaa: Dahir Mo’alim ja Ahmed Nour. Lisäksi
useita muita taistelijoita raportoitiin haavoittuneen.75

1.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

4.10.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet heittivät lokakuun alussa Kismayossa
käsikranaatin ravintolaan. Täynnä olevassa ravintolassa sattunut räjähdys haavoitti
ainakin viittä ihmistä, jotka kaikki olivat siviilejä. Paikalle saapuneet turvallisuusjoukot
toteuttivat kaupungissa turvallisuusoperaation pidättäen sen yhteydessä useita
ihmisiä. Kismayon turvallisuustilannetta ovat viime aikoina heikentäneet salamurhat ja
pommi-iskut.76

•

29.12.2020. Tienvarsipommi räjähti joulukuun lopussa siviilejä kuljettaneen minibussin
kohdalla Taabton alueella Tabdha-Dhobleyn maantien varralle. Alue sijaitsee
Dhobleyn kaupungin koillispuolella lähellä Kenian rajaa. Räjähdyksessä sai surmansa
yhdeksän ihmistä. Heidän joukossaan oli mm. äiti ja hänen puolivuotias lapsensa. Lisäksi
useita muita loukkaantui. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta. 77

1.2 Middle Jubba
1.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

1.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset, teloitukset:
•

5.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti syyskuun alussa teloittaneensa neljä miestä epäiltyinä
vakoilusta Kenian, Somalian ja Yhdysvaltain hyväksi. Miehet olivat iältään 27 – 57 vuotiaita.78 Teloitukset pantiin täytäntöön Saakowin kaupungissa ampumalla.79

•

24.9.2020. Al-Shabaab teloitti syyskuun loppupuolella miehen Jilibin kaupungissa
syytettynä noituudesta. Jilibissä sijaitsevalla torilla yleisön edessä toteutettu teloitus
pantiin täytäntöön ampumalla. Teloitetun miehen kerrottiin kironneen Joorrahan
alueella nuoren pariskunnan vastasolmitun avioliiton, jotta se epäonnistuisi.80

1.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
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•

19.7.2020. Somalian ja Ranskan erikoisjoukot toteuttivat heinäkuun puolivälin jälkeen alShabaabin vastaisen operaation Jilibin kaupungin lähellä. Sen yhteydessä käytettiin
helikoptereita ja sen aikana Somalian hallintoa tukevat joukot surmasivat 16 alShabaabin taistelijaa.81

•

29.8.2020. Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat elokuun lopussa salaisen al-Shabaabin
vastaisen operaation lähellä Bualen (Buaale) kaupunkia. Operaatio saavutti
tavoitteensa, jota ei kuitenkaan paljastettu. Sen yhteydessä surmattiin al-Shabaabin
taistelijoita, mutta lukumäärästä ei ole tietoa. Operaatio ei aiheuttanut siviilitappioita. 82
Strategic Intelligence -sivuston mukaan välikohtaus aiheutui al-Shabaabin
hyökkäyksestä, jonka turvallisuusjoukot onnistuivat torjumaan. Hyökkäyksessä sai
lähteen mukaan surmansa kuusi al-Shabaabin taistelijaa ja useita muita haavoittui.83

•

1.11.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat marraskuun alussa
Yhdysvaltain tukemana al-Shabaabin vastaisen operaation Middle Jubban
maakunnassa. Operaatiossa sai surmansa al-Shabaabin järjestön tiedottamisesta
vastannut komentaja Abdullahi Osman alias Dhega-Adde.84

•

9.11.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat marraskuun alkupuolella
al-Shabaabin vastaisen operaation Arabowin alueella, n. 50 kilometrin päässä
Bualesta. Operaation yhteydessä sai surmansa al-Shabaabin komentaja Hassan Sufian
(Sufiyan) Qoorey ja kuusi hänen henkivartijaansa.85

1.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

29.7.2020. Yhdysvaltain Somalian komentokeskus ilmoitti heinäkuun lopussa, että
alkuvuodesta 2020 Jilibin kaupungin läheisyydessä tehdyssä al-Shabaabin vastaisessa
ilmaiskussa sai vahingossa surmansa yksi siviili ja kolme muuta haavoittui. Yhdysvallat
tutkii parhaillaan neljää muuta ilmaiskua, joissa on mahdollisesti saanut surmansa
siviileitä.86 Samana päivänä ilmoituksen kanssa Yhdysvaltain raportoitiin tehneen uusi
ilmaisku Jilibin kaupungin läheisyydessä. Iskun kohteena oli al-Shabaabin taistelijat.
Yhdysvallat ilmoitti surmanneen iskussa yhden taistelijan ja haavoittaneensa toista.
Lisäksi isku tuhosi yhden järjestön tukikohdan. Oman ilmoituksen mukaan isku ei
alustavien arvioiden mukaan aiheuttanut siviiliuhreja.87 Mutta uutislähteissä esitettyjen
väitteiden mukaan useista ammutuista ohjuksista yksi osui erään perheen kotitaloon,
minkä seurauksena 8- ja 13-vuotiaat pojat saivat surmansa.88 Joidenkin tietojen
mukaan ilmaiskussa olisi menehtynyt kolme lasta.89 Yhdysvallat ilmoitti tutkivansa
väitteet siviiliuhreista.90

•

26.8.2020. Al-Shabaabin johtoon kuulunut Abdikadir Osman Yarow Chichana (alias
Abdikadir Commando) sai surmansa elokuun lopulla Yhdysvaltain ilmavoimien
tekemässä ilmaiskussa. Miehittämättömän lennokin isku tehtiin Dinsoorin ja
Baadbhreeren kaupunkien välissä Saakowin läheisyydessä sijaitsevassa Cadaad Gerin
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kylässä. Abdikadir Commando oli noin 45-vuotias al-Shabaabin komentaja, joka
koulutti järjestön kenttäoperaatioiden johtajia. Hän oli aiemmin Hizbul Islam -järjestön
koulutuksesta vastaava komentaja. Hizbul Islam yhdistyi al-Shabaab-järjestöön vuonna
2011. Ilmaisku ei aiheuttanut Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan siviilitappioita.91
•

3.9.2020. Tuntemattomat hävittäjät tekivät syyskuun alussa al-Shabaabin vastaisen
ohjusiskun Jilibin kaupungissa. Iskun kohteena olleessa rakennuksessa oli parhaillaan alShabaabin komentajien kokous. Isku tehtiin saatujen tiedustelutietojen perusteella ja
sen seurauksena surmansa sai kaksi komentajaa ja kolme muuta haavoittui. Toistaiseksi
iskun tekijästä ei ole varmuutta, mutta siitä epäillään Yhdysvaltain ilmavoimia. 92

•

10.9.2020. Ainakin 17 al-Shabaabin taistelija raportoitiin saaneen surmansa syyskuun
puolivälin alla Jilibin kaupungin ulkopuolella tehdyssä ilmaisussa. Uhrien joukossa oli
oletettavasti järjestön taloushallinnosta vastaava komentaja. Iskun tekijästä ei ole
varmuutta, mutta siitä epäillään Yhdysvaltain ilmavoimia.93

•

8.11.2020. Yhdysvallat myönsi marraskuun alkupuolella, että sen keväällä 2020 Jilibin
kaupungin lähelle tekemässä ilmaiskussa haavoittui kaksi siviiliä. Yhdysvaltain AFRICOM
(Africa Command) -operaation julkaisemassa neljännesvuosiraportissa julkaistujen
tietojen mukaan isku tehtiin 17.2.2020. AFRICOM tutkii parhaillaan kolmea muuta
ilmaiskua, joiden on väitetty aiheuttaneen siviiliuhreja.94

•

11.10.2020. Ainakin kahdeksan al-Shabaabin taistelijan raportoitiin saaneen surmansa
joulukuun puolivälin alla Jillibin lähellä tehdyissä kahdessa ilmaiskuissa. Yhdysvallat
ilmoitti, että sen ilmavoimien tekemien iskujen kohteina olleet henkilöt olivat järjestön
räjähteiden valmistamisessa mukana olleita komentajia. Yhdysvaltain ilmoituksen
mukaan iskut eivät aiheuttaneet siviiliuhreja.95

•

24.12.2020. Yhdysvallat teki joulukuun loppupuolella ilmaiskun al-Shabaabin
tukikohtaan Saakowin kaupungin läheisyydessä. Amerikkalaislähteiden mukaan isku ei
aiheuttanut siviilivahinkoja. Tukikohdan kerrottiin kärsineen iskun seurauksena vaurioita
ja useat a-Shabaabin taistelijat pakenivat paikalta. 96

1.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

Ei rraprtoituja tapahtumia.

1.3. Gedo
1.3.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

7.8.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen elokuun alkupuolella etiopialaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Luuqin piirikunnassa. Al-Shabaabin mukaan se surmasi
hyökkäyksen yhteydessä käydyissä kiivaissa taisteluissa yhden sotilaan ja haavoitti
useita muita.97
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•

16.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälissä Somalian armeijan tukikohtaan
Burdubin (Burdhubo) kaupungissa. Armeijan onnistui torjua hyökkäys kiivaiden
taisteluiden jälkeen. Burdubin varakuvernöörin mukaan sotilaat surmasivat neljä alShabaabin taistelijaa. Tilanteen alueella raportoitiin normalisoituneen.98

•

17.8.2020. Kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kahdeksan muun
haavoittuneen elokuun puolivälissä Beled Hawon kaupungissa sijaitsevalla vilkkaalla
eläintorilla sattuneessa pommi-iskussa. Joidenkin lähteiden mukaan pommi olisi
räjähtänyt alueella olevassa ravintolassa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta,
mutta siitä epäillään al-Shabaabia.99

•

21.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälin jälkeen Bardheren kaupungissa
Somalian turvallisuusjoukkojen tukikohtaan. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan kiivaiden
taisteluiden jälkeen. Taisteluissa sai surmansa tai haavoittui useita al-Shabaabin
taistelijoita.100

•

10.9.2020. Teekuppilan läheisyydessä syyskuun puolivälin alla räjähtänyt itsetehty
pommi surmasi kaksi siviiliä ja haavoitti neljää muuta el-Wakin kaupungissa lähellä
Kenian rajaa.101

•

11.9.2020. Somalian armeija onnistui torjumaan syyskuun puolivälin alla al-Shabaabin
hyökkäyksen Beled Hawon lähellä. Välikohtauksessa sai surmansa kuusi al-Shabaabin
taistelijaa.102

•

15.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun puolivälissä hyökätä Somalian armeijan
sotilastuomioistuimen johtajaa eversti Hassan Ali Nor Shutea kuljettanutta saattuetta
vastaan useiden tienvarsipommien avulla. Shute oli palaamassa sotilastuomioistuimen
kokoontumisesta maakunnan eteläosista. Räjähteet onnistuttiin purkamaan ennen
niiden räjähtämistä. Välikohtaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. 103

•

3.10.2020. Raskaasti aseistautunut al-Shabaab hyökkäsi lokakuun alussa etiopialaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Barderen kaupungissa. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan
noin tunnin kestäneen kiivaan taistelun jälkeen. Turvallisuusjoukot olivat saaneet
etukäteen tiedustelutietoa tulossa olevasta hyökkäyksestä ja osasivat valmistautua
siihen. Tukikohta sijaitsee lähellä kaupungin lentokenttää. Taisteluiden raportoitiin
aiheuttaneen armeijan tietojen mukaan tappioita al-Shabaabille, mutta tarkempia
tietoja uhrien määrästä ei ole.104

•

17.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa lokakuun puolivälissä Bardheeren
kaupungin lähellä
etiopialaisten
AMISOM-joukkojen
tukikohtaan
tehdystä
hyökkäyksestä. Sen yhteydessä useita al-Shanaabin taistelijoita haavoittui. Hyökkäys
onnistuttiin torjumaan.105
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•

20.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälin jälkeen etiopialaisten AMISOMjoukkojen tukikohtaa vastaan Burhubon kaupungissa. Burhubon sillan läheisyydessä
tehty hyökkäys aiheutti miestappioita. Tarkempia tietoja ei ollut saatavilla. 106

•

7.11.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät marraskuun
alkupuolella kenialaisten joukkojen tukikohtaan el-Wakin kaupungissa. Useasta
suunnasta toteutettu hyökkäys johti yli tunnin kestäneeseen taisteluun. Taistelun
lopputuloksesta ja sen aiheuttamista henkilövahingoista ei ole uutislähteissä
mainintaa.107

•

11.12.2020. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa joulukuun puolivälin alla kuusi Etiopian
armeijan sotilasta hyökkäyksessä etiopialaisten joukkojen Burdhubossa sijaitsevaan
tukikohtaan.108

1.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset:
•

16.8.2020. Somalian hallinnon opetusministeri Abdirisak Abdullahi Abdi (joissain lähteissä
Abdullahi Godah Barre) selvisi elokuun puolivälissä häntä vastaan tehdystä
salamurhayrityksestä.
Hänen
ajoneuvoaan
vastaan
tehtiin
kauko-ohjattu
tienvarsipommi-isku Balad-Hawon kaupungin lähellä. Räjähdyksessä haavoittui useita
opetusministerin delegaation jäseniä.109

•

23.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti elokuun puolivälin jälkeen teloittaneensa neljä järjestöön
kuulunutta taistelijaa, koska heidän todettiin syyllistyneen vakoiluun Yhdysvaltain,
Etiopian ja Somalian tiedustelupalveluille. Teloitus pantiin täytäntöön el-Adden
kaupungissa julkisesti ampumalla. Teloitusta seurasi useita kymmeniä ihmisiä.110

•

26.12.2020. Al-Shabaab teloitti joulukuun loppupuolella el-Adden kaupungissa
noituudesta epäillyn miehen. Al-Shabaabin tuomioistuimen mukaan noituus on osoitus
vääräuskoisuudesta ja määräsi miehen teloitettavaksi ampumalla. Al-Shabaab on
teloittanut useita ihmisiä syytettynä vakoilusta, noituudesta ja aviorikoksista.111

1.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

12.9.2020. Somalian armeijan toteutti al-Shabaabin vastaisen operaation Beled-Hawan
kaupungin lähellä sijaitsevissa Ana-Qubowin ja Qaniyalen kylissä, jotka ovat alShabaabin hallinnassa. Kylät onnistuttiin vapauttamaan ja samalla turvallisuusjoukot
surmasivat neljä al-Shabaanin taistelijaa. Lisäksi useita muita haavoittui. Myös
turvallisuusjoukot kärsivät tappioita, mutta niiden määrästä ei ole tietoa. Siviilitappioista
ei ole mainintaa. Operaatio toteutettiin muutama päivä sen jälkeen, kun al-Shabaab
hyökkäsi Beled-Hawon kaupunkiin.112

•

13.9.2020. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot onnistuivat syyskuun puolivälissä
Beled Hawon läheisyydessä toteutetussa turvallisuusoperaatiossa saamaan haltuunsa
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al-Shabaabin varastamat 300 vuohta.
Vuohia säilytettiin Qaniyalen kylässä.
Operaation yhteydessä turvallisuusjoukot surmasivat kaksi al-Shabaabin taistelijaa.113
•

9.12.2020. Somalian armeija toteutti joulukuun puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen
turvallisuusoperaation Luqin ja Garbahareyn kaupungin välisen maantien alueella.
Operaation kohteina olivat al-Shabaabin alueella oleva tukikohdat. Operaation
yhteydessä käydyissä taisteluissa sai surmansa viisi al-Shabaabin taistelijaa. Armeijan
raportoitiin tuhonneen järjestön tukikohdat.114

•

26.12.2020. Ainakin kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa sai surmansa ja kymmeniä
muita haavoittui joulukuun loppupuolella Garbahareyn kaupungissa Somalian
turvallisuusjoukkojen tekemässä al-Shabaabin vastaisessa turvallisuusoperaatiossa.
Turvallisuusjoukot saivat yleisövihjeen, jonka mukaan joukko al-Shabaabin taistelijoita
oli kokoontunut Garbahareyn reunalla olevaan kylään. Al-Shabaabin kerrottiin olleen
suunnittelemassa
hyökkäystä
kaupupunkiin.
Saamansa
vinkin
perusteella
turvallisuusjoukot tekivät operaation. Tulitaistelun yhteydessä ainakin yksi taistelija
pidätettiin.115

1.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

8.10.2020. Kenian ilmavoimien hävittäjien raportoitiin tehneen ilmaiskuja useilla alueilla
Gedon maakunnassa. Iskuja tehtiin Baliga Harakoben, Yaqlen, Qabriga Hajin ja Baliga
Dhadhablen alueilla, jotka sijaitsevat Beled Hawon ja Garbahareyn kaupunkien
läheisyydessä. Iskuissa sai uutislähteiden mukaan surmansa ainakin yksi ihminen ja
useita muita haavoittui. Uhrit olivat siviileitä.116

1.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

2.9.2020. Somalian armeija ja Jubamaan turvallisuusjoukot ottivat syyskuun alussa
yhteen Balad-Hawon kaupungissa. Armeijan tulenavauksesta alkanut yhteenotto kesti
vain muutamia minuutteja. Yhteenoton syystä tai sen mahdollisesti aiheuttamista
henkilövahingoista ei ole tietoa. Kyse on kolmannesta yhteenotosta viimeisten kolmen
kuukauden aikana.117

•

7.9.2020. Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen keskinäisessä yhteenotossa
Beled-Hawossa sai syyskuun alkupuolella surmansa ainakin neljä ihmistä. Välikohtaus
sai alkunsa paikallisten asukkaiden järjestämää mielenosoitusta koskevan kiistan
vuoksi.118

•

24.9.2020. Kenialaisten joukkojen raportoitiin surmanneen yhden siviilin ja
haavoittaneen kolmea muuta Elwakin kaupungin lähellä (n. 25 kilometriä Elwakista
koilliseen) sijaitsevassa Yadon kylässä. Kenialaiset saapuivat kolmella panssaroidulla
ajoneuvolla eräälle talolle Yadon (Yadoo) kylässä, mihin oli kokoontunut useita nuoria.
Paikallisten lähteiden mukaan kenialaiset olisivat alkaneet ampua summittaisesti
paikallaolijoita. Joidenkin tietojen mukaan kenialaiset joukot olisivat surmanneet useita
siviileitä, joiden ruumiit kuljetettiin Manderan kaupunkiin Kenian puolelle. Alueella
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toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä pidätettiin lisäksi useita Yadon kylän
asukkaita. Heidän joukossaan oli 5 tunnettua klaaninvanhinta. Mareeg.comuutissivuston mukaan kenialaiset olisivat pidättäneet kolme nuorta, jotka paikallisten
lähteiden mukaan olivat paimentolaisia. Kenialaisten joukkojen tekemän operaation
syystä tai tarkoituksesta ei ole tietoa.119
•

26.9.2020. Somalian ja Kenian joukot ottivat syyskuun loppupuolella yhteen BeledHawossa. Välikohtaus sai alkunsa, kun kenialaiset sotilaat avasivat tulen mieltään
osoittaneita asukkaita kohti. Mielenosoittivat protestoivat aiemmin Elwakissa siviilin
kuolemaan johtaneen välikohtauksen johdosta. Osapuolten keskinäinen tulitus jatkui
tunnin verran.120

•

27.9.2020. Kenialaisten joukkojen vastaiset mielenosoitukset jatkuivat kolmatta päivää
Garbahareyn, el-Waqin ja Beled Hawon kaupungeissa. Mielenosoituksissa vastustettiin
kenialaisten terrorismin vastaisten joukkojen siviileihin kohdistamaa väkivaltaa.
Kenialaisten väitettiin kaapanneen kolme siviiliä ja surmanneen heistä yhden el-Waqin
kaupungissa. Osa mielenosoittajista oli varustautunut konetuliasein, kirvein ja patukoin,
ja ilmoitti olevansa valmis taistelemaan kenialaisia joukkoja vastaan. Paikalla operoivat
somalialaiset joukot ovat ilmaisseet tukensa mielenosoittajille ja varoittaneet kenialaisia
joukkoja ryhtymästä mihinkään toimiin alueella.121

•

30.9.2020. Somalian armeijan sotilas sai syyskuun lopussa surmansa Balad-Hawon
kaupungissa. Sotilas sai surmansa epäselvissä olosuhteissa tuntemattoman miehen
ampumista luodeista. Teon motiivi ei ole tiedossa. Tilanne kaupungissa on ollut
jännittynyt Kenian armeijan sotilaiden syyllistyttyä väitetysti ihmisoikeusloukkauksiin
alueella.122

•

3.10.2020. Kenian armeijan raportoitiin toimittaneen lokakuun alussa lisäjoukkoja
Somalian vastaiselle rajalle. Kenialaisten mukaan joukkojen tarkoitus on jatkaa alShabaabin vastaisia operaatioita raja-alueella. Edellisellä viikolla kenialaisten ja
somalialaisten joukkojen raportoitiin ottaneen yhteen Beled-Hawa – Manderan rajaalueella. Somalian viranomaiset syyttivät välikohtauksesta kenialaisia joukkoja.123

•

6.10.2020. Kenian armeijan väitetään kaapanneen seitsemän aseetonta siviiliä Kenian
ja Somalian välisellä raja-alueella sijaitsevista kaupungeista. Gedon alueen kuvernööri
Osman Nour Hajin mukaan joitain kaapattuja on kidutettu. Kenia ei ole kommentoinut
väitettä.124

•

8.10.2020. Gedon poliisijohtaja Sheikh Hassan Elmi kertoi lokakuun alkupuolella, kuinka
jotkut siviiliväestöstä ovat hakeneet al-Shabaabin tuomioistuimista oikeudellisia
ratkaisuja mm. maanomistusta koskeviin kiistoihin. Poliisijohtaja uhkasi al-Shabaabin
tuomioistuimiin turvautuvia oikeustoimilla. Hän syytti lisäksi alueen kauppiaita järjestön
toiminnan rahoittamisesta. Vastaavia syytteitä ovat esittäneet Lounais-Somalian ja
Hirshabellen osavaltioiden viranomaiset.125
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•

27.10.2020. Somalian sotilastuomioistuin pisti lokakuun lopulla täytäntöön poliisin
surmaamisesta määräämäänsä kuolemantuomion. Luqin kaupungissa ampumalla
teloitetun miehen katsottiin surmanneen vajaata kuukautta aiemmin poliisin luqilaisella
poliisiasemalla. Surmansa saaneen poliisin omaiset kieltäytyivät verirahasta ja vaativat
surmaajan teloittamista.126

•

3.11.2020. Etiopian raportoitiin vetäneen marraskuun alussa satoja sotilaita pois Dolon
kaupungista. Joukot vetäytyivät tukikohdista Dolon kaupungissa ja sen
lähiympäristössä. Joukot vetäytyivät rajan ylitse ja veivät mukanaan raskasta
sotilaskalustoa. Heidän tilalleen saapui Etiopian poliisin erikoisjoukkoja. Vetäytymisen
syynä saattaa olla Etiopian sisällä kiihtyneet etniset levottomuudet.127 Vetäytyminen
jatkui marraskuun puolivälissä, jolloin sen raportoitiin vetäneet maasta satoja sotilaita.
Joukkojen siirretään Tigrayn alueella, missä on käyty toista viikkoa taiteluista Etiopian
armeijan ja TPLF-järjestön välillä.128

•

5.11.2020. Kenian armeijan raportoitiin tulittaneen marraskuun alussa kranaateilla elWakin kaupungin läheisyydessä sijaitsevia siviilien asuinalueita. Kranaatit osuivat
Dhamasen kylään, minkä seurauksena kymmeniä kotieläimiä sai surmansa. Tulituksen
ei tiedetä aiheuttaneen ihmishenkien menetyksiä.129

•

21.12.2020. Somalialainen TV-asema kertoi joulukuun puolivälin jälkeen, että Belet
Hawon kaupunkiin sijoitetut somalialaiset joukot ampuivat ilmatorjuntaohjuksia
Somalian ilmatilaan tullutta kenialaista vakoilukonetta kohti. Tilanteen raportoitiin
olevan jännittynyt maiden välisellä raja-alueella.130

2. Lounais-Somalian osavaltio; Bay, Bakool ja Lower Shabelle
2.1. Bay
2.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

4.7.2020. Ainakin viisi ihmistä sai surmansa ja kahdeksan muuta haavoittui heinäkuun
alussa Baidoassa, kun kauko-ohjattu itsetehty pommi räjähti ravintolassa/hotellissa.
Joidenkin tietojen mukaan isku tapahtui Lounais-Somalian hallinnon verojen keruusta
vastuussa olevassa toimistossa. Kuolonuhreista neljä oli siviileitä ja yksi sotilas.
Haavoittuneista useimmat olivat siviileitä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
iskusta.131

•

6.7.2020. Somalian armeija onnistui heinäkuun alussa Awdinlen kaupungin lähellä
torjumaan al-Shabaabin hyökkäyksen sen tukikohtaa vastaan. Torjuntataistelun
yhteydessä surmattiin viisi al-Shabaabin taistelijaa ja lisäksi useita muita haavoittui.132

•

20.7.2020. Ainakin yksi Somalian armeijan sotilas sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui
heinäkuun puolivälin jälkeen Burhakaban kaupungissa eläintorilla tehdyssä kaukoohjatussa tienvarsipommi-iskussa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.133
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•

25.7.2020. Al-Shabaab otti vastuun Somalian armeijan sotilassaattuetta vastaan
heinäkuun lopussa tehdystä hyökkäyksestä Bardalen kaupungin läheisyydessä.
Alustavien tietojen mukaan hyökkäyksessä sai surmansa ainakin yksi sotilas ja yksi
haavoittui.134

•

6.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun alkupuolella Somalian armeijan tukikohtaan
Daynunayn kylässä, joka sijaitsee n. 25 kilometriä Baidoasta.
Paikallisten
silminnäkijöiden mukaan järjestö sai tukikohdan hetkeksi itselleen. Armeija otti kuitenkin
tukikohdan pian takaisin haltuunsa. Useita tunteja kestäneissä taisteluissa sai surmansa
viisi sotilasta, joiden joukossa oli komentaja Yussuf Borweyne. Joidenkin lähteiden
mukaan surmansa saaneita sotilaita olisi ollut kaikkiaan kahdeksan, ja lisäksi useiden
muiden raportoitiin haavoittuneen. Osa uhreista aiheutui, kun tukikohtaan matkalla
olleet lisäjoukot joutuivat kauko-ohjatun tienvarsipommi-iskun kohteeksi. Al-Shabaabin
raportoitiin joissain lähteissä menettäneen 6 taistelijaa, mutta jotkut toiset kertovat
tappioiden olleen yli kymmenen taistelijaa. Joidenkin uutislähteiden mukaan Somalian
hallinnon edustaja kiisti armeijan miestappiot. Saman lähteen mukaan hyökkäys
onnistuttiin torjumaan. Ristiriidassa väitteen kanssa on se, että Lounas-Somalian
osavaltion presidentti Lafta-Gareen esitti surunvalittelunsa kaatuneiden sotilaiden
omaisille.135 Halbeeg News uutisoi 7.8.2020 että Somalian armeijan edustajan mukaan
taisteluissa sai surmansa kaikkiaan 17 al-Shabaabin taistelijaa ja yli 23 haavoittui.
Surmansa saaneiden joukossa oli armeijan edustajan mukaan järjestön komentajia.
Siviiliuhreista ei ole mainintaa.136

•

17.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälissä Somalian armeijan tukikohtaan
Goofgaduudin kaupungissa, joka sijaitsee n. 30 kilometriä Baidoan kaupungista.
Hyökkäys alkoi itsemurhakuljettajan räjäyttämällä autopommilla tukikohdan portilla,
jonka jälkeen al-Shabaabin ja armeijan välillä syttyi kiivas tulitaistelu. Somalian armeijan
mukaan hyökkäys onnistuttiin torjumaan kiivaiden taisteluiden jälkeen. Joidenkin
tietojen mukaan al-Shabaab olisi saanut tukikohdan hetkeksi haltuunsa, mutta joutunut
vetäytymään armeijan saatua alueelle lisää vahvistuksia. Armeijan raportoitiin
surmanneen 5 al-Shabaabin taistelijaa ja haavoittaneen useita muita. Hyökkäyksessä
sai surmansa kolme sotilasta. Tukikohtaan hyökkäyksen jälkeen saapuneet
Goofgadudin piirikunnan kuvernööri Buray Isak Ali ja paikallinen poliisikomentaja
Hassan Baka’ saivat surmansa, kun yhteen sotilaan ruumiiseen sidottu pommi räjähti.137

•

24.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa elokuun loppupuolella Somalian
armeijaa vastaan Baidoan kaupungissa tehdystä iskusta. Alustavien tietojen mukaan
kauko-ohjatun pommin räjähdyksessä haavoittui yksi Lounais-Somalian hallinnon
virkailija ja kaksi hänen turvamiestään.138

•

7.9.2020. Ainakin kuusi lasta sai surmansa syyskuun alkupuolella ja useita muita
haavoittui tienvarsipommin räjähdyksessä Baidoan kaupungin lähellä. Räjähteet oli
oletettavasti asetettu turvallisuusjoukkoja vastaan, jotka käyttävät usein kyseistä
maantietä.139
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•

11.10.2020. Al-Shabaab ampui lokakuun puolivälissä kranaatteja etiopialaisten
joukkojen tukikohtaan Qasahdheren lentokentällä. Tietoja räjähdysten vaikutuksista ei
ollut saatavilla.140

•

13.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä lokakuun puolivälissä etiopialaisten
tukikohtaa vastaan Qansadheeressa. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan.141

•

20.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa lokakuun puolivälin jälkeen kuusi
etiopialaista
AMISOM-sotilasta
etiopialaista
saattuetta
vastaan
tehdyssä
hyökkäyksessä Dinsorin ulkopuolella. Lisäksi kuusi muuta sotilasta haavoittui. Saattue oli
matkalla tukemaan Somalian turvallisuusjoukkoja, jotka olivat joutuneet al-Shabaabin
hyökkäyksen kohteeksi toisaalla maakunnan alueella. Taistelut alueella kestivät yli
tunnin.142

•

22.10.2020.
Al-Shabaab
hyökkäsi
lokakuun
puolivälin
jälkeen
Somalian
turvallisuusjoukkojen tukikohtaa vastaan Baidoan kaupungin ulkopuolella surmaten
yhden sotilaan ja haavoittaen kahta muuta.143

•

22.10.2020. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun puolivälin jälkeen Somalian
hallintoa tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan Qansahdheren kaupungin lähistöllä.
Yhteenotossa haavoittui kolme sotilasta.144

•

8.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä marraskuun alkupuolella etiopialaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaa vastaan Awdinlen alueella Baidoan ulkopuolella.
Taistelu aiheutti henkilövahinkoja, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla. 145

•

12.11.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ampuneen marraskuun puolivälissä kranaatteja
etiopialaisten AMISOM-joukkojen tukikohtiin Baidoan kaupungissa. Kranaattitulitus
aiheutti miehistötappioita ja tuhosi sotilastarvikkeita. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut
saatavilla.146

•

18.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa etiopialaisia AMISOM-joukkoja
vastaan Qansahdheeressa tehdystä tienvarsipommi-iskusta. Räjähdyksessä sai
surmansa kaksi sotilasta ja neljä muuta haavoittui.147

•

4.12.2020. Kolme Somalian armeijan sotilasta sai joulukuun alussa surmansa Daynunayn
alueella lähellä Baidoaa, kun he joutuivat al-Shabaabin yllättämiksi heidän
lähdettyään tukikohdasta kohti Baidoaa. Yksi sotilas onnistui pakenemaan
hyökkäystä.148

2.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:

Strategic Intelligence 16.10.2020.
Strategic Intelligence 16.10.2020.
142 Somali Guardian 21.10.2020; Strategic Intelligence 23.10.2020.
143 Strategic Intelligence 23.10.2020.
144 Strategic Intelligence 23.10.2020.
145 Strategic Intelligence 10.11.2020.
146 Strategic Intelligence 20.11.2020.
147 Strategic Intelligence 20.11.2020.
148 Strategic Intelligence 4.12.2020.
140
141

27

•

27.7.2020. Al-Shabaab ilmoitti heinäkuun lopussa surmanneensa Dinsoorin kaupungissa
Wajidin kaupungin hallinnossa työskennelleen miehen.149

•

24.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä marraskuun loppupuolella LounaisSomalian osavaltion hallinnon virkailijoita vastaan Baidoassa. Iskun ei ole raportoitu
aiheuttaneen henkilövahinkoja.150

2.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

12.7.2020. Somalian armeija ilmoitti heinäkuun puolivälissä surmanneensa alShabaabin veroja keränneen virkailijan Bardalen kaupungin lähellä sijaitsevassa BulaHawon kylässä.151

•

13.7.2020. Somalian armeija toteutti heinäkuun puolivälissä al-Shabaabin vastaisen
operaation Bardalen kaupungissa. Sen yhteydessä käydyissä taisteluissa sai surmansa
ainakin seitsemän al-Shabaabin taistelijaa ja viisi muuta haavoittui. Operaatio sai
alkunsa turvallisuusjoukoille annetun yleisövihjeen perusteella. Armeijan tappioina oli
yksi kaatunut ja kolme haavoittunutta sotilasta.152

•

19.7.2020. Somalian armeija ja Lounais-Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat
heinäkuun puolivälissä al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation Wiglin alueella
Dinsorin piirikunnissa. Operaation yhteydessä surmattiin neljä al-Shabaabin
taistelijaa.153

•

27.8.2020. Al-Shabaabin taistelija antautui elokuun lopussa Lounais-Somalian
turvallisuusjoukoille. Sukulaisten avulla antautuneen taistelijan mukaan järjestön
joukoissa on useita muita, jotka haluaisivat antautua.154

•

14.9.2020. Somalian armeija toteutti syyskuun puolivälissä saamansa yleisövihjeen
perusteella al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation Berdale-Awdinlen alueella.
Turvallisuusjoukkojen hyökkäyksessä sai surmansa viisi järjestön taistelijaa, joiden
joukossa oli yksi järjestön komentajista. Surmansa saaneen komentajan nimi oli Ibrahim
Moalim Abdi aka Ibrahim Ganey. Operaation yhteydessä turvallisuusjoukot
takavarikoivat jonkin verran aseistusta.155

•

10.10.2020. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot toteuttivat lokakuun puolivälin
alla saamansa yleisövihjeen perusteella al-Shabaabin vastaisen operaation Qodqodin
kylässä n. 35 kilometriä Dinsorista. Operaation yhteydessä käytiin kiivas tulitaistelu, joka
kesti tunnin. Turvallisuusjoukot onnistuivat ottamaan kylän haltuunsa operaation
päätteeksi. Samalla joukot onnistuivat vapauttamaan kahdeksan siviiliä, jotka järjestö
oli kaapannut aiemmin. Taistelussa sai surmansa viisi al-Shabaabin taistelijaa. Lisäksi
useita muita haavoittui.156

•

21.10.2020. Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat lokakuun puolivälin jälkeen
paikalliselta väestöltä saadun vihjeen perusteella al-Shabaabin vastaisen operaation
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Dinsorin piirikunnan alueella Dinsorin kaupungin ulkopuolella sijaitsevissa kylissä. Vihjeen
mukaan al-Shabaab oli parhaillaan suunnittelemassa uutta iskua. Al-Shabaabin
tukikohtia vastaan tehdyn operaation yhteydessä käydyissä kiivaissa ja useita tunteja
kestäneissä taisteluissa surmattiin armeijan edustajien mukaan 19 al-Shabaabin
taistelijaa ja kymmeniä muita haavoittui. Lisäksi turvallisuusjoukot pidättivät useita
taistelijoita ja takavarikoivat aseita. Paikallisten asukkaiden mukaan myös
turvallisuusjoukot kärsivät tappioita. Tarkemmista määristä ei ole tietoa.157
•

21.10.2020. Baidoan poliisi onnistui lokakuun puolivälin jälkeen estämään pommi-iskun
toteuttamisen. Poliisi pysäytti räjähteitä kuljettaneen tuk-tuk-mopotaksin ja sen kyydissä
olleet kaksi miestä, joiden oletettiin olevan al-Shabaabin jäseniä. Ryhmään kuulunut
kolmas mies onnistui pakenemaan iskettyään turvallisuusjoukkojen sotilasta sitä ennen
puukolla.158

•

26.10.2020. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät lokakuun lopulla Baidoassa kaksi alShabaabin jäseneksi epäiltyä miestä yleisövihjeen perusteella. Miehet olivat
pidätyshetkellä asentamassa tienvarsipommia. Pommi onnistuttiin tekemään
vaarattomaksi.159

