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1. Sammanfattning 

Konflikten i Somalia består av flera mer eller mindre sammanlänkade 

konflikter. Konflikternas struktur ser olika ut i regionerna. I stora drag kan 

sägas att strukturen kan delas in i två huvuddrag. I södra och centrala Somalia 

är Al-Shabaab närvarande och aktiva. Deras tillvägagångssätt med attacker som 

inkluderar såväl bombdåd som beskjutning mot civila som har en profilerad roll 

på regeringssidan präglar konfliktens art. Men det förekommer även väpnade 

sammandrabbningar mellan olika kontrahenter i de olika lagren av konflikten. I 

de flesta områden i norra delarna av landet är Al-Shabaabs närvaro inte lika 

påtaglig. Väpnade sammandrabbningar mellan andra aktörer i de pågående 

konflikterna sätter en mer påtaglig prägel på konfliktens struktur. 

Konfliktintensiteten också är markant lägre än i södra och centrala Somalia.  

Konflikten har under tiden 1 juli 2021 och framåt präglats av den utdragna och 

försenade valprocessen, där splittringen inom regeringssidan varit en tydlig del 

av våldet i konflikten. USA har en betydligt lägre profil än 2020 och tidigare, 

de har dragit tillbaka sina trupper från landet och har endast genomfört ett fåtal 

flyganfall. Al-Shabaab har profiterat på situationen och ökat intensiteten i sina 

attacker. Situationen påverkas också av den rådande torkan som driver 

konflikter om de minskande resurserna. Möjligheten för de som drabbas av 

torkan att söka skydd och få humanitär hjälp påverkas också av konflikten. 

I Banadir/Mogadishu och Nedre Shabelle är konfliktnivåerna som mest 

intensiva, men även Galgaduud har en hög konfliktnivå följd av Hiraan, 

Mellersta Shabelle och Bay. Regionerna Gedo, Bakool och Mudug har en lägre 

konfliktintensitet jämfört med ovan nämnda regioner, men jämfört med 

Somalias norra delar är de ändå högre. I norra delarna är det endast Bari som 

har en något högre konfliktnivå och där Al-Shabaab har en synlig närvaro.  
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2. Inledning 

2.1 Syfte, innehåll och avgränsningar 

Rapporten har beställts av Migrationsverkets rättsavdelning och avser 

säkerhetssituationen i Somalia från den 1 juli 2021 och fram till 18 maj 2022.  

Syftet med den här rapporten är att beskriva och analysera säkerhetssituationen 

i Somalia med avseende på konfliktens art, parternas tillvägagångssätt, våldets 

intensitet och geografiska spridning samt i vilken utsträckning och på vilket sätt 

civilbefolkningen drabbas av konfliktens våld. 

2.1.1 Avgränsningar 

Den allmänna säkerhetssituationen beskrivs i denna rapport utifrån Somalias 

uppdelning av regioner. Tidigare versioner av den här rapporten har beskrivit 

situationen utifrån delstater. Delstaterna består av två eller flera regioner. Såväl 

Puntland som Galmudug gör anspråk på norra delen av regionen Mudug, men 

området kontrolleras av Puntland.1 Regionen Mudug hanteras i den här 

rapporten av praktiska skäl i sin helhet som region och placeras under delstaten 

Galmudug. Såväl Somaliland som Puntland gör anspråk på regionerna Sool och 

Sanaag, och dessa regioner hanteras av praktiska skäl under rubriken 

omtvistade områden. Puntland har skapat regionen Cayn, som geografiskt 

befinner sig inom regionen Togdheer, i vad Somaliland anser vara deras 

territorium. Av praktiska skäl hanteras hela regionen Togdheer under rubriken 

Somaliland. Migrationsanalys avsikt är inte att göra ett ställningstagande 

rörande dessa områdens administrativa tillhörighet i och med upplägget av 

rapporten. 

2.1.2 Metodologiska övervägningar 

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) kartlägger och 

analyserar konflikter och krissituationer. Forskningsprojektet redovisar 

information om uppmärksammade våldsincidenter.2 ACLED definierar 

incidenter som att de involverar utsedda aktörer, t.ex. namngivna rebellgrupper, 

en milis eller en statlig styrka. Undantag är ”oidentifierade väpnade grupper” 

och generiska kategorier som inkluderar upprorsmakare, demonstranter och 

civila. Händelserna inträffar vid specifika och namngivna platser (identifierade 

genom namn eller geografiska koordinater) och en specifik dag.3 ACLED delar 

in incidenterna i kategorier och underkategorier.4 Migrationsanalys har översatt 

”violence against civilians”, som innefattar sexuellt våld, attacker och 

bortföranden, som ”övrigt våld mot civila”. Detta för att det tydligt ska framgå 

att även andra våldsamma incidenter, såsom exempelvis självmordsbombning 

                                                                 
1 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultines, 2015-12-10, url  
2 ACLED, About ACLED, odaterad, url 
3 ACLED Codebook, odaterad, s. 7, url 
4 ACLED Codebook, odaterad, s. 8, url 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines
https://acleddata.com/about-acled/
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
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och fjärrutlösta explosioner, i de somaliska konflikterna i stor utsträckning 

används mot civila.  

ACLED registrerar endast dödsfall när dess källor explicit har rapporterat 

sådana. ACLED kan inte bekräfta dödsfall och använder inte dödsfall som ett 

kriterium för att registrera en händelse. Om en rapport nämner ”flera”, ”många” 

eller ”några” dödsfall och de exakta antalet är okänt registreras tio. Om 

rapporteringen uppger icke exakta uppgifter om dödsfall - såsom tiotals, 

dussintal eller hundratal - noterar ACLED tio för tiotals, tolv för dussintals, 

hundra för hundratals och hundra för ”massaker”.5 Om det är oklart om några 

dödsfall inträffat, men offer (casualties) nämns i rapporteringen registrerar 

ACLED noll dödsfall. När händelser sker över flera dagar eller vid flera platser 

samtidigt delas det totala antalet dödsfall på varje dag av händelsen.6 ACLED 

beskriver kortfattat vad som hänt för varje incident. Där finns också uppgifter 

om antalet skadade.7 

Migrationsanalys har även inkluderat data från Uppsala Conflict Data Program 

(UCDP). UCDP producerar data som samlas in systematiskt gällande 

organiserat våld, exempelvis inbördeskrig.8 UCDP definierar händelser som en 

incident när väpnat våld använts av en organiserad aktör mot en annan 

organiserad aktör, eller mot civila, och det direkt leder till minst ett dödsfall vid 

en specifik plats och tid. För att en händelse ska anses existera ska minst ett 

dödsfall registreras i någon av uppskattningarna lägsta, högsta eller bästa. 

UCDP försöker skilja ut och inte inkludera orimliga påståenden om dödsfall 

och tenderar att vara mycket konservativa i sina beräkningar av dödsfall. UCDP 

skiljer på tre typer av våld; statligt baserad konflikt, icke-statlig konflikt och 

ensidigt våld. De redovisar dock inte systematiskt närmare vad som skett eller 

på vilket sätt, även om de vid vissa händelser ger en mycket kortfattad 

beskrivning av händelsen, t.ex. sammandrabbning eller improviserad 

sprängladdning. Det går inte att på något sätt utläsa om det funnits personer 

som skadats i samband med händelsen.9  

Angående tillförlitligheten i ACLED:s statistik över antalet rapporterade 

säkerhetsincidenter och dödsoffer, anger ACLED att deras statistik möjligen 

kan ge en underskattad bild av antalet dödsfall. De signalerar att denna form av 

statistik är särskilt sårbar för partisk och inkorrekt rapportering och därför får 

beaktas med stor försiktighet. ACLED betonar även att dödstal, utan ytterligare 

indikatorer, ger en svag grund för bedömning av konflikters karaktär och 

verkan.10 UCDP:s definitioner leder till färre registrerade händelser.   

Migrationsanalys bedömer att datan från de båda databaserna, tillsammans med 

annan information, ger en god indikation om hur säkerhetsläget gestaltar sig i 

respektive geografiskt område. Överlag bedömer Migrationsanalys att datan 

                                                                 
5 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad,url (tillgänglig via betaltjänst)  
6 ACLED Codebook, odaterad, s. 32, url 
7 ACLED Codebook, odaterad, s. 32f, url  
8 UCDP, About UDCP, odaterad, url 
9 UCDP, Candidate Events Dataset Codebook Version 1.1, 2020-01-01, url  
10 ACLED, FAQs: ACLED Fatality Methodology, odaterad, url  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_Codebook_v1_January-2021.pdf
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/about-ucdp/
https://ucdp.uu.se/downloads/candidateged/ucdp-candidate-codebook%201.1.pdf
https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/11/ACLED_FAQs-Fatalities-Methodology_v1_February-2020.pdf
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från ACLED och UCDP, utifrån sina olika definitioner, är samstämmig med 

den information som finns i andra rapporter om läget i landet. 

3. Bakgrund 

Somalia har sedan 1991, när president Siad Barre störtades, präglats av 

inbördeskrig, laglöshet och konflikt av varierande grad. Kampen om politisk 

kontroll och makt över territoriet utspelas mellan en rad olika aktörer, och 

somaliska staten har ständigt utmanats genom strider mellan olika klaner, 

krigsherrar och islamistiska organisationer. Den islamistiska väpnade 

organisationen Al-Shabaab är och har varit den mest framträdande 

konkurrenten till staten.11 Stabiliseringsförsök och installerande av fungerande 

statliga institutioner12 och säkerhetsapparat har varvats med kollapser och 

misslyckanden av desamma. Trots att Somalias regering, med hjälp av 

internationellt stöd, under snart tre årtionden strävat efter uppbyggnad av staten 

Somalia och dess institutioner, saknar man än idag kontroll och inflytande över 

stora delar av landet.13 Mer än 40 olika stater och multilaterala organisationer är 

involverade i stabiliseringsarbetet av landet.14 Kontrollen över landet delas 

mellan Somalias federala regering, övriga delstatsregeringar, olika klaner och 

Al-Shabaab. Inga nationella demokratiska direktval har hittills genomförts och 

landets politik och statsmakt är klanbaserad.15 Somaliland har utropat sin 

självständighet men har dock inte erkänts internationellt.16 

Den politiska kontexten i landet är fragmenterad och splittrad. Den präglas inte 

minst av maktkamper om vem som ska utöva kontroll över territorier, militären 

och naturresurser samt hur själva maktdelegeringen ska gå till.17 En annan 

utmaning är hur sammanslagningen av de framväxande delstaterna och dess 

regionala administrationer ska ske. För närvarande fungerar dessa delstater 

interimistiskt i väntan på ett centraliserat politiskt system i Somalia.18 

Sammansättningen i Somalias parlament, som baseras på den så kallade 4,5-

formeln,19 gynnar framför allt de fyra stora klanerna (darood, dir, hawiye och 

digil-mirifle) på bekostnad av minoritetsgrupperna, vilket också av vissa 

bedöms vara en riskfaktor till fragmentering och ojämlik maktfördelning.20 Det 

finns en överenskommelse, men inte någon lag eller paragraf i konstitutionen, 

som säger att en president från darood eller hawiye måste utse en 
                                                                 
11 Al Jazeera, Somalia; The Forgotten Story, 2016-11-02, url 
12 UNMAS in Somalia, 2018 Annual Report, Explosive Hazard Analysis, odaterad, url 
13 Brookings Institution, Testimony, Developments in Somalia, 2018-11-18, url;Political Geography Now, 
Somalia Control Map & Timeline - December 2021, 2021-12-14, url  
14 African Arguments, After AMISOM: What will it take to secure Somalia?, 2018-10-11, url  
15 Freedom House, Freedom in the World 2020; Somalia Profile, odaterad, url 
16 Council on Foreign Relations, Somaliland: The Horn of Africas’s Breakaway State, 2018-02-01, url 
17 Brookings Institution, Testimony, Developments in Somalia, 2018-11-14, url 
18 House of Commons Library, Briefing paper nr. 7298, Somalia: January 2019 update, 2019-01-17, s. 
11, url 
19 Politisk representation fördelades jämnt mellan de fyra stora klanerna; de marginaliserade 
minoritetsgrupperna får dela den återstående halva andelen. USDOS, Country Report on Human Rights 
Practices: Somalia EXECUTIVE SUMMARY- Somalia, 2020-03-30, url  
20 UNSOM, UN envoy Keating briefs the Security Council on the situation of Somalia, 2018-09-14, url  

https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2016/11/2/somalia-the-forgotten-story
https://unsos.unmissions.org/sites/default/files/unmas_annual_report_2018sml.pdf
https://www.brookings.edu/testimonies/developments-in-somalia/#footnote-12
https://www.polgeonow.com/2021/12/who-controls-somalia-crisis-timeline.html
https://africanarguments.org/2018/10/after-amisom-what-will-it-take-to-secure-somalia/
https://freedomhouse.org/country/somalia/freedom-world/2020
https://www.cfr.org/backgrounder/somaliland-horn-africas-breakaway-state
https://www.brookings.edu/testimonies/developments-in-somalia/
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7298/CBP-7298.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2048104.html
https://unsom.unmissions.org/un-envoy-keating-briefs-security-council-situation-somalia-13-september-2018
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premiärminister från darood eller hawiye. Överenskommelsen är dock brett 

accepterad och ända sedan år 2000 har presidenten kommit från någon av dessa 

klaner och utsett en premiärminister från någon av dem.21 President Mohamed 

Abdullahi Mohamed ”Farmajo” som avgick 15 maj 2022, tillhör 

darood/marehan22, och av honom utsedde premiärminister Mohamed Hussein 

Roble, tillhör hawiye/habr gedir23. Hassan Sheikh Mohamud, som valdes till 

president den 15 maj 2022, tillhör hawiye/abgal24.25  

4. Somalias administrativa indelning 

Somalia är en federal republik, enligt landets preliminära konstitution, och 

uppdelad i de sex delstaterna26 Jubaland, Sydvästra delstaten Somalia27, 

Hirshabelle28, Galmudug, Puntland och Somaliland. Somaliland har utropat sin 

självständighet och ser sig inte som del av den federala republiken. Somalilands 

självständighetsdeklaration har dock inte erkänts internationellt.29 Delstaterna 

bildar tillsammans med den regionala administrationen i Banadir (Banadir 

Regional Administration, BRA) Förbundsrepubliken Somalia.30  

Kartan nedan visar den administrativa indelningen i delstater, vilka i sin tur 

består av mindre regioner.  

 Banadir omfattar Mogadishu.  

 Jubaland: regionerna Nedre Juba, Mellersta Juba och Gedo. 

 Sydvästra staten: regionerna Nedre Shabelle, Bay och Bakool. 

 Hirshabelle: regionerna Hiraan och Mellersta Shabelle. 

 Galmudug: regionerna Galgaduud och Mudug. 

 Puntland: regionerna Nugaal, Bari, Sool och Sanaag. 