•

7.11.2020. Somalian armeija toteutti marraskuun puolivälin alla al-Shabaabin vastaisen
operaation Baidoan läheisyydessä. Sen tarkoituksena oli häätää al-Shabaabin
taistelijat pois Gof Gadudin ympäristöstä. Armeijan edustajan mukaan armeija otti alShabaabilta haltuunsa Eel Dhun Adegowin, Kawada Bula Jadiidin ja Harera Jiftan
alueet.160

2.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

2.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

18.8.2020. Kaksi sotilasta, joiden katsottiin syyllistyneen 9-vuotiaan pojan raiskaukseen ja
murhaan, teloitettiin ampumalla elokuun puolivälissä Baidoassa.161

•

31.10.2020. Ainakin kolme ihmistä sai lokakuun lopussa surmansa Qansaxdheren
kaupungissa, kun paikalliskuvernöörin ajoneuvoon asennettu pommi räjähti. Kuvernööri
itse haavoittui räjähdyksessä. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta pommin
asettamisesta.162

2.2 Bakool
2.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

3.8.2020. Al-Shabaab on piirittänyt Wajidin kaupunkia kuusi vuotta. Sillä on ollut vakavat
seuraukset kaupungin humanitaarisille olosuhteille. Kaupungissa on menehtynyt 432
lasta aliravitsemuksen ja erilaisten sairauksien seurauksena. Al-Shabaab on estänyt
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kaikki ruoka- ja lääketoimitukset kaupunkiin. Järjestö valvoo kaikkia kaupunkiin johtavia
maanteitä. Al-Shabaab on tuhonnut 537 aasikärryillä kuljetettua lääke- ja
ruokakuormastoa. Elintarvikkeiden hinnat ovat kohonneet korkeiksi. Kilo riisiä maksaa 3
US $. Kaupungissa toimii vain kolme ala-asteen koulua.163
•

25.11.2020. Al-Shabaabin väitetään surmanneen marraskuun loppupuolella 7 samaan
perheeseen kuulunutta ihmistä Wajidissa. Uhreina olivat perheen isä, raskaana oleva
äiti ja heidän viisi lastaan. Perheen kotiin tehdyn hyökkäyksen ja perheenjäsenten
surmien motiivi oli ilmeisesti se, että perheen isä oli sotilas.164

•

8.12.2020. Al-habaab hyökkäsi joulukuun puolivälin alla Etiopian armeijan tukikohtaan
Wajidin piirikunnassa. Välikohtaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. 165

•

13.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun puolivälissä erilaisia tarvikkeita kuljettanutta
Somalian armeijan sotilassaattuetta vastaan Qur’a-joman ja Hudurin välisellä alueella.
Hyökkäys aiheutti kiivaan taistelun armeijan ja al-Shabaabin välillä, jonka seurauksena
al-Shabaab joutui vetäytymään ja saattue pääsi jatkamaan matkaansa Hudurin
kaupunkiin. Taistelussa sai surmansa kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa ja useita muita
ihmisiä haavoittui. Heidän joukossaan oli myös sotilaita. Al-Shabaab on estänyt
tarvikekuljetukset Hudurin ja Wajidin kaupunkeihin, mikä on aiheuttanut aliravitsemusta
kyseisillä aluella. Järjestö on toistuvasti hyökännyt tarvikkeita Huduriin kuljettaneita
kuormastoja vastaan.166

2.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

10.12.2020. Al-Shabaabin tuomioistuin tuomitsi joulukuun puolivälin alla Tayeglowin
kaupungissa 70-vuotiaan miehen kuolemaan noituuden perusteella. Tuomio pantiin
täytäntöön ampumalla.167

2.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

2.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

2.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

15.9.2020. Seitsemän siviilin raportoitiin saaneen surmansa ja kolmen muun
haavoittuneen syyskuun puolivälissä noin 25 kilometrin päässä Hudurista mopotaksin
ajettua miinaan. Alueella kulkevien maanteiden on raportoitu olevan vahvasti
miinoitettuja. Miinojen asettajaksi epäillään al-Shabaabia.168
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2.3 Lower Shabelle
2.3.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

5.7.2020. Ainakin kaksi lasta ja heidän äitinsä saivat surmansa heinäkuun alussa Janalen
kaupungissa al-Shabaabin kranaattitulituksessa.169

•

7.7.2020. Neljä AMISOM-sotilasta sai heinäkuun alkupuolella surmansa Elasha Biyahan
alueella, kun al-Shabaab ampui kranaatteja ugandalaisten AMISOM-joukkojen
tukikohtaan.170

•

7.7.2020. Al-Shabaabin raportoitiin tulittaneen heinäkuun alkupuolella AMISOMjoukkojen tukikohtaa Janaalen kaupungissa. Tulituksen aiheuttamista tappioista ei ole
tietoja.171

•

7.7.2020. AMISOM-joukkojen sotilassaattuetta vastaan tehtiin heinäkuun alkupuolella
Arba’owin kylässä Mogadishun ulkopuolella tienvarsipommi-isku. Iskun kohteena ollut
sotilasajoneuvo vaurioitui räjähdyksessä, mutta sen aiheuttamista henkilövahingoista ei
ole varmuutta. Al-Shabaab oli vastuussa pommin asettamisesta, ja sen mukaan
räjähdyksen seurauksena surmansa sai useita sotilaita.172

•

7.7.2020. Neljän AMISOM-sotilaan raportoitiin saaneen surmansa heinäkuun
alkupuolella Elashan alueella, kun AMISOM-joukkojen sotilasajoneuvoa vastaan tehtiin
tienvarsipommi-isku. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.173

•

13.7.2020. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi räjähti heinäkuun puolivälissä
amerikkalaisten sotilaskouluttajien saattueen kohdalla Janalen kaupungin
ulkopuolella. Räjähdystä seurasi kiivas tulitaistelu al-Shabaabin ja Somalian armeijan
erikoisjoukkojen välillä.174

•

17.7.2020. AMISOM-sotilassaattuetta vastaan tehtiin heinäkuun puolivälissä kaukoohjattu tienvarsipommi-isku Qoryooleyn kaupuungin ulkopuolella. Iskun aiheuttamista
mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.175

•

18.7.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa Markan kaupungissa heinäkuun
puolivälin jälkeen tehdystä kranaatti-iskusta, jonka kohteena olivat Somalian
turvallisuusjoukot. Järjestön mukaan räjähdyksessä haavoittui kolme sotilasta. 176

•

19.7.2020. Kolme ihmistä haavoittui heinäkuun puolivälin jälkeen Janaalen kaupungissa
kranaattitulituksen seurauksena. Kranaatit osuivat siviilikoteihin. Kranaattien ampujaksi
epäillään al-Shabaabia. Järjestön tiedetään ampuneen kranaatteja Mogadishussa ja
Somalian muissa osissa. Järjestö on ampunut kranaatteja lava-auton lavalta nopeasti,
jonka jälkeen se on piilottanut kranaatinheittimen pusikkoon tai autoon.177
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•

22.7.2020. Al-Shabaab hyökkäsi heinäkuun puolivälin jälkeen Janalessa Somalian
armeijan sotilaita vastaan. Ryhmä sotilaita oli kokoontunut yhteen, kun itsemurhaiskijä
hyökkäsi heitä vastaan surmaten kaksi ja haavoittaen kolmea muuta.178

•

23.7.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa heinäkuun puolivälin jälkeen Zabidin
kylässä sijaitsevaan tukikohtaan tehdystä hyökkäyksestä. Afgoyen ulkopuolella
sijaitsevaan tukikohtaan tehty hyökkäys onnistuttiin torjumaan. Molempien osapuolten
raportoitiin kärsineen tappioita.179

•

2.8.2020. Al-Shabaab teki elokuun alussa käsikranaattihyökkäyksen Wanlaweynen
piirikunnan virkaa tekevää kuvernöörin kotiin. Kuvernööri Mohamed Abdullahi Omar
(Koosto) sai surmansa iskussa. Al-Shabaab otti vastuun hyökkäyksestä ja ilmoitti
surmanneensa kuvernöörin, koska hänen väitettiin vakoilleen Yhdysvaltain
erikoisjoukkojen hyväksi. Räjähdyksessä haavoittui lisäksi viisi muuta ihmistä.
Hyökkääjien onnistui paeta paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. 180

•

15.8.2020. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi räjähti elokuun puolivälissä
amerikkalaisten kouluttamien Danab-joukkojen sotilassaattueen kohdalla Warmaxanin
alueella Afgoyen ja Wanlaweynen välissä kulkevalla maantiellä. Räjähdystä seurasi
tulitaistelu. Al-Shabaabin mukaan välikohtauksessa sai surmansa ainakin viisi sotilasta.
Lisäksi he ilmoittivat saaneensa haltuunsa kaksi moottoripyörää.181

•

16.8.2020. Al-Shabaab poltti elokuun puolivälissä puuhiiltä Mogadishuun kuljettaneen
kuorma-auton. Järjestön taistelijat pysäyttivät ja ottivat kuorma-auton haltuunsa Bula
Lowan kylässä n. 25 kilometrin päässä Afgoyesta. Kuorma-auton kuljettajan kohtalosta
ei ole tietoa.182

•

16.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa useista Janalen ja Buufowin välisellä
maantiellä elokuun puolivälissä sattuneista räjähdyksistä. Iskujen kohteina olevissa
ajoneuvoissa sai järjestön antamien tietojen mukaan surmansa 9 AMISOM-sotilasta,
joista useimmat olivat ugandalaisia.183

•

18.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälissä Doonkan alueella Afgoyen
ulkopuolella Somalian armeijaa vastaan. Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai surmansa
ainakin viisi sotilasta. Samana päivänä järjestö hyökkäsi Mukaygan alueella Afgoyessa
armeijaa vastaan surmaten kolme sotilasta ja haavoittaen kahta muuta.184

•

19.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa elokuun puolivälissä Qoryooleyssa
armeijan tarkastuspistettä vastaan tehdystä iskusta. Järjestön mukaan iskussa sai
surmansa neljä sotilasta.185

•

22.8.2020. Al-Shabaab Hyökkäsi elokuun puolivälin jälkeen AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Arbacowin alueella Elasha Biyahassa Mogadishun ulkopuolella. Hyökkäys
alkoi kranaattitulituksella, jota seurasi tunnin kestänyt tulitaistelu. AMISOM-joukot
onnistuivat torjumaan hyökkäyksen. Taistelun aiheuttamista tappioista on vaikea
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saada tietoa, koska alue on sotilasaluetta. Arbacowin alueella Elasha Biyahassa
sijaitsee AMISOM-joukkojen tukikohta. Paikalla on erityisesti burundilaisia joukkoja, jotka
ovat toistuvasti joutuneet al-Shabaabin hyökkäysten kohteeksi.186
•

23.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä ja saaneensa elokuun loppupuolella
haltuunsa ugandalaisten AMISOM-joukkojen tukikohdan Markan kaupungin
ulkopuolella.187 Hyökkäyksen yksityiskohdista ei ole tarkempia tietoja.

•

23.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä elokuun loppupuolella Somalian armeijan
tukikohtaan Bariren alueella.188 Hyökkäyksen yksityiskohdista ei ole tarkempia tietoja.

•

23.8.2020. Ainakin kahden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden
haavoittuneen elokuun loppupuolella itsetehdyn pommin räjähdettyä vilkkaan torin
porteilla Wanlaweynen kaupungissa. Lähistöllä sijaitsevan armeijan tukikohdan
arvellaan olleen räjähteen kohde.189

•

26.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun loppupuolella sotilassaattuetta vastaan
Darusalemin kylän ulkopuolella. Saattuetta vastaan tehtiin kauko-ohjattu
tienvarsipommi-isku, johon sisältyi useita räjähdyksiä. Ainakin seitsemän amerikkalaisten
kouluttamaa erikoisjoukkojen sotilasta sai surmansa iskun seurauksena. Lisäksi yhden
amerikkalaissotilaan
raportoitiin
haavoittuneen.
Alueella
on
meneillään
amerikkalaisten johtama sotilasoperaatio, jonka tavoitteena on ottaa haltuun alueella
sijaitseva pieni kylä.190

•

31.8.2020. AMISOM-joukoille tarvikkeita kuljettanut sotilasajoneuvo joutui al-Shabaabin
hyökkäyksen kohteeksi elokuun lopussa Awdheglen alueella. Ugandalaisten joukkojen
kuljettamaan ajoneuvoon kohdistunut hyökkäys sattui Awdheglen ja Number 60
välisellä maantiellä. Hyökkäys ei joidenkin lähteiden mukaan aiheuttanut
henkilövahinkoja.191

•

31.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä elokuun lopussa ugandalaisten joukkojen
ylläpitämää AMISOM-tukikohtaa vastaan Janaalessa.192 Tarkempia tietoja
hyökkäyksestä ei ollut saatavilla.

•

4.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun alussa hyökätä Somalian armeijan tukikohtiin
Elsabidin (Sabiid) ja Anolen kylissä lähellä Afgoyen kaupunkia. Turvallisuusjoukot saivat
etukäteistietoa tulossa olevasta hyökkäyksestä ja osasivat valmistautua siihen.
Torjuntataistelun aikana turvallisuusjoukot surmasivat useita al-Shabaabin taistelijoita ja
saivat vangiksi useita muita.193

•

6.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti tehneensä syyskuun alkupuolella useita AMISOMjoukkojen ja Somalian armeijan vastaisia iskuja maakunnan alueella. Paikallisten
lähteiden mukaan taisteluita käytiin Arbacoowin, Lambar 60:n, Bufow Awdheenglen ja
Danoowin kylissä.194 Tarkempia tietoja taisteluiden yksityiskohdista ei ollut saatavilla.
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•

9.9.2020. Lähellä Afgoyen kaupunkia sijaitsevilla Arbaowin ja Sabiidin alueilla
raportoitiin kiivaista taisteluista syyskuun puolivälin alla.195

•

10.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälin alla Somalian armeijan ja AMISOMjoukkojen tukikohtia vastaan Elasha Biyahan alueella. Osapuolten raportoitiin kärsineen
tappioita välikohtauksissa. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla.196

•

12.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälissä Somalian hallintoa tukevien
joukkojen tukikohtaan Arbaowissa Elasha Biyahan alueella Mogadishun ulkopuolella.
AMISOM-joukot onnistuivat kuitenkin torjumaan hyökkäyksen kiivaiden taisteluiden
jälkeen. Henkilövahingoista ei ole raportoitua tietoa.197

•

13.9.2020. Al-Shabaab yritti syyskuun puolivälissä hyökätä ugandalaisten AMISOMjoukkojen tukikohtaan Ambareesossa Barawen piirikunnassa. Hyökkäys onnistuttiin
kuitenkin torjumaan. Välikohtaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja.198

•

15.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälissä Elasha Biyahan alueella AMISOMjoukkojen tukikohtaa vastaan. Hyökkäys oli jo toinen kahden vuorokauden sisällä.
Paikallisten asukkaiden mukaan alueelta kuultiin voimakasta tulitusta, ja tukikohdan
sisältä kranaattien räjähdyksiä. Taistelun aiheuttamista henkilövahingoista ei ole
tietoa.199

•

15.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälissä usealla alueella Markan
ulkopuolella ugandalaisia AMISOM-joukkoja vastaan. Taistelualueella käytettiin
itsetehtyjä ja räjähteitä ja käsiaseita.200

•

17.9.2020. Ainakin yksi sotilas haavoittui vakavasti syyskuun puolivälissä, kun häntä
kuljettanutta ajoneuvoa vastaan tehtiin kauko-ohjattu tienvarsipommi-isku. Välikohtaus
sattui Elasha Biyahan alueella Mogadishu ulkopuolella. Iskusta epäillään alShabaabia.201

•

21.9.2020. Somalian turvallisuusjoukkoja kuljettanutta ajoneuvoa vastaan tehtiin
syyskuun puolivälin jälkeen kauko-ohjattu tienvarsipommi-isku. Isku sattui Mogadishun
ulkopuolella Weydowin alueella Mogadishusta Afgoyeen matkalla ollutta ajoneuvoa
vastaan. Ajoneuvo selvisi räjähdyksestä vaurioitta, mutta iskussa haavoittui kolme
ihmistä. Pommin asettajasta ei ole tietoa.202 Al-Shabaab on kuitenkin tehnyt aiemmin
useita vastaavia iskuja.

•

22.9.2020. Al-Shabaab ampui syyskuun puolivälin jälkeen kranaatteja Somalian
armeijan tukikohtaan Bariren kaupungissa. Al-Shabaabin antamien tietojen mukaan
tulituksessa olisi haavoittunut kahdeksan sotilasta. Lisäksi osa tukikohdasta tuhoutui. 203
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•

23.9.2020. Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluva mies heitti syyskuun loppupuolella
käsikranaatin karjatorilla Afgoyen ulkopuolella. Kranaatin kohteena oli oletettavasti
Somalian armeijan sotilaat. Erään lähteen mukaan kyse olisi ollut tienvarsipommista,
joka oli kätketty torialueelle. Räjähdyksessä sai surmansa yksi ja lisäksi kaksi siviiliä ja kaksi
sotilasta haavoittui.204

•

24.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä syyskuun loppupuolella Somalian
armeijan sotilaita vastaan Afgoyessa. Järjestön antamien tietojen mukaan iskun
seurauksena sai yksi sotilas surmansa ja kaksi muuta haavoittui.205

•

29.9.2020. Raskaasti aseistautunut al-Shabaab hyökkäsi syyskuun lopussa Somalian
armeijan/AMISOM-joukkojen ylläpitämiin tukikohtiin Bulamarerin (Bula-Mareer) ja
Janalen alueilla. Al-Shabaabin raportoitiin ampuneen kranaatteja tukikohtiin. Bula
Mareriin tehdyssä hyökkäyksessä käytettiin myös käsiaseita, ja tulituksen raportoitiin
kestäneen useita tunteja. Hyökkäykset onnistuttiin torjumaan ugandalaisten AMISOMjoukkojen avulla. Somalian armeijan edustajan mukaan al-Shabaab epäonnistui
hyökkäyksessään. AMISOM-joukot toteuttivat turvallisuusoperaatiot Janalen ja Bula
Marerin kaupunkien ulkopuolella jäljittäessään pakenevia al-Shabaabin taistelijoita.
Taisteluiden aiheuttamista henkilövahingoista ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa,
mutta saatavilla olevien tietojen mukaan molemmat osapuolet ovat kärsineet
tappioita.206

•

5.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun alussa Turkissa koulutettuja somalialaisia
Gorgor-erikoisjoukkoja vastaan Awdheglen kaupungin läheisyydessä. Hyökkäys alkoi
kauko-ohjatulla tienvarsipommi-iskulla sotilassaattuetta vastaan, jonka jälkeen alShabaabin taistelijat avasivat tulen saattuetta vastaan. Räjähdyksen raportoitiin
aiheuttaneen merkittävää tuhoa. Taistelut al-Shabaabin ja saattuetta suojaavien
Gorgor-joukkojen välillä kesti useita tunteja. Al-Shabaabin mukaan hyökkäyksessä sai
surmansa yhdeksän sotilasta. Sen antamien tietojen tiedetään kuitenkin usein olevan
liioiteltuja.207

•

8.10.2020. Itsetehty pommi räjähti lokakuun alkupuolella Somalian
tukikohdassa Afgoyessa. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja.208

•

10.10.2020. Ugandalaisia AMISOM-joukkoja vastaan tehtiin lokakuun puolivälin alla
tienvarsipommi-isku Shalanbodin alueella lähellä Markan kaupunkia, n. 86 kilometriä
Mogadishusta etelään. Iskussa sai surmansa ainakin kaksi sotilasta. Al-Shabaab otti
vastuun iskusta, ja kertoi sotilaiden saaneen surmansa, kun he olivat purkamassa
tienvarrella olevia räjähteitä.209

•

13.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi AMISOM- ja Somalian armeijan joukkoja vastaan
Janalen, Awdheglen ja Barawen ulkopuolella. Yhteenotot aiheuttivat tappioita, mutta
tarkempia tietoja ei ollut saatavilla.210
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•

14.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälissä ugandalaisten AMISOMjoukkojen saattuetta vastaan tienvarsipommilla. Isku tehtiin Shalaamboodin ja Bula
Mareerin välisellä maantiellä. Kolmen sotilaan raportoitiin haavoittuneen.211

•

14.-15.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälissä Somalian armeijan
saattuetta vastaan Afgoyen ulkopuolella ja surmasi sen yhteydessä 13 sotilasta. Sotilaat
olivat partiomatkalla kahdella lava-autolla, kun al-Shabaab hyökkäsi niitä vastaan
Doonkan ja Bullalowin alueella lähellä Afgoyea. Al-Shabaabin ilmoituksen mukaan sen
taistelijat surmasivat 25 sotilasta. Järjestön raportoitiin ottaneen lisäksi haltuunsa
Bululowin kylä, joka sijaitsee muutamia kilometrejä Afgoyesta. Surmattujen sotilaiden
joukossa oli joukkoja komentanut eversti Abdulle Ali Mire.212 Päivää myöhemmin
Somalia armeija toteutti alueella järjestön vastaisen operaation. Somalian armeija
ilmoitti surmanneensa sen yhteydessä al-Shabaabin alueellisen johtajan Ismail Fidowin.
Afgoyen ulkopuolella Bululowin kylässä käydyissä al-Shabaabin ja Somalian armeijan
Danab-erikoisjoukkojen välillä käydyissä useita tunteja kestäneissä taisteluissa sai
armeijan edustajien mukaan surmansa kaikkiaan 50 al-Shabaabin taistelijaa.213
Joidenkin tietojen mukaan armeija olisi surmannut taisteluissa 61 al-Shabaabin
taistelijaa.214

•

15.10.2020. Oletettavasti al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun puolivälissä
Haantan alueella Afgoyen ulkopuolella. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla.215

•

20.10.2020. Yksi sotilas sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui lokakuun puolivälin
jälkeen Awdheeglen kylän ulkopuolella tehdyssä autopommi-iskussa.216

•

22.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälin jälkeen Leegon kaupunkiin ja otti
sen takaisin haltuunsa. Haltuunottoa edelsi Somalian armeijan operaatio, jossa
turvallisuusjoukot ottivat kaupungin hetkellisesti haltuunsa, Joukot kuitenkin vetäytyivät
tuntemattomasta syystä lähellä sijaitsevaan Balidoglen tukikohtaan. Haltuunottoon
mahdollisesti liittyvistä taisteluista ja niissä aiheutuneista henkilövahingoista ei ollut
tietoja.217

•

1.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä marraskuun alussa Jannalessa ja
Awdheglessa Somalian hallintoa tukevien joukkojen tukikohtiin. Ainakin neljä sotilasta
haavoittui tulituksessa.218

•

6.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun alkupuolella tienvarsipommin avulla
Yhdysvaltain ja Somalian erikoisjoukkoja vastaan Gandarshen kaupungissa. Yhden
amerikkalaissotilaan ja neljän somalialaissotilaan raportoitiin saaneen surmansa ja
lisäksi yksi amerikkalaissotilas ja kolme somalialaissotilasta haavoittui räjähdyksessä. 219
Surmansa saanut amerikkalainen työskenteli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu
CIA:lle. Amerikkalaiset ja somalialaiset erikoisjoukot olivat parhaillaan toteuttamassa
operaatiota, jonka tarkoituksena oli ottaa kiinni kolme al-Shabaabin komentajaa, jotka
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olivat tiedustelutietojen mukaan Gandarshen kaupungissa kyseisenä iltana. Heidän
joukossaan oli Abdullahi Osman Mohamed, jonka oletetaan olevan vastuussa useista
pommi-iskuista, joiden seurauksena Somaliassa on saanut surmansa satoja siviileitä.
Hänen arvellaan olleen lisäksi suunnittelemassa tammikuussa tehtyä iskua Keniassa
sijaitsevaan tukikohtaan, missä sai surmansa yksi amerikkalaissotilas ja kaksi muuta
amerikkalaista. Al-Shabaab oli oletettavasti saanut tietoa suunnitellusta operaatiosta,
minkä seurauksena he osasivat odottaa iskua.220 Joidenkin tietojen mukaan alShabaab teki marraskuun alkupuolella itsemurhaiskun Somalian armeijan ja
amerikkalaisten käyttämään tukikohtaan Gandarshessa. Al-Shabaabin mukaan
tukikohdassa räjähtänyt pommi olisi surmannut viisi sotilasta, joiden joukossa oli yksi
amerikkalainen sotilas ja neljä Somalian armeijan Alpha-erikoisjoukkojen sotilasta.
Yhdysvallat tai Somalian hallitus eivät ole kommentoineet väitteitä. 221
•

7.11.2020. Al-Shabaab väitti hyökänneensä marraskuun alkupuolella ugandalaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Barawen ulkopuolella. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut
saatavilla.222

•

8.11.2020. Al-Shabaab väitti hyökänneensä marraskuun alkupuolella ugandalaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Awdheenglen ja Garasbaalen alueilla. Tarkempia
yksityiskohtia ei ollut saatavilla.223

•

15.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa marraskuun puolivälissä autopommiiskulla kaksi Somalian hallinnon sotilasta Shalanboodin ulkopuolella. Kaksi muuta
haavoittui räjähdyksessä.224

•

19.11.2020. Somalian armeijan edustajan mukaan ainakin kolme sotilasta sai surmansa
ja useita muita (erään lähteen mukaan kolme siviiliä) haavoittui marraskuun
puolivälissä Lafolessa (noin 22 kilometriä Mogaishusta lounaaseen) tarkastuspisteellä
tapahtuneessa pommi-iskussa. Haavoittuneiden joukossa oli siviileitä. Al-Shabaab
ilmoitti olevansa vastuussa iskusta, ja sen mukaan räjähdyksessä oli saanut surmansa yli
viisi sotilasta.225

•

21.11.2020. Kolmen nuoren miehen raportoitiin saaneen surmansa marraskuun
puolivälin jälkeen Elasha Biyahan lähellä Jabadgellen maantiellä, kun al-Shabaab
avasi tulen miehiä kuljettanutta autoa kohti.226

•

22.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun puolivälin jälkeen Somalian armeijan
tukikohtaan Janalen piirikunnassa. Hyökkäys aiheutti miehistötappioita ja
omaisuusvahinkoja. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla.227

•

23.11.2020. Lähteistä riippuen 6:n-8:n Somalian armeijan erikoisjoukkojen sotilaan
raportoitiin saaneen surmansa ja kuuden muun haavoittuneen marraskuun
loppupuolella tehdyssä tienvarsipommi-iskujen sarjassa lähellä amerikkalaisten
lennokkitukikohtaa Bellidoglessa (Baledogle). Joukot olivat parhaillaan siirtymässä
tukikohdasta kohti lähellä sijaitsevaa Leegon kaupunkia, joka on al-Shabaabin
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hallinnassa. Joidenkin lähteiden mukaan räjähdys tapahtui lähellä Leegon kaupunkia.
Erikoisjoukkojen saattueeseen kuului kaksi sotilaita kuljettanutta lava-autoa. AlShabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan iskun seurauksena sai
surmansa 12 erikoisjoukkojen sotilasta.228 Iskussa sai ilmeisesti surmansa myös yksi
Yhdysvaltain tiedustelupalvelun puolisotilaallisiin joukkoihin kuulunut sotilas. Hän
menehtyi räjähdyksissä saamiinsa vammoihin. Yhdysvalloilla on Somaliassa n. 700
sotilasta.229
•

24.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun loppupuolella ugandalaisten joukkojen
tukikohtiin Barawessa, Jannalessa ja Bula-Marerin kaupungeissa. Välikohtausten
mahdollisesti aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa.230

•

25.11.2020. Ainakin viisi erikoiskoulutuksen saanutta poliisia (Harmcad-poliisi) sai
surmansa ja useita muita haavoittui marraskuun loppupuolella Elasha Biyahan alueella
(n. 16 kilometriä Mogadishusta lounaaseen) heitä kuljettanutta ajoneuvoa vastaan
tehdyssä tienvarsipommi-iskussa. Iskusta epäillään al-Shabaabia.231

•

6.12.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen joulukuun alussa neljään AMISOMtukikohtaan. Nopeat sissi-iskut kohdistuivat Abdalla Birolen, Dhobleyn ja Janalen
kaupungeissa sekä Elashan kylässä sijaitseviin tukikohtiin. Tarkempoia tietoja
hyökkäyksen seurauksista ei ollut saatavilla.232

•

6.12.2020. Al-Shabaabin hyökkäyksessä joulukuun alussa Awdheglessa sijaitsevaan
Somalian armeijan tukikohtaan sai surmansa ainakin viisi Turkin kouluttamaa sotilasta. 233

•

8.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun alkupuolella armeijan tukikohtaan Sabiidin
kylässä Afgoyen ulkopuolella. Hyökkäys ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja.234
Samaan aikaan AMISOM-joukkojen sotilassaattue joutui kahden tienvarsipommi-iskun
kohteeksi Shalambodin ja Danowin välisellä alueella. Räjähdysten jälkeen alShabaabin taistelijat hyökkäsivät saattueen kimppuun. Al-Shabaab ilmoitti
surmanneensa iskussa kolme ugandalaista sotilasta.235

•

9.12.2020. Ainakin neljä sotilasta sai surmansa ja useita muita haavoittui joulukuun
puolivälin alla, kun oletettavasti al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät Lounas-Somalian
turvallisuusjoukkojen tarkastuspistettä vastaan Wanlaweynen kaupungissa.236 Joissain
lähteissä välikohtauksen mainittiin olleen armeijan yksiköiden keskinäinen yhteenotto.

2.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

22.12.2020. Al-Shabaab katkaisi joulukuun puolivälin jälkeen toisen käden varkaaksi
väitetyltä mieheltä. Järjestön tuomioistuin tuomitsi miehen menettämään toisen
kätensä, koska hän oli murtautunut kauppaan ja varastanut sieltä 26 000 Somalian
shillinkiä, mikä vastaa arvoltaa yhtä Yhdysvaltain dollaria. Mies oli myöntänyt Adan
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Yabalin piirikunnassa tapahtuneen varkauden. Al-Shabaabin tuomioistuimen
määräämä rangaistus pantiin täytäntöön yleisön edessä. Samaan aikaan 47-vuotias
mies teloitettiin ampumalla. Al-Shabaabin tuomioistuin oli todennut miehen
syyllistyneen murhaan.237
2.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

3.7.2020. Al-Shabaabin komentajana toiminut Mohamed Abukar Mohamed Dhagole,
alias “Aato” antautui heinäkuun alussa Somalian turvallisuusjoukoille. Aaton kerrotaan
olleen järjestön taloudesta ja verojen keruusta vastaava virkailija Lower Shabellen
maakunnassa.238

•

11.7.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat heinäkuun puolivälin alla Uginjin
kylässä lähellä Janalen kaupunkia al-Shabaabin vastaisen operaation. Sen yhteydessä
surmattiin kaksi järjestön komentajaa sekä useita muita taistelijoita. Operaatio sai
alkunsa tiedustelutietojen perusteella.239

•

11.7.2020. Somalian armeijan raportoitiin ottaneen heinäkuun puolivälissä haltuunsa
alueita Mubarakin alueella. Operaatioon mahdollisesti liittyvistä taisteluista ei
uutislähteissä ole mainintaa.240

•

13.7.2020. Somalian armeija pidätti heinäkuun puolivälissä al-Shabaabin Lower
Shabellen maakunnan tiedustelupäällikön Moalim Bilal Jeylanin. Hänet pidätettiin
Mubarakin ja Darusalemin kylien alueella tehdyn operaation yhteydessä. Somalian
armeijan edustajan mukaan pidätys onnistui turvallisuusjoukoille annetun yleisövihjeen
perusteella.241

•

9.8.2020. Somalian armeijan edustajan mukaan kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa sai
surmansa elokuun alkupuolella Sham-Garen alueela Awdheglen kaupungin lähistöllä,
n.
50
kilometriä
Mogadishusta
etelään,
järjestöä
vastaan
tehdyssä
turvallisuusoperaatiossa. Surmansa saaneiden joukossa oli järjestön yksi komentaja.242

•

10.8.2020 Awdheglen alueella edelleen jatkuvan turvallisuusoperaation yhteydessä
Somalian armeija onnistui ajamaan al-Shabaabin taistelijoita pois nimeltä
mainitsemattomista kylistä. Samassa yhteydessä surmansa sai Awdheglen, Mubarakin
ja Darusalamin hallinnosta vastaava al-Shabaabin komentaja Osman Gaab.243

•

10.8.2020. Somalian armeijan kiihdytettyä al-Shabaabin vastaisia operaatioita Lower
Shabellen maakunnan alueella ovat monet järjestön taistelijoista paenneet Middle
Shabellen maakunnan alueelle. Tämä on aiheuttanut lisääntynyttä epävakautta
Mogadishusta Jowhariin vievän maantien varrella ja Hirshabellen osavaltiossa, missä
taistelijat ovat jatkaneet iskujaan. Hirshabellen osavaltioparlamentin jäsen sai hiljattain
surmansa, kun al-Shabaab pysäytti häntä kuljettaneen auton ja tappoi edustajan.244
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•

15.8.2020. Somalian viranomaiset ilmoittivat elokuun puolivälissä, että sen
turvallisuusjoukot onnistuivat vapauttamaan 33 al-Shabaabin rekrytoimaa lasta
Kurtunwaareyn kaupungissa sijainneesta järjestön leiristä. Al-Shabaabin vastaisen
operaation seurauksena armeija otti Kurtunwaareyn kaupungin haltuunsa. AMISOMjoukkojen tuella vapautettu kaupunki on ollut useita vuosia al-Shabaabin hallinnassa ja
järjestön vahvaa tukialuetta. Operaation yhteydessä surmattiin ainakin neljä alShabaabin komentajaa, joiden joukossa oli järjestön operaatioiden koordinaattori
Mohamud Ahmed Gaboobe.245

•

19.8.2020. Somalian armeija ilmoitti elokuun puolivälissä pysäyttäneensä räjähteitä
täynnä olleen ajoneuvon Gendershen kaupungissa, n. 58 kilometrin päässä
Mogadishusta. Auto oli matkalla pääkaupunkiin. Samassa yhteydessä pidätettiin useita
al-Shabaabin taistelijoita. Takavarikointi ja pidätykset tehtiin saadun vihjeen
perusteella.246

•

25.8.2020.
Somalian
armeija
otti
elokuun
loppupuolella
haltuunsa
Darusalemin/Darasalamin/Dar-as Salamin kylän Awdheglen alueella. Haltuunotto
tapahtui Somalian armeijan erikoisjoukkojen toteuttaman operaation jälkeen. Siihen
liittyvistä taisteluista ja mahdollisista henkilövahingoista ei ollut uutislähteissä
mainintaa.247

•

4.9.2020. Somalian armeijan edustajat ilmoittivat syyskuun alussa surmanneensa alShabaabin taistelijoita Bariren alueella toteutetun operaation yhteydessä. Lisäksi
turvallisuusjoukot poistivat räjähteitä Bariren ja KM 50:n väliseltä maantieltä.
Turvallisuusjoukot eivät kertoneet taisteluiden mahdollisesti aiheuttamista omista
tappioista.248

•

6.9.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot pidättivät syyskuun alussa useita alShabaabin taistelijoita Legon (Leego) kaupungin (n. 120 kilometriä Mogadishusta
etelään) läheisyydessä sijaitsevissa kylissä toteutetussa turvallisuusoperaatiossa. Kylät
ovat olleet al-Shabaabin hallinnassa.249

•

15.9.2020. Somalian armeija toteutti syyskuun puolivälissä Bariren kaupungin
ulkopuolella al-Shabaabin vastaisen operaation. Bariren kaupungin läheisyydessä
sijaitsevien kylien alueella toteutetussa operaatiossa sai surmansa ainakin 12 alShabaabin taistelijaa ja useita muita haavoittui. Armeijan edustajan mukaan yksi sotilas
haavoittui operaatiossa.250

•

16.9.2020. Ainakin seitsemän al-Shabaabin taistelijan raportoitiin saaneen surmansa ja
useiden muiden haavoittuneen syyskuun puolivälissä Somalian armeijan ja alShabaabin välisessä taistelussa Awdhiglen kaupungin läheisyydessä. Turvallisuusjoukot
purkivat lisäksi useita räjähteitä kaupunkiin johtavalta maantieltä.251

•

21.9.2020. Ainakin 13 al-Shabaabin taistelijaa sai surmansa ja useita muita pidätettiin
syyskuun puolivälin jälkeen Bariren kylässä käydyissä taisteluissa al-Shabaabin ja
Somalian armeijan välillä. Somalian armeijan mukaan turvallisuusjoukot eivät kärsineet
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tappioita. Somalian armeijan toteuttaman operaation yhteydessä Bariren kylässä
takavarikoitiin lisäksi itsetehtyjä räjähteitä, joita al-Shabaab oli asettanut ja oli
parhaillaan asettamassa.252 Surmansa saaneiden al-Shabaabin taistelijoiden joukossa
oli useita komentajia. Al-Shabaabin komentajistoon kuuluvia al-Shabaabin taistelijoita
surmattiin lisäksi lähellä sijaitsevassa Toratorowin kaupungissa.253
•

26.9.2020. Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat syyskuun loppupuolella al-Shabaabin
vastaisen turvallisuusoperaation Bariiren kaupungin lähellä sijaitsevassa Nuuneyn
kylässä. Operaation yhteydessä sai surmansa 16 al-Shabaabin taistelijaa ja lisäksi
järjestön hallusta vapautettiin 40 lasta. Lapset ovat kotoisin maan eri osista ja heitä oli
tarkoitus kouluttaa itsemurhaiskuihin.254

•

26.9.2020. Somalian Danab-erikoisjoukot toteuttivat syyskuun loppupuolella alShabaabin vastaisen operaation Mubarakin alueella. Sen yhteydessä erikoisjoukot
onnistuivat ajamaan al-Shabaabin joukot pois kyseiseltä alueelta. Al-Shabaab on
kontrolloinut aluetta ja se on ollut järjestölle tärkeä tarvikkeiden kuljetusreitti. Danabjoukot onnistuivat lisäksi takavarikoimaan räjähteillä lastatun ajoneuvon sekä
pidättämään useita järjestön taistelijoita. Pidätettyjä oli mahdollisesti yli 20. Mubarakia
on pidetty järjestön yhtenä vahvana tukialueena. Lower Shabellen alueella on käyty
viimeisen vuosikymmenen aikana kiivaita taisteluita turvallisuusjoukkojen ja alShabaabin välillä. Tänä vuonna turvallisuusjoukot ovat tehostaneet operaatioitaan
alueella. Taisteluissa arvellaan saaneen surmansa tänä vuonna yli 100 taistelijaa. 255

•

28.9.2020. Somalian armeijan komentaja kenraali Odowa Yusuf Rage ilmoitti syyskuun
lopussa, että Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot surmasivat ainakin seitsemän alShabaabin taistelijaa ja haavoittivat useita muita maakunnan alueella toteutetussa
operaatiossa.256

•

30.9.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot toteuttivat syyskuun lopussa al-Sahaabin
vastaisen operaation Leegon alueella, erityisesti Sahan-Yareyn kylässä Wanlaweynen
piirikunnassa. Erikoisjoukot ottivat operaation yhteydessä (ilman taisteluita) uudelleen
haltuunsa Leegon alueen. Operaation yhteydessä sai surmansa järjestön Lower
Shabellen maakunnan tiedustelujohtaja Abdiaziz Awowe, räjähdeyksikön johtaja Abu
Qadaab sekä kuusi muuta järjestön taistelijaa. Lisäksi sen yhteydessä tuhottiin alShabaabin tuomioistuimen käyttämä rakennus. Al-Shabaab otti kesäkuussa 2015
haltuunsa alueella olevan tukikohdan ja surmasi yli 70 burundilaista sotilasta.257 Somali
Guardian uutissivuston mukaan erikoisjoukkojen hyökkäyksessä Leegon kaupungin
eläintorille olisi saanut surmansa 10 siviiliä summittaisen tulituksen seurauksena. Yksi
surmansa saanut oli nainen, joka omisti ravintolan eläintorin alueella.258

•

2.10.2020. Somalian armeijan ilmoitti surmanneensa lokakuun alussa Bariren alueella
toteutetussa operaatiossa 18 al-Shabaabin taistelijaa. Heidän joukossa oli järjestön
kranaattihyökkäyksiin erikoistuneiden joukkojen paikallinen komentaja Abu Nur
Mukhtar alias Gabshe.259
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•

6.10.2020. Somalian armeijan edustaja ilmoitti lokakuun alkupuolella armeijan
surmanneen 10 al-Shabaabin taistelijaa Bariren kaupungin lähellä sijaitsevilla alueilla
toteutetussa operaatiossa. Surmansa saaneiden joukossa oli kaksi järjestön
komentajaa, joiden nimet olivat Isse Timaweyne alias Abu Dhere sekä Qorey.
Timaweyne oli vastuussa järjestön operaatioista ja Qorey puolestaan vastasi Zakatveron keräämisestä alueella. Armeijan edustajan mukaan operaation yhteydessä
vapautettiin useita Middle Shabellen maakunnan lähellä sijaitsevia alueita. 260

•

20.10.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat lokakuun puolivälin
jälkeen al-Shabaabin vastaisen operaation Wanlaweynen piirikunnassa. Operaatiossa
tuhottiin al-Shabaabin Legossa sijaitsevia tukikohtia, sekä keskuksia, joita oli käytetty
verojen keräämiseen paikalliselta väestöltä. Operaatioalue sijaitsee n. 50 kilometriä
Wanlaweynestä. Operaation yhteydessä surmattiin useita järjestön taistelijoita.261

•

20.10.2020. Ainakin 18 al-Shabaabin taistelijaa sai lokakuun puolivälin jälkeen surmansa
Bariren kaupungin ulkopuolella sijaitsevassa Nun Garayn kylässä Somalian
turvallisuusjoukkojen toteuttamassa operaatiossa. Taisteluissa sai surmansa mm. alShabaabin Lower Shabellen alueen komentaja Sidow Nurre Abu Muhsin.262

•

24.10.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat lokakuun loppupuolella
Bal’adin ja Afgoyen välisellä alueella al-Shabaabin vastaisia operaatioita. Niiden
yhteydessä surmattiin kuusi al-Shabaabin taistelijaa. Surmansa saaneiden joukossa oli
järjestön talousjohtaja Abdirahman Abdalla (Abu Ayman). Hän oli vastuussa järjestön
verojen keruusta paikallisilta liikemiehiltä ja väestöltä. Operaation yhteydessä tuhottiin
lisäksi useita al-Shabaabin tukikohtia ja järjestön kätkemiä miinoja.263

•

1.11.2020. Somalian armeija tuhosi lokakuun lopussa al-Shabaabin tukikohdan Leegon
kaupungissa Wanlaweynen piirikunnassa. Armeija toteutti operaation alueella
saamansa yleisövihjeen perusteella, jonka mukaan al-Shabaab oli parhaillaan
kokoamassa joukkoja alueella. Osapuolten välillä käytiin lyhyt tulitaistelu, jonka
raportoitiin aiheuttaneen tappioita kummallekin osapuolelle.264

•

3.11.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat marraskuun alussa alShabaabin vastaisen operaation Sablalen alueella surmaten yhden al-Shabaabin
komentajista. Jubban alueella toimineen Mu’ad Dheere -nimisen komentajan ohella
surmansa sai kymmenen turvamiestä. Dheere oli järjestön räjähde-ekspertti ja lisäksi
hän vastasi järjestön verojen keräämisestä alueella. 265

•

30.11.2020. Somalian armeijan Gor-Gor -erikoisjoukot tuhosivat marraskuun lopussa alShabaabin tukikohdan El-Maracadden (El Mara-ade) kylässä. Armeijan edustajan
mukaan taistelussa sai surmansa 17 al-Shabaabin taistelijaa. Iskussa tuhottiin lisäksi
järjestön tuomioistuimen rakennus sekä verojen keräämisessä käytetty rakennus.266

•

4.12.2020. Somalian armeijan erikoisjoukot onnistuivat joulukuun alussa pidättämään alShabaabin komentajan Mohamud Mohamed Sheikh Alin Wanlaweynen kaupungissa
tehdyssä operaatiossa. Hänen kerrotaan olleen vastuussa useista terroristi-iskuista ja
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verojen keräämisestä alueella, mutta sen lisäksi hän on ollut rekrytoimiassa lapsia
järjestön riveihin ja kouluttamassa heitä taisteluun. Hän on lisäksi al-Shabaabin johtajan
Ahmed Omarin tärkeä liittolainen. Hän pidättämiseensä johtanut operaatio toteutettiin
yleisövihjeen perusteella.267
•

10.12.2020. Somalian armeijan Gorgor-erikoisjoukot ottivat joulukuun puolivälin alla
haltuunsa Gendershen kaupungin al-Shabaabilta. Al-Shabaabin raportoitiin
vetäytyneen kaupungista ennen armeijan joukkojen saapumista.268

•

13.12.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat joulukuun puolivälissä alShabaabin vastaisen operaation Sablalen alueella. Operaation yhteydessä
erikoisjoukot surmasivat ainakin 17 järjestön taistelijaa. Sablalessa sijaitsee al-Shabaabin
keskeinen koulutus- ja rekrytointikeskus. Surmansa saaneiden joukossa oli al-Shabaabin
ulkomaalaisia taistelijoita ja komentajia, kuten mm. räjähdeasiantuntijoita Syyriasta ja
Tansaniasta. Uutislähteissä mainittiin nimeltä tansanialainen Suleyman Abu Mahfud ja
syyrialainen Abu Yasir, jotka molemmat toimivat al-Shabaabissa merkittävinä
komentajina.269

•

21.12.2020. Somalialaiset Danab-erikoisjoukot surmasivat joulukuun puolivälin jälkeen
al-Shabaabin Lower Shabellen maakunnan verotuksesta ja talousasioista vastaavan
komentajan Sidow Mayowin. Operaation yhteydessä surmattiin myös toinen
etsintäkuulutettu al-Shabaab-taistelija, joka on tunnettu nimellä Isak.270

2.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

10.7.2020. Yhdysvallat ilmoitti tehneensä heinäkuun puolivälin alla Hantiwadaagin
kaupungin lähellä al-Shabaabin vastaisen ilmaiskun. Se kohdistui järjestön ylläpitämää
tarkastuspistettä vastaan ja amerikkalaisten ilmoituksen mukaan sen yhteydessä sai
surmansa ainakin yksi al-Shabaabin taistelija. Saman lähteen mukaan isku ei
aiheuttanut siviilitappioita. Ilmaisku oli ensimmäinen kahteen kuukauteen.271

•

21.8.2020. Yhdysvallat ilmoitti elokuun puolivälin jälkeen tehneensä al-Shabaabin
vastaisen ilmaiskun Kurtunwareyn kaupungin läheisyydessä. Iskussa sai surmansa
järjestön räjähdeasiantuntija, joka oli parhaillaan kätkemässä itsetehtyä pommia
yleisessä käytössä olevalle maantielle. Yhdysvaltain armeijan edustajan mukaan isku ei
aiheuttanut siviiliuhreja.272

•

24.8.2020. Yhdysvallat ilmoitti elokuun loppupuolella tehneensä al-Shabaabin vastaisen
ilmaiskun lähellä Darasalamin/Daru Salamin kylää. Iskussa sai yhdysvaltalaislähteiden
mukaan surmansa kuusi al-Shabaabin taistelijaa ja kolme muuta haavoittui. Saman
lähteen mukaan isku oli vastaus järjestön tekemälle tienvarsipommi-iskulle, jonka
kohteena oli amerikkalaisten kouluttamat somalialaiset erikoisjoukot. Iskussa ei lähteen
mukaan aiheutunut amerikkalaistappioita, toisin kuin järjestö väitti. 273 Halbeeg News uutissivuston mukaan ilmaisku tehtiin ennakoivasti ja sen avulla estettiin järjestön
suunnittelema hyökkäys Somalian armeijan tukikohtaan.274
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2.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

21.9.2020. Vuonna 2012 Byomaal ja Habr Gedir -klaanien välillä Markan kaupungissa
alkanut klaanikonflikti on päättynyt ja osapuolet elävät tällä hetkellä sovinnossa
keskenään. Taistelut kestivät kaikkiaan kuusi vuotta ja niiden seurauksena kymmeniä
ihmisiä sai surmansa ja tuhannet ihmiset joutuivat pakenemaan kodeistaan. Konfliktin
syynä oli klaanien välinen kiista viljelymaiden hallinnasta. Biyomaal-klaani piti itseään
maanomistajana, ja katsoi ettei Habrgedir-klaanin jäsenillä ollut oikeutta asua alueella.
Tilanne kärjistyi entisestään al-Shabaabin pyrkiessä hyödyntämään klaanien keskinäistä
konfliktia. Vuosien saatossa osapuolet alkoivat hakea sovintoa keskenään
havaittuaan, ettei keskinäisessä taistelussa ole järkeä. Osapuolet pääsivät alustavaan
sopimukseen keväällä 2017. Lopullinen rauhansopimus osapuolten välillä solmittiin
maaliskuussa 2018. Elämän on raportoitu palanneen normaaliksi Markan kaupungissa;
koulut ovat avautuneet, liike-elämä on vilkasta ja ihmisiä on palannut takaisin
kaupunkiin. Aiemmin keskenään taistelleet klaanit ovat tällä hetkellä sovussa
keskenään, eikä kaupungista kuulu enää klaanikonfliktiin liittyvää laukaustenvaihtoa.275

•

4.10.2020. Ugandalaisen AMISOM-joukot vetäytyivät lokakuun alussa keskeisistä
tukikohdista Mogadishun ulkopuolella. Joukot vetäytyivät tukikohdistaan Elashan,
Arbiskan ja Afgoyen kaupungeissa. Al-Shabaab on tehnyt tukikohtiin toistuvia yöllisiä
hyökkäyksiä viime aikoina. Joukot ovat siirtyneet lähialueilla sijaitseviin muihin
tukikohtiin.276

•

4.10.2020. Al-Shabaab poltti lokakuun alussa kaksi puuhiiltä Mogadishuun kuljettanutta
kuorma-autoa Yaq-Bariweynen kaupungissa. Kuljettajien onnistui paeta paikalta.277

•

6.10.2020. Somalian armeijan edustajien mukaan al-Shabaabin kaksi eri ryhmittymää
ottivat lokakuun alkupuolella yhteen Biyamalowin alueella. Yhteenoton syy ei ole
tiedossa, mutta armeijan edustajan mukaan sen seurauksena useita järjestön
taistelijoita sai surmansa. Väkivaltaisuudet ovat aiheuttaneet pelkoa paikallisessa
väestössä.278

•

30.10.2020. Tunnettu rauhanaktivisti Ahmed Sidow ammuttiin lokakuun lopulla
kuoliaaksi Elasha Biyahan alueella. Tuntemattomat aseistautuneet miehet tunkeutuivat
häihin, joihin Sidow osallistui, ampuivat hänet ja pakenivat paikalta. Ampujista ja
heidän motiiveistaan ei ole uutislähteissä tarkempaa tietoa.279

•

10.12.2020. Ainakin neljä sotilasta sai surmansa ja useita muita haavoittui joulukuun
puolivälin alla Wanlaweynen kaupungissa, kun tuntemattomat aseistautuneet miehet
hyökkäsivät armeijan ylläpitämää tarkastuspistettä vastaan. Hyökkääjien ja LounaisSomalian turvallisuusjoukkojen välisessä yhteenotossa ehti saada surmansa neljä
sotilasta ennen kuin hyökkääjät vetäytyivät alueelta. Paikallisten asukkaiden mukaan
yhteenoton osapuolina olivat kaksi turvallisuusjoukkojen eri yksikköä. Joidenkin tietojen
mukaan osapuolina olivat osavaltion tavalliset ja liikennepoliisin joukot. 280
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3. Benadir - Mogadishu
3.1.1 Al-Shabaabin (ja ISISin) iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

4.7.2020. Ainakin seitsemän ihmistä, joista kaksi oli siviileitä ja viisi poliisia, haavoittui
heinäkuun alussa Mogadishun satamassa itsemurhaiskijän tekemässä autopommiiskussa. Iskun kohteena oli sataman läheisyydessä sijaitseva hallituksen toimisto, joka on
vastuussa verojen keräämisestä. Auto oli ajanut turvallisuusjoukkojen ylläpitämän
tarkastuspisteen lävitse, minkä seurauksen paikalla olleet sotilaat alkoivat tulittaa sitä.
Itsemurhaiskijä ohjasi auton lähellä olevaan seinää kohti ja räjäytti autossa olleen
pommin. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta al-Shabaab on toteuttanut
aiemmin useita vastaavia iskuja.281

•

7.7.2020. Al-Shababa ilmoitti olevansa vastuussa heinäkuun alkupuolella Huriwaan
kaupunginosassa sijaitsevalla Huriwan eläintorilla tehdystä pommi-iskusta, jonka
kohteena oli etiopialaiset AMISOM-joukot. Iskussa tuhoutui yksi panssaroitu
sotilasajoneuvo.282

•

8.7.2020. Kaksi poliisia sai heinäkuun alkupuolella surmansa ja kaksi muuta haavoittui
Abdikasim Saladin (Talehin) alueella Hodanin kaupunginosassa heitä kuljettanutta
autoa vastaan tehdyn tienvarsipommi-iskun seurauksena. Räjähdys ei aiheuttanut
siviilivahinkoja. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.283

•

13.7.2020. Somalian armeijan komentajan Odawa Yusuf Ragen sotilassaattue joutui
heinäkuun puolivälissä voimakkaan autopommi-iskun kohteeksi Tarabunkan
risteyksessä lähellä armeijan päämajaa Hodanin kaupunginosassa. Räjähdys tapahtui,
kun itsemurhaiskijän kuljettama räjähtein varustettu ajoneuvo liittyi turvallisuusjoukkojen
varoituksista huolimatta Ragea kuljettaneeseen saattueeseen. Autoa tulitettiin, minkä
seurauksena se räjähti. Räjähdyksen jälkeen paikalla puhkesi kiivas tulitaistelu.
Silminnäkijän mukaan räjähdyksen seurauksena surmansa sai itsemurhaiskijän ohella
ainakin kaksi ihmistä ja kahdeksan muuta haavoittui. Uutistoimisto Reutersin mukaan
räjähdyksessä olisi saanut surmansa yksi siviili. Rage itse selvisi vahingoittumattomana.
Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan iskussa viisi turvamiestä sai
surmansa ja yhdeksän sotilasta haavoittui. Tietoa ei ole voitu vahvistaa.284

•

22.7.2020. Al-Shabaabin raportoitiin tehneen heinäkuun puolivälin jälkeen useita iskuja
erillisiä iskuja Karaanin, Daynilen ja Yaqshidin kaupunginosissa. Järjestö hyökkäsi
konetuliasein ja singoin poliisiasemia vastaan aiheuttanen tappioita Somalian
poliisijoukoille.285

•

22.7.2020. Omatekoinen pommi räjähti heinäkuun puolivälin jälkeen Howlwadagin
kaupunginosassa lähellä Daalon pääkonttoria. Räjähdyksessä haavoittui ainakin neljä
poliisia.286
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•

22.7.2020.
Itsemurhaiskijä
räjäytti
pommin
tarkastuspisteellä
Wardhigleyn
kaupunginosassa. Ainakin kahden poliisi raportoitiin saaneen surmansa ja useiden
muiden haavoittuneen. 287

•

24.7.2020. Somalian armeijan erikoisjoukkojen sotilas sai heinäkuun lopussa surmansa ja
kaksi muuta haavoittui, kun heitä kuljettaneeseen ajoneuvoon kiinnitetty pommi räjähti
Wadajirin kaupunginosassa. Räjähde oli asetettu al-Shabaabin toimesta.288

•

24.7.2020. ISIS-järjestön taistelijoiden raportoitiin heittäneen heinäkuun lopussa
käsikranaatteja Bakaran torin alueella sijaitsevaa poliisien tarkastuspistettä vastaan.
Hyökkäyksessä sai surmansa neljä poliisia ja useita muita haavoittui.289

•

26.7.2020. Al-Shabaabiin kuuluva itsemurhaiskijä hyökkäsi heinäkuun lopussa
poliisiasemaa vastaan Hamar Weynen kaupunginosassa. Iskussa sai surmansa kaksi
poliisia ja kolme muuta haavoittui.290

•

27.7.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ampuneen heinäkuun lopussa kranaatteja
Somalian vanginvartijoiden tukikohtaan Hodanin kaupunginosassa. Isku aiheutti
henkilövahinkoja, mutta tarkempia tietoja ei ollut saatavilla.291

•

3.8.2020. Pommiliivein varustautunut itsemurhaiskijä hyökkäsi elokuun alussa Hamar
Jajabin kaupunginosassa sijaitsevan Lul Yamanin ravintolan läheisyydessä. Hyökkääjä
pyrki ravintolaan, mutta turvamiesten pysäytettyä hänet, tämä räjäytti liivinsä.
Räjähdyksessä sai hyökkääjän ohella surmansa kaksi paikallista vartijaa. Al-Shabaabin
ilmoituksen mukaan räjähdyksessä olisi saanut surmansa 9 Somalian hallinnon virkailijaa
ja yli kymmenen muuta haavoittunut. Ravintolassa käy paljon Somalian hallinnon
virkailijoita ja satamatyöntekijöitä.292

•

7.8.2020. ISIS ilmoitti olevansa vastuussa elokuun alkupuolella Towfiqin alueella poliisien
tarkastuspistettä vastaan tehdystä käsikranaattihyökkäyksestä. Iskussa sai surmansa yksi
poliisi ja kaksi muuta haavoittui.293

•

8.8.2020. Itsemurhaiskijä räjäytti räjähtein lastatun auton elokuun alkupuolella lähellä
armeijan tukikohdan portteja aivan uudistetun Mogadishun urheilustadionin vieressä.
Räjähdyksessä sai surmansa ainakin kahdeksan sotilasta ja 14 muuta haavoittui. AlShabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.294 Se mukaan iskussa olisi saanut surmansa
24 sotilasta ja lisäksi kymmeniä muita haavoittunut. Somali Guardian -uutissivuston
mukaan myös armeijan edustajat olisivat ilmoittaneet, että tukikohta-alueella
räjähtäneen autopommin seurauksena sai surmansa yli 20 sotilasta. Surmansa
saaneiden joukossa olisi ollut tukikohtaan majoittuneen 27:nnen prikaatin komentaja
sekä muita korkea-arvoisia upseereja.295
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•

8.8.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä elokuun alkupuolella poliisiasemaa
vastaan Huriwaan kaupunginosassa. Järjestön ilmoituksen mukaan hyökkäyksessä sai
surmansa kaksi poliisia ja kolme muuta haavoittui.296

•

10.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälin alla Somalian armeijan tukikohtaan
/ poliisia vastaan Suuqa-xoolahan (eläintori) alueella pääkaupungin pohjoisosassa.
Alueelta kuului laukaustenvaihtoa yli tunnin ajan. Ainakin yhden sotilaan / poliisin
raportoitiin saaneen surmansa ja kahden muun haavoittuneen. Al-Shabaabin on
raportoitu tehneen toistuvasti turvallisuusjoukkojen vastaisia iskuja Yaqshidin ja
Huriwaan kaupunginosissa.297

•

13.8.2020. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja toinen haavoittui vakavasti elokuun
puolivälissä Waberin kaupunginosassa sattuneessa tienvarsipommi-iskussa. Välikohtaus
sattui lähellä 21st October -koulua maantiellä, jota Somalian hallinto ja
turvallisuusjoukot käyttävät usein. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta iskusta, mutta
siitä epäillään al-Shabaabia.298

•

15.8.2020. Oletettavasti al-Shabaab -järjestön taistelijat tekivät elokuun puolivälissä
käsikranaatti-iskuja pääkaupungin kahdeksassa kaupunginosassa. Käsikranaatti-iskut
tehtiin suurin piirtein samaan aikaan Shibisin, Waberin, Bondheren, Wadagirin,
Dharkenleyn, Yakshidin, Karaanin, Daynilen sekä pääkaupungin ulkopuolella
sijaitsevalla Garasbaleyn alueella. Räjähdyksissä haavoittui poliisin mukaan yksi poliisi ja
kolme siviiliä. Kolme iskuista epäiltyä henkilöä onnistuttiin pidättämään. Mikään ryhmä
ei ilmoittautunut tekijäksi, mutta viranomaiset epäilevät siitä al-Shabaab -järjestöä.299

•

16.8.2020. Al-Shabaab teki elokuun puolivälissä Abdul Azizin kaupunginosassa Lidon
rannalla sijaitsevaa Elite-hotellia vastaan ns. monimuotohyökkäyksen. Hotellin portilla
räjähti iltapäivällä paikallista aikaa voimakas itsemurhakuljettajan autopommi, jonka
jälkeen järjestön neljä aseistautunutta taistelijaa onnistui tunkeutumaan hotelliin sisään
alkaen ampua summittaisesti hotellin ravintolassa ja hotellihuoneissa. Hyökkääjillä oli
poliisin ja armeijan univormut sekä henkilökortit. Hyökkääjät ottivat hotellin sisällä
parisen sataa panttivankia, joista useimmat olivat hotelliin syömään tulleita nuoria
miehiä ja naisia. Paikalle saapuivat armeijan erikoisjoukot, jotka onnistuivat
kukistamaan hyökkäyksen vajaa viisi tuntia kestäneen taistelun jälkeen ja
vapauttamaan valtaosan panttivangeista. Kaikki hyökkääjät surmattiin tulistaistelussa.
Heidän lisäkseen hyökkäyksessä sai surmansa ainakin 20 ihmistä ja 28 muuta haavoittui.
Uhrien joukossa oli yksi sotilas. Muut olivat siviileitä ja hallituksen virkailijoita. Surmansa
saaneiden joukossa oli mm. liittovaltion viestintäministeriön johtaja Abdirisak Abdullahi
Abdi sekä puolustusministeriön virkailija Dahir Ali. Haavoittuneiden joukossa oli mm.
laulaja Faiz Bela ja Galmudugin osavaltion asuntoministeri Ahmed Washington. Faiz
Bela menehtyi muutama päivä myöhemmin iskussa saamiinsa vammoihin. Lidon ranta
on tunnettu kokoontumispaikka siviileille ja hallituksen työntekijöille. Hotellin omistaa
entinen ministeri ja nykyinen parlamentin jäsen Abdullahi M Nor. Hän ilmoitti
korjaavansa iskussa vaurioituneen hotellin.300
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•

18.8.2020. Ainakin yksi siviili haavoittui elokuun puolivälissä Tarabunkan risteyksessä
Hodanin kaupunginosassa sattuneessa kauko-ohjatun tienvarsipommin räjähdyksessä.
Pommi oli kohdistettu hallituksen virkailijoita kuljettanutta ajoneuvoa vastaan. 301

•

9.9.2020. Itsemurhaiskijä räjäytti syyskuun puolivälin alla räjähdeliivinsä Blue Sky ravintolan ulkopuolella lähellä turvallisuusjoukkojen tarkastuspistettä Bondheren
kaupunginosassa. Villa Somalian presidentinpalatsin läheisyydessä tehdyssä iskussa sai
surmansa kolme siviiliä, heidän joukossaan nuori poika. Lisäksi räjähdyksessä haavoittui
seitsemän muuta ihmistä. Mikään ryhmä ei ottanut iskusta vastuuta, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia.302

•

10.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälin alla Hodanin kaupunginosassa
poliisien tarkastuspistettä vastaan. Lyhyessä tulitaistelussa sai surmansa yksi poliisi. 303

•

10.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti ampuneensa syyskuun puolivälin alla useita kranaatteja
Mogadishun eri kaupunginosiin. Saatujen tietojen mukaan kranaatteja olisi osunut
Wardhigleyn, Hamar Jajabin, Boondheren, Warta Nabadan, Hamar Weynen ja
Waberin kaupunginosiin. Osa kranaateista osui lähelle presidentinpalatsia Villa
Somaliaa. Räjähdysten mahdollisesti aiheuttamista henkilövahingoista ei ole
raportoitu.304 Kaupungista raportoitiin kuuluneen useita räjähdyksiä.305

•

13.9.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin joukot hyökkäsivät syyskuun
puolivälissä Dharkenleyn kaupunginosassa Somalian armeijaa vastaan. Hyökkäyksessä
käytettiin itsetehtyä pommia. Räjähdystä seurasi käsiaseiden tulitusta. Molempien
osapuolten raportoitiin kärsineen tappioita.306

•

16.9.2020. Al-Shabaab teki syyskuun puolivälissä Tabeelahan alueella kauko-ohjatun
tienvarsipommi-iskun Somalian armeijan sotilasajoneuvoa ”teknikalia” vastaan.
Räjähdyksessä sai surmansa ainakin seitsemän sotilasta ja haavoittui useita muita.307

•

17.9.2020. Somalian presidentinpalatsin läheisyydessä oleva hotelli ja sen yhteydessä
toimiva Gobsoor-ravintola suljettiin syyskuun puolivälissä, kun sen asiakkaaksi kirjattiin
kaksi al-Shabaabin jäsentä. Heidän havaittiin vaativan hotellin omistajaa maksamaan
veroa järjestölle tai lopettamaan toimintansa. Hotellin omistaja valitti uhasta
presidentin vartiokaartin sotilaille. Heidän saapuessaan paikalle al-Shabaabin jäsenet
olivat lähteneet hotellista. Ravintolan asiakkaina on usein hallituksen korkean tason
virkailijoita. Sekä hotelli, että ravintola ovat suljettuina al-Shabaabin mahdollisen iskun
pelossa.308

•

1.10.2020. Pommiliiviin pukeutunut nainen hyökkäsi Somalian tiedustelupalvelun
sotilaita vastaan lokakuun alussa Black Sea -risteyksessä Howlwadagin
kaupunginosassa. Itsemurhaiskijän ohella räjähdyksessä sai surmansa yksi sotilas sekä
useita muita haavoittui. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa hyökkäyksestä. Sen
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mukaan surmansa saanut oli tiedustelupalvelun johtoon kuulunut henkilö. Järjestön
mukaan lisäksi surmansa sai kaksi hänen turvamiestään.309
•

6.10.2020. Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kahdeksan muun
haavoittuneen lokakuun alkupuolella pääkaupungissa, kun univormuihin pukeutuneet
aseistautuneet miehet avasivat siviilejä kuljettanutta ajoneuvoa kohti. Ampujien
oletetaan olleen al-Shabaabin taistelijoita.310

•

7.10.2020. Al-Shabaab tuhosi lokakuun alkupuolella yksityisen Istanbul Co:n
rakennusyrityksen arvokasta kalustoa, kuten traktoreita ja kuorma-autoja sen jälkeen,
kun se otti lyhytaikaisesti haltuunsa tarkastuspisteen Jazeeran rannalla Mogadishun
ulkopuolella.311

•

7.10.2020. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun alkupuolella Somalian
armeijan tukikohtaa vastaan Jazeeran rannan läheisyydessä. Alueelta kuultiin
voimakasta tulitusta. Kolmen sotilaan raportoitiin haavoittuneen.312

•

12.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa Bakaran torilla tehdystä
hyökkäyksestä, jonka seurauksena sai surmansa kaksi poliisia ja kaksi muuta
haavoittui.313

•

13.10.2020. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa, kun oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat
aseistautuneet miehet avasivat tulen siviileitä kuljettanutta pikkubussia kohti
Mogadishun pohjoisosassa.314

•

21.10.2020. Somalian maahanmuuttoviraston johtajan Mohamed Aden Kofin
saattuetta vastaan tehtiin lokakuun puolivälin jälkeen tienvarsipommi-isku. Isku tehtiin
KM4:n kohdalla, mutta viraston johtaja selvisi panssaroidun ajoneuvon ansiosta iskusta
vammoitta. Räjähdyksessä sai surmansa kaksi siviiliä ja lisäksi tuntematon määrä
räjähdyksen vaikutuspiirissä olleita haavoittui. Haavoittuneiden joukossa oli johtajan
henkivartioita. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa pommin asettamisesta.315

•

21.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa lokakuun puolivälin jälkeen
etiopialaisia sotilaita vastaan pääkaupungissa tehdystä kranaattihyökkäyksestä.
Paikallisten lähteiden mukaan tulituksessa olisi saanut surmansa kuusi sotilasta.316

•

21.10.2020. Somalian hallinnon virkailijaa vastaan tehtiin lokakuun puolivälin jälkeen
tienvarsipommi-isku. Oletettavasti iskun takana oli al-Shabaab. Virkailija selvisi
räjähdyksestä.317

•

27.10.2020. ISIS ilmoitti olevansa vastuussa lokakuun lopulla Mogadishussa tehdystä
hyökkäyksestä Hoshin risteyksessä. Hyökkäyksessä haavoittui kolme sotilasta. Kyse on
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ensimmäisestä ISIS-iskusta sen jälkeen, kun sitä vastaan tehtiin useita kuukausia sitten
Barin maakunnassa ilmaisku.318
•

1.11.2020. Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useiden muiden
haavoittuneen marraskuun alussa, kun moottoripyörillä liikkuneet al-Shabaabin
taistelijat avasivat tulen Somalian turvallisuusjoukkojen siviilipukuisia sotilaita vastaan
Dabkan
risteyksessä.
Poliisit
olivat
valvomassa
risteykseen
asennettuja
valvontakameroita. Surmansa saaneiden joukossa oli yksi sotilas. Yksi välikohtauksessa
haavoittunut hyökkääjä pidätettiin. Al-Shabaab on kieltänyt yksityisiä yrityksiä
asentamasta valvontakameroita tiloihinsa. Kieltoa tottelemattomien yritykset ja
rakennukset on uhattu räjäyttää. Tämän johdosta useimmat hotellit, pankit,
ostoskeskukset, kaupat ja ravintolat eivät käytä valvontakameroita tiloissaan.319

•

2.11.2020. Ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja neljä muuta haavoittui marraskuun
alussa, kun al-Shabaab hyökkäsi Somalian tiedustelupalvelun sotilaita vastaan.
Tarkempia tietoja välikohtauksesta ei ollut saatavilla.320

•

13.11.2020. Autopommi räjähti Hodanin kaupunginosassa sijaitsevalla poliisiasemalla.
Räjähdyksessä sai surmansa kaupunginosan kuvernööri Abdi Karin Dhagaju ja kaksi
hänen henkivartijaansa.321

•

17.11.2020. Ainakin kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kahdeksan muun
haavoittuneen marraskuun puolivälissä, kun itsemurhaiskijän kuljettama räjähdelastissa
ollut auto räjähti vilkkaan ravintolan edessä Waberin kaupunginosassa lähellä
poliisiakatemiaa. Ravintolan asiakkaina kävi paljon poliiseja. Al-Shabaab ilmoitti
olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan räjähdyksessä sai surmansa ainakin 12 poliisia
ja 14 poliisia haavoittui.322 Joidenkin lähteiden mukaan iskun teki pommiliiviin
pukeutunut mies, joka räjäytti liivinsä poliisiakatemian lähellä sijainneessa
teekuppilassa. Saman lähteen mukaan räjähdyksessä sai surmansa viisi siviiliä ja yksi
sotilas. Lisäksi ainakin kahdeksan siviiliä ja useita sotilaita haavoittui.323

•

17.11.2020. Partioimassa ollutta ugandalaista sotilassaattuetta vastaan tehtiin
marraskuun
puolivälissä
tienvarsipommi-isku
Kaaraanin
kaupunginosassa.
Räjähdyksessä haavoittui sotilaita ja siviileitä.324

•

27.11.2020. Al-Shabaabin itsemurhaiskijä räjäytti marraskuun loppupuolella päällään
olevan pommiliivin KM 4-risteyksen lähellä sijaitsevassa ravintolassa. Lentokentälle
vievän maantien varrella sijaitsevassa Gelato Divino -jäätelöravintolassa
tapahtuneessa iskussa sai surmansa ainakin seitsemän ihmistä ja ainakin kymmenen
muuta haavoittui. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Sen mukaan iskun
kohteena oli Somalian hallinnon ja tiedustelupalvelun virkailijoiden kokous. Sen mukaan
iskussa sai surmansa kymmenen virkailijaa.325

•

3.12.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen joulukuun alussa kolmea
tarkastuspistettä
vastaan.
Hyökkäykset
sattuivat
Yaqshidin
ja
Heliwaan
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kaupunginosissa. Iskuissa käytettiin konetuliaseita ja sinkoja. Alueen asukkaat näkivät
useiden hyökkääjien suuntaavan tarkastuspisteitä kohti, jonka jälkeen alueelta alkoi
kuulua voimakkaita räjähdyksiä. Hyökkäyksistä epäillään al-Shabaabia.326
•