 Somaliland: regionerna Togdheer, Woqooyi Galbeed och Awdal, Sool 

och Sanaag.31  

                                                                 
21 Somalia Newsroom, The Rotation Convention: the real scandal of Somalia’s 4.5 power sharing 
system, 2016-01-22, url  
22 Hiiraan Online, Who is who Marehan rival man chosen, 2010-10-17, url 
23 Insititute for Security Studies, Trust deficit keeps Somalia’s leaders at loggerheads, 2021-05-21, url; 
Somali Times, Somalia’s Farmajo has more Hawiye Community supporters than Roble, 2021-12-27, url  
24 Planet Rulers – Current Heads of State & Directors, President of Somalia Hassan Sheikh Mohamud 
Former President of Somalia (since Sept 16, 2012), 2016-05-28, url  
25 Hiiraan Online, Somalia elects Hassan Sheikh Mohamud as new president, 2022-05-16, url 
26 På engelska benämns delstaterna som ”federala medlemsstater” (federal member states, FMS). 
27 South West State of Somalia på engelska och Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 
på somaliska. 
28 Medlemsstaten benämns också Hiraan & Mellersta Shabelle. 
29 Lifos, Migrationsverket, Myndigheter och klansystem i Somalia. Rapport från utredningsresa till 
Nairobi, Kenya samt Mogadishu, Hargeisa och Boosaaso i Somalia i juni 2012, 2012-11-30, s 10, url  
30 Federal Republic of Somalia, Ministry of Planning, Investment and Economic Development, Federal 
Member States (FMS), 2018, url  
31 European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report. Somalia Security 
Situation, december 2017, s. 61, url  

https://somalianewsroom.com/the-rotation-convention-the-real-scandal-of-somalias-4-5-power-sharing-system/
https://www.hiiraan.com/comments2-op-2010-Oct-who_is_who_marehan_rival_man_chosen.aspx
https://issafrica.org/iss-today/trust-deficit-keeps-somalias-leaders-at-loggerheads
https://www.somalitimes.co.uk/somalias-farmajo-has-more-hawiye-community-supporters-than-roble/
https://planetrulers.com/somalia-president/
https://www.hiiraan.com/news4/2022/May/186210/somalia_elects_hassan_sheikh_mohamud_as_new_president.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=29006
http://mop.gov.so/index.php/the-ministry/directorates/planning/federal-member-states-fms/
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-somalia-dec2017lr.pdf
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Dessa arton regioner är också markerade på kartan. 

Såväl Puntland som Galmudug gör anspråk på norra delen av regionen Mudug, 

men området kontrolleras av Puntland.32 Såväl Somaliland som Puntland gör 

anspråk på regionerna Sool och Sanaag. De redovisas i denna rapport under 

rubriken omtvistade områden. 

Den administrativa indelningen överensstämmer inte med den faktiska 

territoriella kontrollen eller inflytandet. Det bör också noteras att det 

gråmarkerade området mellan det lilamarkerade Puntland och det 

orangemarkerade Galmudug ingår i regionen Mudug, men befolkningen är 

främst daroodklaner som också finns i Puntland och området räknas till 

Puntland33 som de facto kontrollerar området34. Däremot är frågan om den 

administrativa tillhörigheten för den gråmarkerade norra delen av regionen 

Mudug ännu inte löst.35 Det gråmarkerade området mellan Puntland och 

Somaliland är omtvistat och båda gör anspråk på territoriet.36  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultines, 2015-12-10, url  
33 Mosley, Jason, Chatham House, Somalia’s Federal Future Layered Agendas, Risks and 
Opportunities, 2015-09-01, s. 14, url 
34 Political Geography Now, Somalia Control Map & Timeline – December 2021, 2021-12-14, url 
35 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultines, 2015-12-10, url 
36 International Crisis Group, Averting War in Northern Somalia: CrISS Group Briefing Paper, 2018-06- 
27, s. 1, url  

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150902SomaliaFederalFutureMosley.pdf
https://www.polgeonow.com/2021/12/who-controls-somalia-crisis-timeline.html
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b141-averting-war-in-northern-somalia.pdf
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4.1.1.1 Karta administrativ indelning av Somalia 

 

5. Befolkning 

Somalia har en ung befolkning. Enligt World Factbook är ca 63 procent av 

befolkningen 24 år eller yngre. Endast ca 7 procent är 65 år eller äldre.37  

Fattigdomen är utbredd och sju av tio somalier har mindre än 1,9 USD om 

dagen att leva på.38 Utbildningsnivån är låg. Läskunnigheten är ca 40 procent 

och endast 32 procent av barnen börjar skolan, många slutar sedan i förtid39. 

                                                                 
37 The World Factbook, Somalia People and Society, 2022-03-17, url  
38 World Food Programme, WFP Somalia Country Brief March 2022, 2022-03-01, url  
39 World Food Programme, WFP Somalia Country Brief March 2022, odaterad, url  

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/#people-and-society
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138783/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138783/download/
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Läskunnigheten är än lägre bland nomader (12 procent) och befolkning på 

landsbygden (27 procent). Bland unga somalier (15-19 år) ökar dock 

läskunnigheten och når upp till 52 procent.40   

Migrationsanalys noterar att uppskattningarna över befolkningsmängden de 

senaste två åren varierar mellan 11,8 miljoner och 16,7 miljoner invånare. Att 

uppskatta hur många som bor i Somalia kompliceras av en rad faktorer. Det har 

inte genomförts någon officiell folkräkning sedan många decennier och en stor 

andel av befolkningen är nomader som regelbundet förflyttar sig. Därtill spelar 

myndigheternas avsaknad av kontroll över delar av landet in, liksom alla år av 

krig och flyktingrörelser.41 Med tanke på utmaningarna ska de uppskattningar 

som finns beaktas med stor försiktighet.  

Migrationsanalys konstaterar att hela det somaliska samhället genomsyras av 

det traditionella klansystemet, det kollektiva tankemönster som följer med det 

och den somaliska sedvanerätten xeer som traditionellt används inom 

klansystemet.42 Somalierna tillhör någon av de fem stora klanerna eller någon 

av de etniska, religiösa eller yrkesgrupper som bildar minoritetsgrupper. Vissa 

klaner och klanlinjer är mäktiga medan andra är svaga, och minoritetsgrupperna 

är ofta marginaliserade.43 Det har också betydelse om man befinner sig på sin 

klans territorium eller inte för vilket skydd man har. 44  De somaliska klanerna 

har utöver sin koppling till identitet såväl territoriella som politiska och militära 

konnotationer. Klaner konkurrerar ofta med varandra och med andra aktörer om 

politiska, ekonomiska och territoriella frågor.45   

Migrationsanalys konstaterar att tillhörighet inom klansystemet är en mycket 

viktig aspekt för individen men också för samhället som sådant. För 

information om klansystemet hänvisar vi till annan rapportering om just 

klansystemet.46  

                                                                 
40 Unicef, Unicef Somalia Education Startegy Note 2018 – 2020, odaterad, s. 1, url  
41 Home Office, Country Policy and Information Note Somalia Country Background Note Somalia, 
december 2019, s.7, url; World Population Review, Somalia, url; Federal Republic of Somalia, 
Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url; UNPFA, World Population Dashboard 
(Somalia), odaterad, url; The World Factbook, Somalia People and Society, 2022-03-17, url; 
42 Migrationsverket, Lifos, Lifosrapport: Somalia – Rätts och säkerhetssektorn (version 1.0), 2019-07-01, 
s. 11ff, 14, url 
43 EASO, EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Actors, 2021-07-01, s. 45f, url   
44 EASO, EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Actors, 2021-07-01, s. 47, url 
45 European Asylum Support Office. EASO, EASO Country of Origin Information Report: Somalia. 
Actors, 2021-07-01, s. 20, url 
46 Förslag på inledande läsning gällande klansystemet: Landinfo, Tematnotat Somalia: Klan og identitet, 
2015-10-01, url; Landinfo, Somalia: Lavstatusgrupper, 2016-12-12, url; Migrationsverket, Lifos, 
Lifosrapport: Somalia: Kvinnors positition i klansystemet (v 1.0), 2018-04-27, url; Oxfam Novib, The 
predicament of the Oday – The role of traditional structures in security, rights, law and development in 
Somalia, 2066-11-01, url; Migrationsverket, Lifos, Lifosrapport. Somalia – Rätts- och säkerhetssektorn 
(version 1.0), 2019-07-04, url; Schweiz Staatssekretariat für Migration. SEM, fd BFM, Somali clan 
families (according to Lewis 1995), 2015-01-01, url . 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2053023/Somalia+4.+Education.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2042590/Somalia_-_background_note_-_CPIN_-_v1.0__GOV.UK_.pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/somalia-population
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://www.unfpa.org/data/world-population/SO
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/#people-and-society
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/190704400%20(4).pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45678
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45678
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45678
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35800
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38667
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41295
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=17557
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37520
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33912
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6. Säkerhetssituationen i ett 
övergripande perspektiv 

6.1 Aktörer 

Säkerheten i Somalia ombesörjs av en rad olika aktörer. På nationella nivå har 

den Mogadishubaserade federala regeringen (Somali Federal Government, 

SFG) bland annat Somalias nationella armé (Somali National Army, SNAF), 

Somali Police Force (Somali Police Force, SPF) och säkerhetstjänsten 

(National Intelligence and Security Agency, NISA).47 På delstatsnivå 

förekommer lokala säkerhetsstyrkor, som kan variera mellan delstaterna. 