7.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun alkupuolella AMISOM-joukkoja vastaan
Hayle Barisen tukikohdassa Yaaqshidin kaupunginosassa. Tietoja taistelun
aiheuttamista henkilövahingoista ei ollut saatavilla, mutta paikallisten asukkaiden
mukaan tulitus oli kiivasta ja todennäköisesti uhreilta ei ole vältytty.327

•

8.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun puolivälin alla Somalian armeijan
tukikohtaan
Yaqshidin
kaupunginosassa.
Välikohtaus
ei
aiheuttanut
henkilövahinkoja.328

•

9.12.2020. Al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät turvallisuusjoukkojen tarkastupistettä
vastaan Ali Kaminin risteyksen läheisyydessä. Saman illan aikana kaupungissa tehtiin
useita iskuja ja Kaaraanin alueella poliisia vastaan tehtiin kranaatti-isku.
Vastaavanlainen kranaattihyökkäys tehtiin turvallisuusjoukkoja vastaan myös
Wardhigleyn kaupunginosassa. Tarkempia tietoja välikohtausten aiheuttamista
henkilövahingoista ei ollut saatavilla.329

•

10.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun puolivälin alla poliisin tarkastuspisteelle
Wardhigleyn kaupunginosassa. Alueen läheisyydessä sijaitsevat mm. Villa Somalia,
parlamenttirakennus sekä eri ministeriöiden rakennukset. Alueelta kuului voimakkaita
räjähdyksiä, jota seurasi käsiaseiden tulitus. Laukaukset kuuluivat Furayashan alueelta.
Tulitus kesti yli tunnin, jonka jälkeen hyökkääjät pakenivat paikalta. Yhteenoton
aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa. Samaan aikaan Wardhigleyn Karanin
kaupunginosissa tehtiin käsikranaatti-iskut alueilla sijaitseville tarkastuspisteille.330

•

14.12.2020. Somalian armeijan sotilassaattuetta vastaan tehtiin joulukuun puolivälissä
pommi-isku
Abdikasim-kadulla,
lähellä
KM4-risteystä.
Iskun
aiheuttamista
henkilövahingoista ei ollut tietoa. Pommin asettamisesta epäillään al-Shabaab järjestöä.331

•

28.12.2020. Aseistautuneet miehet hyökkäsivät joulukuun lopussa turvallisuusjoukkojen
sotilaita vastaan Ansalotin sillan läheisyydessä Bundoyinkan alueella Waberin
kaupunginosassa. Välikohtauksessa sai surmansa neljä sotilasta. Hyökkääjät pakenivat
ennen poliisin saapumista paikalle. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa neljä NISAn
sotilasta hyökkäyksen yhteydessä.332

3.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

23.7.2020. Yaqshidin kaupunginosan kuvernööri Muse Gesey Jim’ale selvisi heinäkuun
puolivälin jälkeen täpärästi häntä vastaan tehdystä tienvarsipommi-iskusta. Isku tehtiin
lähellä Fagahin risteystä. Räjähdyksen aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa. 333
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•

26.7.2020. Somalian poliisivoimien johtoon kuuluva Ibrahim Bimalow haavoittui
heinäkuun lopussa hänen autoaan vastaan tehdyssä pommi-iskussa Wardihigleyn
kaupunginosassa. Myös kaksi hänen turvamiestään haavoittui iskussa.334

•

27.7.2020. Al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat heinäkuun lopussa
Tarabunkan risteyksessä kuoliaaksi Hodanin kaupunginosan poliisikomentajana
toimineen eversti Fayten.335

•

15.8.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat elokuun puolivälissä
kuoliaaksi nuoren farmaseutin tämän omistamassa apteekissa. Ampujien onnistui
paeta paikalta moottoripyörällä ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Al-Shabaab
ilmoitti olevansa vastuussa ampumisesta ja väitti farmaseutin toimineen vakoilijana
Somalian hallituksen hyväksi.336

•

23.8.2020. Yaqshidin kaupunginosahallinnon johtaja (District Commissioner) Muse
Gesey selvisi elokuun puolivälin jälkeen häntä vastaan tehdystä autopommi-iskusta.
Tienvarsipommi räjähti hetki sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ajoneuvo oli ohittanut
räjähdyspaikan lähellä ex-Konis -jalkapallokenttää Abdiasisin kaupunginosassa, minne
Gesey oli parhaillaan matkalla seuraamaan jalkapallo-ottelua. Räjähdyksessä sai
surmansa ainakin kaksi ihmistä ja kolme muuta haavoittui. Surmansa sai
räjähdyspaikalle väärään aikaan osuneen mopotaksin kuljettaja. Haavoittuneiden
joukossa oli yksi paikalla ollut nainen. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta
siitä epäillään al-Shabaabia. Muse selvisi muutama viikko aiemmin toisesta alShabaabin tekemästä murhayrityksestä.337

•

25.8.2020. Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat
elokuun loppupuolella Wadajirin kaupunginosassa klaaninvanhimman Sheikh Ali
Mohamed Osmanin. Rynnäkkökiväärein aseistautuneet miehet ampuivat Osmania
useita kertoja päähän lähellä tämän omistamaa liikettä. Teon motiivi ei ole tiedossa.338

•

13.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa lokakuun puolivälissä Dayniilen
kaupunginosassa sattuneesta välikohtauksessa, jonka yhteydessä ammuttiin kuoliaaksi
Jubamaan hallinnon virkailija Adan Kali.339

•

20.10.2020. Somalian tiedustelupalvelun virkailija Abdullahi Mohamed Ishaq surmattiin
lokakuun puolivälin jälkeen Wadajirin kaupunginosassa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa
vastuussa murhasta.340

•

27.10.2020. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja viisi muuta haavoittui lokakuun lopulla
Sinka Dheerin risteyksessä, kun Kahdan alueen kuvernööriä vastaan tehtiin autopommiisku. Haavoittuneiden joukossa oli Kahdan alueen tiedustelupäällikkö. Autopommi-isku
tapahtui sen jälkeen, kun oletettavasti al-Shabaab oli ampunut Kahdan alueen
hallinnossa työskennelleen virkailijan, sekä toisen henkilön, joka työskenteli COVID-19
valistusryhmässä. Pommi-isku tehtiin juuri kun kuvernööri saapui surmapaikalle. Mikään
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ryhmä ei ole ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.341 Toisen
lähteen mukaan välikohtauksessa sai surmansa kolme ihmistä. Se alkoi, kun
tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat kuoliaaksi Somalian hallinnon
virkailijan Kahdan alueella. Pian sen jälkeen ampujen jälkeensä jättämä pommi räjähti
surmaten kaksi Kahdan alueen hallinnossa rokotuskampanjassa työskennellyttä
henkilöä.342
•

3.11.2020. Somalian hallinnon virkailija sai marraskuun alussa surmansa, kun hänen
autoonsa kätketty pommi räjähti Sinka-Dherin alueella. Joidenkin lähteiden mukaan
uhri olisi ollut Somalian armeijan korkea upseeri Ali Hussein. Myös hänen henkivartijansa
raportoitiin saaneen surmansa räjähdyksessä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
iskusta.343

•

5.11.2020. Somalian työvoimaministeri Duran Farah Ahmedia vastaan tehtiin
marraskuun alussa KM4:n kohdalla pommi-isku. Ministerin autosaattue ehti ohittaa
pommin hetki ennen sen räjähtämistä. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja.344

•

8.11.2020. Somalian parlamentin edustaja Osman Mohamud Dufle selvisi marraskuun
alkupuolella häntä vastaan tehdystä murhayrityksestä. Häntä kuljettanutta ajoneuvoa
vastaan tehtiin tienvarsipommi-isku Maka al Mukarama -kadun varrella lähellä
presidentinpalatsia lauantain ruuhka-aikana. Ainakin kaksi hänen henkivartijaansa
haavoittui räjähdyksessä. Mikään ryhmä ei ottanut iskusta vastuuta, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia.345

•

23.11.2020. Somalialainen tiedustelu-upseeri ammuttiin marraskuun puolivälin jälkeen
kuoliaaksi Huriwan kaupunginosassa. Al-Shabaab ilmoitti olevan vastuussa murhasta.346

•

28.11.2020. Mogadishun sataman johtajaa Ahmed Mohamedia alias Washingtonia
vastaan tehtiin marraskuun lopussa tienvarsipommi-isku hänen ollessaan menossa
työpaikalleen. Isku tapahtui tarkoin vartioidulla alueella. Hän selvisi iskusta
vahingoittumatta, mutta kaksi hänen henkivartijaa sai surmansa. Al-Shabaab ilmoitti
olevansa vastuussa iskusta.347

•

26.12.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat joulukuun lopulla
Daynilen kaupunginosassa tunnetun klaaninvanhimman Abdi Siyad Gedin. Surmattu
klaaninvanhin osallistui edellisen parlamentin jäsenten valintaan. Mikään ryhmä ei
ottanut vastuuta murhasta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.348

3.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia ja ISIS-järjestöä vastaan:
•

7.9.2020.
Somalian
turvallisuusjoukot
toteuttivat
syyskuun
alkupuolella
turvallisuusoperaation Daynilen, Hiliwaan ja Wadajirin kaupunginosassa sekä Elasha
Biyahan alueella pääkaupungin ulkopuolella. Operaation yhteydessä pidätettiin 23 alShabaabin jäsentä. Useimmilla pidätetyistä oli hallussaan räjähteitä. Yaqshidin alueella
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turvallisuusjoukot surmasivat yhden miehen, joka oli kahden muun kanssa asettamassa
tienvarsipommia.349
•

26.9.2020. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät syyskuun loppupuolella yleisövihjeen
perusteella al-Shabaabin taistelijan, joka oli parhaillaan ampumassa kranaatteja
kaupungin keskustaan. Pidätys tapahtui Deynilen kaupunginosassa.350

•

14.10.2020. Somalian tiedustelupalvelu NISA takavarikoi lokakuun puolivälissä 79 tonnia
räjähteissä tarvittavaa kemikaalia, joka oli matkalla al-Shabaabin käyttöön.
Takavarikoinnin yhteydessä pidätettiin kemikaalin salakuljetuksesta epäiltyjä
henkilöitä.351

•

29.10.2020. Somalian turvallisuusjoukot pidättivät lokakuun lopussa useita al-Shabaabin
jäseniksi epäilemiään henkilöitä. Somalian tiedustelupalvelu NISA:n johdolla tehdyt
pidätykset tapahtuivat Odweynen ja Deynilen kaupunginosissa. Pidätysten yhteydessä
takavarikoitiin erilaisia aseita. Pidätettyjen epäillään kuuluneen al-Shabaabin
salamurhia ja muita iskuja tehneeseen iskuryhmään. Operaatio sai alkunsa
yleisövihjeen perusteella.352

•

1.12.2020. Somalian turvallisuusjoukot ampuivat joulukuun alussa Warta Nabadan
alueella kuoliaaksi miehen, joka oli parhaillaan asettamassa miinaa. Mies oli
parhaillaan kaivamassa miinalle kuoppaa, kun turvallisuusjoukot saapuivat saamansa
yleisövihjeen perusteella paikalle.353

3.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen tekemät ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

3.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

2.7.2020. Mogadishussa istuva sotaoikeus määräsi heinäkuun alussa kuolemantuomion
entiselle sotilaalle, jonka katsottiin syyllistyneen kahden siviilin surmaamiseen paria
kuukautta aiemmin.354

•

5.7.2020. Somalian turvallisuusjoukot hajottivat voimatoimin heinäkuun alussa
Mogadisussa järjestetyn hallituksen vastaisen rauhanomaisen mielenosoituksen.
Mielenosoittajat vastustivat nykyhallinnon toimikauden jatkamista yli suunnitellun
ajankohdan. Turvallisuusjoukkojen raportoitiin käyttäneen luoteja mielenosoituksen
hajottamiseksi. Ammuskelu ei kuitenkaan ole tiettävästi aiheuttanut uhreja. Poliisi pidätti
kymmeniä mielenosoittajia. Joitain pidätettyjä pahoinpideltiin samassa yhteydessä.
Myös joidenkin toimittajien kameroita ja muuta laitteistoa takavarikoitiin heidän
ollessaan raportoimassa tapahtumista.355

•

9.7.2020. Tuntematon aseistautunut mies ampui heinäkuun alkupuolella neljä siviiliä ja
haavoitti viittä muuta uhrien kodissa. Mies avasi tulen äidin ja hänen lapsien ollessa
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parhaillaan ruokailemassa. Ampuja pakeni paikalta.356 Viikkoa myöhemmin ampujaksi
epäilty mies pidätettiin Galkayossa. Alustavien tutkimusten mukaan mies ampui ensin
vaimonsa ja seuraavana päivänä järjestetyissä hautajaisissa hän hyökkäsi naisen
perhettä vastaan ampuen kolme muuta ihmistä. Tulituksessa haavoittui lisäksi viisi
muuta ihmistä. 357
•

11.7.2020. Somalian oikeusministeriön turvamies ampui heinäkuun puolivälin alla TrePianon alueella kuoliaaksi oikeuskanslerinvirastossa työskennelleen virkamiehen. Teon
motiivista ei ole tietoa. Ampuja on pidätetty.358

•

18.7.2020. Ainakin yhden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja kolmen
haavoittuneen heinäkuun puolivälissä tienvarsipommin räjähdettyä Hodanin
kaupunginosassa. Pommi-iskun kohteena oli varaturvallisuusministeri Abdinasir Said
Muse. Häntä kuljettanut ajoneuvo ehti ohittaa pommin ennen sen räjähdystä.
Surmansa saanut oli ministerin henkivartija.359 Pommin asettajasta ei ole mainintaa.

•

19.7.2020. Ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja 10 muuta haavoittui heinäkuun
puolivälin jälkeen Warta-Nabaddan alueella, kun tuntematon aseistautunut mies alkoi
tulittaa ihmisiä talossa, missä hoidetaan mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä.
Ampujan onnistui paeta paikalta, eikä häntä ole saatu vielä kiinni. Mikään ryhmä ei ole
ottanut vastuutta teosta. Rakennus, missä ammuskelu tapahtui, tunnetaan paikallisen
väestön keskuudessa termillä Mingis. Potilaiden väitetään olevan paholaisten
hallinnassa. Rakennuksessa paholainen yritetään ajaa pois.360

•

23.7.2020. Armeijan sotilas ampui heinäkuun puolivälin jälkeen kuoliaaksi kaksi nuorta
Hodanin kaupunginosassa. Sotilaalla ja nuorilla miehillä oli ennen ampumista riita
keskenään. Turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet toistuvasti siviileihin kohdistuvaan
väkivaltaan ilman merkittävää syytä.361

•

25.7.2020. Wardhigleyn kaupunginosan kuvernööri Zeinab Mohamed Warsame joutui
heinäkuun puolivälin jälkeen sairaalaan paikkailtavaksi sen jälkeen, kun kuvernöörin
toimiston turvamiehet olivat pahoinpidelleet häntä. Warsame oli yrittänyt estää hänen
omien turvamiesten ja pormestarin toimiston turvamiesten keskinäisen kahakoinnin.
Warsame oli osallistumassa pormestarin toimistoon vuosi sitten tehdyn itsemurhaiskun
muistojuhlaan.362

•

10.8.2020. Kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa elokuun puolivälin alla
Mogadishun
keskusvankilassa
(Mogadishu
Central
Prison)
sattuneen
vankilapakoyrityksen yhteydessä. Tilanne sai alkunsa, kun oletettavasti al-Shabaabiin
kuuluvat vangit kaappasivat yhdeltä vartijalta aseen ja ampuivat kaksi vartijaa
kuoliaaksi. Tämä johti tulitaisteluun vartijoiden ja vankien välillä, minkä seurauksena
neljä vankia sai surmansa. Yksikään vanki ei onnistunut pakenemaan. Tilanne
vankilassa on rauhoittunut.363 Somali Guardian -uutissivuston mukaan välikohtaus
vankilassa sai alkunsa, kun vangeille oli salakuljetettu elintarvikkeiden joukossa aseita ja
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käsikranaatteja. 364 Voice of America -uutissivuston mukaan vangeille oli salakuljetettu
kolme pistoolia ja kuusi käsikranaattia.365 Aseistautuneiden vankien hyökkäyksessä
vartijoita vastaan sai saman lähteen mukaan surmansa 10 ihmistä, joista viisi vartijaa ja
neljä vankia.366 Lisäksi kaksi al-Shabaab -vankia ja seitsemän vartijaa haavoittui. Yhden
hyökkäykseen osallistuneen al-Shabaab -vangin onnistui Somali Guardian -sivuston
mukaan paeta.367 Paenneen raportoitiin surmanneen yhden kolmipyöräisen tuk-tukmopotaksin kuljettajan ja ottaneen käyttöönsä tämän mopon.368 Voice of America sivuston mukaan vankikarkuri surmasi lisäksi toisen siviilin vankilan ulkopuolella. 369
Muutama päivä tapahtuman jälkeen tiedot välikohtauksesta tarkentuivat. Garowe
Online
uutissivuston
mukaan
vankilassa
sattuneessa
ammuskelussa
sai
viranomaislähteiden antamien tietojen perusteella surmansa kaikkiaan 15 vankia ja 4
vartijaa. Lisäksi useiden muiden raportoitiin haavoittuneen vaikeasti. Somalialaisen
Wadajir-oppositiopuolueen johtaja Abdirahman Abdishakur Warsame väitti Somalian
tiedustelupalvelu NISAn avustaneen al-Shabaabia vankilassa tapahtuneen
välikohtauksen ja vankilapakoyrityksen järjestämisessä. Hän ei kuitenkaan esittänyt
todisteita väitteidensä tueksi.370
•

18.8.2020. Somalian toimittajien etujärjestöt Somali Journalists Syndicate (SJS) ja Somali
Media Association (SOMA) ilmoittivat olevansa huolissaan toimittajiin kohdistuvista
oikeudenloukkauksista. Somalian tiedustelupalvelu NISA pidätti Radio Kaahin johtaja
Omar Ahmed Hilowlen elokuun puolivälissä Radio Kaahin toimitiloihin tehdyssä
ratsiassa. Pidätys tapahtui sen jälkeen, kun radio oli raportoinut Elite-hotellia vastaan
tehdystä terrori-iskusta. Pidätys kesti tunnin.371

•

22.8.2020. Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja 10 muun
haavoittuneen elokuun puolivälin jälkeen Ex-Digferin sairaalan läheisyydessä
sijaitsevalla tarkastuspisteellä sen jälkeen, kun Somalian armeijan sotilaiden kesken
syttyi tulitaistelu. Tarkempia tietoja välikohtauksesta ei ollut saatavilla. 372

•

6.9.2020. Nuori mies sai syyskuun alussa surmansa aseellisen ryöstön yhteydessä. Kolme
aseistautunutta miestä yritti ryöstää uhrin puhelinta Bulo-Hubeyn alueella Wadajirin
kaupunginosassa. Uhrin kieltäydyttyä luovuttamasta puhelintaan miehet ampuivat
hänet. Ampujien onnistui paeta paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. 373

•

6.9.2020. Kaksi siviiliä haavoittui syyskuun alussa, kun paperipussiin kätketty pommi
räjähti moskeijassa lähellä Sayidkan risteystä. Alue on tarkasti vartioitu ja alueella liikkuu
paljon turvallisuusjoukkojen sotilaita. Pommin asettajasta ei ole tietoa.374

•

6.9.2020. AMISOM-saattuetta vastaan tehtiin syyskuun alkupuolella tienvarsipommi-isku
Sayidin ja Dabkan risteyksen välisellä alueella. Räjähdyksessä sai surmansa yksi sotilas

Somali Guardian 10.8.2020a.
VoA 10.8.2020.
366 Strategic Intelligence 11.8.2020.
367 Somali Guardian 10.8.2020a.
368 Garowe Online 10.8.2020.
369 VoA 10.8.2020.
370 Garowe Online 12.8.2020.
371 Mareeg.com 18.8.2020a.
372 Hiiraan Online 22.8.2020.
373 Shabelle News 6.9.2020.
374 SA-News 6.9.2020.
364
365

56

ja toinen haavoittui. Garowe online -sivuston mukaan AMISOM-joukot ampuivat
kostoksi seitsemän siviiliä Heliwaan kaupunginosassa.375
•

16.9.2020. Somalian tiedustelupalvelu NISAn joukot sulkivat syyskuun puolivälissä
mielenosoituksellisesti Mogadishun keskustassa Villa Somaliaan vievän maantien. Noin
90 sotilaan suuruinen joukko ilmoitti sulkeneensa liikenteen, koska heidän palkkansa on
ollut maksamatta viimeisten kolmen kuukauden ajalta. Kyseiset joukot ovat
valmistuneet kesäkuun alussa ja heidät on sijoitettu Daynilen alueen tukikohtaan. He
ilmoittivat, etteivät ole saaneet koko aikana palkkaansa.376

•

20.9.2020. Viisivuotias tyttölapsi raiskattiin Karaanin kaupunginosassa syyskuun
puolivälin jälkeen. Teosta epäillään paikallista asukasta, joka on edelleen karkuteillä.
Raiskattu tyttö on kriittisessä tilassa Digferin sairaalassa. Vai muutama viikko aiemmin
nuori poika raiskattiin Shangaanin kaupunginosassa. Raiskausten määrän on raportoitu
lisääntyneen Somaliassa viime aikoina.377

•

21.9.2020. Somalian armeijan sotilas ampui syyskuun puolivälin jälkeen mopotakstin
kuljettajan. Välikohtausta edelsi riita osapuolten välillä. Ampuja pakeni paikalta.378

•

27.9.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat syyskuun loppupuolella
kuoliaaksi poliisimiehen, joka oli vastuussa parlamentin turvallisuudesta. Ampujat
pakenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Ampujista tai heidän
motiiveistaan ei ole mitään tietoa. Pääkaupungissa on sattunut useita salamurhia,
joiden uhreina ovat olleet sotilaat, virkamiehet, liikemiehet ja hallituksen henkilönkunta.
Joistain salamurhista vastuun on ottanut al-Shabaab.379

•

5.10.2020. Somalian turvallisuusjoukot aloittivat lokakuun alussa purkaa joissain
kaupunginosissa katujen varsilla olevia betonisia esteitä, joita on pystytetty alShabaabin iskujen estämiseksi. Tarkoituksena on helpottaa pääkaupungin
liikenneruuhkia.380

•

14.10.2020. Somalian armeijan ja Somalian tiedustelupalvelun joukot ottivat lokakuun
puolivälissä yhteen keskenään Karaanin kaupunginosassa. Ainakin kahden siviilin
raportoitiin saaneen surmansa ja kolmen muun haavoittuneen yhteenoton
seurauksena. Yhteenoton syynä oli kiista maasta Aden Aden kylässä. Somalian
turvallisuusjoukkojen keskinäiset yhteenotot eivät ole harvinaisia.381

•

27.10.2020. Ainakin kaksi ihmistä sai lokakuun lopulla surmansa Kahdan alueella, kun
tuntemattomat miehet avasivat tulen heitä kohti liikkuvasta autosta. Surmansa
saaneet työskentelivät alueella rokotuskampanjan yhteydessä. Turvallisuusjoukkojen
saavuttua paikalle he löysivät räjähdelastissa olleen ajoneuvon, joka räjähti aiheuttaen
lisää uhreja. Tarkempia tietoja uhrien määrästä ei ollut saatavilla.382

•

18.11.2020. Ainakin neljän ihmisen raportoitiin haavoittuneen marraskuun puolivälissä
Karanin kaupunginosassa, kun AMISOM-joukot avasivat tulen siviileitä kohti. Tulitus alkoi
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sen jälkeen, kun AMISOM-joukkojen ajoneuvo oli joutunut kauko-ohjatun
tienvarsipommi-iskun kohteeksi. Tulituksessa haavoittui pariskunta ja heidän tyttärensä.
Pommi-iskun aiheuttamat tappiot eivät ole tiedossa. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta
iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.383
•

24.11.2020. Humalassa ollut Somalian armeijan sotilas heitti marraskuun loppupuolella
käsikranaatin kotiinsa Warta Nabadan alueella. Räjähdyksessä sai surmansa kuusi
perheenjäsentä. Heidän joukossaan oli sotilaan äiti ja sisaruksia. Sotilas itse haavoittui
räjähdyksessä. Teon motiivista ei ole varmuutta. Ilmeisesti syynä oli se, että
perheenjäsenet olivat takavarikoineet sotilaan aseen sen jälkeen, kun he olivat
huomanneet miehen olevan humalassa. Pian mies palasi käsikranaatin kanssa. 384

•

9.12.2020. Warta Nabadan alueella raportotiin joulukuun puolivälin alla kiivaasta
yhteenotosta Somalian hallituksen ja tuntemattomien aseistautuneiden joukkojen
välillä. Yhteenotto alkoi, kun aseistautuneitta miehiä kuljettanut kuorma-auto yritti
tunkeutua armeijan tarkastupisteen lävitse lähellä Ex-Arwo Idkon aluetta. Alueelta
kuului raskasta tulitusta ja kranaattien räjähdyksiä. Tarkkaa tietoa aseistautuneesta
joukosta ei ole. Joidenkin tietojen mukaan kyse olisi ollut al-Shabaabin taistelijoista,
joidenkin toisten mukaan kyse oli qat-huumetta kuljettaneesta aseistautuneesta
saattueesta. Yhteenoton aiheuttamista henkilövahingoista ei ole tietoa. 385

•

14.12.2020. AMISOM-joukkojen raportoitiin joulukuun puolivälissä surmanneen viisi siviiliä.
AMISOM-joukkojen saattuetta vastiin tehtiin tienvarsipommi-isku Jamhuriyan alueella
Huriwaan kaupunginosassa. Räjähdyksen jälkeen AMISOM-joukot alkoivat tulittaa
summittaisesti lähiympäristöön, missä ihmiset olivat parhaillaan matkalla työpaikoilleen.
Tulituksen seurauksena viisi siviiliä sai surmansa ja ilmeisesti yli kymmenen muuta
haavoittui.386

•

15.12.2020. Poliisi hajotti joulukuun puolivälissä kovin ottein opposition järjestämän
mielenosoituksen. Mielenosoittajat kantoivat presidentti Farmajon vastaisia plakaateja
ja huusivat häntä vastustavia iskulauseita. Poliisin Gorgor- ja Harm’ad erikoisjoukot
ampuivat mielenosoittajia kohti pyrkiessään lopettamaan mielenosoituksen.
Tulituksessa haavoittui neljä ihmistä. Samassa yhteydessä ainakin kaksi ihmistä
pidätettiin. Opposition presidenttiehdokkaat tuomitsivat teon ja kehottivat
viranomaisia vapauttamaan pidätetyt välittömästi.387 Goobjoog News -uutissivuston
mukaan mielenosoituksen hajottamisen yhteydessä olisi saanut surmansa neljä ihmistä
ja useita muita olisi haavoittunut.388 Radio Dalsan -uutissivuston mukaan tapahtumissa
olisi sattunut yhteenotto Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen välillä. Sen
mukaan poliisi oli ryhtynyt hajottamaan satojen ihmisten mielenosoitusjoukkoa Kahdan
alueella, kun paikalla olleet armeijan sotilaat alkoivat ampua laukauksia kohti poliisia.
Pian tulitus eskaloitui kiivaaksi. Tiedossa ei ole, mikä yhteenoton aiheutti. Sen
seurauksena sai Radio Dalsanin mukaan surmansa kuusi ihmistä ja kahdeksan
haavoittui.389

•

19.12.2020. Ainakin 10 ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja useita muita haavoittui
joulukuun puolivälissä, kun kahteen eri klaaniin kuuluvat armeijan sotilaat ottivat yhteen
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Karaanin ja Abdiazizin kaupunginosissa. Uhrien joukossa oli sotilaita ja siviileitä. Kahta
kiistelevää ryhmää johtivat komentajat Osman Hadole ja Joore. Useita tunteja kestänyt
taistelu saatiin päättymään, kun Mogadishun pormestari Omar Mohamed Mohamud
Filish ja armeijan upseerit puuttuivat siihen, ja kun osapuolten väliin saatiin
turvallisuusjoukkojen sotilaita rauhoittamaan tilannetta. Konfliktin taustasyynä oli
maakiista lähellä Mirinyaadan ja Kawaan Barin alueella. Erään lähteen mukaan
yhteenoton aiheutti kiista Mariinaayadan (The Marines) alueella sijaitsevan
tarkastuspisteen ja sillä kerättävien maksujen hallinnasta. Yhteenotto osoittaa
hallituksen kyvyttömyyttä kontrolloida aseistautuneita klaanijoukkoja.390
•

23.12.2020. Aseistautuneet militiat ottivat joulukuun puolivälin jälkeen yhteen Somalian
hallinnon turvallisuusjoukkojen kanssa Jazeeran rannalla. Yhteenotto alkoi, kun
aseistautuneet militiat yrittivät tuoda meriteitse kenialaista khatia Somaliaan.
Yhteenotossa sai surmansa yhteensä viisi miestä. Molemmat osapuolet kärsivät
tappioita. Samaan aikaan Kaaraanin kaupunginosassa turvallisuusjoukkojen
keskinäisessä yhteenotossa sai surmansa kaksi poliisia. Yhteenotto sai alkunsa armeijan
sotilaiden hyökättyä Kaaraanin poliisiasemaa vastaan. Yaqshidin ja Kaaraanin
kaupunginosissa on sattunut viimeisen viikon aikana useita turvallisuusjoukkojen
keskinäisiä yhteenottoja, joiden syynä ovat olleet kiista paikallisilla tarkastuspisteille
kerätyistä maksuista.391

•

24.12.2020. Naamioituneet Somalian turvallisuusjoukkojen sotilaat tekivät joulukuun
loppupuolella tarkastuksia useiden oppositiota kannattavien henkilöiden koteihin.
Kannattajia varoitettiin osallistumasta hallituksen vastaisiin protesteihin. Ketään ei
kuitenkaan pidätetty.392

•

25.12.2020. Siviilivaatteissa ollut mies tulitti joulukuun loppupuolella presidentti Farmajoa
vastustaneita mielenosoittajia Hodanin kaupunginosassa. Oppositiopuole Wadajirin
johtaja Abdirahman Abdishakur Warsame syytti ampujan olleen Somalian
tiedustelupalvelu NISA:n sotilas. Warsamen mukaan presidentti ja NISA ovat
lähettäneet kaduille siviiliasuisia miehiä, joiden tehtävänä on ajaa mielenosoittajat
pois. Tulituksen mahdollisesti aihauttaneista henkilövahingoista ei ole uutislähteissä
mainintaa. Paikalla oleet turvallisuusjoukot pidättivät lisäksi kaksi Goobjoog News uutistoimituksen toimittajaa. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun turvallisuusjoukot
tulittavat mielenosoittajia.393

•

27.12.2020. Karanin kaupunginosassa toimiva klaanimilitia on varustautunut ja
valmistautunut ottamaan yhteen Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen
kanssa. Paikallisten lähteiden mukaan militia on varustautunut Karanin ja Yaqshidin
kaupinginosissa. Edellisellä viikolla muutamia poliiseja sai surmansa, kun Somalian
armeijasta irtaantunut eversti Mohammud Nur Masdile hyökkäsi Karanissa sijaitsevalle
poliisiasemalle. Milita on aktivoitunut viimeisen kahden viikon aikana Karanin
kaupunginosassa. Poliisi ja Somalian tiedustelupalvelu ovat etsineet kolmea Somalian
armeijan upseeria, joilla vahvat sotilaalliset yhteydet Karanin alueelle. Opposition
presidenttiehdokkaat ovat syyttäneet nykyhallintoa epäonnistumisesta ja varoittavat
maan mahdollisesta suistumisesta uuteen kaaokseen.394
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•

29.12.2020. Somalian parlamentin entistä jäsentä Muhyadin Hassan Afrahia
kuljettanutta ajoneuvoa vastaan tehtiin tienvarsipommi-isku joulukuun lopussa. Isku
tehtiin Kaaraanin kaupunginosassa. Afrah ei ollut autossa räjähdyshetkellä.
Räjähdyksessä sai surmansa yksi hänen turvamiehistään. Lisäksi kaksi muuta ihmistä sai
surmansa.395

4. Hirshabellen osavaltio: Middle Shabelle ja Hiiraan
•

11.11.2020. Hirshabellen parlamentti valitsi marraskuun puolivälin alla osavaltion
uudeksi presidentiksi Ali Gudlawe Husseinin.396

4.1.Middle Shabelle
4.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

6.7.2020. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi räjähti heinäkuun alkupuolella
burundilaisten AMISOM-joukkojen sotilassaattueen kohdalla. Isku sattui Jowharin ja
Bal’adin välisellä maantiellä Qalimowin lähistöllä. Saattue oli palaamassa Jowharissa
sijaitsevaan tukikohtaan tarvikkeiden hakumatkalta Mogadishusta. Iskussa sai
surmansa kolme sotilasta ja muutamia kuorma-autoja tuhoutui.397

•

18.7.2020. Burundilaisten AMISOM-joukkojen sotilassaattue joutui heinäkuun puolivälissä
tienvarsipommi-iskun kohteeksi Buranen kaupungissa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa
vastuussa iskusta, ja sen mukaan räjähdyksen yhteydessä sai surmansa kaksi
burundilaista sotilasta ja useita muita haavoittui. Räjähdyksen jälkeen jotkut AMISOMsotilaat alkoivat ampua summittaisesti lähimaastoon aiheuttaen tuntemattoman
määrän uhreja.398

•

8.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun alkupuolella paikallishallinnon päämajaan ja
poliisiasemalle Bal’adin kaupungissa. Alustavien tietojen mukaan järjestö vapautti iskun
yhteydessä useita vankeja. Somalian viranomaisten mukaan hyökkäys onnistuttiin
kuitenkin torjumaan. Turvallisuusjoukkojen tulituksessa sai surmansa ainakin 14 alShabaabin taistelijaa. Surmattujen joukossa oli yksi järjestön komentaja. Yhden sotilaan
raportoitiin saaneen surmansa ja 7 siviilin haavoittuneen välikohtauksen aikana. 399

•

6.10.2020. Raskaasti aseistetut al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun
alkupuolella Basran kaupungista lähtenyttä Somalian armeijan sotilassaattuetta
vastaan. Hyökkäyksessä sai surmansa kolme sotilasta ja seitsemän al-Shabaabin
taistelijaa. Lisäksi useita muita järjestön taistelijoita haavoittui. Hyökkäys sattui muutamia
tunteja sen jälkeen, kun Somalian armeija toteutti Basran kaupungissa
turvallisuusoperaation, jonka yhteydessä pidätettiin kahdeksan järjestön taistelijaa.400

•

7.10.2020. Somalian armeija ja al-Shabaab ottivat lokakuun alkupuolella yhteen Basran
alueella. Useita tunteja kestäneet taistelut alkoivat al-Shabaabin hyökättyä kaupungin
alueella sijaitsevia tukikohtia vastaan. Taisteluiden aiheuttamista tappioista ei ole
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tietoa, mutta al-Shabaabin raportoitiin joutuneen vetäytymään jäätyään taisteluissa
tappiolle.401
•

7.10.2020. Ainakin 6 SNA:n sotilasta sai surmansa ja 4 muuta haavoittui lokakuun
alkupuolella Bala’adin kaupungin lähellä, kun tienvarsipommi räjähti sotilaita
kuljettaneen sotilasajoneuvon kohdalla. Bala’adin alueen kuvernööri selvisi täpärästi
iskusta.402

•

7.10.2020. Useiden ihmisten raportoitiin saaneen surmansa lokakuun alkupuolella, kun
Mogadishusta Jowhariin matkalla ollut bussi joutui tienvarsipommi-iskun kohteeksi
Basran kaupungin läheisyydessä.403 Pommin asettajasta ei ole tietoa, mutta aiemmin
vastaavista räjähteistä ja niiden asettamisesta on ollut vastuussa al-Shabaab.