Delstatsnivån har tydligare territoriell förankring och tydligare koppling till 

klan.48  

SNAF brottas, trots att flera internationella aktörer bidrar med 

utbildningsinsatser, med icke utbildade och okvalificerade enheter. De saknar 

utrustning, tunga vapen och operationell kapacitet. Soldaternas låga löner 

betalas inte alltid ut och det finns en utbredd korruption. SNAF har bildats 

genom klanbaserad rekrytering och liknar mer ett konglomerat av miliser än en 

enad armé. Det finns en lojalitetskonflikt för soldaterna mellan SNAF och sin 

klan.49 

Den politiska splittringen avspeglas också inom SNAF. Oppositionen för 

befälet över en större del av de ursprungliga hawiye-brigaderna inom SNAF i 

och i närheten av Mogadishu. I regionen Mellersta Shabelle kan oppositionens 

Sheikh Sharif lita på lojaliteten från brigad 3 och 4. Därutöver kan antas att 

hälften av soldaterna i brigad 6 och 7 i Nedre Shabelle samt delar av brigad 1 i 

Mogadishu skulle följa oppositionens order.50 Det rapporteras dock att brigad 

77 i SNAF, som är vaktstyrkan i presidentpalatset Villa Somalia, fortsatt är 

relativt lojala mot idén om en somalisk stat snarare än mot presidenten som 

person.51  

Danab Infantry Brigade och Gorgor Brigades är två specialstyrkor inom SNAF. 

Danab är utbildad och utrustad av USA som också agerar mentor till styrkan, 

som i stort hålls separerad från övriga SNAF. Danab anses vara den enda 

multiklanbaserade och meritokratiska enheten i SNAF, och också den enda 

enhet som kan genomföra ihållande offensiva operationer. I september 2020 

hade Danab 945 soldater. Gorgor är en somalisk kommandostyrka som utbildas 

med stöd av Turkiet med ca 2 500 soldater. Det hävdas att Gorgor har använts 

                                                                 
47 Global Observatory, Somalia’s Security Challenges Complicate Transfer of Responsibility to 
Government, 2019-03-11, url  
48 EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Actors, 2021-07-01, s. 18, url  
49 EASO, Somalia Actors, 2021-07-01,s. 37f, url  
50 Daily Sabah, Rethinking electoral process in Somalia, 2022-01-07, url  
51 Global Centre for the Responsibility to Protect, Somalia, 2022-04-05, url  

https://theglobalobservatory.org/2019/03/somalia-security-challenges-complicate-transfer-government/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45678
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_07_EASO_COI_Report_Somalia_Actors.pdf
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/rethinking-electoral-process-in-somalia
https://www.globalr2p.org/countries/somalia/
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av president Farmajo och hans administrations för att stödja deras politiska 

manöverutrymme.52 

NISA uppskattas ha betydligt färre personal än de uppgivna 3 200. NISA är 

uppdelat i en underrättelsesektion och en säkerhetssektion. 

Underrättelsesektionen leds av en före detta chef i Al-Shabaabs 

underrättelseverksamhet Amniyat. Säkerhetssektionen utför genom sina 

specialstyrkor de flesta av NISA:s operationer mot Al-Shabaab. NISA har 

närvaro i regionen Banadir/Mogadishu, Sydvästra staten, Hirshabelle och 

Galmudug. Infiltration från Al-Shabaab är ett problem för NISA, som är 

beroende av internationella givare som lägger sig i dess verksamhet, lider av 

intern splittring i flera olika dimensioner samt av politisering då NISA använts 

inte bara mot Al-Shabaab utan också mot oppositionen. NISA har också ägnat 

sig åt utomrättslig aktivitet.53 

SPF ska enligt den provisoriska konstitutionen ha en civil ledning och ansvara 

för brottsbekämpning och intern ordning.54 I praktiken är det på många platser 

dock SNAF och AMISOM (nu ATMIS) som står för den interna ordningen.55 

SPF tillhandahåller polistjänster i Mogadishu, regionen Banadir, men har låg 

närvaro i Hirshabelle, Galmudug, Sydvästra staten och Jubaland. SPF består av 

bland annat Darwish, Brimad-styrkorna, Haramcad-styrkorna (också kända som 

Cheetah Forces), Rapid Response Team, Explosive Ordnance Disposal Unit, 

Tax Protection Unit, Diplomat Guards, Criminal Investigation Department 

(CID) och Somali Coast Guard.  Darwish är en paramilitär enhet som ska 

skiljas från den statliga icke-officiella Darwish. Meningen är att de ska 

förläggas i nyligen från Al-Shabaab befriade områden. Haramcad-styrkorna 

utbildas och finansieras av Turkiet och sägs användas politiskt av president 

Farmajo. Vissa delstater är ovilliga att lämna över eller upplösa de statliga 

Darwishstyrkorna som är under deras kontroll. De benämner dem i stället 

specialpolis, vilket möjliggör för dem att behålla kontrollen över dem och 

skydda sig mot Mogadishus försök att centralisera makten. Lönerna för dessa 

polisstyrkor, darwish och specialpoliser, betalas vare sig av federala regeringen 

eller av internationella givare.56 

Regeringssidan har stöd av African Union Mission in Somalia (AMISOM), 

som från den 1 april 2022 transformerats till African Union Transition Mission 

in Somalia (ATMIS).57 ATMIS mandat sträcker sig till 31 december 202458 och 

kan sammanfattas med att de ska bekämpa Al-Shabaab och andra 

terroristgrupper, utveckla kapaciteten hos somaliska säkerhetsstyrkor, bringa 

                                                                 
52 EASO, Somalia Actors, 2021-07-01,s. 38, url  
53 EASO, Somalia Actors, 2021-07-01,s. 39 f, url  
54 UNSOM & OHCHR, Protection of Civilians Report, Building the Foundation for Peace, Security and 
Human Rights in Somalia, 1 Januari 2017 – 31 December 2019, 2020-01-01, s. 20, url  
55 USDOS, Somalia 2020 Human Rights Report, 2021-03-31, s. 1, url  
56 EASO, Somalia Actors, 2021-07-01,s. 41f,url  
57 Sperber, Amanda, Foreign Policy, Somalia is a Country Without an Army, 2019-08-07, url; Africa 
Union, African Union Mission in Somalia (AMISOM) transitions to African Union Transition Mission in 
Somalia (ATMIS), 2022-04-05, url; EASO,EASO Country of Origin Information Report: Somalia. Actors, 
2021-07-01, url 
58 African Union, Communique Rev. 1 PSC/PR/COMM. 1068(2022),2022-03-08, url; Africa Union, 
African Union Mission in Somalia (AMISOM) transitions to African Union Transition Mission in Somalia 
(ATMIS), 2022-04-05, url  