•

8.10.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen lokakuun alkupuolella haltuunsa alueita
Bala’adin länsipuolella sen jälkeen, kun Somalian armeija oli vetäytynyt kyseisiltä
alueilta. Näiden alueiden joukossa oli mm. Basra, Daniga Balow, Bulo Kunto ja
Walamoy.404

•

14.10.2020. Al-Shabaab hyökkäsi lokakuun puolivälissä poliisin ylläpitämää
tarkastuspistettä vastaan Baladin kaupungissa. Alustavien tietojen mukaan kaksi poliisia
sai surmansa hyökkäyksessä.405

•

15.10.2020. Siviilejä kuljettanut mopotaksi joutui lokakuun puolivälissä tienvarsipommiiskun kohteeksi Marguudin alueella, joka sijaitsee muutama kilometri Mahaddayn
kaupungin ulkopuolella. Räjähdyksessä sai silminnäkijöiden mukaan surmansa ainakin
kaksi ihmistä ja kolme muuta haavoittui. Mahaddayn kaupunkiin vievien teiden varsilla
on sattunut useita räjähdyksiä.406

•

18.10.2020. Ainakin neljä sotilasta sai surmansa ja useita muita haavoittui al-Shabaabin
asettaman tienvarsipommin räjähdyksessä el-Barafin ja Biyo Adden välillä, kun he olivat
saattamassa korkea-arvoista armeijan upseeria. Saattue oli matkalla Jalalaqsista
Mogadishuun. Tiedossa ei ole, miten upseerille kävi välikohtauksessa.407

•

19.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti hyökänneensä lokakuun puolivälin jälkeen
burundilaisten AMISOM-joukkojen partiota vastaan. Hyökkäyksessä kaksi sotilasta
haavoittui vakavasti.408

•

29.11.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät marraskuun
lopussa armeijan tukikohtaan Adalen kaupungissa. Hyökkäys johti tunnin kestäneeseen
taisteluun. Armeija surmasi taistelun aikana kahdeksan al-Shabaabin taistelijaa ja
pidättivät useita muita. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan.409
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•

11.12.2020. Burundilaisten AMISOM-joukkojen El-Barafissa sijaitsevaan tukikohtaan
ammuttiin joulukuun puolivälin alla kranaatteja. Tietoja räjähdysten aiheuttamista
vahingoista ei ollut saatavilla.410

4.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

5.7.2020.
Al-Shabaab
surmasi
heinäkuun
alussa
Hirshabellen
osavaltion
parlamenttiedustajana toimineen Mohamed Mohamud Siyadin. Edustaja kaapattiin
Balcadin lähellä sijaitsevassa Gololeyn kylässä hänen matkustaessaan bussilla
Jowharista Mogadishuun. Koronan vuoksi maan sisäinen lentoliikenne on ollut katki
maaliskuusta lähtien. Lentoliikenne avattiin uudelleen heinäkuun alkupuolella. AlShabaab on tehnyt viimeisen kolmen vuoden aikana toistuvasti iskuja Jowharin ja
Mogadishun välisellä maantiellä.411

•

17.8.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet ampuivat elokuun puolivälissä
Jowharissa Hirshabellen osavaltiohallituksen maatalousministeri Abdulqadir Farah
Ahmedin alias Karanin hänen ollessaan matkalla moskeijasta kotiinsa. Ampujien
onnistui paeta paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Al-Shabaab ilmoitti
olevansa vastuussa murhasta. Ministeri oli myös osavaltioparlamentin jäsen.
Hirshabellen parlamentin puhemies varoitti kaikkia parlamenttiedustajia ja hallinnon
virkailijoita al-Shabaabin mahdollisista iskuista.412

•

18.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa syyskuun puolivälissä Jowharissa
tehdystä hyökkäyksestä HirShabelle hallinnon virkailijaa vastaan. Hashi Bur -niminen
virkailija ammuttiin kuoliaaksi hänen kotiinsa tehdyssä hyökkäyksessä.413 Halbeeg
News-uutissivuston mukaan al-Shabaab ampui syyskuun puolivälissä kuoliaaksi
HirShabelen hallinnossa ministerinä toimineen Nur Hashi Warsamen. Tuntemattomat
miehet ampuivat häntä kohti useita laukauksia Horsedin kaupunginosassa muutamia
minuutteja iltaruokouksen jälkeen.414 On mahdollista, että edellä mainituissa
tapauksissa uhri on sama henkilö.

4.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

8.7.2020. Somalian armeija surmasi heinäkuun alkupuolella kolme al-Shabaabin
taistelijaa Mogadishun ulkopuolella Mogadishusta Jowhariin vievän maantien varrella
tehdyssä operaatiossa.415

•

12.7.2020. Turvallisuusjoukot pidättivät heinäkuun puolivälissä Bal’adin kaupungissa
naiseksi pukeutuneen miehen, jonka epäillään toimineen al-Shabaabin vakoojana.
Pidätys tehtiin yleisövihjeen perusteella.416

•

10.8.2020. Somalian armeijan kiihdytettyä al-Shabaabin vastaisia operaatioita Lower
Shabellen maakunnan alueella ovat monet järjestön taistelijoista paenneet Middle
Shabellen maakunnan alueelle. Tämä on aiheuttanut lisääntynyttä epävakautta
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Mogadishusta Jowhariin vievän maantien varrella ja Hirshabellen osavaltiossa, missä
taistelijat ovat jatkaneet iskujaan. Hirshabellen osavaltioparlamentin jäsen sai hiljattain
surmansa, kun al-Shabaab pysäytti häntä kuljettaneen auton ja tappoi edustajan.417
•

23.8.2020. Danab-erikoisjoukot surmasivat kolme al-Shabaabin taistelijaa elokuun
loppupuolella el-Gellowin alueella toteutetussa erikoisoperaatiossa. Surmatut olivat
parhaillaan asettamassa itsetehtyjä räjähteitä turvallisuusjoukkojen toistuvasti
käyttämän maantien varteen. Räjähteet onnistuttiin tekemään vaarattomiksi.418

•

24.10.2020. Somalian armeijan Danab-erikoisjoukot toteuttivat lokakuun loppupuolella
Bal’adin ja Afgoyen välisellä alueella al-Shabaabin vastaisia operaatioita. Niiden
yhteydessä surmattiin kuusi al-Shabaabin taistelijaa. Surmansa saaneiden joukossa oli
järjestön talousjohtaja Abdirahman Abdalla (Abu Ayman). Hän oli vastuussa järjestön
verojen keruusta paikallisilta liikemiehiltä ja väestöltä. Operaation yhteydessä tuhottiin
lisäksi useita al-Shabaabin tukikohtia ja järjestön kätkemiä miinoja.419

•

16.11.2020. Somalian armeijan mukaan sen erikoisjoukot surmasivat marraskuun
puolivälissä al-Shabaabin komentajistoon kuuluneen Sheikh Mohamed Suleimanin
(Gacamey)
sekä
kolme
hänen
henkivartijaansa.
Hän
johti
järjestön
radikalisoimisosastoa. Suleiman sai surmansa järjestön vastaisissa operaatioissa
Gambolen alueella.420

4.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

4.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

6.7.2020. Somalian turvallisuusjoukkojen ja AMISOM-joukkojen välillä puhkesi heinäkuun
alkupuolella Jowharissa aseellinen yhteenotto. Hirshabellen poliisivoimat ja AMISOM
käyttivät raskaita aseita Hirshabellen presidentinpalatsin läheisyydessä yhteenoton
yhteydessä. Joidenkin tietojen mukaan yhteenoton osapuolina oli Somalian
turvallisuusjoukkojen kaksi yksikköä. Yhteenoton seurauksena yksi burundilainen
AMISOM-sotilas sai surmansa. Konfliktin syy oli oletettavasti maanomistusta koskeva
kiista. Joidenkin siviilien raportoitiin paenneen tulituksen seurauksena kodeistaan.
Tiedossa ei ole, miten AMISOM-sotilas joutui yhteenoton keskelle.421

•

26.8.2020. 92-vuotias mies surmattiin elokuun lopussa Warsheikhin kaupungissa klaanien
välisen konfliktin seurauksena. Hirshabellen presidentti Mohamed Abdi Ware kehotti
osapuolia pidättäytymään väkivallasta ja sopimaan riitansa neuvottelemalla. Hänen
mukaan alueella jatkuva vihanpito vaarantaa olojen rauhaomaisen kehityksen.422

•

16.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälissä Boos Muluqin kylään Adalen
piirikunnassa ja surmasi kuusi koraanikoulun opettajaa.423 Halbeeg News-uutissivuston
mukaan surmansa olisi saanut viisi opettajaa ja kaksi muuta haavoittui. Uhreista kaksi
olivat veljeksiä. Saman lähteen mukaan väkivallanteko kytkeytyy alueella toistuneisiin
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klaaniväkivaltaisuuksiin, joiden taustalla on klaanien maan käyttöä koskevat kiistat.424
Myös Shabelle News -uutissivusto pitää välikohtausta klaaniväkivaltaisuuksiin liittyvänä
kostona. Sen mukaan Rage Elen kaupungissa tehdyssä iskussa uhrit ja ampujat
kuuluivat eri klaaneihin.425
•

20.10.2020. Burundilaiset AMISOM-sotilaat ampuivat lokakuun puolivälin jälkeen
Mahadayn kaupungin lähellä kuoliaaksi nuoren äidin, joka oli liikkeellä lastensa kanssa.
Tapauksesta raportoineiden uutislähteiden mukaan nainen surmattiin kostoksi
AMISOM-joukkoja vastaan Buranen kaupungin ulkopuolella tehdystä tienvarsipommiiskusta. AMISOM-joukot väittivät naista al-Shabaabin jäseneksi, minkä surmansa
saaneen naisen omaiset kiistivät. Naisen aviomies oli surmattu kuukausia aiemmin.426
AMISOM-joukot kiistivät väitteen ampumisesta. Heidän mukaansa nainen sai surmansa
tienvarsipommin sirpaleesta.427

•

9.11.2020. Ainakin kolme ihmistä sai surmansa ja kaksi muuta haavoittui marraskuun
alkupuolella, kun aseistautuneet miehet hyökkäsivät Warsheikhin kaupungin
ulkopuolella Halulun alueella sijaitsevaan kotiin. Miehet ampuivat teloitustyyliin
kuoliaaksi perheeseen kuuluvan äidin ja hänen kaksi tytärtään, joista toinen oli reilun
kuukauden ja toinen kolmen vuoden ikäinen. Välikohtauksen syynä on alueella pitkään
jatkunut klaanikonflikti. Ampuminen oli kosto aiemmin tapahtuneesta väkivallasta.
Ampuja pakenivat paikalta ennen turvallisuusjoukkojen saapumista.428

4.2 Hiiraan
4.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

15.7.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät heinäkuun
puolivälissä Halganin kaupungissa etiopialaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan.
Hyökkäys johti kiivaaseen tulitaisteluun osapuolten välillä. Sen aiheuttamista tappioista
ei ole tietoa.429

•

17.7.2020. Al-Shabaab hyökkäsi heinäkuun puolivälissä Somalian armeijan tukikohtaan
Bulabarden kaupungissa. Armeijan onnistui torjua hyökkäys kiivaiksi kuvattujen
taistelujen jälkeen. Armeijan edustajan mukaan sen yhteydessä surmattiin useita alShabaabin taistelijoita. Saman lähteen mukaan armeija ei kärsinyt tappioita.430

•

19.7.2020. Al-Shabaab hyökkäsi heinäkuun puolivälin jälkeen etiopialaisten AMISOMjoukkojen tukikohtaan Halganin kylässä. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan kiivaiden
taisteluiden jälkeen. Paikallisen asukkaan mukaan hyökkäys toteutettiin useasta
suunnasta, mutta tunnin kestäneiden taisteluiden jälkeen, ja niissä kokemiensa
tappioiden jälkeen, al-Shabaab joutui vetäytymään. Myös AMISOM-joukot kärsivät
tappioita.431

•

19.8.2020. Viiden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja seitsemän muun
haavoittuneen elokuun puolivälissä Beletweynessä, kun Laqanyos-stadionilla räjähti
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kauko-ohjattu pommi. Stadionilla oli parhaillaan paljon katsojia seuraamassa
meneillään olevaa jalkapallo-ottelua. Surmansa saaneiden joukossa oli ottelua
seuranneita siviileitä ja kaksi poliisia. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta
siitä epäillään al-Shabaabia.432
•

20.8.2020 Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälissä etiopialaisten AMISOM-joukkojen
tukikohtaan Halganin kaupungissa. Taistelun aiheuttamista tappioista ei ole tietoa.433

•

22.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi toistamiseen muutaman päivän sisällä etiopialaisten
AMISOM-joukkojen tukikohtaan Halganissa. Hyökkäyksen mahdollisesti aiheuttamista
tappioista ei ole tietoa.434

•

22.8.2020. Al-Shabaab ampui elokuun puolivälin jälkeen ainakin neljä kranaattia
djiboutilaisten AMISOM-joukkojen tukikohtaan Beletweynen kaupungissa. AMISOMjoukot vastasivat tulitukseen ampumalla useita kranaatteja al-Shabaabia kohti. Tietoja
tulituksen mahdollisesti aiheuttamista tappioista ei ole.435

•

5.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun alussa AMISOM-joukkojen tukikohtaan Bula
Burten kaupungin länsiosassa. AMISOM-joukot ampuivat al-Shabaabin asemiin
tykistöllä. Hyökkäys kesti useita minuutteja. Taisteluiden aiheuttamista tappioista ei ole
tietoa.436

•

13.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälissä Beletweynessä Hirshabellen
hallintoa vastaan. Välikohtaus aiheutti henkilövahinkoja, mutta tarkempia tietoja ei
ollut saatavilla.437

•

18.9.2020. Ainakin yksi ihminen sai surmansa ja kolme muuta haavoittui syyskuun
puolivälin jälkeen Beletweynessä tehdyssä käsikranaatti-iskussa. Tuntematon mies heitti
käsikranaatin kaupungin eläintorin läheisyydessä sijaitsevaan ravintolaan. Iskussa sai
surmansa yksi paikalla ollut nainen. Strategic Intelligence -tutkimuslaitoksen tietojen
mukaan iskussa haavoittui kaksi siviiliä. Teon motiivi ja tekijä eivät ole selvillä, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia. Oletettavasti kranaatin kohteena oli Somalian armeijan
sotilaat. Järjestö on yrittänyt hyökätä useita kertoja ravintolan lähellä sijaitsevaa
AMISOM-tukikohtaa vastaan.438

•

20.9.2020. Itsetehty pommi räjähti syyskuun puolivälin jälkeen Beletweynen
kaupungissa. Iskun kohteena oli Somalian armeija. Räjähdyksen seurauksena surmansa
sai yksi sotilas ja lisäksi muita haavoittui.439

•

24.9.2020. Al-Shabaab hyökkäsi syyskuun puolivälin jälkeen Somalian tiedustelupalvelu
NISAn ja Somalian armeijan tukikohtaan Beletweynen ulkopuolella. Hyökkäys
onnistuttiin torjumaan kiivaiden taisteluiden jälkeen. Somalian turvallisuusjoukkojen
rivistä haavoittui vaikeasti kolme sotilasta.440
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•

10.10.2020. Kymmenet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät lokakuun puolivälin alla
poliisiasemaa vastaan Jalalaqsin kaupungissa. Hyökkäys johti tunteja kestäneeseen
taisteluun, jonka yhteydessä surmattiin poliisin mukaan kaksi al-Shabaabin taistelijaa.
Useita muita järjestön taistelijoita haavoittui. Taisteluissa ei aiheutunut siviilivahinkoja tai
tappioita poliisille.441 Samaan aikaan kaupungissa sattui toinen välikohtaus, kun
tuntemattomat hyökkääjät heittivät käsikranaatin kaupungin pormestarin kotiin.
Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Pormestari itse ei ollut kotona, eikä hänen
kolme kotona ollutta lastaan haavoittuneet. Somalian turvallisuusjoukot aloittivat
aamulla kaupungissa turvallisuusoperaation iskun tekijöiden ja heidän tukijoidensa
kiinni saamiseksi.442

•

11.10.2020. Al-Shabaab ilmoitti surmanneensa kuusi sotilasta ja haavoittaneensa muita
Somalian armeijan tukikohtaan tehdyssä hyökkäyksessä Beledweynessä.443

•

16.10.2020. Somalian armeijan ja AMISOM-joukkojen saattueita vastaan tehtiin
lokakuunpuolivälissä kaksi samanaikaista tienvarsipommi-iskua. Saattueet olivat
matkalla Buloburden ja Jalalaqsin kaupunkeihin. Al-Shabaab ilmoitti olevansa
vastuussa iskuista. Sen mukaan niiden yhteydessä surmattiin 7 Somalian armeijan
sotilasta ja haavoitettiin 4 djiboutilaista AMISOM-sotilasta.444

•

18.10.2020. Neljä Somalian armeijan sotilasta kuoli ja useita muita haavoittui lokakuun
puoivälissä, kun armeijan sotilasajoneuvo joutui tienvarsipommi-iskun kohteeksi
matkallaan Mogadishuun. Pommin asettamisesta vastasi oletettavasti al-Shabaab.
Samaan aikaan Somalian armeijan komentaja ilmoitti, että Somalian joukot olivat
surmanneet kymmeniä al-Shabaabin taistelijoita kiivaissa taisteluissa Bulaburten
kaupungin lähellä.445

•

19.10.2020. Somalian armeijan ja al-Shabaabin välillä käytiin lokakuun puolivälissä
kiivaita taisteluita Buloburden kaupungin lähellä. Taistelut saivat alkunsa, kun alShabaab hyökkäsi Somalian armeijan saattuetta vastaan. Armeijan joukot olivat
toteuttamassa alueella sotilasoperaatiota, jonka tavoitteena oli lopettaa useita
kaupunkeja koskeva al-Shabaabin piiritys. Alueen asukkaat kuulivat kiivasta tulitusta
Buloburden ja Burwaynen väliseltä maantieltä. Molempien osapuolten raportoitiin
kärsineen tappioita, mutta tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla. Somali Guardiannettisivuston mukaan muutama päivä aiemmin kuusi sotilasta oli saanut surmansa
Burwaynen kaupungin lähellä sattuneessa tienvarsipommi-iskussa (kts. edellä
tapahtuma 18.10.2020).446

•

1.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa Somalian armeijan sotilaita vastaan
marraskuun alussa tehdystä hyökkäyksestä Jalalqsin piirikunnassa. Hyökkäyksessä sai
surmansa yksi sotilas.447

•

3.11.2020. Al-Shabaab hyökkäsi marraskuun alussa Somalian liittovaltion ja Hirshabellen
turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Bulo Burtin piirikunnassa. Hyökkäys johti kiivaisiin
taisteluihin. Tarkempia yksityiskohtia ei ollut saatavilla.448
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•

19.11.2020. Al-Shabaab ja djiboutilaiset AMISOM-joukot ottivat marraskuun puolivälissä
yhteen Jalalqsin kaupungin lähellä. Yhteenotto ei aiheuttanut henkilövahinkoja. 449

•

11.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun puolivälin alla etiopialaisten joukkojen
tukikohtaan Halganin alueella. Välikohtaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Samana
päivänä al-Shabaab hyökkäsi myös djiboutilaisten joukkojen tukikohtaan Bula
Burdessa. Hyökkäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja.450

•

28.12.2020. Al-Shabaab määräsi joulukuun lopussa Beledweynen lähsipuolella sijaitseva
lentokentän uudistamisen keskeytettäväksi. Kenttää oltiin korjaamassa sen jälkeen, kun
paikalliset klaanimilitia olivat estäneet Hirshabellen osavaltion presidentin Ali Gudlawen
lentokoneen laskeutumisen kaupungin varsinaiselle lentokentälle. Al-Shabaabin
raportoitiin viestittäneen lentokenttää uudistaneille insinööreille ja muille työntekijöille,
että työt pitää keskeyttää. Al-Shabaab on aiemmin onnistunut estämään Hirshabellen
presidentinpalatsin, osavaltion valtiovarainministeriön rakennuksen ja useiden muiden
rakennusten rakentamisen.451

4.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

21.7.2020. Al-Shabaabin taistelija ampui heinäkuun puolivälissä Bulaburdessa kuoliaaksi
Somalian tiedustelupalvelun sotilaan ja haavoitti toista.452

•

11.8.2020. Oletettavasti al-Shabaabiin kuuluvat aseistautuneet miehet ampuivat
elokuun puolivälin aikoihin Nour Hawadin kaupunginosassa Beletweynessä kuoliaaksi
paikallishallinnon
virkailijan.
Ampujien
onnistui
paeta
paikalta
ennen
turvallisuusjoukkojen saapumista. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia.453

•

26.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti syyskuun loppupuolella teloittaneensa kaksi miestä,
joiden järjestö väitti syyllistyneen vakoiluun Somalian hallintoa tukevien
turvallisuusjoukkojen hyväksi. Teloitukset pantiin täytäntöön Buq Aqablen kaupungissa
satojen kaupunkilaisten läsnä ollessa.454

•

30.9.2020. Al-Shabaab teloitti syyskuun lopussa tunnetun klaaninvanhimman el Alin
alueella n. 75 kilometriä Beletweynestä länteen. Teloitettu 44-vuotias Hassan Aden
todettiin syylliseksi aiemmin menneisyydessä tapahtuneeseen miehen tappoon. Uhrin
omaiset vaativat kosta. Teloitus pantiin täytäntöön ampumalla satojen paikalle
kutsuttujen kyläläisten seuratessa tapahtumaa.455

•

12.10.2020. Al-Shabaabin ylläpitämä tuomioistuin määräsi lokakuun puolivälissä
kuolemaan Somalian armeijan sotilaan. Suuri joukko kaupunkilaisia seurasi teloitusta,
joka toteutettiin ampumalla Halganin kaupungissa Boocon alueella sijaitsevalla
torilla.456
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•

15.11.2020. Al-Shabaab ilmoitti marraskuun puolivälissä surmanneensa Beledweynen
hallinnon virkailijan Bundaweynen kaupunginosassa.457

4.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

6.10.2020. Beletweynen kaupungin kuvernööri Osman Dhisow Dhuubow ilmoitti
lokakuun alkupuolella, että al-Shabaabin vastaisesta taistelusta huolimatta järjestön
taistelijoiden sallitaan käydä tapaamassa perheitään niin Beledweynessä kuin
Mogadishussakin. Kuvernöörin kommenttien arvellaan nostavan kritiikkiä al-Shabaabin
vastaan taistelevien ulkomaisten joukkojen taholta. Tiedossa ei ole, miksi Somalian
hallinto sallii al-Shabaabin taistelijoiden liikkua ilman esteitä perheitään tapaamassa.458

•

18.10.2020. Somalian armeija toteutti lokakuun puolivälissä al-Shabaabin vastaisen
operaation Bulo-burden kaupungin lähellä. Armeijan edustajan mukaan taisteluissa
surmattiin 25 al-Shabaabin taistelijaa ja lisäksi useita muita haavoittui. Samassa
yhteydessä
pidätettiin
kymmeniä
taistelijoita.459
Strategic Intelligence
–
tutkimuslaitoksen mukaan välikohtaus sai alkunsa al-Shabaabin taistelijoiden hyökättyä
Somalian armeijan joukkoja vastaan Bulo Burden lähellä.460

•

5.11.2020. Somalian turvallisuusjoukot toteuttivat marraskuun alussa al-Shabaabin
vastaisen operaation Bule Burden kaupungissa. Sen yhteydessä syntyneessä
tulitaistelussa sai surmansa 17 al-Shabaabin taisteljaa. Operaatio sai alkunsa
yleisövihjeen perusteella. Surmansa saaneiden joukossa oli järjestön komentaja
Abdulkadir Fidow, joka oli vastuussa järjestön operaatioista Bule Burden kaupungissa.
Surmansa saaneiden joukossa oli lisäksi kaksi muuta komentajaa.461

•

17.11.2020. Somalian hallintoa tukevat turvallisuusjoukot pidättivät marraskuun
puolivälissä kolme korkea-arvoista al-Shabaabin johtoon kuulunutta henkilöä.
Pidätykset tehtiin Hiiraanin alueella toteutetun turvallisuusoperaation yhteydessä.
Pidätyksestä vastasivat Somalian armeijan erikoisjoukot. Joukot tuhosivat operaation
yhteydessä al-Shabaabin tukikohtia, joissa järjestö mm. koulutti uusia taistelijoista.
Pidätetyt al-Shabaabin johtajat olivat järjestön alueellinen talousjohtaja Yussuf Hassan
Ali, ”radikalisoimisesta” vastaava johtaja Ali Abdalla Jiliow sekä Lower ja Middle
Shabellen maakuntien verotuksesta vastaava Abdullahi Isack.462

4.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

4.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

4.8.2020. Nuori tuk-tuk-mopotaksin kuljettaja surmattiin elokuun alussa Beledweynen
kaupungissa. Poliisi pidätti murhasta epäillyt kolme miestä. Teon motiivista ei ole
kerrottu.463
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•

5.9.2020. Al-Shabaab kaappasi syyskuun alussa 50 paimentolaista Jujulen ja Ganuribadin kylistä Mahasin kaupungissa, jonka jälkeen kaapatut kuljetettiin salaiseen
paikkaan. Kaappaus tapahtui sen jälkeen, kun paimentolaiset kieltäytyivät
maksamasta verirahoja, joita al-Shabaab oli vaatinut maksettavaksi niille perheille,
jotka
olivat
menettäneet
lähiomaisia
viimeisimmissä
alueella
käydyissä
klaaniväkivaltaisuuksissa.464

•

14.9.2020. Ma’awisley-klaanimilitian johtaja Hussein Fidow sai syyskuun puolivälissä
surmansa Beletweynessä. Fidow sai surmansa, kun yli 20 al-Shabaabin taistelijaa
hyökkäsi hänen kotiinsa, missä he ampuivat Fidowia kohti useita laukauksia. Samassa
yhteydessä sai surmansa Fidowin veljentytär. Välikohtauksen jälkeen taistelijat
pakenivat kaupungin ulkopuolella olevaan pensaikkoon.465

•

6.10.2020. Somali Guardian -uutissivuston mukaan Bulaburden kaupungin asukkaat
ovat valittaneet djiboutilaisten AMISOM-joukkojen kovista otteista ja asukkaita
koskevista rajoituksista. AMISOM-joukot kutsuivat hiljattain liike-elämän ihmisiä ja
paikallista älymystöä päämajaansa ja uhkasivat heitä vakavilla seuraamuksilla, mikäli
he jatkavat valittamista paikallisille tiedotusvälineille. Djiboutilaiset joukot ovat
toistuvasti katkaisseet kaupungista sähköt ja tietoliikenneyhteydet, mikä on jossain
määrin vahingoittanut paikallista liike-elämää. Edellisenä perjantaina AMISOM-joukot
estivät lentokonetta laskeutumasta kaupungin lentokentälle noutamaan sairaana
olevaa potilasta. Syyksi ilmoitettiin se, että joukoilla oli vapaapäivä. Djiboutilaisten
joukkojen käyttäytyminen on muuttunut Somali Guardian -artikkelin mukaan asteittain
kovaotteisemmaksi.466

•

20.10.2020. Hiiraanin maakunnan kuvernööri Ali Jeyte syytti lokakuun puolivälin jälkeen
etiopialaista Somali-alueella toimivaa Liyu-poliisia Somalian väestöön kohdistuvista
oikeudenloukkauksista ja väkivallasta. Jeyten mukaan Liyu-poliisi on aiheuttanut
turvattomuutta Somalian puolella. Etiopialaiset Liyu-poliisijoukot ovat kehottaneet rajaalueella asuvia somalialaista lähtemään kodeistaan.467

•

28.11.2020. Sadat beletweyneläiset osoittivat marraskuun lopulla mieltään vasta
muodostettua Hirshabellen hallintoa sekä liittovaltion ja osavaltion turvallisuusjoukkoja
vastaan. Joukkoja on toimitettu kiristyneen jännityksen vuoksi Algalin kylään
Beletweynen kaupungin reuna-alueelle. Kylä on ollut Hirshabellen hallinnon
vastarinnan keskus noin viikon verran. Tilanne on kiristynyt alueella sen jälkeen, kun
liittovaltion hallinto antoi pidätysmääräyksen Hirshabellen uutta presidenttiä Ali
Guudlaawea vastustavasta Hiiraan Rescue Council -ryhmän johtajasta Abukar Haji
Warsamesta. Ryhmän mukaan osavaltion presidentti olisi pitänyt aiemmin solmitun
klaanisopimuksen mukaan valita Hiiraanin maakunnasta.468

•

4.12.2020. Kenraali Abukar Huudin johtamat taistelijat hyökkäsivät joulukuun alussa
Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen tukikohtiin Beletweynessä. Joukot
ottivat haltuunsa Beletweynen kaupunginosista Hawo Takon ja Koshinin sekä
kaupungin lentokentän, mutta vetäytyivät pian takaisin omaan tukikohtaansa Ceelgaalin alueelle. Välikohtaus sai alkunsa kenraali Huudin joukkojen mukaan tiedoista,
joiden mukaan Hirshabellen presidentti Ali Abdullahi Hussein olisi saapumassa
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lentokoneella kaupunkiin. Kenraali Huudin ja armeijan väliseen välikohtaukseen
sisältyneessä ammuskelussa haavoittui kaksi ihmistä, joista toinen oli siviili ja toinen
kenraali Huudin joukkoihin kuuluva sotilas. Välikohtauksen jälkeen kaupungissa
järjestettiin mielenosoitus Hirshabellen presidentti Ali Abdullahi Husseinia vastaan.
Mielenosoittajat sulkivat kaupungin päätien, joka johtaa kaupungista Beletweynen
lentokentälle.469 Tilanne rauhoittui kaupungissa päivää myöhemmin, kun liittovaltio,
klaaninvahimmat ja kenraali Huudin militat pääsivät yhteisymmärrykseen
erimielisyyksistään. Huudin johtama ryhmittymä, joka on kutsunut itseään nimellä
Hiiraan Rescue Council on koonnut joukkoja alueella marraskuussa valittua
Hirshabellen presidenttiä Ali Guudlawea vastaan. Ryhmä on halunnut muodostaa
alueella oma osavaltion. Liittovaltion sisäministeri Mukhtar Husseinin johdolla saatiin
aikaan tilannetta rauhoittava sopimus sen jälkeen, kun klaaninvanhimmat olivat
kertoneet
huolensa
koskien
Jowharissa
istuvaa
Hirshabellen
hallintoa.
Klaaninvanhimmat matkustivat Beletweynen ulkopuolella sijaitsevaan Elgaalin kylään,
missä he keskustelivat kenraali Huudin johtaman ryhmän kanssa ja solmivat sopimuksen
kosken separatistisen toiminnan päättämistä.470
•

26.12.2020. Somalian hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet kolmatta
viikkoa Beletweynessä. Silminnäkijöiden mukaan mielenosoitusta valvoneet sotilaat
ovat ampuneet mielenosoittajia kohti. Ainakin kolmen mielenosoittajan on raportoitu
haavoittuneen tulituksessa. Haavoittuneiden joukossa oli yksi nainen. Mielenosoittajat
ovat vaatineet kymmenien pidätettyjen mielenosoittajien vapauttamista. Heidät on
pidätetty aiemmin järjestettyjen mittavien turvallisuusoperaatioiden yhteydessä.
Mielenosoittajat ovat lisäksi syyttäneet djiboutilaisten ja etiopialaisten AMISOMsotilaiden avanneen tulen mielenosoittajia kohti.471

5. Galmudugin osavaltio: Galgaduud ja Mudug
•

21.10.2020. Galmudugin osavaltion parlamentti hyväksyi lokakuun puolivälin jälkeen
aloitteen osavaltion omien poliisivoimien perustamisesta.472

5.1 Galgaduud
5.1.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

4.9.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät syyskuun alussa
djiboutilaisten
AMISOM-joukkojen
tukikohtaan
Dhusameebin
(Dhusamareb)
lentokentän läheisyydessä. Useasta suunnasta toteutettu hyökkäys onnistuttiin kuitenkin
torjumaan viisitoista minuuttia kestäneen taistelun jälkeen. Armeijalähteiden mukaan
al-Shabaabille aiheutettiin raskaita tappioita. AMISOM-joukot eivät kärsineet
tappioita.473

•

5.9.2020. Al-Shabaab otti syyskuun alussa lyhytaikaisesti haltuunsa Adakibirin kylän.
Paikallisten tietolähteiden mukaan al-Shabaab kutsui alueen väestön koolle, ja piti
heille puheita, joissa väestöä varoitettiin tekemästä yhteistyötä Somalian hallintoa

Somali Dispatch 4.12.2020; Hiiraan Online 5.12.2020.
Goobjoog News 5.12.2020.
471 Garowe Online 26.12.2020.
472 Halbeeg News 21.10.2020c.
473 Halbeeg News 5.9.2020a; Strategic Intelligence 8.9.2020.
469
470

70

tukevien turvallisuusjoukkojen kanssa. Järjestö kertoi lisäksi, että se on perustanut
alueelle tukikohtia.474
•

21.9.2020. Somalian hallintoa tukevien turvallisuusjoukkojen sotilassaattue ajoi syyskuun
puolivälin jälkeen miinaan. Välikohtaus sattui noin 30 kilometrin päässä Dhusamarebin
kaupungista kaakkoon sijaitsevalla Miirduqulin alueella. Räjähdyksessä sai surmansa
yksi sotilas ja kolme muuta haavoittui. Lisäksi yksi sotilasajoneuvo (teknikal) tuhoutui.
Goobjoog News -uutissivuston siteeraaman sotilaslähteen mukaan räjähdyksessä
”saattoi menehtyä” joitain sotilaita. Sotilassaattue on osallistumassa alueella alShabaabin vastaiseen operaatioon. Al-Shabaab kontrolloi edelleen el-Buurin
kaupunkia, missä sillä on alueen tärkein tukikohta.475

•

21.9.2020. Somalian armeijan ja al-Shabaabin raportoitiin ottaneen syyskuun puolivälin
jälkeen yhteen Dhusamarebin kaupungin ulkopuolella. Ainakin 18 al-Shabaabin
taistelijaa sai surmansa. Somalian armeijan mahdollisesti kärsimistä tappioista ei ole
tietoa. Yhteenotto sattui Bulalen kaupungin lähellä Dhusamarebin itäpuolella. Järjestö
pyrkii saamaan Dhusamarebin kaupungin uudelleen haltuunsa. Somalian armeija sai
sen haltuunsa muutama vuosi sitten.476

•

6.10.2020. Dhusamarebin lentokentälle ammuttiin lokakuun alkupuolella kymmenen
kranaattia. Alueella on djiboutilaisten AMISOM-joukkojen tukikohta ja kranaattien
raportoitiin räjähtäneen sen sisäpuolella. Räjähdysten seurauksena kolme sotilasta
haavoittui. Kranaattitulituksesta epäillään al-Shabaabia. Lentokenttää vastaan on
tehty viimeisten viikkojen aikana useita hyökkäyksiä ja kranaatti-iskuja.477

•

15.10.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen lyhytaikaisesti haltuunsa useita kyliä,
joiden joukossa olivat mm. Tuula Baarqadle ja Bula Haji, jotka sijaitsevat
Dhusamareebin kaupungin ulkopuolella. Al-Shabaabin taistelijoiden raportoitiin
pitäneen kylien asukkaille luentoja ennen vetäytymistään.478

•

30.10.2020. Somalian hallinnon turvallisuusjoukkojen ajoneuvoa vastaan tehtiin
lokakuun lopussa pommi-isku Birta Derin alueella. Joukot olivat matkalla
Dhusamarebista (kaupungin nimi vaihdettiin hiljattain Samareebiksi) Gurieliin ja isku
tehtiin kyseisten kaupunkien välissä. Miinaräjähdystä seuranneessa tulitaistelussa
haavoittui vakavasti yksi sotilas. Somalian armeija tai al-Shabaab eivät ole
kommentoineet iskua. Mikään ryhmä ei ole ottanut vastuuta iskusta. Al-Shabaab on
häirinnyt liikennettä kyseisten kaupunkien välisellä tieosuudella. Järjestö on perustanut
toisinaan öisiä tarkastuspisteitä maantielle ja perinyt teillä kulkijoilta maksuja. 479

•

1.11.2020. AMISOM-joukkojen tukikohdasta Dhusamarebin lentokentältä kuului
marraskuun alussa räjähdyksiä. Niiden oletetaan aiheutuneen tukikohtaa vastaan
ammutuista kranaateista. Tukikohdasta kuului ainakin 7 räjähdystä. Niiden ei raportoitu
aiheuttaneen henkilövahinkoja.480

•

6.11.2020. Raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat hyökkäsivät marraskuun
alkupuolella Galmudugin turvallisuusjoukkoja vastaan Dhusamarebin kaupungin
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lähellä. Hyökkäys alkoi Bula’len kylässä, joka sijaitsee Dhusamarebin läheisyydessä.
Osapuolet käyttivät kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa raskaita aseita. Osapuolten
raportoitiin kärsineen tappioita, mutta tarkempia tietoja niiden lukumäärästä ei ole
saatavilla.481
•

10.11.2020. Somalian armeijan sotilasajoneuvoa (techical) vastaan tehtiin marraskuun
puolivälin alla tienvarsipommi-isku. Dhusameebin ulkopuolella Sinna-Daqon alueella
sattuneessa iskussa sai surmansa kaksi sotilasta ja kahdeksan muuta haavoittui. AlShabaab oli vastuussa iskusta.482

•

15.11.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen marraskuun puolivälissä haltuunsa
Elderin kylän lähellä Dhusamarebin kaupunkia. Kylä sijaitsee Gurielin ja Dhusamarebin
välissä ja haltuunotto estää liikenteen kyseisten kaupunkien välillä. Galmudugin
turvallisuusjoukot vetäytyivät alueelta ennen kuin al-Shabaab otti sen haltuunsa.483

•

9.12.2020. Ainakin seitsemän Somalian armeijan komentajaa sai surmansa ja kaksi
katosi joulukuun puolivälin alla, kun heitä kuljettanutta sotilassaattuetta vastaan
hyökättiin Agfaroren alueella lähellä Guri-Elin kaupunkia. Joidenkin lähteiden mukaan
isku tapahtui Ballihawdin alueella. Somalian armeijan edustajien mukaan sen tekijänä
oli paikallinen klaanimilitia. Gurielin ja Abudwakin alueella on ollut kahden paikallisen
klaanin välisiä jännitteitä. Somalian armeijan komentajan mukaan iskun takana olisi
kuitenkin ollut al-Shabaab.484

•

9.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi Somalian armeijan saattuetta vastaan Balanbalen
kaupungin lähellä. Ainakin kuusi sotilasta sai surmansa, kolme haavoittui ja kolme
muuta katosi.485 On mahdollista, että kyseessä on sama välikohtaus kuin edellä mainittu
isku lähellä Gurielin kaupunkia.