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_07_EASO_COI_Report_Somalia_Actors.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_07_EASO_COI_Report_Somalia_Actors.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/SO/UNSOM_protection_of_civilians_2020.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_07_EASO_COI_Report_Somalia_Actors.pdf
https://foreignpolicy.com/2018/08/07/somalia-is-a-country-without-an-army-al-shabab-terrorism-horn-africa-amisom/
http://peaceau.org/en/article/press-release-african-union-mission-in-somalia-amisom-transitions-to-african-union-transition-mission-in-somalia-atmis
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45678
https://amisom-au.org/2022/03/communique-of-the-1068th-meeting-of-the-au-peace-and-security-council-on-somalia/
http://peaceau.org/en/article/press-release-african-union-mission-in-somalia-amisom-transitions-to-african-union-transition-mission-in-somalia-atmis
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säkerhet till befolkningscentrum och tillgängliggöra stora vägar för transporter, 

stödja arbetet med fred och försoning samt hjälpa till att utveckla Somalias 

administrativa kapacitet.59 ATMIS har drygt 18 500 soldater fram till årsskiftet 

2022/2023 då en neddragning av styrkan ska påbörjas, dock med den rådande 

säkerhetssituationen i åtanke.60 Tanken är att ATMIS successivt ska överlämna 

säkerhetsansvaret till somaliska styrkor.61   

Det huvudsakliga målet för United States Africa Commands (AFRICOM) 

kontraterroristoperationer i östra Afrikas är att förhindra att 

terroristorganisationer kan hota USA:s territorium, amerikanska medborgare, 

internationella allierade eller destabilisera regionen. Mer konkret att avbryta, 

förgöra och hindra Al-Shabaab och Islamiska staten i Somalia att vinna kriget.62 

USA har genom AFRICOM haft trupper i Somalia för att bekämpa Al-

Shabaab, men de drogs ut ur landet just innan president Trump avgick i januari 

202163. Trupperna förflyttades då till Djibouti och Kenya. Sedan president 

Biden tillträtt har USA genomfört ett i jämförelse fåtal antal flygbombningar. 

Under fyra år före Bidens tillträde genomfördes 203 flygbombningar, jämfört 

med fem som genomförts under hans första tretton månader vid makten.64 Den 

16 maj 2022 beslutar president Biden att åter förlägga trupp i Somalia. Det rör 

sig om en specialstyrka med hundratals soldater. President Biden har också 

godkänt riktade operationer mot ett dussintal misstänkta Al-Shabaab-ledare.65 

European Union Training Mission (EUTM) bidrar med utbildning och 

strategisk rådgivning för att möjliggöra för den somaliska administrationen att 

gradvis ta över ansvaret för säkerheten i landet. EUTM samarbetar med andra 

internationella aktörer, främst AMISOM/ATMIS, AFRICOM och Tangham 

(Storbritanniens styrkor i Somalia för att bekämpa islamistisk extremism och 

bidra till återuppbyggnad av säkerheten66).67 

Xarakada Mujaahidiinta al-Shabaabis (i denna rapport Al-Shabaab) mål är att 

etablera en islamisk stat i Somalia och organisationen enas av idén att vara 

motståndare till den västerländskt stödda somaliska regeringen68, vilket även 

gäller för den betydligt mindre organisationen Abna ul-Calipha Islamic State in 

Somalia69 (härefter Islamiska staten i Somalia eller ISS). ISS grundades av 

                                                                 
59 OCHA Services, Communique of the 1068th meeting of the PSC held on 8 March 2022, on the 
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avhoppare från Al-Shabaab och har svurit trohet till Islamiska staten (IS) förre 

ledare Abu Bakr al-Baghdadi. 70  

Al-Shabaab, som uppskattas ha mellan 5 000 och 10 000 stridande71, har svurit 

trohet till Al-Qaida72 och anses av USA vara Al-Qaidas mest kraftfulla gren i 

världen73.  Al-Shabaab har en militär del, Jabahaat, som består av sex 

huvudsakliga arméer (Jaysh), två specialenheter, en förstärkningsenhet och en 

specialbataljon. Jaysh finns i Jubaregionerna, Gedo, Bay och Bakool, Nedre 

Shabelle och Banadir, Mellersta Shabelle, Hiraan och Galgaduud samt Mudug. 

Specialenheterna är Galgala Jaysh och Kenya Jaysh.74 Al-Shabaabs 

underrättelsetjänst Amniyat är strukturerad som en institutionell enhet. 

Amniyats roll är underrättelseverksamhet och kontraspionage. De har en 

speciell paramilitär styrka som utför mord.75 Al-Shabaab har upprättat ett eget 

rättssystem med domstolar.76 Vidare skipar Amniyat rättvisa utanför Al-

Shabaabs rättssystem, vilket bland annat inkluderar avrättningar utan 

föregående rättegångar. Amniyat är också ansvarigt för daawa, som är Al-

Shabaabs ideologiska och missionerande uppdrag.77 

ISS har närvaro i Puntland, främst i distrikten Qandala, Caluula, Iskhushuban, 

Boosaasso, Qardho och Bandarbeyla i regionen Bari. ISS uppges även ha ett 

nätverk i Puntlands styrande strukturer, särskilt i Gaalkacyo och Boosaasso och 

söder om hamnstaden Qandala. De har en viss närvaro i Mogadishu och även 

en viss närvaro i Somaliland, i det senare fallet kopplat till människohandel.78 

Ahlu Sunna Wal Jamaa (ASWJ) bildades för att skydda sufi-muslimer, som en 

reaktion mot radikala islamistiska ideologier som med våld motsatte sig 

sufismen.79 ASWJ består av klanerna hawiye/ayr, dir och darood/marehan80, 

och leds av Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassan81. Gruppen har sedan 2017 

varit en del av regionadministrationen i delstaten Galmudug.82 Från andra 

halvåret 2021 finns det dock trots detta uppgifter om väpnade 

sammandrabbningar mellan ASWJ och Galmudugs styrkor i distriktet 

Dhuusamarreeb i regionen Galgaduud samt i Matabaan i nordvästra delen av 

regionen Hiiran, men även mellan ASWJ och Al-Shabaab.83 Polisen i 
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Galmudug har i maj 2022 gått ut med en efterlysning av 36 medlemmar i 

ASWJ.84  

En klanmilis är en väpnad grupp baserad på klanlinje, ett resultat av att flera 

individers intressen som rör klan sammanstrålar och tillvägagångssättet kan 

vara våld. Det är en fraktal organisation. Klanmiliser har alltid existerat inom 

klansystemet. Med kolonisationen och västlandets försök att införa en stat 

formerades väpnade grupper utefter klanlinjer. Den strukturen finns fortsatt 

kvar i det nuvarande somaliska samhället.85  

6.2 Aktörernas tillvägagångssätt 

Migrationsanalys konstaterar att Al-Shabaab är involverad i väpnade 

sammandrabbningar, utför olika typer av bombattentat, riktade mord samt 

avrättningar och tvångsrekryterar. Dess underrättelsetjänst infiltrerar den 

somaliska staten. 

En stor utmaning för aktörer på den somaliska regeringens sida i konflikten är 

att de utsätts för infiltration av Al-Shabaab eller dess sympatisörer86, vilket i sin 

tur leder till försämrad säkerhet. Ibland förekommer det även att det inom en 

och samma familj kan finnas medlemmar i både somaliska armén och Al-

Shabaab.87  

Al-Shabaab har förmågan att genomföra högprofilerade attacker. Exempelvis 

har man vid flera tillfällen sedan 2009, senast 23 mars 2022, attackerat 

flygplatsen (Aden Adde Airport) i Mogadishu där även AMISOM och 

utländska diplomater befinner sig. I attacken i mars 2022 attackerades ”Marine 

Gate” till flygplatsen, det förekom skottlossning på flygplatsens östra sida och 

minst sju personer dödades.88 Vidare dödades samma dag dussintals i 

Beledweyne, det finns uppgifter om 48 döda och 108 skadade, när Al-Shabaab 

utförde en självmordsattack mot den lokala administrationens högkvarter. 

Attacken fortsatte med att en lastbil med sprängämnen kördes in i den 

folksamling som kommit för att hjälpa skadade under den första attacken. I 

attacken i Beledweyne dödades bland andra en parlamentsledamot.89 

Ytterligare ett exempel är den 22 april 2022 då en restaurang vid Lido Beach i 

Mogadishu attackerades och sex civila dödades och ytterligare sju skadades i 

sprängningen. Attacken inleddes med att en självmordsbombare sprängde sig, 

för att följas upp med skyttar. Al-Shabaab tog på sig ansvaret för dådet och 

meddelade att tjänstemän inom säkerhetssektorn och politiker i regeringen var 

måltavlor, specifikt chefen för polisstyrkorna. Attacken vid Lido Beach var den 

tolfte i raden av lyckade attacker för Al-Shabaab under 2022, varav de flesta 
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genomförts i huvudstaden.90 Utöver högprofilerade attacker utför Al-Shabaab 

också attacker med improviserade sprängämnen och riktade mord.91 

Förutom dödliga attacker har Al-Shabaab utsatt befolkningen som bor i de av 

dem kontrollerade områden för hårdför behandling. Bland annat pågår 

tvångsrekrytering av barn och avrättningar av individer som Al-Shabaab 

anklagat för att ha arbetat eller spionerat för regeringen och utländska styrkor.92 

Ett vanligt förekommande scenario har varit att Al-Shabaab, bara inom några 

timmar eller dagar, tagit över områden som regeringen dragit sig tillbaka från. 

När de tagit över ett område har vedergällningsmord ofta förekommit. Även 

regeringssidan har i vedergällningssyfte dödat personer i byar och städer som 

de återtagit kontroll över, bland annat i staden Marka och delstaten 

Galmudug.93 

Det militära trycket gentemot Al-Shabaab har varit intensivt under lång tid och 

de har sedan 2011 drabbats av flera militära motgångar, bland annat till följd av 

intensiva flygattacker. Trots detta kvarstår organisationen enligt International 

Crisis Group som en robust och motståndskraftig organisation.94I rapport till 

FN:s säkerhetsråd i juli 2019 uppskattades Al-Shabaab kontrollera ungefär 20 

procent av Somalia.95 Under 2020 förblev territoriet som Al-Shabaab 

kontrollerar i centrala och södra Somalia någorlunda oförändrat mot 2019.96  

Det rapporteras att Al-Shabaab i början av 2022 ökade sin territoriella kontroll i 

regionerna Mellersta Shabelle och Galguduud.97 De har också intensifierat sina 

attacker mot vallokaler och tjänstemän.98 

En återkomst på konfliktscenen av för ISS ska ses i kontext av att Islamiska 

staten ökar sin regionala närvaro i Östafrika genom spridning av finansiering, 

utrustning och överföring av terrortaktik. Det finns indikationer på att ISS 

genomfört två attacker med improviserade sprängladdningar, dels i november 

2021 och dels i januari 2022.99 ISS har varit inblandade i väpnade 

sammandrabbningar med Al-Shabaab och SNAF, men även utfört sprängdåd 

mot polisen och mot civila. De är främst aktiva i regionen Bari och i 

Mogadishu.100 

Regeringssidans militära styrkor, SNAF och regionala styrkor, är främst 

inblandade i väpnade sammandrabbningar, oftast med Al-Shabaab. Det 
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förekommer också att regeringssidans militära styrkor attackerar civila, och att 

civila då skadas eller dödas. Det kan röra sig om att skjuta i en trafikstockning, 

att skjuta in i en annan pågående konflikt eller utan synbar förklaring skjuta 

civila.101  

AMISOM genomförde flygattacker, granatattacker och bakhåll mot Al-

Shabaab, men även mot nomader. Det förekommer att även civila skadas eller 

dödas i AMISOMs operationer.102 Det har förekommit att AMISOMs soldater 

har begått övergrepp mot civila. Exempelvis dömdes i november 2021 fem 

ugandiska AMISOM-soldater för att i augusti samma år ha dödat fem civila 

personer.103 

Klanmiliser är inblandade i väpnade sammandrabbningar med andra 

klanmiliser, Al-Shabaab eller någon av regeringssidans styrkor. Klanmiliser 

utför också klanhämnd, en del av sedvanerätten xeer104. När klanmiliser strider 

mot varandra handlar motivet ofta om betesmarker och vattenhål. Det 

förekommer att civila drabbas i de väpnade sammandrabbningarna. Klanhämnd 

drabbar i stort sett civila.105 Migrationsanalys har, när det av källorna varit 

möjligt att utläsa, utgått från att den som inte ingått i stridande klanmilis vid det 

aktuella tillfället varit civil. 

6.3 Konfliktlinjer 

I Somalia finns många lager av konflikter och många olika 

konfliktkonstellationer. Dessa konflikter utvecklas samtidigt och är 

sammanflätade.106 Nedan följer en presentation av de viktigaste 

konfliktlinjerna. 

En konfliktlinje finns mellan den i Mogadishu baserade federala regeringen 

(SFG) och delstaterna.107 Här har konflikten med Somaliland en särskild 

infallsvinkel, då den federala regeringen ser Somaliland som en delstat medan 

Somaliland har utropat sin självständighet, utan att bli internationellt erkänt.108  

Även konflikten mellan Puntland och Somaliland förtjänar att lyftas fram. 

Somaliland har utropat sitt territorium efter koloniala gränser och Puntland med 

grund i var daroodklanerna i norra Somalia bor. De bådas territorier överlappar 

således varandra.109 Vanligen är den federala statens kontroll över territoriet 

omtvistad och sällan likartad över landet. Här påverkar intern politisk 

instabilitet, avsaknad av konsensus över valkretsar, klanrivalitet, mark- och 
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vattentvister och militär inblandning från såväl utländska styrkor som 

federala.110  

En annan konfliktlinje finns i klandimensionen. Grunden till detta finns i att det 

somaliska samhället genomsyras av klansystemet och rasdiskriminering.111 

Konflikter finns mellan och inom klaner, mellan klaner och andra aktörer 

såsom den federala regeringen eller delstaternas administrationer, och kan ha 

sin grund i politisk eller territoriell kontroll men också i konkurrens om 

resurser.112  

Ytterligare en annan konfliktlinje är mellan Al-Shabaab och de som är 

motståndare till Al-Shabaab.113 Det finns också en konflikt mellan Al-Shabaab 

och ISS.114 Därutöver finns en konflikt mellan ASWJ och 

delstatsadministrationen i Galmudug samt med Al-Shabaab.115 

Utöver detta finns en dimension med utländska aktörer med intressen i 

området. Kenya ser delstaten Jubaland som en säkerhetspartner116, medan 

Etiopien blandar sig i utvecklingen i bland annat Sydvästra delstaten117, 

regionen Gedo118 och den federala regeringens förehavanden119. Den federala 

regeringen har också från 2020 stärkt sina relationer till Eritrea.120 Både 

Förenade arabemiraten och Qatar förser aktörer i Somalia med vapen eller 

militär utbildning, konkurrerar om kontrakt för att få sköta hamnar eller 

exploatera naturresurser och utövar politiska påtryckningar.121 Saudiarabien och 

Förenade arabemiraten betraktar den somaliska kusten som sin västra flank 

säkerhetsmässigt, medan bland andra Turkiet och Qatar investerar i olika 

projekt i Somalia.122 Det leder till att den federala regeringen har band till 

Turkiet och Qatar123, medan Puntland och Somaliland stöds av Förenade 

arabemiraten124.  
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6.4 Konfliktens intensitet och påverkan på civila 