5.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

25.7.2020. Al-Shabaabin tuomioistuin määräsi heinäkuun lopussa El-Buurissa
raiskauksesta syytetylle miehelle 100 raipaniskua. Syytetty tuomittiin lisäksi maksamaan
korvauksia tekemästään rikoksesta. Mies myös karkotettiin maakunnan alueelta.486

•

7.8.2020. Somalian tiedustelupalvelu NISAn korkea-arvoista sotilasta vastaan tehtiin
elokuun alkupuolella käsikranaattihyökkäys Guricelin kaupungissa. Tuntemattomat
miehet heittivät kranaatin hänen kotiinsa ja pakenivat paikalta. Räjähdys ei kuitenkaan
aiheuttanut henkilövahinkoja. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta, mutta siitä
epäillään al-Shabaabia.487

•

2.11.2020. Galmudugin presidenttiä Ahmad Abdi Kariyeta (Qor-qor) vastaan tehtiin
marraskuun alussa murhayritys. Hänen lentokonettaan ammuttiin it-aseilla pian koneen
noustua ilmaan Dhusamarebin lentokentältä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
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tulituksesta.488 Kentälle operoineet lentoyhtiöt keskeyttivät lennot ja ilmoittivat
edellyttävänsä turvatakeita lentotoiminnan jatkamiseksi.489
•

10.11.2020. Somalian armeijan kenraalin Qooje Dagaarin sotilassaattuetta vastaan
tehtiin marraskuun puolivälin alla tienvarsipommi-isku Dhusamarebin kaupungin
ulkopuolella. Kenraali selvisi iskusta vahingoittumatta. Kaksi hänen turvamiestään sai
surmansa ja lisäksi 10 muuta sotilasta haavoittui. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
iskusta.490

5.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

1.9.2020. Somalian armeija ja etiopialaiset AMISOM-joukkoihin kuulumattomat yksiköt
valmistelivat al-Shabaabin vastaista operaatiota Elburin alueella. Al-Shabaabin
raportoitiin vetäytyneen kaupungista operaatiota ennen. Somalian hallitusta tukevien
joukkojen saavuttua kaupunkiin al-Shabaabin taistelijat pakenivat kaupunkia
ympäröiviin kyliin ja lähialueiden pusikoihin. Tiedossa ei ole, suunnitteleeko järjestö
vastahyökkäystä. Kaupunki on ollut al-Shabaabin hallinnassa lähes vuosikymmenen.
Kaupungilla on ollut suuri merkitys verotulojen lähteenä, joita järjestö on kerännyt
lähialueilla sijaitsevilla maanteiden tarkastuspisteillä.491

•

21.9.2020. Djiboutilaisten AMISOM-joukkojen tukemat Somalian turvallisuusjoukot
toteuttivat syyskuun puolivälin jälkeen al-Shabaabin vastaisen turvallisuusoperaation
maakunnan alueella. Sen yhteydessä joukot ottivat haltuunsa Mir-Duglen, Bula’len ja El
Ali Miren kylät, sekä Dhusamaarebin eteläpuolella sijaitsevat Hirsi-finin, Ada-Harin, Elgureyen ja God-dhurwaan kylät al-Shabaabilta. Operaation yhteydessä takavarikoitiin
aseita ja muuta kalustoa. Galmudugin osavaltion turvallisuusministeriön mukaan joukot
ovat etenemässä ja ottamassa haltuunsa lisäksi El-Lahelayn ja El-Garasin alueet, jotka
ovat olleet al-Shabaabin hallussa yli vuosikymmenen. Armeijan edustajien mukaan
kiivaissa taisteluissa on saanut surmansa ainakin 16 al-Shabaabin taistelijaa.
Taisteluiden kerrottiin jatkuvan alueella edelleen. Somalian hallintoa tukevien joukkojen
tappioista ei annettu tietoa.492

•

28.9.2020.
Somalian
turvallisuusjoukot
toteuttivat
syyskuun
lopussa
turvallisuusoperaation Gurieelin kaupunginosassa Dhusamarebin kaupungissa. Sadat
raskaasti aseistautuneet sotilaat tarkastivat satoja asuntoja, liikehuoneistoja ja
ajoneuvoja.
Operaation
tarkoituksena
oli
kaupungin
turvallisuustilanteen
parantaminen. Viranomaiset kehottivat yleisöä raportoimaan mahdollisista
epäilyttävistä turvallisuushavainnoista.493

•

25.10.2020. Somalian armeija hyökkäsi lokakuun loppupuolella al-Shabaabia vastaan
Galgadudin alueella. Operaatiossa surmattiin useita al-Shabaabin taistelijoita ja
komentajia. Tarkasta määrästä ei ole kuitenkaan tietoa. Armeijan edustajan mukaan
se ei kokenut tappioita taistelussa.494

•

7.11.2020.
Djiboutilaisten
AMISOM-joukkojen
tukemat
Somalian
turvallisuusjoukot toteuttivat marraskuun alkupuolella al-Shabaabin
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operaation maakunnan alueella. Dhusamarebin ulkopuolella käytiin kiivaita taisteluita.
Uutislähteiden mukaan niitä on käyty ainakin Bulaclen kylässä. Turvallisuusjoukkojen
iskuissa al-Shabaabia vastaan vapautettiin useita kyliä järjestön hallinnasta.
Vapautettujen kylien joukossa on ainakin el-Ali Moren kylä Dhusamarebin kaupungin
läheisyydessä. Taisteluiden yhteydessä sai Somalian armeijan edustajien mukaan
surmansa ainakin 28 al-Shabaabin taistelijaa ja lisäksi kymmeniä muita haavoittui.
Ainakin kolmen sotilaan raportoitiin kaatuneen.495 Al-Shabaabia lähellä olevat lähteet
kertoivat al-Shabaabin surmanneen 24 sotilasta ja haavoittaneen 12 muuta.496
•

27.11.2020. Galmudugin turvallisuusjoukot pidättivät marraskuun loppupuolella alShabaabiin
kuuluvan
taistelijan
Dhusamaarebissa
toteutetussa
turvallisuusoperaatiossa. Operaatio toteutettiin saadun yleisövihjeen perusteella.
Pidätyksen yhteydessä viranomaiset takavarikoivat pommin teossa käytettävää
materiaalia.497

5.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

5.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

2.7.2020. Somalian armeijan kaksi eri ryhmittymää ottivat kesä-heinäkuun taitteessa
yhteen Dhusamarebissa. Konfliktin osapuolina olivat Somalian tiedustelupalvelu NISAn
ja Harama-divisioonan sotilaat. Yhteenoton syynä oli kiista paikallisen tarkastuspisteen
hallinnasta. NISAn joukot yrittivät ottaa voimatoimin Harama-sotilaiden hallinnassa
olleen tarkastuspisteen. Yhteenoton seurauksena raportoitiin viiden ihmisen
haavoittuneen.498

•

5.9.2020. Tuntemattomat aseistautuneet miehet avasivat syyskuun alussa tulen
Marergurin kylässä olevassa ravintolassa, jossa oli parhaillaan useita ihmisiä teellä.
Tulituksessa sai surmansa ainakin kaksi ihmistä ja seitsemän muuta haavoittui.
Haavoittuneiden joukossa oli lapsia. Välikohtaus liittyy pitkään jatkuneeseen
klaanikonfliktiin ja isku oli ilmeisesti kosto aiemmasta väkivallasta.499

•

24.10.2020. Neljä lasta menehtyi lokakuun loppupuolella Bangellen kylässä, kun heidän
löytämänsä pommi räjähti. Surmansa saaneet lapset olivat 13-14 vuotiaita paikallisia
poikia. Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun räjähdesaaste surmaa lapsia.500

5.2 Mudug
5.2.1 Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan:
•

12.8.2020. Al-Shabaab hyökkäsi elokuun puolivälin alla Shabellowin kylässä lähellä
Ba’adweyen (Ba’adwayne) kaupunkia Galmudugin osavaltion turvallisuusjoukkojen
tukikohtaan ja otti sen haltuunsa. Taisteluita käytiin myös kylässä. Alueelle on saapunut
Galmudugin joukkojen vahvistukseksi Somalian armeijan 21. ensimmäisen divisioonan
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joukkoja. Ba’adweynestä tukikohtaan matkalla ollut sotilassaattue joutui kauko-ohjatun
tienvarsipommi-iskun kohteeksi. Al-Shabaabin mukaan järjestö pitää hallussaan
Shabellonwin kylää ja tukikohtaa. Järjestön mukaan se on surmannut taisteluissa
ainakin 9 sotilasta. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole uutislähteissä mainintaa.501 Garowe
Online -uutissivuston mukaan Ba’adweynen kaupungissa sattuneen välikohtauksen
osapuolet olivat al-Shabaab ja hallituksen puolella toimivat klaanimilitiat, jotka ovat
miehittäneet kylän läheisyydessä olevaa tukikohtaa. Al-Shabaab onnistui saamaan
tukikohdan haltuunsa. Kiivaissa taisteluissa sai surmansa kymmenen paikallista
klaanitaistelijaa ja useita muita haavoittui. Mahdollisista siviiliuhreista ei ole tietoja.
Järjestön taistelijat pakenivat kylästä taistelun jälkeen.502 Voice of America uutissivuston mukaan taistelu al-Shabaabin ja paikallisten klaanijoukkojen välillä alkoi
sen jälkeen, kun raskaasti aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat saapuivat kylään ja
vaativat kyläläisiä maksamaan veroja järjestölle. Paikallisten lähteiden mukaan
taisteluissa sai surmansa kahdeksan kylässä asuvaa siviiliä ja kuusi al-Shabaabin
taistelijaa. Saman lähteen mukaan järjestö poltti kylässä taloja ja liiketiloja. AlShabaabin ilmoituksen mukaan se oli vastuussa iskusta. Se kuvasi kylää armeijan
tukikohdaksi. Galmudugilaisen parlamentaarikon mukaan al-Shabaabin hyökkäys
kylään oli teurastus. Hänen mukaan armeijan tukikohta sijaitsee 20 kilometrin päässä
kylästä. Kyläläiset kieltäytyivät aiemmin tänä vuonna maksamasta järjestölle sen
pyytämiä maksuja.503 Halbeeg News -uutissivuston mukaan Somalian armeijan
edustaja ilmoitti surmanneensa ainakin 16 al-Shabaabin taistelijaa al-Shabaabin
kanssa käydyssä taistelussa Shabelowin kylässä. Lisäksi parikymmentä taistelijaa
haavoittui. Al-Shabaab oli hyökännyt kylään, jolloin sen ja paikallisen klaanimilitian
välillä syntyi yhteenotto. Somalian armeija lähetti sotilaita tukemaan klaanijoukkoja. 504
•

4.9.2020. Al-Shabaabin raportoitiin hyökänneen syyskuun alussa Galmudugin
turvallisuusjoukkoja vastaan Baadweynen alueella. Järjestö käytti hyökkäyksessä
tykistöä. Al-Shabaabia lähellä olevien informaatiokanavien mukaan hyökkäyksessä sai
surmansa 15 sotilasta ja 8 muuta haavoittui.505

•

7.9.2020. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa kahdesta Somalian armeijan
erikoisjoukkoja vastaan tehdystä tienvarsipommi-iskusta. Shabeelowin kylässä tehdyissä
pommi-iskuissa haavoittui alustavien tietojen mukaan 6 sotilasta. Erikoisjoukot olivat
saapuneet alueelle puolustamaan kyläläisiä, jotka ovat taistelleet edellisinä päivinä alShabaabia vastaan.506

•

20.11.2020. Yksi siviili sai surmansa ja kaksi sotilasta haavoittui marraskuun puolivälin
jälkeen Galkayon pohjoispuolella tehdyssä kranaatti-iskussa. Partioimassa olleet
Puntmaan turvallisuusjoukkojen sotilaat joutuivat kranaatti-iskun kohteeksi XeraDarawiishin alueella lähellä Aweysin ravintolan lähellä, jonka jälkeen he alkoivat
ampua sinne suuntaan, mistä kranaatti heitettiin. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta
iskusta, mutta siitä epäillään al-Shabaabia.507

•

1.12.2020. Al-Shabaab hyökkäsi joulukuun alussa Somalian armeijan tukikohtaan
Ba’adweynen kaupungissa. Tiedot tapahtumista ovat epäselviä ja eri lähteet kuvaavat
tapahtumien kulkua ristiriitaisesti. Armeijalähteiden mukaan hyökkäys onnistuttiin
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torjumaan yli tunnin kestäneiden kiivaiden taisteluiden jälkeen. Mudugin maakunnan
kuvernöörin mukaan taisteluiden aikana surmattiin 12 al-Shabaabin taistelijaa ja lisäksi
useita muita otettiin vangiksi. Taistelua seuranneessa takaa-ajossa armeija hyökkäsi alShabaabin kontrolloimaan kylään ja tuhosi järjestön tukikohdan ja surmasi kahdeksan
järjestön taistelijaa. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa tukikohtaan tehdystä
hyökkäyksestä. Sen mukaan järjestö onnistui takavarikoimaan Somalian armeijalle
kuuluneita ajoneuvoja. Lähteen mukaan tietoja on vaikea vahvistaa huonojen
kommunikaatioyhteyksien vuoksi.508 Päivää aiemmin uutislähteissä kerrottiin useiden
Somalian armeijan sotilaiden saaneen surmansa Ba’adweynessä armeijan tukikohtaan
tehdyssä hyökkäyksessä. Hyökkäys alkoi al-Shabaabin räjäyttämällä autopommilla,
jonka jälkeen järjestön taistelijat hyökkäsivät tukikohdan kimppuun kiivaasti käsiaseilla
tulittaen. Hyökkäyksen yhteydessä osapuolten raportoitiin käyttäneen myös raskaita
aseita. Armeijan raportoitiin vetäytyneen taistelussa osin tuhoutuneesta tukikohdasta,
jonka jälkeen al-Shabaab otti sen haltuunsa. Al-Shabaab ilmoitti saaneensa haltuunsa
Ba’adweynen kylän ja takavarikoineensa hyökkäyksen yhteydessä viisi armeijan
sotilasajoneuvoa. Maakunnan kuvernöörin mukaan sadat ihmiset pakenivat alueella
käytyjä taisteluita.509 Somali Dispatch -uutissivuston mukaan taistelut alkoivat varhain
aamulla järjestön räjäyttämillä pommeilla Ba’adweynen kylässä, jonka seurauksena
järjestö onnistui saamaan suuren osan kylää ja armeijan tukikohdan hallintaansa.
Taistelut kyläläisten tukemien armeijan sotilaiden ja al-Shabaabin välillä kiihtyivät pian
uudelleen kylässä ja sen ympäristössä. Niiden seurauksena al-Shabaab joutui
vetäytymään alueelta. Taisteluiden toisessa vaiheessa ainakin 25 al-Shabaabin
taistelijan raportoitiin saaneen surmansa ja kyläläisten tukemat armeijan joukot
onnistuivat saamaan takaisin kaksi järjestön kaappaamaa sotilasajoneuvoa. Taistelun
alkuvaiheessa surmansa sai kuusi armeijan sotilasta, joista neljän kerrottiin tulleen alShabaabin teloittamaksi tukikohdan valtaamisen yhteydessä. Tilanne Ba’adweynessä
on rauhoittunut ja al-Shabaabin haltuun ottamat alueet ovat jälleen armeijan ja kylän
klaanimilitian hallinnassa.510 Somali Guardian -uutissivuston mukaan al-Shabaab on
ilmoittanut surmanneensa tukikohtaan tehdyn hyökkäyksen yhteydessä yhteensä 53
sotilasta. Järjestön raportoitiin saaneen tukikohdan haltuunsa. Järjestön kerrottiin lisäksi
hyökänneen Hobyosta apuun lähetetyn sotilassaattueen kimppuun lähellä
Ba’adweynen kylää.511 Long War Journal (LWJ) -uutissivuston mukaan al-Shabaab olisi
ottanut taistelun jälkeen tukikohdan ja sen lähellä sijaitsevan Ba’adweynen kaupungin
lyhytaikaisesti haltuunsa. LWJ siteeraa al-Shabaabia lähellä olevia lähteitä, jotka ovat
esittäneet kuvia, missä al-Shabaabin taistelijat liikkuvat kenenkään estämättä
tukikohdassa ja Ba’adweynen kylässä. Tukikohdasta otetuissa kuvissa näkyy useita
surmansa saaneita sotilaita. LWJ:n mukaan tiedot uhrien määrästä vaihtelevat suuresti.
Erään LWJ:n siteeraaman lähteen mukaan vastahyökkäyksessä al-Shabaabia vastaan
sai surmansa neljä sotilasta ja 10 siviiliä. Mudugin hallinnon mukaan surmansa olisi
saanut 12 al-Shababin taistelijaa, jotkut muut lähteet kertoivat ainakin 20 ihmisen
saaneen surmansa, Al-Shabaab puolestaan kertoi LWJ:n mukaan surmanneensa 53
sotilasta ja militian jäsentä. Somalian armeijan edustajan mukaan se surmasi
taisteluiden aikana 50 al-Shabaab-taistelijaa ja otti 6 vangiksi. Ristiriitaisuuksista
huolimatta on ilmeistä, että järjestö onnistui ottamaan tukikohdan ja kaupungin
hetkeksi haltuunsa.512
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•

18.12.2020. Ainakin viisitoista ihmistä sai surmansa ja useita muita haavoittui joulukuun
puolivälissä Galkayossa, kun itsemurhaiskijä räjäytti räjähdelastissa olleen autonsa
pääministeri Mohamed Roblen kunniaksi järjestetyssä tervetulojuhlassa. Hyökkääjä
kohdensi iskunsa Abdullahin Issen stadionilla sisääntuloportilla olevia turvallisuusjoukkoja
vastaan. Hyökkäyksessä sai surmansa useita korkea-arvoisia upseereita, heidän
joukossaan myös Somalian armeijan Danab-erikoisjoukkojen komentajia sekä
virkamiehiä. Surmansa sai myös Galkayon entinen pormestari Mohamud Yasin Ahmed.
Pääministeri ei ollut paikalla räjähdyshetkellä. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
iskusta. Järjestön ilmoituksen mukaan iskun tarkoituksena oli surmata pääministeri
Roble.513

5.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

10.10.2020. Tuntematon aseistautunut mies ampui lokakuun puolivälin alla
taksinkuljettajan Galkayon pohjoisosassa. Surmatyö tapahtui lähietäisyydeltä AbuHureiran moskeijassa muutama minuutti ennen iltarukousta. Tekijä pakeni paikalta
ennen turvallisuusjoukkojen saapumista. Al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa
ampumisesta. Järjestön mukaan uhri oli Puntmaan tiedustelupalvelun sotilas.514

•

5.11.2020. Al-Shabaab surmasi marraskuun
työskennelleen virkailijan Galkayossa.515

alussa

Puntmaan

hallinnossa

5.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

10.11.2020. Somalian paikallispoliisin komentaja ilmoitti marraskuun puolivälin alla
Galkayossa toteutetusta operaatiosta, jonka yhteydessä pidätettiin seitsemän alShabaabin jäsentä. Pidätetyt myönsivät kuuluvansa järjestöön ja olleensa mukana
toteuttamassa useita järjestön iskuja. Pidätettyjen joukossa oli kaksi organisaation
keskitason komentajaa.516

5.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

5.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

11.7.2020. Puntmaan turvallisuusjoukot ja alkoholia salakuljettanut aseistautunut ryhmä
ottivat heinäkuun puolivälin alla yhteen Garsorin alueella Galkayon pohjoisosassa.
Yhteenotossa sai surmansa ainakin kaksi ihmistä ja kolme muuta haavoittui.
Turvallisuusjoukot olivat toteuttamassa alkoholin salakuljettajien vastaista operaatiota,
mikä johti aseelliseen yhteenottoon. Turvallisuusjoukot tuhosivat salakuljettajien
alkoholivarastot ja pidättivät joukon salakuljettajia.517

•

9.8.2020. Puntmaan presidentin turvakaartin komentaja eversti Osman Omar
Mohamed sai elokuun alkupuolella surmansa Galkayossa. Everstin johtamat
erikoisjoukot olivat parhaillaan toteuttamassa operaatiota paikallista aseistautunutta
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klaanimilitiaa vastaan. Militia kieltäytyi antautumasta ja luovuttamasta aseitaan, mikä
johti kiivaisiin taisteluihin. Eversti ja useita muita ihmisiä sai surmansa taisteluissa.
Surmansa saaneiden joukossa oli puntmaalaisia sotilaita ja klaanimilitioita.518 Garowe
Online -uutissivuston mukaan eversti Osmanin johtamat joukot olivat toteuttamassa
turvallisuusoperaatiota, jonka kohteena oli paikallinen huumeita välittävä ryhmä, joka
oli asettautunut vanhaan tehtaaseen Kabistan alueelle Galkayon pohjoispuolella.
Yhteenotossa sai surmansa toinenkin sotilas. Huumeita välittävästä ryhmästä sai
surmansa yksi henkilö ja neljä muuta haavoittui. 519 Strategic Intelligence -sivuston
mukaan al-Shabaab ilmoitti olevansa vastuussa everstin surmaamisesta. Saman
lähteen mukaan poliisi puolestaan oli ilmoittanut everstin saaneen surmansa
yhteenotossa huumekauppaan sekaantuneen paikallisen klaanimilitian kanssa.
Klaanimilitialla oli yhteyksiä al-Shabaabiin. Strategic Intelligencen mukaan
välikohtauksessa haavoittui neljä muuta ihmistä.520
•

3.9.2020. Ainakin kuuden ihmisen raportoitiin saaneen surmansa ja yli kymmenen
haavoittuneen syyskuun alussa Ba’adweynen lähellä sijaitsevassa Shabeelowin kylässä
al-Shabaabin ja paikallisen klaanimilitan välillä käydyissä taisteluissa. Taistelu alkoi alShabaabin hyökättyä Shabeelowin kylään. Hyökkäys onnistuttiin torjumaan. Useimmat
surmansa saaneista olivat kyläläisiä. Tilanne alueella on edelleen jännittynyt ja alShabaabin epäiltiin kokoavan joukkojaan uuteen hyökkäykseen. Somalian armeija on
toimittanut Ba’adweynen kaupungista lisäjoukkoja kyläläisten puolustamiseksi.
Kyläläiset ovat ryhtyneet vastustamaan al-Shabaabin veroja kärsittyään aiemmin
mittavia karjan ja sadon menetyksiä pitkään jatkuneen kuivuuden seurauksena.
Osapuolten välillä on ollut aiemminkin yhteenottoja. Elokuun puolivälissä 16 ihmistä sai
surmansa taisteluiden seurauksena. Lisäksi yhteenotoissa tuhoutui useita koteja. Monet
kyläläiset joutuivat pakenemaan kodeistaan. Tuolloin Shabeelowin kylässä sai 10 alShabaabin taistelijaa ja 8 kylän asukasta.521

•

5.9.2020. Al-Shabaab ja Shabeelowin kyläläisiä puolustaneet aseelliset militiat ottivat
kiivaasti yhteen syyskuun alussa Shabeelowin kylässä. Al-Shabaabin veroja (järjestö
vaati kyläläisiltä karjaa) vastustaneiden kyläläisten ja al-Shabaabin välisissä taisteluissa
sai surmansa lähes 30 ihmistä. Heidän joukossaan oli 16 al-Shabaabin taistelijaa ja 14
kyläläistä. Useita haavoittuneita toimitettiin sairaalaan Galkayoon. Taistelun raportoitiin
kestäneen viisi tuntia.522

•

13.11.2020. Amaran piirikunnassa Huldooyalen alueella puhkesi marraskuun puolivälissä
kiivaita klaanien välisiä taisteluita. Välikohtauksen syynä oli kostoisku aiemmasta
väkivallasta. Taistelut ovat vaatineet useita uhreja. Tilanteen raportoitiin olevan
alueella edelleen jännittynyt. Taisteluita on käyty jo kolmena päivänä.523

•

20.10.2020. Yksi siviili sai marraskuun puolivälin jälkeen surmansa käsikranaatin
räjähdyksessä lähellä hotellia Galkayossa. Turvallisuusjoukot toteuttivat alueella
operaation tekijöiden kiinnisaamiseksi.524 Tämä välikohtaus voi olla sama, kuin kohdassa
”Al-Shabaabin iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja vastaan
20.11.2020: Yksi siviili sai surmansa ja kaksi sotilasta haavoittui marraskuun puolivälin
jälkeen Galkayon pohjoispuolella tehdyssä kranaatti-iskussa.”
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•

13.12.2020. Ainakin neljä vartijaa haavoittui joulukuun puolivälissä Galkayossa, kun
roskakoriin kätketty pommi räjähti Galkayon piirikunnan hallintorakennuksen
sisääntuloportilla. Piirikunnan kuvernööri oli vain muutamia minuutteja aiemmin
saapunut rakennukseen. Hän selvisi räjähdyksestä vammoitta, mutta hänen
turvamiehensä haavoittuivat. Joidenkin lähteiden mukaan räjähdyksessä olisi saanut
surmansa kaksi ihmistä. Mikään ryhmä ei ottanut vastuuta iskusta.525

6. Puntmaan osavaltio: Nugaalin ja Barin maakunnat
•

31.7.2020. Puntmaan presidentti Said Abdullahi Deni kehotti heinäkuun lopussa maan
turvallisuusjoukkoja surmaamaan jokaisen itse teossa kiinnisaadun rikollisen tai
aseistautuneen henkilön pidätyksen sijasta. Presidentti uhkasi rikollisia kovilla otteilla.526

6.1. Nugaal
6.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

6.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

16.10.2020. Puntmaan vetomuustuomioistuimen puheenjohtaja Mohamud Osman
selvisi häntä vastaan lokakuun puolivälissä Galkayossa tehdystä murhayrityksestä. AlShabaab ilmoitti olevansa vastuussa iskusta.527

6.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

6.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

6.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

29.7.2020. Kaksi puntmaalaista poliisia pidätettiin heinäkuun lopussa, koska heidän
väitettiin ampuneen verojen korottamisen vastaiseen protestimarssiin osallistuneita
mielenosoittajia Garowen kaupungissa. Ammuskelun seurauksena kolme mieltään
osoittanutta naista haavoittui. Yksi heistä menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin.
Yksi haavoittuneista oli raskaana oleva nainen.528

•

21.10.2020. Puntmaan sotilastuomioistuimen virkailija ammuttiin lokakuun puolivälin
jälkeen kuoliaaksi Garowessa. Lakimiehenä toiminut virkailija sai surmansa poliisin ja
paikallisen huumeliigan välisessä yhteenotossa, joka tapahtui lähellä virkailijan kotia.

Halbeeg News 13.12.2020b. Somali Guardian 13.12.2020.
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Tarkkoja tietoja ampujasta tai ampujista ei kuitenkaan toistaiseksi ole. Alueella
taistelleen huumeliigan jäsenet pakenivat paikalta. 529
6.2 Bari
6.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

26.7.2020. Al-Shabaab otti vastuun heinäkuun lopussa Jaljalan alueella Bossasson
kaupungissa tehdystä tienvarsipommi-iskusta, jonka seurauksena surmansa sai kaksi
puntmaalaista sotilasta ja kaksi muuta haavoittui.530

•

9.11.2020. Al-Shabaab ampui marraskuun puolivälin alla ainakin 12 kranaattia
Puntmaan turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Galgalan alueella. Räjähdykset eivät
aiheuttaneet henkillövahinkoja.531

•

10.12.2020. Al-Shabaabin asettama tienvarsipommi haavoitti joulukuun puolivälin alla
ainakin neljää sotilasta Af-Ururin ja Bosasson välisellä maantiellä.532

6.2.2 Al-Shabaabin/ISISI-järjestön tekemät, tai niiden tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset
ja teloitukset; järjestöjen asettamat rangaistukset:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

6.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia/ISIS-järjestöä vastaan:
•

18.7.2020. Puntmaan poliisi ilmoitti heinäkuun puolivälissä pidättäneensä ISISI-järjestön
jäseniä maakunnan alueella toteutetussa turvallisuusoperaatiossa. Pidätyksen
yhteydessä takavarikoitiin järjestön sotilasajoneuvoja. ISIS-järjestöllä on koulutusleirejä
al-Miskadon vuoristoalueella.533

•

22.7.2020. Puntmaan turvallisuusjoukot surmasivat heinäkuun puolivälin jälkeen
seitsemän ISIS-taistelijaa turvallisuusoperaatiossa, joka toteutettiin Timirshen
kaupungissa Iskushubanin piirikunnassa. Surmansa saaneiden joukossa oli
ulkomaalaistaistelijoita. Operaation yhteydessä takavarikoitiin lisäksi aseita ja muita
tarvikkeita. Operaatio sai tukea Yhdysvaltain ilmavoimilta.534 Joidenkin tietojen mukaan
ISIS-taistelijat saivat surmansa amerikkalaisten tekemän ilmaiskun seurauksena.535

•

22.8.2020. Puntmaan turvallisuusjoukot toteuttivat elokuun puolivälin jälkeen alShabaabin vastaisen operaation Habar Hagooglen alueella Galgalan vuoriston
eteläosassa Bosasson ulkopuolella. Useita tunteja kestäneissä kiivaissa taisteluissa sai
Barin maakunnan poliisipäällikön mukaan surmansa ainakin kymmenen al-Shabaabin
taistelijaa ja useita muita haavoittui. Lisäksi kolme taistelijaa otettiin vangiksi. Puntmaan
turvallisuusjoukoista kaatui yksi sotilas ja kaksi haavoittui. Operaatio sai alkunsa
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yleisövihjeestä, jonka mukaan al-Shabaab suunnitteli
turvallisuusjoukkojen tukikohtaan Ballikhadarin alueella.536

hyökkäystä

Puntmaan

•

29.9.2020. Bosassossa toimiva Puntmaan sotilastuomioistuin määräsi syyskuun lopussa
kuolemaan al-Shabaabissa ryhmänjohtajana toimineen Muhumed Mohamed Saedin.
Hänen katsottiin olevan vastuussa useiden Puntmaan hallinnon vastaisten terrori-iskujen
suunnittelusta
sekä
uusien
jäsenten
rekrytoinnista
al-Shabaab-järjestöön.
Tuomioistuimen mukaan Saed tunnusti syytteessä mainitut teot. Samassa yhteydessä
tuomittiin 10 – 20 vuoden vankeusrangaistuksiin viisi muuta al-Shabaabin ja ISIS-järjestön
jäsentä.537

•

22.11.2020. Puntmaan turvallisuusjoukot toteuttivat marraskuun puolivälin jälkeen
turvallisuusoperaation Bossasson kaupungissa. Tarkoituksena oli varmistaa tulossa
olevien vaalien turvallisuus. Turvallisuusjoukkojen onnistui takavarikoida suuri määrä
aseita. Takavarikko tehtiin saadun yleisövihjeen perusteella.538

•

23.12.2020. Puntmaan poliisi onnistui estämään joulukuun loppupuolella Bosassossa
terroristi-iskun. Iskun kohteena olivat jotkut keskeiset rakennukset. Puntmaan Barin
maakunnan poliisipäällikkö kiitti yleisöä saamista vihjeistä, jotka auttoivat estämään
iskun.539

6.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia/ISIS-järjestöä vastaan:
•

22.7.2020. Yhdysvallat teki heinäkuun puolivälin jälkeen ISIS-vastaisen ilmaiskun
Timirshen
kaupungissa.
Iskussa
sai
surmansa
seitsemän
ISIS-taistelijaa,
Amerikkalaislähteiden mukaan ilmaisku ei aiheuttanut siviiliuhreja. Kyseessä oli
ensimmäinen isku ISIS-järjestöä vastaan vuoden 2019 lokakuun jälkeen.540

6.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

19.10.2020. Puntmaalaiset sotilaat järjestivät mielenosoituksellisen lyhytaikaisen kapinan
Bosassossa maksamattomien palkkojen vuoksi. Kymmenet sotilaat ottivat haltuunsa
kalatalousministeriön rakennuksen ja lähialueen kadut. Sotilaat vetäytyivät kuitenkin
takaisin parakkeihinsa, kun kaupungin virkamiehet lupasivat korjata valituksen aiheena
olevat ongelmat niin pian kuin mahdollista. Sotilaat ovat valittaneet myöhästyneistä
palkoistaan sekä heikoista työskentelyolosuhteista.541

•

14.11.2020. Yksi ihminen sai surmansa ja ainakin kaksi haavoittui marraskuun puolivälissä
kahden eri kaupunginosan nuorisojoukon otettua yhteen Bossassossa. Bush Qodahin ja
Sandaqadahain kaupunginosista koostuneet nuoret olivat varustautuneet käsiasein.
Turvallisuusjoukot puuttuivat tilanteeseen ja saivat joukot hajaantumaan avaamalla
tulen. Somali Dispatch -uutissivuston artikkelista ei selviä, aiheutuivatko uhrit
turvallisuusjoukkojen tulituksesta, vai nuorten keskinäisestä kahakoinnista.542

•

29.12.2020. Kaksi ISIS-ryhmittymää otti joulukuun lopussa yhteen Miskatin
vuoristoalueella ryhmittymien komentajien ristiriitojen kärjistymisen seurauksena.
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Komentajien oletetaan kamppailevan vallasta ja siitä, kenestä tulee järjestön nykyisen
johtajan Abdulkadir Muminin seuraaja. Muminin terveydentilan epäillään olevan
huono diabeteksen seurauksena. Yhteenotossa sai surmansa ainakin kolme järjestön
taistelijaa ja lisäksi useita muita haavoittui.543
7. Soolin ja Sanaagin maakunnat
•

10.7.2020. Somalimaan turvallisuusjoukot avasivat heinäkuun puolivälin alla uuden
tukikohdan Baragon alueella Sanagin maakunnassa. Tukikohdan avannut
Somalimaan armeijan komentaja kenraali Muse Jama ilmoitti, että tukikohtaan
lähetetään lisää Somalimaan armeijan joukkoja. Tukikohdasta on määrä tulla kyseisen
hallintoalueen itäosien suurin tukikohta.544

7.1 Sool
7.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

7.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

7.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

7.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raportoituja tapahtumia.