Al-Shabaab fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot fred, säkerhet och 

stabilitet i Somalia. Under 2021 rapporterade FN:s säkerhetsråd att det i 

genomsnitt noterades 265 incidenter per månad, av vilka de flesta utfördes av 

Al-Shabaab. Det utgör en ökning med 17 procent i Al-Shabaabsb aktivitet 

jämfört med 2020.125 För perioden 1 augusti 2021 till 31 januari 2022 har Al-

Shabaab genomfört framförallt ”hit-and-run-attacker” och improviserade 

sprängladdningar mot somaliska säkerhetsstyrkor och AMISOM. Al-Shabaab 

utför också riktade mord. Regionerna Mellersta Shabelle, Nedre Shabelle och 

Banadir har i störst omfattning drabbats av Al-Shabaabs attacker.126 UNSOM 

rapporterar att Al-Shabaab fortsatt utgör det största säkerhetshotet i Somalia 

med ett oförändrat modus operandi. Regionen Banadir och Sydvästra staten är 

fokus för deras attacker, men den senaste tiden innan mars 2022 har dess 

operationer intensifierats även i delstaterna Hirshabelle och Galmudug.127 

Data från ACLED visar på totalt 2 031 incidenter i Somalia under tidsperioden 

1 juli 2021 till 31 mars 2022. Av dessa rörde 1 250 stridigheter, 386 

explosioner/fjärrutlöst våld, 57 protester, 10 upplopp, 70 strategiska 

utvecklingar128 och 258 fall av övrigt våld mot civila. Av dessa incidenter har 

791 lett till totalt 2 623 dödsoffer.129 ACLED redovisar två aktörer och aktörer 

som är associerade med dessa. De redovisar inte tydligt vad som avgör om en 

part registreras som aktör 1 respektive aktör 2. Sammanställningen i den här 

rapporten bygger på en sammanräkning av incidenter aktören varit inblandad i, 

oavsett om man registrerats som aktör 1 eller aktör 2. Al-Shabaab är den aktör 

som i särklass är inblandad i flest incidenter. Al-Shabaab är i ACLED:s statistik 

registrerad som aktör 1 i 70 procent av incidenterna och som aktör 2 i 8 

procent. Olika nationella och regionala militära och polisiära styrkor är 

registrerade som aktör 1 i 14 procent av incidenterna, och som aktör 2 i 51 

procent. Internationella styrkor130 och andra länders styrkor131 är endast i 1 

procent av fallen registrerade som aktör 1, och i 17 procent som aktör 2.132 

Trettiosex olika klanmiliser är registrerade som aktör 1 i 6 procent av 

incidenterna och tjugotvå olika klanmiliser är registrerade som aktör 2 i drygt 1 

procent av incidenterna.133 

UNSOM rapporterar att under 2020 dödades eller skadades 501 civila av 

improviserade sprängladdningar eller från krig kvarvarande explosiva föremål. 
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Under 2021 steg antalet civila som dödats eller skadats till 669.134 UNSOM 

rapporterar att under perioden november 2020 till sent i juli 2021 har minst 441 

civila dödats och 458 skadats. De flesta har dödats i Al-Shabaabs attacker med 

improviserade sprängladdningar, självmordsbombare och granatbeskjutning 

men även i mord.135 Efter 25 april 2021, dagen då parlamentet förlängde 

presidentperioden, har konfrontationer mellan olika politiska grupperingar i 

Mogadishu lett till att mellan 60 000 och 100 000 personer tvingats lämna sina 

hem.136 Federala och regionala militärdomstolar har såväl utdömt och verkställt 

dödsstraff. Puntland har avrättat 21 personer som dömts för medlemskap i Al-

Shabaab och för att de då dödat människor. Al-Shabaab i sin tur har dödat 

dussintals individer som de anklagar för att arbeta för eller spionera för 

regeringssidan.137 Barnen i Somalia fortsätter att vara hårt ansatta av den 

pågående konflikten och osäkerheten. Alla parter i konflikten har begått 

allvarliga övergrepp mot barn, såsom dödande, lemlästande, rekrytering och 

användande av barnsoldater och attacker mot skolor.138 Federala och regionala 

säkerhetsstyrkor har arresterat barn, vanligen för misstanke om kopplingar till 

väpnade grupper.139 

Även om ISS är ett mindre säkerhetshot jämfört med klankonflikterna och Al-

Shabaabs krigföring, utgör de ändå en aktör som har potential att bli ett 

nationellt säkerhetshot.140 I ACLED:s databas framgår att ISS utförde ett fåtal 

attacker i Somalia under 2020, ca 10 med ungefär lika många dödsfall. De 

flesta attackerna skedde i Puntland och ett fåtal i Mogadishu. 141 ISS har under 

2019 och 2020 attackerats vid flertalet tillfällen. Mellan mars 2019 och slutet 

av 2020 attackerades ISS 16 gånger och ca 75 personer dödades i dessa attacker 

enligt ACLEDs data. Främst rör det sig om drönarattacker men också 

stridigheter mellan ISS och USA:s trupper eller trupper från Puntland.142 Under 

perioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 har ISS genomfört tio attentat, varav fem 

enligt ACLED har resulterat i totalt sju dödsfall. Två attacker har skett i 

Qandala i regionen Bari, och resterande i Mogadishu. De har använt 

sprängmedel mot en bensinmack, privata fordon och ett café där en 

borgmästare dödades i attacken, men våldet har främst riktats mot polisen.143 

Under 2020 utförde USA 72 flyganfall i Somalia. Mot bakgrund av ett beslut 

av president Trump genomfördes betydligt färre under 2021.144 I juli 2021 

utförde USA det första flyganfallet mot Al-Shabaab i Somalia sedan president 

Joe Biden tillträdde i januari samma år.145 Det finns uppgifter om att USA 

under 2021 genomförde totalt 10 flyganfall.146 Migrationsanalys har dock 
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endast kunna verifiera fem i tillgängliga övriga källor. Den 12 mars 2022 

genomfördes ett flyganfall i närheten av Wabho i regionen Galguduud i 

februari 2022, som dödade 200 stridande.147 Enligt ACLED har Kenya 

genomfört nio flyganfall., varav ett i samarbete med AMISOM, under 

tidsperioden 14 juli 2021 till 11 januari 2022. ACLED rapporterar dödsfall vid 

ett av dessa flyganfall.148 SNAF och AMISOM har under offensiver mot Al-

Shabaab själva begått övergrepp mot civila, såsom våldtäkter, godtyckliga 

arresteringar och andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Flygattacker, 

som genomförs av USA, kenyansk trupp eller kenyansk trupp inom AMISOM, 

har också lett till civila offer.149 

Human Rights Watch skriver att samtliga i konflikten har begått brott mot 

internationell humanitär lag, några som uppgår till krigsbrott.150 Al-Shabaab 

uppges rutinmässigt bryta mot internationell lag genom att tortera 

frihetsberövade, attackera sjukhus och skolor, rikta attacker mot civila, 

rekrytera barnsoldater, våldta och begå sexuella övergrepp samt att använda 

civila som mänskliga sköldar.151  

6.5 Valprocessen 

6.5.1 Valprocessen 2020 - 2022 

Mandatet för ledamöterna i Somalias parlament löpte ut 27 december 2020. 

Valprocessen, som skulle innebära indirekta val, skulle ha inletts 1 november 

2020. Ledamöterna i underhuset utses av klanbaserade elektorskollegier, medan 

överhusets ledamöter ska väljas av delstatsadministrationerna.152 Presidentens 

mandatperiod löpte ut 8 februari 2021. Valen sköts vid upprepade tillfällen 

återigen upp.153 Den 16 april 2022 svors ett nytt parlament in. Till underhuset 

saknas då fortfarande ledamöter till ett tjugotal platser, men till överhuset är 

valen klara sedan november 2021. Det nya parlamentet utser landets 

president154 och den15 maj 2022 valdes Hassan Sheikh Mohamud.155 

6.5.2 Valprocessens inverkan på våldet 

Året 2021 och början av 2022 har präglats av politiska spänningar, tvister och 

av politiskt motiverat våld.156 Det handlar bland annat om motsättningar inom 

regeringssidan, till exempel mellan president Farmajo och premiärminister 

Roble, och mellan oppositionen och regeringen. 157 I juni 2021 försvann Ikran 

Tahlil, som arbetade för NISA. Försvinnandet har fått implikationer inom 
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regeringssidan och även i konflikten med Al-Shabaab.158 I september 2021 

fråntog president Farmajo premiärminister Robles befogenheter, bland annat 

rätten att utse och avskeda regeringstjänstemän.159 Den 27 december 2021 

stängde presidenten av premiärministern, som dock fortsatte att verka. 