7.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

26.7.2020. Maan käyttöä koskeva kiista kärjistyi kahden klaanin väliseksi yhteenotoksi
heinäkuun loppupuolella Adhicadeyen alueella. Konfliktin seurauksena yksi
klaanitaistelija haavoittui. Tilanne alueella oli päivän yhteenoton jälkeen edelleen
jännittynyt. Somalimaan turvallisuusjoukot saapuivat paikalle tarkoituksenaan estää
väkivaltaisuuksien toistuminen, mutta paikalliset klaanit eivät luota niiden
toimintakykyyn.545

•

14.9.2020. Eversti Faysal Falalugin johtama ryhmä Re-Liberation of Somalia (SSC)
hyökkäsi syyskuun puolivälissä Somalimaan armeijan tukikohtaan Hagarreyn alueella
Tukaraqin piirikunnassa. Somalimaalaiset joukot onnistuivat torjumaan hyökkäyksen
pari tuntia kestäneen taistelun jälkeen. Osapuolten raportoitiin kärsineen tappioita,
mutta yksityiskohtaista tietoa niiden määrästä ei ole saatavilla.546
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•

24.9.2020. Somalimaan raportoitiin toimittaneen syyskuun loppupuolella merkittävän
määrän lisäjoukkoja Tukaraqin alueelle. Raskaasti aseistautuneiden joukkojen
saapumisen alueelle pelätään ennakoivan uusia yhteenottoja Puntamaan ja
Somalimaan joukkojen välillä.547

•

26.10.2020. 10 klaanitaistelijaa hyökkäsi poliisiasemaa vastaan lokakuun loppupuolella
Las-Anodissa. Poliisit yrittivät torjua hyökkäyksen, mutta epäonnistuivat. Klaanitaistelijat
kaappasivat kolme murhasta epäiltyä miestä poliisin hallusta. Kaappaamisen motiivina
voi olla kosto. Kaappaajat pakenivat rajan ylitse Etiopiaan. Klaanien välisissä taisteluissa
on saanut surmansa kymmeniä ihmisiä ja satoja on joutunut pakenemaan kodeistaan.
Yhteenottojen syinä ovat kiistat laidunmaiden ja veden käytöstä.548

•

30.10.2020. Saaxdheerin piirikunnassa islamilainen tuomioistuin määräsi lokakuun
lopussa kahdelle murhasta syytetylle miehelle kuolemantuomion. Miesten katsottiin
syyllistyneen kahden miehen surmaamiseen Kalabaudhissa. Surmista oli syytettyinä
kaikkiaan kuusi miestä, jotka tuotiin uhrien omaisten eteen Lasanodilaisesta vankilasta.
Uhrien omaiset hyväksyivät surmatuista maksetun verirahan. Tuomitut miehet maksavat
kunkin uhrin omaisille 100 kamelia.549

7.2 Sanaag
7.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

25.10.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen lokakuun loppupuolella haltuunsa
useita kyliä kiistanalaisella Somalimaan ja Puntmaan raja-alueella. Raskaasti
aseistautuneet al-Shabaabin taistelijat ottivat haltuunsa Gurya-Samon, Miri’n, Mashaaledin, Habasha Aw-Alin ja Markeetin kylät ja perustivat strategisiin paikkoihin omat
tukikohtansa. Alueet kuuluvat Somalimaan mukaan sen hallinnolle. Paikallisten
asukkaiden mukaan järjestön taistelijat aloittivat partioinnin alueella ja tapasivat
paikallisia klaaninvanhimpia. Järjestön taistelijat lupasivat parantaa alueen
turvallisuusolosuhteita ja olla aiheuttamatta väkivaltaa paikalliselle väestölle. Kyseisten
kylien joutuminen al-Shabaabin haltuun uhkaa lisäksi Badhanin ja Lasqorayn
kaupunkien asemaa. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun al-Shabaab ulottaa
valtaansa Somalimaan alueelle. Järjestön taistelijoiden on arveltu olleen piilossa
läheisillä vuorilla Gurya-Samon lähellä.550

•

10.12.2020. Al-Shabaabin raportoitiin ottaneen joulukuun puolivälin alla haltuunsa
Lasqorayn piirikunnassa sijaitsevan Milhon (Milxo) kylän. Järjestön taistelijat hyökkäsivät
alueelle, mistä aiheutui taistelu paikallisten aseellisten joukkojen kanssa. Al-Shabaab
kaappasi mukaansa Milhon kylän pormestarin Mohamed Jaman ja muita virkailijoita.
Vain päivää aiemmin al-Shabaabin raportoitiin tuoneen Jemenistä aseita Lasqorayn
alueelle.551

7.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
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•

Ei raportoituja tapahtumia.

7.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

26.10.2020. Puntmaan turvallisuusjoukot olivat aloittamassa lokakuun lopulla
turvallisuusoperaatiota Lasqorayn alueella. Alueella ei ole raportoitu al-Shabaabin
toimintaa, mutta al-Shabaabin tiedetään liikkuvan alueella ajoittain. Al-Shabaabin
raportoitiin ottaneen aiemmin neljä kylää haltuunsa Lasqorayn piirikunnassa. 552

7.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

7.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8. Somalimaa: Awdal; Togdheer ja Woqooyi Galbeed
•

5.10.2020. Somalimaan viranomaiset pidättivät lokakuun alkupuolella yleisövihjeen
perusteella kaksi ihmistä, joiden väitettiin käännyttäneen ihmisiä kristinuskoon.
Pidätettyjä on kuulusteltu ja heitä vastaan tullaan nostamaan syytteet.
Käännyttäminen islaminuskosta on lain mukaan kiellettyä Somalimaassa. Kristityt voivat
kuitenkin elää ja oleskella Somalimaassa, kunhan he eivät aiheuta häiriöitä islamilaisen
yhteiskunnan sisällä.553

•

6.10.2020. Somalimaan parlamentin ylähuone (House of Elders) hyväksyi lokakuun
alkupuolella uuden vaalilain, joka on erittäin tärkeä ensi vuonna järjestettävien
paikallis- ja parlamenttivaalien kannalta. Somalimaassa on määrä järjestää
parlamenttivaalit toukokuussa 2021. Edelliset parlamenttivaalit järjestettiin vuonna
2005.554

•

8.10.2020. Somalian hallitus varoitti lokakuun alkupuolella somalimaalaisia
osallistumasta Somalian vuoden lopussa järjestettäviin vaaleihin. Hallituksen mukaan
jokainen,
joka
vapaaehtoisesti
osallistuu
parlamenttivaaleihin,
joutuu
rikosoikeudelliseen vastuuseen. Somalimaa on virallisesti kieltänyt poliittisen
osallistumisen ja siihen liittyvän yhteistyön Somalian kanssa vuonna 2003.555

8.1 Awdal
8.1.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.1.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
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•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.1.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.1.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.1.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

3.9.2020. Boramassa sijaitsevaa Somalimaan valtiovarainministeriön rakennusta kohti
heitettiin syyskuun alussa käsikranaatti. Räjähdyksessä haavoittui yksi virkailija.
Rakennuksen muureista osa tuhoutui ja rakennuksen sisäpihalla olevista autoista osa
kärsi merkittäviä vaurioita. Välikohtauksen aiheuttajasta ei ole tietoa. Somalimaan
poliisi tutkii asiaa.556

•

18.9.2020. Aseistautuneet miehet hyökkäsivät syyskuun puolivälissä Somalimaan
turvallisuusjoukkojen ylläpitämää tarkastuspistettä vastaan Boraman ulkopuolella.
Kiivaiksi kuvatuissa taisteluissa sai surmansa yksi sotilas ja kaksi muuta haavoittui.
Somalimaan turvallisuusjoukot puuttuivat hiljattain Boramassa kahden klaanin välillä
käytyyn konfliktiin, jonka syynä oli kiista maan omistuksesta. Tarkastuspistettä vastaan
hyökänneiden joukkojen arvellaan kuuluvan toiseen näistä klaaneista. Saman klaanin
joukot ovat ryhmittyneet Boraman ulkopuolella uutta hyökkäystä varten, ja joukkojen
ennakoidaan ottavan uudelleen yhteen.557

8.2 Togdheer
8.2.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.2.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.2.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.2.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.2.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
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•

6.7.2020. Ainakin kolmen ihmisen raportoitiin saaneen heinäkuun alkupuolella surmansa
ja neljän muun haavoittuneen klaanien välisissä yhteenotoissa Horufadhin ja Beeyo
Ma’anin alueilla Buhodlen ja Sahilin piirikunnissa Somalimaassa. Somalimaan
parlamentti on kehottanut taistelevia osapuolia tulitaukoon ja lopettamaan konfliktin
rauhanomaisesti.558

•

15.11.2020. Lukiolaisia kuljettanut koulubussi ajoi marraskuun puolivälissä miinaan Ballidhiigin alueella. Räjähdyksessä sai surmansa yksi ihminen ja kaksi muuta haavoittui. 559

8.3 Woqooyi Galbeed
8.3.1 Al-Shabaabin ja ISIS-järjestön iskut Somalian hallintoa ja sitä tukevia turvallisuusjoukkoja
vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.3.2 Al-Shabaabin tekemät, tai sen tekemäksi epäillyt salamurhat ja -yritykset ja teloitukset;
järjestön asettamat rangaistukset:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.3.3 Somalian hallintoa tukevien joukkojen operaatiot al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.3.4 Somalian hallintoa tukevien joukkojen ilmaiskut al-Shabaabia vastaan:
•

Ei raprtoituja tapahtumia.

8.3.5 Muut turvallisuusvälikohtaukset:
•

22.10.2020. Hargeisan poliisi pidätti lokakuun puolivälin jälkeen Sahan TV:n toimittajan
Barwaqo Hassan Hajji Farahin. Hän oli raportoinut Hargeisassa järjestetystä
mielenosoituksesta, jonka yhteydessä naiset kritisoivat hargeisalaisen tuomioistuimen
antamia lieviä raiskaustuomioita. Hargeisalaisessa orpokodissa asuneen nuoren tytön
raiskanneet seitsemän miestä saivat tuomioistuimelta lievät tuomiot, mikä herätti
voimakasta kritiikkiä. Hargeisan poliisi pidätti lisäksi joitain mieltään osoittaneita
naisia.560
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9. Lähteet:
AA -Anadolu Agency
25.11.2020. Somalia bomb blast kills 5 policemen.
https://www.aa.com.tr/en/africa/somalia-bomb-blast-kills-5-policemen/2055554
(käyty 25.11.2020).
27.10.2020. Car bomb blast in Somali capital kills 2.
https://www.aa.com.tr/en/africa/car-bomb-blast-in-somali-capital-kills-2/2020948
(käyty 27.10.2020).
5.8.2020. Somalia: Al-Shabaab attack kills at least 8 soldiers.
https://www.aa.com.tr/en/africa/somalia-al-shabaab-attack-kills-at-least-8soldiers/1932801# (käyty 6.8.2020).
AP News
16.8.2020. Somalia forces end rebel siege of Mogadishu hotel; 15 killed.
https://apnews.com/6c824db9611325f79bf3e04df9505212 (käyty 16.8.2020).
The East African
2.10.2020. Somalia sets election dates, doubles candidates fees.
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/somalia-sets-election-datesdoubles-candidates-fees--2455238 (käyty 5.10.2020).
Garowe Online
27.12.2020. AU forces use ‘excessive force’ in shooting protesters in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/au-forces-use-excessive-force-inshooting-protesters-in-somalia (käyty 27.12.2020).
26.12.2020. Somali army kills extremists during clashes with Al-Shabaab.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-army-kills-extremists-duringa-fierce-confrontation (käyty 27.12.2020).
23.12.2020. Somalia’s Puntland Police foil terror attack key port city.
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-s-puntland-police-foilterror-attack-key-port-city (käyty 25.12.2020).
21.12.2020. Al-Shabaab finance controller killed in army operation in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-finance-controllerkilled-in-army-operation-in-somalia (käyty 22.12.2020).
15.12.2020. Somali military says kills 8 Al-Shabab militants.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-military-says-kills-8-alshabab-militants (käyty 16.12.2020).
13.12.2020. Special Forces kill Al-Shabaab militants including foreigners.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/danab-special-forces-kill-alshabaab-militants-including-foreigners (käyty 14.12.2020).
12.12.2020. Gunmen behind killing of military officials arrested in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/gunmen-behind-killing-of-militaryofficials-arrested-in-somalia (käyty 14.12.2020).
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10.12.2020. Senior Al-Shabaab leader captured in southern Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/senior-al-shabaab-leadercaptured-in-southern-somalia (käyty 11.12.2020).
19.11.2020. Al-Shabaab militants launch raids on Kenayan military bases in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-militants-launch-raidson-kenyan-military-bases-in-somalia (käyty 19.11.2020).
11.11.2020. Jubaland forces pursue attackers of Debuty Speaker’s house in Kismayo.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/jubaland-forces-pursue-attackersof-deputy-speakers-house-in-kismayo (käyty 11.11.2020).
3.11.2020. Danab forces kill second Al-Shabaab commander in Somalia within a
week. https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/danab-forces-kill-secondal-shabaab-commander-in-somalia-within-a-week (käyty 4.11.2020).
1.11.2020a. Somali special forces kill senior Al-Shabaab commander in raid.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-special-forces-kill-senior-alshabaab-commander-in-raid (käyty 2.11.2020).
1.11.2020b. Security forces engage in gunfight with militants in Somalia’s capital.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/security-forces-engage-ingunfight-with-militants-in-somalias-capital (käyty 2.11.2020).
31.10.2020. Al-Shabaab tries to regain control of key town in central Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-tries-to-regain-controlof-key-town-in-central-somalia (käyty 2.11.2020).
27.10.2020. Jubaland and KDF troops foil Al-Shabaab attack in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/jubaland-and-kdf-troops-foil-alshabaab-attack-in-somalia (käyty 30.10.2020).
25.10.2020. SNA troops raid Al-Shabaab hideouts in central Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-troops-raid-al-shabaabhideouts-in-central-somalia (käyty 25.10.2020).
22.10.2020a. Al-Shabaab retakes key town after brief capture by Somali troops.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-retakes-key-townafter-brief-capture-by-somali-troops (käyty 22.10.2020).
22.10.2020b. AL-Shabaab bomb attack foiled in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-bomb-attack-foiledin-somalia (käyty 22.10.2020).
21.10.2020. At least 19 militants killed in Somalia fighting.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/at-least-19-militants-killed-insomalia-fighting (käyty 22.10.2020).
20.10.2020a. Somalia army invades militants’ hideouts, razes camps.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-army-invades-militantshideouts-razes-camps (käyty 22.10.2020).
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20.10.2020b. At least 18 militants killed in southern Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/at-least-18-militants-killed-insouthern-somalia (käyty 22.10.2020).
19.10.2020a. Al-Shabaab militants killed in Somalia in botched attack.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-militants-killed-insomalia-in-botched-attack (käyty 19.10.2020).
19.10.2020b. Bomb kills soldiers in Somalia as war on Al-Shabab stepped up.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/bomb-kills-soldiers-in-somalia-aswar-on-al-shabab-stepped-up (käyty 19.10.2020).
18.10.2020. Al-Shabaab raids KDF baes in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-raids-kdf-bases-insomalia (käyty 19.10.2020).
17.10.2020. SNA commander among those killed in Al-shabaab ambush.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-commander-among-thosekilled-in-al-shabaab-ambush (käyty 17.10.2020).
12.10.2020. Al-Shabaab militants killed in police station attack in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-militants-killed-inpolice-station-attack-in-somalia (käyty 12.10.2020).
7.10.2020. Somalia army dislodges Al-Shabaab from key area near Mogadishu.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-army-dislodges-alshabaab-from-key-area-near-mogadishu (käyty 7.10.2020).
6.10.2020. SNA troops liberate Al-Shabaab from new areas in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-troops-liberate-al-shabaabfrom-new-areas-in-somalia (6.10.2020).
5.10.2020a. Al-Shabaab ambushes Turkish-trained SNA troops in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-ambushes-turkishtrained-sna-troops-in-somalia (käyty 5.10.2020).
5.10.2020b. Al-Shabaab raids Kenyan troops’ bases in southern Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-raids-kenyan-troopsbases-in-southern-somalia (käyty 5.10.2020).
30.9.2020a. Al-Shabaab publicly executes elder by firing squad in central Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-publicly-executeselder-by-firing-squad-in-central-somalia (käyty 30.9.2020).
30.9.2020b. Somali soldier killed in volatile Gedo region, near Kenyan border.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-soldier-killed-in-volatilegedo-region-near-kenyan-border (käyty 3.10.2020).
29.9.2020a. Al-Shabaab raids AU forces’ base in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-raids-au-forces-basein-somalia (käyty 30.9.2020).
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29.9.2020b. US-trained Danab forces kill Al-Shabaab militants in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/us-trained-danab-forces-kill-alshabaab-militants-in-somalia (käyty 30.9.2020).
26.9.2020a. US-trained forces retake strategic town in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/us-trained-forces-retake-strategictown-in-somalia (käyty 27.9.2020).
26.9.2020b. Al-Shabab says it executes spy agent and soldier in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-says-it-executes-spyagent-and-soldier-in-somalia (käyty 27.9.2020).
24.9.2020a. Al-Shabaab militants attack Intelligence base in central Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-militants-attackintelligence-base-in-central-somalia (käyty 24.9.2020).
24.9.2020b. One killed in Al-Shabaab bomb blast in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/one-killed-in-al-shabaab-bombblast-in-somalia (käyty 24.9.2020).
23.9.2020. Al-Shabaab plots to retake Somalia town after suffering heavy losses.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-plots-to-retakedhusamareb-after-suffering-heavy-losses (käyty 24.9.2020).
22.9.2020. Somalia claims army gains the upper hand in war on Al-Shabaab.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-soldiers-declare-victoryagainst-al-shabaab-in-lower-shabelle (käyty 22.9.2020).
16.9.2020a. IED explosion kills civilians in southern Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/ied-explosion-kills-civilians-insouthern-somalia (käyty 16.9.2020).
16.9.2020b. Anti-AlShabaab militia leader killed in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/anti-alshabaab-militia-leaderkilled-in-somalia (käyty 16.9.2020).
6.9.2020. AU forces in Somalia shoot innocent civilians dead in Mogadishu.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/au-forces-in-somalia-shootinnocent-civilians-dead-in-mogadishu (käyty 7.9.2020).
5.9.2020. SNA troops recapture key strategic town in Jubaland.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-troops-recapture-keystrategic-town-in-jubaland (käyty 7.9.2020).
2.9.2020. SNA troops clash with Jubaland forces in Gedo.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/sna-troops-clash-with-jubalandforces-in-gedo (käyty 2.9.2020).
1.9.2020. Al-Shabab pulls out of key Somali town ahead of army offensive.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabab-pulls-out-of-key-somalitown-ahead-of-army-offensive (käyty 2.9.2020).
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18.8.2020a. Bomb blast outside a soccer stadium in Somalia leaves five dead.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/bomb-blast-outside-a-soccerstadium-in-somalia-leaves-five-dead (käyty 18.8.2020).
16.8.2020. Somali troops repulse Al-Shabaab attack at military base in Gedo.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-troops-repulse-al-shabaabattack-at-military-base-in-gedo (käyty 16.8.2020).
13.8.2020a. ISIS affiliate in Somalia takes responsibility for bomb attack in Mogadishu.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/isis-affiliate-in-somalia-takesresponsibility-for-bomb-attack-in-mogadishu (käyty 13.8.2020).
13.8.2020b. Al-Shabaab raids village, kills several civilians in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-raids-village-killsseveral-civilians-in-somalia (käyty 13.8.2020).
12.8.2020. Fresh details emerge from deadly gunfight in Somalia prison.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/fresh-details-emerge-from-deadlygunfight-in-somalia-prison (käyty 13.8.2020).
10.8.2020. Deadly shooting leaves four Al-Shabaab inmates dead in Mogadishu
prison. https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/deadly-shooting-leavesfour-al-shabaab-inmates-dead-in-mogadishu-prison (käyty 11.8.2020).
9.8.2020. Puntland’s presidential guard commander killed in Galkayo.
https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/puntlands-presidential-guardcommander-killed-in-galkayo (käyty 9.8.2020).
8.8.2020. Somali military ’kills six Al-Shabaab militants’ in operation.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somali-military-kills-six-al-shabaabmilitants-in-operation (käyty 9.8.2020).
6.8.2020. Al-Shabaab raids SNA base in southern Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/al-shabaab-raids-sna-base-insouthern-somalia (käyty 6.8.2020).
18.7.2020. Police nab man who executed entire family in Somalia.
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/police-nab-man-who-executedentire-family-in-somalia (käyty 18.7.2020).
Goobjoog News
15.12.2020. Four shot dead as anti-Farmaajo protests spread across Mogadishu.
http://goobjoog.com/english/four-shot-dead-as-anti-farmaajo-protests-spreadacross-mogadishu/ (käyty 16.12.2020).
5.12.2020. Tension eases in Hiiran as FGS strikes pact with elders, faction leader.
http://goobjoog.com/english/tension-eases-in-hiiran-as-fgs-strikes-pact-with-eldersfaction-leader/ (käyty 6.12.2020).
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24.11.2020. Soldier hurls grenade at family house, kills mum, four siblings.
http://goobjoog.com/english/soldier-hurls-grenade-at-family-house-kills-mum-foursiblings/ (käyty 25.11.2020).
13.10.2020. Two civilians killed in cross-fire between soldiers in Mogadishu.
http://goobjoog.com/english/two-civilians-killed-in-cross-fire-between-soldiers-inkaaran-district/ (käyty 15.10.2020).
21.9.2020. SNA convoy hit by landmine, soldiers injured in Dhusamareb.
http://goobjoog.com/english/sna-convoy-hit-by-landmine-soldiers-injured-indhusamareb/ (käyty 22.9.2020).
9.7.2020. Four civilians shot dead, five other injured in Mogadishu.
http://goobjoog.com/english/four-civilians-shot-dead-five-other-injured-inmogadishu/ (käyty 11.7.2020).
Halbeeg News
29.12.2020. Landmine hits minibus in Somalia, 7 dead.
https://en.halbeeg.com/2020/12/29/landmine-hits-minibus-in-somalia-7-dead/ (käyty
29.12.2020).
28.12.2020. Security officials killed in Mogadishu’s Waberi district.
https://en.halbeeg.com/2020/12/28/security-officials-killed-in-mogadishus-waberidistrict/ (käyty 29.12.2020).
26.12.2020. Close to ten al-shabaab fighters killed in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/12/26/close-ten-al-shabaab-fighters-killed-in-southernsomalia/ (käyty 27.12.2010).
25.12.2020. US airstrike hits al-Shabaab base in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/12/25/us-airstrike-hits-al-shabaab-base-in-southernsomalia/ (käyty 25.12.2020).
18.12.2020. Several killed after suicide bomber targeted welcoming event for PM
Roble in Galkayo. https://en.halbeeg.com/2020/12/18/several-killed-after-suicidebomber-targeted-welcoming-event-for-pm-roble-in-galkayo/ (käyty 18.12.2020).
17.12.2020. Kenya amasses forces at its border with Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/12/17/kenya-amasses-forces-at-its-border-withsomalia/ (käyty 18.12.2020).
13.12.2010 a). SNA clashes al-Shabaab fighters in Bakol.
https://en.halbeeg.com/2020/12/13/sna-clashes-al-shabaab-fighters-in-bakol/ (käyty
14.12.2020).
13.12.2020 b). IED hits Galkayo District headquarters, four sustain injuries.
https://en.halbeeg.com/2020/12/13/ied-hits-galkayo-district-headquarters-foursustain-injuries/ (käyty 14.12.2020).
11.12.2020. US airtrikes kill eight al-Shabaab IED experts.
https://en.halbeeg.com/2020/12/11/us-airtrikes-kill-eight-al-shabaab-ied-experts/
(käyty 11.12.2020).
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10.12.2020a. Seven SNA officers killed, two went missing after attack – Galmudug.
https://en.halbeeg.com/2020/12/10/seven-sna-officers-killed-two-went-missing-afterattack-galmudug/ (käyty 11.12.2020).
10.12.2020b. Unknown gunmen kill soldiers in Wanlaweyn.
https://en.halbeeg.com/2020/12/10/unknown-gunmen-kill-soldiers-in-wanlaweyn/
(käyty 11.12.2020).
6.12.2020. AU says al-Shabaab attacked four of its bases in Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/12/06/au-says-al-shabaab-attacked-four-of-its-basesin-somalia/ (käyty 6.12.2020).
4.12.2020. Somalia’s elite forces nab al-Shabaab commander near Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/12/04/somalias-elite-forces-nab-al-shabaabcommander-near-mogadishu/ (käyty 4.12.2020).
1.12.2020. SNA says 20 al-shabaab militants killed in fighting.
https://en.halbeeg.com/2020/12/01/sna-says-20-al-shabaab-militants-killed-infighting/ (käyty 1.12.2020).
30.11.2020a. Somali elite forces destroy al-Shabaab base.
https://en.halbeeg.com/2020/11/30/somali-elite-forces-destroy-al-shabaab-base/
(käyty 1.12.2020).
30.11.2020b. Several feared dead after al-Shabaab dawn attack on SNA base in
Mudug. https://en.halbeeg.com/2020/11/30/several-feared-dead-after-al-shabaabdawn-attack-on-sna-base-in-mudug/ (käyty 1.12.2020).
29.11.2020. SNA kills militants in Middle Shabelle.
https://en.halbeeg.com/2020/11/29/sna-kills-militants-in-middle-shabelle/ (käyty
29.11.2020).
28.11.2020. Port manager survives bomb attack in Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/11/28/port-manager-survives-bomb-attack-inmogadishu/ (käyty 29.11.2020).
27.11.2020a. Over five killed in Mogadishu suicide bomb.
https://en.halbeeg.com/2020/11/27/over-five-killed-in-mogadishu-suicide-bomb/
(käyty 27.11.2020).
27.11.2020b. Galmudug foils IED in Dhusamareeb.
https://en.halbeeg.com/2020/11/27/galmudug-foils-ied-in-dhusamareeb/ (käyty
27.11.2020).
26.11.2020a. Al-Shabaab killed 7-famaly members – Southwest state minister.
https://en.halbeeg.com/2020/11/26/al-shabaab-killed-7-famaly-members-southweststate-minister/ (käyty 27.11.2020).
26.11.2020b. C.I.A. officer killed in Somalia combat.
https://en.halbeeg.com/2020/11/26/c-i-a-officer-killed-in-somalia-combat/ (käyty
27.11.2020).
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19.11.2020. Blast kills soldiers in Lower Shabelle.
https://en.halbeeg.com/2020/11/19/blast-kills-soldiers-in-lower-shabelle/ (käyty
19.11.2020).
17.11.2020a. Six killed in Mogadishu blast – Police.
https://en.halbeeg.com/2020/11/17/six-killed-mogadishu-blast-police/ (käyty
17.11.2020).
17.11.2020b. SNA nabs three top al-shabaab leaders in Hiraan region.
https://en.halbeeg.com/2020/11/17/sna-nabs-three-top-al-shabaab-leaders-inhiraan-region/ (käyty 17.11.2020).
16.11.2020. SNA kills al-Shabaab commander in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/11/16/sna-kills-al-shabaab-commander-in-southernsomalia-2/ (käyty 17.11.2020).
14.11.2020. Hundreds of Ethiopian troop withdraw from Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/11/14/hundreds-of-ethiopian-troop-withdraw-fromsomalia/ (käyty 15.11.2020).
12.11.2020. Minister survives, three killed in Kismayo bomb.
https://en.halbeeg.com/2020/11/12/minister-survives-three-killed-in-kismayo-bomb/
(käyty 13.11.2020).
11.11.2020. Ali Gudlawe Hussein elected as new Hirshabelle leader.
https://en.halbeeg.com/2020/11/11/ali-gudlawe-hussein-elected-as-new-hirshabelleleader/ (käyty 11.11.2020).
10.11.2020a. Police launch manhunt after bomb attack in Kismayo.
https://en.halbeeg.com/2020/11/10/police-launch-manhunt-after-bomb-attack-inkismayo/ (käyty 11.11.2020).
10.11.2020b. Landmine hits SNA vehicle near Dhusamareeb.
https://en.halbeeg.com/2020/11/10/landmine-hits-sna-vehicle-near-dhusamareeb/
(käyty 11.11.2020).
9.11.2020a. MP calls for urgent probe into murder Warsheikh family members.
https://en.halbeeg.com/2020/11/09/mp-calls-for-urgent-probe-into-murderwarsheikh-family-members/ (käyty 9.11.2020).
9.11.2020b. KDF clashes with Al-Shabaab in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/11/09/kdf-clashes-with-al-shabaab-in-southernsomalia/ (käyty 11.11.2020).
8.11.2020. SNA kills al-Shabaab fighters in operations.
https://en.halbeeg.com/2020/11/08/sna-kills-al-shabaab-fighters-in-operations/ (käyty
9.11.2020).
7.11.2020a. SNA kills 10 al-Shabaab fighters in Galmudug.
https://en.halbeeg.com/2020/11/07/sna-kills-10-al-shabaab-fighters-in-galmudug/
(käyty 9.11.2020).
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7.11.2020 b. Al-Shabaab attacks KDF base in Elwak.
https://en.halbeeg.com/2020/11/07/al-shabaab-attacks-kdf-base-in-elwak/ (käyty
9.11.2020).
6.11.2020. Somali labour minister survives blast in Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/11/06/somali-labour-minister-survives-blast-inmogadishu/ (käyty 6.11.2020).
3.11.2020. Somali gov’t official killed in blast.
https://en.halbeeg.com/2020/11/03/somali-govt-official-killed-in-blast/ (käyty
4.11.2020).
1.11.2020. SNA destroys al-Shabaab base in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/11/01/sna-destroys-al-shabaab-base-in-southernsomalia/ (käyty 2.11.2020).
27.10.2020. SNA court executes man for murder of soldier in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/10/27/sna-court-executes-man-for-murder-of-soldier-insouthern-somalia/ (käyty 27.10.2020).
26.10.2020a. Gunmen storm Las-Anod police station.
https://en.halbeeg.com/2020/10/26/gunmen-storm-las-anod-police-station/ (käyty
27.10.2020).
26.10.2020b. Two al-Shabaab suspects arrested in Baidoa.
https://en.halbeeg.com/2020/10/26/two-al-shabaab-suspects-arrested-in-baidoa/
(27.10.2020).
26.10.2020c. Well-known trader gunned down in Kismayo.
https://en.halbeeg.com/2020/10/26/well-known-trader-gunned-down-in-kismayo/
(käyty 27.10.2020).
24.10.2020. Two children die in Galgaduud blast.
https://en.halbeeg.com/2020/10/24/two-children-die-in-galgaduud-blast/ (käyty
25.10.2020).
21.10.2020a. Somali Immigration Department Director Survives Explosion Attack.
https://en.halbeeg.com/2020/10/21/somali-immigration-department-directorsurvives-explosion-attack/ (käyty 22.10.2020).
21.10.2020b. SNA neutralise two al-Shabaab fighters in Dinsor operation.
https://en.halbeeg.com/2020/10/21/sna-neutralise-two-al-shabaab-fighters-in-dinsoroperation/ (käyty 22.10.2020).
21.10.2020c. Galmudug Parliament passes establishment of regional police unit.
https://en.halbeeg.com/2020/10/21/galmudug-parliament-passes-establishment-ofregional-police-unit/ (käyty 22.10.2020).
20.10.2020a. Hiiraan governor accuses Lyu police of harassing locals.
https://en.halbeeg.com/2020/10/20/hiiraan-governor-accuses-lyu-police-ofharassing-locals/ (käyty 22.10.2020).
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20.10.2020b. SNA destroy al Shabaab base in Lower Shabelle region.
https://en.halbeeg.com/2020/10/20/sna-destroy-al-shabaab-base-in-lower-shabelleregion/ (käyty 22.10.2020).
19.10.2020. Puntland soldiers stage mutiny over unpaid salaries in Bosaso.
https://en.halbeeg.com/2020/10/19/puntland-soldiers-stage-mutiny-over-unpaidsalaries-in-bosaso/ (käyty 19.10.2020).
16.10.2020. SNA kills al-Shabaab leader in Lower Shabelle.
https://en.halbeeg.com/2020/10/16/sna-kills-al-shabaab-leader-in-lower-shabelle/
(käyty 17.10.2020).
14.10.2020. Somali spy agencies intercept explosive making materials meant for al
Shabaab. https://en.halbeeg.com/2020/10/14/somali-spy-agencies-interceptexplosive-making-materials-meant-for-al-shabaab/ (käyty 15.10.2020).
12.10.2020. Two al-Shabaab fighters killed in Jalalaqsi.
https://en.halbeeg.com/2020/10/12/two-al-shabaab-fighters-killed-in-jalalaqsi/ (käyty
12.10.2020).
11.10.2020. Assailant kills cab driver in Galkayo.
https://en.halbeeg.com/2020/10/11/assailant-kills-cab-driver-in-galkayo/ (käyty
12.10.2020).
10.10.2020. SNA rescues 8 civilians from al-Shabaab in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/10/10/sna-rescues-8-civilians-from-al-shabaab-insouthern-somalia/ (käyty 10.10.2020).
9.10.2020. Three injured in Kismayo grenade attack.
https://en.halbeeg.com/2020/10/09/three-injured-in-kismayo-grenade-attack/ (käyty
10.10.2020).
8.10.2020. Police warns citizens against seeking redress in Al-shabab courts.
https://en.halbeeg.com/2020/10/08/police-warns-citizens-against-seeking-redress-inal-shabab-courts/ (käyty 10.10.2020).
6.10.2020a. Somaliland House of Elders Approve Election Bill.
https://en.halbeeg.com/2020/10/06/somaliland-house-of-elders-approve-electionbill/ (käyty 7.10.2020).
6.10.2020b. SNA kills fours al-shabaab fighters in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/10/05/sna-kills-fours-al-shabaab-fighters-in-southernsomalia/ (käyty 7.10.2020).
5.10.2020. Somali security agencies clear road barricades in Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/10/05/somali-security-agencies-clear-road-barricadesin-mogadishu/ (käyty 5.10.2020).
3.10.2020a. Kenya deploys troops near its border with Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/10/03/kenya-deploys-troops-near-its-border-withsomalia/ (käyty 3.10.2020).
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3.10.2020b. AMISOM forces repulse al-Shabaab attack in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/10/03/amisom-forces-repulse-al-shabaab-attack-insouthern-somalia/ (käyty 3.10.2020).
29.9.2020a. AMISOM repels al-Shabaab attack in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/09/29/amisom-repels-al-shabaab-attack-in-southernsomalia/ (käyty 30.9.2020).
29.9.2020. Puntland sentences al-Shabaab ring leader to death.
https://en.halbeeg.com/2020/09/29/puntland-sentences-al-shabaab-ring-leader-todeath/ (käyty 30.9.2020).
26.9.2020a. Somalia and Kenya troops clash along the border.
https://en.halbeeg.com/2020/09/26/somalia-and-kenya-troops-clash-along-theborder/ (käyty 27.9.2020).
26.9.2020b. Security forces arrest suspected al-Shabaab member in Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/09/26/security-forces-arrest-suspected-al-shabaabmember-in-mogadishu/ (käyty 27.9.2020).
24.9.2020. Al-Shabaab militant executes an alleged sorcerer.
https://en.halbeeg.com/2020/09/24/al-shabaab-militant-executes-an-allegedsorcerer/ (käyty 24.9.2020).
21.9.2020. SNA neutralises 13 al-Shabaab fighters.
https://en.halbeeg.com/2020/09/21/sna-neutralises-13-al-shabaab-fighters/ (käyty
22.9.2020).
19.9.2020. One killed, three other injured in Beledweyne blast.
https://en.halbeeg.com/2020/09/19/one-killed-three-other-injured-in-beledweyneblast/ (käyty 19.9.2020).
18.9.2020. Hirshabelle loses two ministers in less than two months.
https://en.halbeeg.com/2020/09/18/hirshabelle-loses-two-ministers-in-less-than-twomonths/ (käyty 19.9.2020).
17.9.2020a. Blast injures soldier outside Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/09/17/blast-injures-soldier-outside-mogadishu/ (käyty
19.9.2020).
17.9.2020b. Five Quranic teachers killed in a suspected clan clashes attack near
Mogadishu. https://en.halbeeg.com/2020/09/17/five-quranic-teachers-killed-in-asuspected-clan-clashes-attack-near-mogadishu/ (käyty 19.9.2020).
15.9.2020. Twelve militants killed in clashes with SNA – official.
https://en.halbeeg.com/2020/09/15/twelve-militants-killed-in-clashes-with-sna-official/
(käyty 16.9.2020).
14.9.2020. Al-Shabaab operative neutralised in southwest Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/09/14/al-shabaab-operative-neutralised-in-southwestsomalia/ (käyty 16.9.2020).
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13.9.2020a. AU forces repel al-Shabaab attack outside Mogaadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/09/13/au-forces-repel-al-shabaab-attack-outsidemogaadishu/ (käyty 13.9.2020).
13.9.2020b. 300 goats stolen by al-Shabaab in Gedo recovered.
https://en.halbeeg.com/2020/09/13/300-goats-stolen-by-al-shabaab-in-gedorecovered/ (käyty 13.9.2020).
12.9.2020. Four al-Shabaab fighters killed in Gedo clashes.
https://en.halbeeg.com/2020/09/12/four-al-shabaab-fighters-killed-in-gedo-clashes/
(käyty 13.9.2020).
8.9.2020a. Fifteen killed and seven injured in al-Shabaab attack on Bal’ad.
https://en.halbeeg.com/2020/09/08/fifteen-killed-and-seven-injured-in-al-shabaabattack-on-balad/ (käyty 10.9.2020).
8.9.2020b. Somali elite forces kill 14 al-Shabaab fighters outside Kismayo.
https://en.halbeeg.com/2020/09/08/somali-elite-forces-kill-14-al-shabaab-fightersoutside-kismayo/ (käyty 10.9.2020).
7.9.2020. SNA averts two car bomb attacks in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/09/07/sna-averts-two-car-bomb-attacks-in-southernsomalia/ (käyty 7.9.2020).
6.9.2020. SNA captures wanted al-Shabaab operatives in operation.
https://en.halbeeg.com/2020/09/06/sna-captures-wanted-al-shabaab-operatives-inoperation/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020a. AU forces repel al-Shabaab attack in central Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/09/05/au-forces-repel-al-shabaab-attack-in-centralsomalia/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020b. Men open fire in Galgaduud crowded restaurant.
https://en.halbeeg.com/2020/09/05/men-open-fire-in-galgaduud-crowdedrestaurant/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020c. Al -Shabaab abduct over 50 pastoralists from Hiran region.
https://en.halbeeg.com/2020/09/05/al-shabaab-abduct-over-50-pastoralists-fromhiran-region/ (käyty 7.9.2020).
4.9.2020. SNA captures al-Shabaab fighters in Lower Shabelle region.
https://en.halbeeg.com/2020/09/04/sna-captures-al-shabaab-fighters-in-lowershabelle-region/ (käyty 7.9.2020).
3.9.2020a. Airstrike hits al-Shabaab meeting venue, kills top commander.
https://en.halbeeg.com/2020/09/03/airstrike-hits-al-shabaab-meeting-venue-kills-topcommander/ (käyty 7.9.2020).
3.9.2020b. Several killed in Shabaab-locals fighting in central Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/09/03/several-killed-in-shabaab-locals-fighting-incentral-somalia/ (käyty 7.9.2020).
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2.9.2020. Somali and AMISOM forces conduct operations against al Shabaab in
Middle Jubba. https://en.halbeeg.com/2020/09/02/somali-and-amisom-forcesconduct-operations-against-al-shabaab-in-middle-jubba/ (käyty 2.9.2020).
29.8.2020. Somali forces launch special operation in Buale.
https://en.halbeeg.com/2020/08/29/somali-forces-launch-special-operation-inbuale/ (käyty 31.8.2020).
27.8.2020a. Al-Shabaab fighter surrenders to authorities in Southwest Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/27/al-shabaab-fighter-surrenders-to-authorities-insouthwest-somalia/ (käyty 31.8.2020).
27.8.2020b. Six killed as U.S. conducts preemptive airstrikes against al-Shabaab.
https://en.halbeeg.com/2020/08/27/six-killed-as-u-s-conducts-preemptive-airstrikesagainst-al-shabaab/ (käyty 31.8.2020).
26.8.2020a. Senior al Shabaab commander killed in US airstrike.
https://en.halbeeg.com/2020/08/26/senior-al-shabaab-commander-killed-in-usairstrike/ (käyty 26.8.2020).
26.8.2020b. Hirshabelle leader embarks on reconciliation following clan clashes.
https://en.halbeeg.com/2020/08/26/hirshabelle-leader-embarks-on-reconciliationfollowing-clan-clashes/ (käyty 31.8.2020).
22.8.2020. Somali forces kill 10 al-Shabaab fighters in northeastern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/22/somali-forces-kill-10-al-shabaab-fighters-innortheastern-somalia/ (käyty 22.8.2020).
21.8.2020. U.S. says it killed Al-Shabaab IED expert in drone attack.
https://en.halbeeg.com/2020/08/20/galmudug-vows-to-back-anti-shabaab-localmilitias/ (käyty 22.8.2020).
19.8.2020. Two Somali police officers killed by an IED attack in Beledweyne.
https://en.halbeeg.com/2020/08/19/two-somali-police-officers-killed-by-an-iedattack-in-beledweyne/ (käyty 20.8.2020).
18.8.2020. Two Soldiers executed for child rape in Baidoa.
https://en.halbeeg.com/2020/08/18/two-soldiers-executed-for-child-rape-in-baidoa/
(käyty 20.8.2020).
17.8.2020a. Gofgadud DC killed in al Shabaab attack.
https://en.halbeeg.com/2020/08/17/gofgadud-dc-killed-in-al-shabaab-attack/
(käyty 18.8.2020).
17.8.2020b. SNA repulses al-Shabaab dawn attack in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/17/sna-repulses-al-shabaab-dawn-attack-insouthern-somalia/ (käyty 18.8.2020).
17.8.2020c. Six killed in an IED attack in border town of Beled-Hawo.
https://en.halbeeg.com/2020/08/17/six-killed-an-ied-attack-in-border-town-of-beledhawo/ (käyty 18.8.2020).
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17.8.2020d. 16 killed in al Shabaab Mogadishu beach hotel attack, Somali police.
https://en.halbeeg.com/2020/08/17/16-killed-in-al-shabaab-mogadishu-beach-hotelattack-somali-police/ (käyty 18.8.2020).
16.8.2020a. BREAKING NEWS: al Shabaab fighters storm popular Mogadishu beach
hotel. https://en.halbeeg.com/2020/08/16/breaking-news-al-shabaab-fighters-stormpopular-mogadishu-beach-hotel/ (käyty 16.8.2020).
16.8.2020b. Al-Shabaab burns truck carrying goods in Lower Shabelle.
https://en.halbeeg.com/2020/08/16/al-shabaab-burns-truck-carrying-goods-in-lowershabelle/ (käyty 16.8.2020.
16.8.2020c. SNA words off al-Shabaab attack in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/16/sna-words-off-al-shabaab-attack-in-southernsomalia/ (käyty 16.8.2020).
15.8.2020. SNA rescues 33 children from Al-Shabaab in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/15/sna-rescues-33-children-from-al-shabaab-insouthern-somalia/ (käyty 15.8.2020).
14.8.2020. SNA says it killed over 15 al-Shabaab fighters in central Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/14/sna-says-it-killed-over-15-al-shabaab-fighters-incentral-somalia/ (käyty 15.8.2020).
10.8.2020a. Four inmates killed, normalcy returned to Mogadishu prison.
https://en.halbeeg.com/2020/08/10/four-inmates-killed-normalcy-returned-tomogadishu-prison/ (käyty 11.8.2020).
10.8.2020b. Airstrike kills al-Shabaab commander in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/10/airstrike-kills-al-shabaab-commander-insouthern-somalia/ (käyty 11.8.2020).
10.8.2020c. SNA kills al-Shabaab ring leader in Lower Shabelle region.
https://en.halbeeg.com/2020/08/10/sna-kills-al-shabaab-ring-leader-in-lowershabelle-region-2/ (käyty 11.8.2020).
9.8.2020. Puntland Presidential guard commander killed in skirmishes.
https://en.halbeeg.com/2020/08/09/puntland-presidential-guard-commander-killedin-skirmishes/ (käyty 9.8.2020).
8.8.2020a. BREAKING NEWS: Eight killed in Mogadishu army base suicide attack.
https://en.halbeeg.com/2020/08/08/breaking-news-eight-killed-in-mogadishu-armybase-suicide-attack/ (käyty 9.8.2020).
8.8.2020b. Spy agency official survives grenade hurled at his residence in Guriel.
https://en.halbeeg.com/2020/08/08/spy-agency-official-survives-grenade-hurled-athis-residence-in-guriel/ (käyty 9.8.2020).
7.8.2020. SNA claims to have killed 17 al-Shabaab fighters.
https://en.halbeeg.com/2020/08/07/sna-claims-to-have-killed-17-al-shabaab-fighters/
(käyty 9.8.2020).
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6.8.2020. Somali gov’t dispels al-Shabaab claims of killing soldiers.
https://en.halbeeg.com/2020/08/06/somali-govt-dispels-al-shabaab-claims-of-killingsoldiers/ (käyty 6.8.2020).
3.8.2020a. Al-Shabaab ring leader killed in Southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/08/03/al-shabaab-ring-leader-killed-in-southernsomalia/ (käyty 4.8.2020).
3.8.2020b. Gunmen kills acting DC in Wanlaweyn.
https://en.halbeeg.com/2020/08/03/gunmen-kills-acting-dc-in-wanlaweyn/ (käyty
4.8.2020).
3.8.2020c. Two killed in Mogadishu restaurant suicide attack.
https://en.halbeeg.com/2020/08/03/two-killed-in-mogadishu-restaurant-suicideattack/ (käyty 4.8.2020).
30.7.2020. US airsrike kills al-Shabaab fighter in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/07/30/us-airsrike-kills-al-shabaab-fighter-in-southernsomalia/ (käyty 2.8.2020).
29.7.2020. AFRICOM acknowledges killing of civilians in Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/07/29/africom-acknowledges-killing-of-civilians-insomalia/ (käyty 29.7.2020).
23.7.2020. Somali forces kill seven ISIS militants in Puntland region.
https://en.halbeeg.com/2020/07/22/somali-forces-kill-seven-isis-militants-in-puntlandregion/ (käyty 22.7.2020).
19.7.2020a. AU forces foil Al-Shabaab attack at its base in Hiiraan region.
https://en.halbeeg.com/2020/07/19/au-forces-foil-al-shabaab-attack-at-its-base-inhiiraan-region/ (käyty 19.7.2020).
19.7.2020b. Multiple people feared dead in Mogadishu mass shooting.
https://en.halbeeg.com/2020/07/19/multiple-people-feared-dead-in-mogadishumass-shooting/ (käyty 19.7.2020).
18.7.2020. Security agencies nab al-Shabaab suspects with explosive materials in
Kismayo. https://en.halbeeg.com/2020/07/18/security-agencies-nab-al-shabaabsuspects-with-explosive-materials-in-kismayo/ (käyty 18.7.2020).
17.7.2020. SNA repels al-Shabaab attack in central Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/07/17/sna-repels-al-shabaab-attack-in-centralsomalia/ (käyty 18.7.2020).
13.7.2020a. Somalia army arrests al-Shabaab intel commander.
https://en.halbeeg.com/2020/07/13/somalia-army-arrests-al-shabaab-intelcommander/ (käyty 14.7.2020).
13.7.2020b. SNA kills seven al-Shabaab fighters in southern Somalia – official.
https://en.halbeeg.com/2020/07/13/sna-kills-seven-al-shabaab-fighters-in-southernsomalia-official/ (käyty 14.7.2020).
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13.7.2020c. SNA chief survives suicide car bomb attack in Mogadishu.
https://en.halbeeg.com/2020/07/13/sna-chief-survives-suicide-car-bomb-attack-inmogadishu/ (käyty 14.7.2020).
12.7.2020. Security Agencies nab al-Shabaab suspect in guise of woman.
https://en.halbeeg.com/2020/07/12/security-agencies-nab-al-shabaab-suspect-inguise-of-woman/ (käyty 14.7.2020).
11.7.2020. Somali forces kill two al-Shabaab operatives in southern Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/07/11/somali-forces-kill-two-al-shabaab-operatives-insouthern-somalia/ (käyty 11.7.2020).
10.7.2020. US kills al-Shabaab fighter in its first airsrike in two months.
https://en.halbeeg.com/2020/07/10/us-kills-al-shabaab-fighter-in-its-first-airsrike-intwo-months/ (käyty 10.7.2020).
7.7.2020a. IED hits AMISOM outside Somali capital.
https://en.halbeeg.com/2020/07/07/ied-hits-amisom-outside-somali-capital/ (käyty
7.7.2020).
7.7.2020b. Spy agency foils al-shabaab attack in southrn Somalia.
https://en.halbeeg.com/2020/07/07/spy-agency-foils-al-shabaab-attack-in-southrnsomalia/ (käyty 7.7.2020).
6.7.2020. SNA repulses al-Shabaab attack in Bay region.
https://en.halbeeg.com/2020/07/06/sna-repulses-al-shabaab-attack-in-bay-region/
(käyty 7.7.2020).
5.7.2020. BREAKING NEWS: al-Shabaab assassinates Hirshabelle state MP.
https://en.halbeeg.com/2020/07/05/breaking-news-al-shabaab-assassinateshirshabelle-state-mp/ (käyty 5.7.2020).
4.7.2020a. Five killed in Baidoa blast. https://en.halbeeg.com/2020/07/04/five-killedin-baidoa-blast/ (käyty 5.7.2020).
4.7.2020b. Update: Seven wounded in Mogadishu blast- medics.
https://en.halbeeg.com/2020/07/04/update-seven-wounded-in-mogadishu-blastmedics/ (käyty 5.7.2020).
3.7.2020. Senior al-Shabab commander defects to Somali authorities.
https://en.halbeeg.com/2020/07/02/military-court-slaps-soldier-with-death-penalty/
(käyty 3.7.2020).
2.7.2020a. Military court slaps soldier with death penalty.
https://en.halbeeg.com/2020/07/02/military-court-slaps-soldier-with-death-penalty/
(käyty 3.7.2020).
2.7.2020b. Galmudug vows to take legal action against forces clashed in
Dhusameeb. https://en.halbeeg.com/2020/07/02/galmudug-vows-to-take-legalaction-against-forces-clashed-in-dhusameeb/ (käyty 3.7.2020).
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HalQaran News
9.12.2020. 5 militants killed by Somali army in southern region.
https://www.halqaran.com/index.php/2020/12/09/5-militants-killed-by-somali-army-insouthern-region/ (käyty 11.12.2020).
5.10.2020. Somaliland arrests suspected christian missionaries.
https://www.halqaran.com/index.php/2020/10/05/somaliland-arrests-suspectedchristian-missionaries/ (käyty 7.10.2020).
Hiiraan Online
29.12.2020. Bodyguard of former MP killed in IED blast in Mogadishu.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/181181/bodyguard_of_clan_elder_killed_i
n_ied_blast_in_mogadishu.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpd
ateFront (käyty 29.12.2020).
23.12.2020. Somali army arrests two senior al-Shabab operatives.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/181116/somali_army_arrests_two_senior_al
_shabab_operatives.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFro
nt (käyty 25.12.2020).
22.12.2020. Kenya, Somalia agree to restore diplomatic ties.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/181106/kenya_somalia_agree_to_restore_
diplomatic_ties.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
(käyty 22.12.2020).
6.12.2020. No elections in Gedo unless you pull out troops, Madobe tells Farmaajo.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/180956/no_elections_in_gedo_unless_you
_pull_out_troops_madobe_tells_farmaajo.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=So
maliNewsUpdateFront (käyty 6.12.2020).
5.12.2020. Fighting heard in Beledweyne after days of protest.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/180932/fighting_heard_in_beledweyne_af
ter_days_of_protest.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFron
t (käyty 6.12.2020).
4.12.2020. Fighting heard in Beledweyne after days of protest.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Dec/180932/fighting_heard_in_beledweyne_af
ter_days_of_protest.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFron
t (käyty 4.12.2020).
7.9.2020. 2 soldiers killed, many hurt in Somalia's suicide blast.
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Sept/179849/2_soldiers_killed_many_hurt_in_so
malia_s_suicide_blast.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFr
ont (käyty 7.9.2020).
22.8.2020. AU forces battle Shabaab attack in Mogadishu suburb.
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12.8.2020. Civilians, troops clash with Al-Shabaab fighters in central Somalia village.
https://www.somaliaffairs.com/news/civilians-troops-clash-with-al-shabaab-fightersin-central-somalia-village/ (käyty 12.8.2020).
10.8.2020a. Al-Shabaab fighters fleeing Somali army operations ‘causing insecurity’ in
Hirshabelle. https://www.somaliaffairs.com/news/al-shabaab-fighters-fleeing-somaliarmy-operations-causing-insecurity-in-hirshabelle/ (käyty 11.8.2020).
10.8.2020b. Somali army kills top Al-Shabaab commander in Lower Shabelle region.
https://www.somaliaffairs.com/news/somali-army-kills-top-al-shabaab-commanderin-lower-shabelle-region/ (käyty 11.8.2020).
10.8.2020c. Six killed after Al-Shabaab inmates snatch guns, spark clashes in
Mogadishu prison. https://www.somaliaffairs.com/news/six-killed-after-al-shabaabinmates-snatch-guns-spark-clashes-in-mogadishu-prison/ (käyty 11.8.2020).
8.8.2020. Deadly Al-Shabaab suicide bombing in Mogadishu kills at least eight.
https://www.somaliaffairs.com/news/deadly-al-shabaab-suicide-bombing-inmogadishu-kills-at-least-eight/ (käyty 9.8.2020).
29.7.2020a. US military acknowledges past civilian deaths, kills two children in another
attack today. https://www.somaliaffairs.com/news/us-military-acknowledges-pastcivilian-deaths-kills-two-children-in-another-attack-today/ (käyty 29.7.2020).
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29.7.2020b. Two Puntland police officers arrested for opening fire on protesters.
https://www.somaliaffairs.com/news/two-puntland-police-officers-arresters-foropening-fire-on-protesters/ (käyty 29.7.2020).
23.7.2020. Somali soldier kills two youth after argument.
https://www.somaliaffairs.com/news/somali-soldier-kills-two-youth-after-argument/
(käyty 25.7.2020).
18.7.2020. Civilians injured in Mogadishu explosion.
https://www.somaliaffairs.com/news/civilians-injured-in-mogadishu-explosion/ (käyty
19.7.2020).
12.7.2020. Somali troops kill top Al-Shabaab official near Bardale.
https://www.somaliaffairs.com/news/somali-troops-kill-top-al-shabaab-official-nearbardale/ (käyty 14.7.2020).
11.7.2020. Minister’s guard kills official from office of Attorney General.
https://www.somaliaffairs.com/news/ministers-guard-kills-official-from-office-ofattorney-general/ (käyty 14.7.2020.
8.7.2020. Two Somali policemen killed in roadside blast in Mogadishu.
https://www.somaliaffairs.com/news/two-somali-policemen-killed-in-roadside-blast-inmogadishu/ (käyty 8.7.2020).
6.7.2020. Somali forces, AU troops clash in Jowhar town, two reportedly killed.
https://www.somaliaffairs.com/news/somali-forces-au-troops-clash-in-jowhar-towntwo-reportedly-killed/ (käyty 7.7.2020).
Shabelle News
29.12.2020. Nine Killed In Somalia Explosion. https://www.radioshabelle.com/ninekilled-in-somalia-explosion/ (käyty 29.12.2020).
28.12.2020. Al-Shabaab Kills Spy Agents In Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-kills-spy-agents-in-mogadishu/ (käyty
29.12.2020).
12.12.2020. Somali Military Convoy Hit By Roadside Bomb In Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/somali-military-convoy-hit-by-roadside-bomb-inmogadishu/ (käyty 14.12.2020).
3.12.2020. CIA Officer Killed In Somalia Blast. https://www.radioshabelle.com/ciaofficer-killed-in-somalia-blast/ (käyty 4.12.2020).
27.11.2020. Suicide Explosion Rocks Somalia’s Capital.
https://www.radioshabelle.com/suicide-explosion-rocks-somalias-capital/ (käyty
27.11.2020).
17.11.2020. Death Toll From Mogadishu Bombing Climbs To Five.
https://www.radioshabelle.com/death-toll-from-mogadishu-bombing-climbs-to-five/
(käyty 17.11.2020).
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8.11.2020. Two Civilians Injured In U.S. Military Airstrike In Somalia: AFRICOM Report.
https://www.radioshabelle.com/two-civilians-injured-in-u-s-military-airstrike-in-somaliaafricom-report/ (käyty 9.11.2020).
27.10.2020. Three Killed In Latest Attack In Somalia.
https://www.radioshabelle.com/three-killed-in-latest-attack-in-somalia/ (käyty
30.10.2020).
15.10.2020. Al-Shabaab Attacks Somali Troops In Lower Shabelle.
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-attacks-somali-troops-in-lower-shabelle/
(käyty 15.10.2020).
12.10.2020. Five Militants Killed In Joint Operation In Southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/five-militants-killed-in-joint-operation-in-southernsomalia/ (käyty 12.12.2020).
6.10.2020. Al-Shabab Militants Killed In Southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-militants-killed-in-southern-somalia-3/
(käyty 7.10.2020).
1.10.2020. Al-Shabaab Claims Bomb Attack In Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-bomb-attack-in-mogadishu/
(käyty 3.10.2020).
30.9.2020. Somali Special Forces Retake Town From Al-Shabab.
https://www.radioshabelle.com/somali-special-forces-retake-town-from-al-shabab/
(käyty 3.10.2020).
28.9.2020. Somalia Says Army Killed 7 Militants In Raid On Al-Shabab.
https://www.radioshabelle.com/somalia-says-army-killed-7-militants-in-raid-on-alshabab/ (käyty 28.9.2020).
26.9.2020. At Least 16 Al-Shabaab Members Killed, 40 Kids Freed.
https://www.radioshabelle.com/at-least-16-al-shabaab-members-killed-40-kids-freed/
(käyty 27.9.2020).
17.9.2020. Gunmen Kill 5 Quran Teachers In Somalia.
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-5-quran-teachers-in-somalia/ (käyty
19.9.2020).
16.9.2020. Somali Army Kills 7 Militants In Southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/somali-army-kills-7-militants-in-southern-somalia/
(käyty 16.9.2020).
14.9.2020. Somali Military Says Kills 5 Al-Shabab Militants.
https://www.radioshabelle.com/somali-military-says-kills-5-al-shabab-militants/ (käyty
16.9.2020).
11.9.2020. Three, including head of chamber of commerce killed in Somalia bombing.
https://www.radioshabelle.com/three-including-head-of-chamber-of-commercekilled-in-somalia-bombing/ (käyty 13.9.2020).
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9.9.2020. Suicide bomber kills 3, including child, in Somali capital.
https://www.radioshabelle.com/suicide-bomber-kills-3-including-child-in-somalicapital/ (käyty 10.9.2020).
8.9.2020. 14 al-Shabab members killed in southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/14-al-shabab-members-killed-in-southern-somalia/
(käyty 10.9.2020).
7.9.2020. Car bomb targets Somali-US military base near Kismayo.
https://www.radioshabelle.com/car-bomb-targets-somali-us-military-base-nearkismayo/ (käyty 7.9.2020).
6.9.2020. Gunmen kill a young man in Mogadishu during a robbery.
https://www.radioshabelle.com/gunmen-kill-a-young-man-in-mogadishu-during-arobbery/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020a. Dozens dead in central Somalia as villagers battle al-Shabab.
https://www.radioshabelle.com/dozens-dead-in-central-somalia-as-villagers-battleal-shabab/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020b. Al-Shabab executes 4 alleged spies. https://www.radioshabelle.com/alshabab-executes-4-alleged-spies/ (käyty 7.9.2020).
30.8.2020. Six militants killed in southern Somalia clash.
https://www.radioshabelle.com/six-militants-killed-in-southern-somalia-clash/ (käyty
31.8.2020).
23.8.2020a. Al-Shabab Publicly Executes 4 in Somalia for alleged Spying.
https://www.radioshabelle.com/yaqshid-district-commissioner-escapes-bomb-attackin-mogadishu/ (käyty 24.8.2020).
23.8.2020b. Yaqshid district commissioner escapes bomb attack in Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/yaqshid-district-commissioner-escapes-bomb-attackin-mogadishu/ (käyty 24.8.2020).
18.8.2020a. Al-Shabaab claims responsibility for regional minister’s assassination.
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-claims-responsibility-for-regionalministers-assassination/ (käyty 20.8.2020).
18.8.2020b. Roadside blast wounds at least one in Somali capital.
https://www.radioshabelle.com/roadside-blast-wounds-at-least-one-in-somalicapital/ (käyty 20.8.2020).
16.8.2020a. Car bomb heard at a popular hotel in Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/car-bomb-heard-at-a-popular-hotel-in-mogadishu/
(käyty 16.8.2020).
16.8.2020b. Four militants killed in clashes in southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/four-militants-killed-in-clashes-in-southern-somalia/
(käyty 16.8.2020).
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16.8.2020c. Somali, AU Forces step up operations against Al-Shaaab Strongholds.
https://www.radioshabelle.com/somali-au-forces-step-up-operations-against-alshaaab-strongholds/ (käyty 16.8.2020).
15.8.2020. Series of grenade attacks shocks Somali capital.
https://www.radioshabelle.com/series-of-grenade-attacks-shocks-somali-capital/
(käyty 16.8.2020).
2.8.2020. Al-Shabab militants killed in southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-militants-killed-in-southern-somalia-2/
(käyty 2.8.2020).
22.7.2020. US military strikes ISIS in Somalia. https://www.radioshabelle.com/us-militarystrikes-isis-in-somalia/ (käyty 23.7.2020).
19.7.2020a. Gunman kills two, wounds 10 in Mogadishu.
https://www.radioshabelle.com/gunman-kills-two-wounds-10-in-mogadishu/ (käyty
19.7.2020).
19.7.2020b. Al-Shabab militants killed in operation in southern Somalia.
https://www.radioshabelle.com/al-shabab-militants-killed-in-operation-in-southernsomalia/ (käyty 19.7.2020).
8.7.2020. Two killed in Mogadishu Roadside Bomb Explosion.
https://www.radioshabelle.com/two-killed-in-mogadishu-roadside-bomb-explosion/
(käyty 8.7.2020).
7.7.2020. Bomb and mortar attacks reported in Lower Shabelle region.
https://www.radioshabelle.com/bomb-and-mortar-attacks-reported-in-lowershabelle-region/ (käyty 7.7.2020).
5.7.2020. Al-Shabaab kills a regional Lawmaker in Somalia.
https://www.radioshabelle.com/al-shabaab-kills-a-regional-lawmaker-in-somalia/
(käyty 5.7.2020).
Somali Dispatch
26.12.2020. Al-Shabaab executes man accused of sorcery in southern Somalia.
https://www.somalidispatch.com/featured/al-shabaab-executes-man-accused-ofsorcery-in-southern-somalia/ (käyty 27.12.2020).
25.12.2020. Plain clothed officer shoots at protestors in Mogadishu, reporters arrested.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/plain-clothed-officer-shoots-atprotestors-in-mogadishu-reporters-arrested/ (käyty 25.12.2020).
19.12.2020a. Al-Shabaab: Somalia PM was the target in Galkayo bombing.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-somalia-pm-was-thetarget-in-galkayo-bombing/ (käyty 20.12.2020).
19.12.2020b. Fighting between Somali forces erupts in Mogadishu’s Karan district.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/fighting-between-somali-forces-eruptsin-mogadishus-karan-district/ (käyty 20.12.2020).
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10.12.2020a. Al-Shabaab seizes a region in Sanaag, abducts officials.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-seizes-a-region-in-sanaagabducts-officials/ (käyty 11.12.2020).
10.12.2020b. Somali Military officers killed in Galgadud.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-military-officers-killed-ingalgadud/ (käyty 11.12.2020).
9.12.2020. Fighting erupts at a government check point in Mogadishu.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/fighting-erupts-at-a-governmentcheck-point-in-mogadishu/ (käyty 11.12.2020).
5.12.2020. Trump orders withdrawal of US troops from Somalia.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/trump-orders-withdrawal-of-us-troopsfrom-somalia/ (käyty 6.12.2020).
4.12.2020. Armed clashes and protests against Guudlawe taking place in Beledweyne
this morning. https://www.somalidispatch.com/latest-news/armed-clashes-andprotests-against-guudlawe-taking-place-in-beledweyne-this-morning/ (käyty
4.12.2020).
1.12.2020. Most Al-Shabaab fighters killed in Ba’adweyne battle and the latest news
on the situation. https://www.somalidispatch.com/latest-news/most-al-shabaabfighters-killed-in-baadweyne-battle-and-the-latest-news-on-the-situation/ (käyty
1.12.2020).
25.11.2020. Somalia: SFG Troops Killed in Explosion Outside Mogadishu.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somalia-sfg-troops-killed-in-explosionoutside-mogadishu/ (käyty 27.11.2020).
24.11.2020. Somali Soldier hurls a grenade at his Family’s home.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-soldier-hurls-a-grenade-at-hisfamilys-home/ (Käyty 25.11.2020).
22.11.2020. Puntland forces seize large quantities of weapons in Bossaso.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/puntland-forces-seize-large-quantitiesof-weapons-in-bossaso/ (käyty 22.11.2020).
20.11.2020. explosion in Galkayo and the number of deaths & injuries.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/explosion-in-galkayo-and-the-numberof-deaths-injuries/ (käyty 22.11.2020.
17.11.2020a. Civilians killed in Mogadishu suicide bombing.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/civilians-killed-in-mogadishu-suicidebombing/ (käyty 17.11.2020).
17.11.2020b. Danab forces kill Sheikh Mohamed Gacamey and his bodyguards in an
operation. https://www.somalidispatch.com/latest-news/danab-forces-kill-sheikhmohamed-gacamey-and-his-bodyguards-in-an-operation/ (käyty 17.11.2020).
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17.11.2020c. Somalia: Somali Forces Destroy Al-Shabaab Bases.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somalia-somali-forces-destroy-alshabaab-bases/ (käyty 17.11.2020).
15.11.2020a. School bus hits A landmine in Togdher.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/school-bus-hits-a-landmine-in-togdher/
(käyty 17.11.2020).
15.11.2020b. Al Shabab seizes Elder in Galmudug.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-seizes-elder-in-galmudug/
(käyty 17.11.2020).
14.11.2020. Fighting erupts in Bossaso town tonight.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/fighting-erupts-in-bossaso-towntonight/ (käyty 15.11.2020).
13.11.2020. Heavy fighting erupts again in Mudug region.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/heavy-fighting-erupts-again-in-mudugregion/ (käyty 13.11.2020).
11.11.2020. Somalia troops claim killing Al Shabab’s Lower Juba Leader.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somalia-troops-claim-killing-al-shababslower-juba-leader/ (käyty 13.11.2020).
10.11.2020. Puntland: Al-Shabab Network Arrested in Galkayo.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/puntland-al-shabab-network-arrestedin-galkayo/ (käyty 11.11.2020).
9.11.2020. Al-Shabaab leader and his bodyguards ‘killed’ in Middle Juba.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-leader-and-hisbodyguards-killed-in-middle-juba/ (käyty 9.11.2020).
6.11.2020. Al-Shabab claims suicide bombing kills Somali, US soldiers.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-claims-suicide-bombing-killssomali-us-soldiers/ (käyty 9.11.2020).
30.10.2020a. Explosion targets military forces in Galgadud region.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/explosion-targets-military-forces-ingalgadud-region/ (käyty 2.11.2020).
30.10.2020b. Islamic Court sentences Las Anod police station escapees.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/islamic-court-sentences-las-anodpolice-station-escapees/ (käyty 30.10.2020).
27.10.2020. ISIS claims responsibility for attack that injured soldiers in Mogadishu.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/isis-claims-responsibility-for-attack-thatinjured-soldiers-in-mogadishu/ (käyty 27.10.2020).
26.10.2020. Puntland forces heading to Lasqoray.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/puntland-forces-heading-to-lasqoray/
(käyty 27.10.2020).

118

25.10.2020. Al Shabab takes control of a village in Sanaag.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-takes-control-of-a-village-insanaag/ (käyty 25.10.2020).
22.10.2020. Hargeisa police arrest journalist for covering Anti-Rape demonstration.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/hargeisa-police-arrest-journalist-forcovering-anti-rape-demonstration/ (käyty 22.10.2020).
21.10.2020. Puntland official shot dead in Garowe.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/puntland-official-shot-dead-in-garowe/
(käyty 22.10.2020).
16.10.2020. Al-Shabaab leader killed in fighting in Middle Shabelle.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-leader-killed-in-fighting-inmiddle-shabelle/ (käyty 17.10.2020).
15.10.2020. Somali government officers and soldiers killed in attack on outskirts of
Afgoye. https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-government-officersand-soldiers-killed-in-attack-on-outskirts-of-afgoye/ (käyty 15.10.2020).
14.10.2020. Somali Troops clash of land dispute in Mogadishu.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-troops-clash-of-land-dispute-inmogadishu/ (käyty 15.10.2020).
12.10.2020. Shabab claims responsibility for a man killed inside Galkayo mosque.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/shabab-claims-responsibility-for-a-mankilled-inside-galkayo-mosque/ (käyty 12.10.2020).
10.10.2020. Explosion targets AMISOM forces in Lower Shabelle region.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/explosion-targets-amisom-forces-inlower-shabelle-region/ (käyty 10.10.2020).
9.10.2020. Kenyan Airstrikes kill civilians in Gedo region.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-returns-to-areas-vacatedby-government-forces/ (käyty 10.10.2020).
8.10.2020. Al-Shabab returns to areas vacated by government forces.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-returns-to-areas-vacatedby-government-forces/ (käyty 10.10.2020).
6.10.2020a. Fighting between two Al-Shabaab factions in Biyamalow.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/fighting-between-two-al-shabaabfactions-in-biyamalow/ (käyty 7.10.2020).
6.10.2020b. Al-Shabaab inaugurates new Somali traditional leaders.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-inaugurates-new-somalitraditional-leaders/ (käyty 7.10.2020).
4.10.2020. Grenade attack in Kismayo kills civilians.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/grenade-attack-in-kismayo-killscivilians/ (käyty 5.10.2020).
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29.9.2020. Fighting between AMISOM and Al-Shabaab in Lower Shabelle.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/fighting-between-amisom-and-alshabaab-in-lower-shabelle/ (käyty 30.9.3030).
24.9.2020. Somaliland deploys more troops in Tukaraq area, increasing fears of
renewed fighting. https://www.somalidispatch.com/latest-news/somaliland-deploysmore-troops-in-tukaraq-area-increasing-fears-of-renewed-fighting/ (käyty 24.9.2020).
22.9.2020. Al-Shabaab attacks AMISOM and Jubaland military base in Qoqani.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabaab-attacks-amisom-andjubaland-military-base-in-qoqani/ (käyty 22.9.2020).
21.9.2020. Roadside blast targets Somali forces traveling to Afgoye.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/roadside-blast-targets-somali-forcestraveling-to-afgoye/ (käyty 22.9.2020).
20.9.2020a. Somali National Army Kills Al Shabab Militants in Lower Shabelle.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-national-army-kills-al-shababmilitants-in-lower-shabelle/ (käyty 22.9.2020).
20.9.2020b. 5-year-old girl raped in Mogadishu.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/5-year-old-girl-raped-in-mogadishu/
(käyty 22.9.2020).
18.9.2020. Somaliland: Troops attacked at check point near Borama.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somaliland-troops-attacked-at-checkpoint-near-borama/ (käyty 19.9.2020).
16.9.2020. Disgruntled Security forces block road leading to the presidency.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/disgruntled-security-forces-block-roadleading-to-the-presidency/ (käyty 16.9.2020).
14.9.2020. Somaliland: Fighting erupts in Tukaraq.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somaliland-fighting-erupts-in-tukaraq/
(käyty 16.9.2020).
12.9.2020. Suicide bomber strikes outside Kismayo mosque.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/suicide-bomber-strikes-outside-kismayomosque/ (käyty 13.9.2020).
11.9.2020. Mortar shells hit Mogadishu neighborhoods.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/mortar-shells-hit-mogadishuneighborhoods/ (käyty 13.9.2020).
7.9.2020. Banadir security forces carry out operations in the capital.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/banadir-security-forces-carry-outoperations-in-the-capital/ (käyty 7.9.2020).
5.9.2020. AMISOM and Al-Shabaab exchange gunfire on the outskirts of Bula Burte.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/amisom-and-al-shabaab-exchangegunfire-on-the-outskirts-of-bula-burte/ (käyty 7.9.2020).
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4.9.2020. Somali Army: Al-Shabaab Militants Killed in Barire.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somali-army-al-shabaab-militants-killedin-barire/ (käyty 7.9.2020).
30.8.2020. Al Shabab fighters target Kenyan military base in Somalia.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/al-shabab-fighters-target-kenyanmilitary-base-in-somalia/ (käyty 31.8.2020).
24.8.2020. Somalia: Al-Shabaab shells AMISOM base.
https://www.somalidispatch.com/latest-news/somalia-al-shabaab-shells-amisombase/ (käyty 24.8.2020).
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