Premiärministern kallade Farmajo den”före detta presidenten” och anklagade 

honom för att iscensätta en statskupp.160 Svaga politiska institutioner, 

oupphörliga strider bland toppolitikerna och klanpolitik präglar situationen.161 

Migrationsanalys konstaterar att SNAF är splittrad, och delar av SNAF har 

lojalitet mot sittande president medan andra delar är lojala med oppositionen. 

Den nuvarande regeringssidan har använt parallella militära styrkor, såsom 

USA-stödda Danab, 14 oktober-brigaden och turkiskt sponsrade Gorgor och 

Haramcad i eget syfte. Styrkor lojala med president Farmajo, framförallt 

turkiskt stödda, har hindrat oppositionens demonstrationer genom att rensa 

torget där demonstrationen ska hållas och senare beskjuta demonstranterna. 

Oppositionen använder de delar av SNAF som är lojala med dem för sina 

syften.162  

Al-Shabaab utnyttjar det politiska läget i valprocessen och har eskalerat sina 

attacker. Attackerna är ofta riktade mot personer som ställer upp i valet, 

politiker, polisen och mot vägspärrar.163 Al-Shabaabs ökning av attacker 2022 

kan vara ett försök att underminera säkerheten ytterligare i den spända situation 

som valprocessen utgör, möjligen för att försena valen ännu mera. Deras 

attacker ökar fientligheterna bland rivaliserande politiska fraktioner och 

fragmenterade säkerhetsstyrkor.164  

 

6.6 Torka och matbrist påverkar konflikten och civilas 

situation 

 

Torkan som pågår i Somalia leder till att befolkningen riskerar svält. Somalia 

har genomgått den tredje regnperioden i följd med mindre regn än vanligt, 

vilket leder till sämre skördar, sämre betesmarker och högre matpriser.165 

Torkan har lett till att 245 000 personer fick lämna sina hem för att bli 

internflyktingar under 2021. Under första kvartalet 2022 har ytterligare en halv 

miljon människor behövt göra samma sak.166  
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Den humanitära situationen i Somalia har förvärrats under 2020 och början av 

2021 till följd av den påverkan covid-19 haft på ekonomin, samtidigt som 

landet drabbats av kraftiga översvämningar och gräshoppssvärmar.167 I 

december 2021 rapporterade OCHA Somalia att tre på varandra följande 

regnsäsonger med en regnmängd under genomsnittet har lett till en svår torka, 

med vattenbrist och boskap som dör.168 Konflikter drivs av resursbristen som 

torkan genererar, såsom sammandrabbningar över betesmark och vatten.169  

I mars 2022 varnade WFP för att Somalia riskerar svält i juni samma år om Gu-

regnen som ska falla april–juni blir för små, matpriserna fortsätter att stiga 

kraftigt och hjälparbetet inte utökas för att nå de mest utsatta människorna. 

Allvarligast är situationen i regionerna Hiraan, Galgaduud, Mudug, Nugaal, 

Sool, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Bay och Bakool samt för internflyktingar i 

städerna Mogadishu, Baidoa och Dhuusamareeb. Prognosen var att redan i april 

2022 kommer 38 procent av somaliska befolkningen att stå inför ett allvarligt 

konsumtionsgap, där matosäkerheten bedöms ligga på IPC fas 3 eller högre170. 

Det innebär att hushållen har en hög nivå eller en nivå över det vanliga av akut 

undernäring, alternativt marginellt kan klara ett minimum av matbehovet men 

bara genom att uttömma nödvändiga försörjningstillgångar eller genom 

krishanteringsstrategier. Eller att situationen är mer allvarlig än så.171 FN:s 

humanitära insatsplan är finansierad till mindre än 5 procent, vilket innebär 

förödande konsekvenser i förmågan att möta somaliska befolkningens behov.172  

Den pågående konflikten hindrar befolkningens möjligheter att få tillgång till 

humanitär hjälp.173 Konflikten i sig gör resor i vissa områden farlig, för såväl 

civila som hjälparbetare, och det förekommer att aktörer i konflikten försvårar 

transporter genom att införa restriktioner för vägtransporter eller införa 

vägspärrar. Eftersom regeringen inte kontrollerar hela territoriet behöver 

hjälporganisationer förhandla med olika makthavare för att nå fram till utsatta 

områden. 174 Utmaningar som försvårar åtekomsten är attacker där hjälparbetare 

är måltavlor, generellt våld, restriktioner som konfliktens aktörer föreskriver, 

såsom exempelvis godtycklig beskattning och byråkratiska hinder och fysiska 

begränsningar på grund av extremt väder.175  Al-Shabaab fortsätter att blockera 

en del regeringskontrollerade städer.176  
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6.7 Internflyktingar 

I mars 2022 hade Somalia 2,9 miljoner internflyktingar varav 51 procent är 

barn, 17 procent vuxna män, 21 procent vuxna kvinnor och 11 procent är 

äldre.177 En studie vid 146 internflyktingläger i Kismaayo visar att 20 procent 

av respondenterna var handikappade, och 31 procent indikerade att de hade 

mentala hälsoproblem.178 Det finns över 3 400 internflyktingläger.179  

Under 2021 ökade antalet internflyktingar med 874 000 personer.180 Av dessa 

blev 380 000 personer internflyktingar under perioden juli–december 2021. 

Utav dem som blev internflyktingar under andra halvåret 2021 hade 184 000 

personer (48 procent) drivits från sina hem på grund av konflikt/osäker 

situation och 177 000 personer (47 procent) på grund av torkan. Därutöver 

fördrevs 6 000 personer på grund av översvämningar, och 13 000 personer av 

övriga orsaker.181 Under 2022 års första tre månader har totalt 539 000 personer 

blivit nya internflyktingar, varav av fler än hälften i januari. Av dessa har 

36 000 personer drivits från sina hem av konfliktrelaterade skäl, medan 500 000 

personer har torkans effekter som skäl.182 Det är främst personer i regionerna 

Bay, Galgaduud, Mudug, Nedre Shabelle och Togdheer som tvingats lämna 

sina hem. De regioner som tar emot flest internflyktingar är Banadir, 

Galgaduud, Mudug, Gedo, Togdheer och Bay.183  

I internflyktinglägren saknas såväl utrymme som tillräckliga sanitetslösningar, 

vilket ökar risken för utbrott av sjukdomar.184 Hos internflyktingarna är akut 

matosäkerhet och nivåerna av undernäring högre jämfört med andra i 

befolkningen.185 Tre fjärdedelar av internflyktingarna behöver humanitär 

hjälp.186 Kostnader för mat och rent vatten har ökat markant, och de flesta har 

inte råd att köpa det mest nödvändiga. Även om de flesta internflyktingläger 

nås av humanitär hjälp är situationen allvarlig och blir sämre för var dag som 

går.187 Dessutom begränsas humanitär hjälp till internflyktingar av den osäkra 

situationen i landet, vilket allvarligt påverkar tillgång till mat, vatten, sanitet, 

bostad och hälsovård.188  

Som mycket annat i Somalia är möjligheten att kunna flytta eller fly inom 

landet och få en dräglig tillvaro på den nya orten kopplad till både klan och 

familj, inklusive den utökade och avlägsna familjen. Klanen fortsätter att vara 

en av de viktigaste faktorerna när det gäller att få acceptans, säkerhet samt 

tillgång till grundläggande nödvändigheter såsom boende och mat på en ort.189 

Somalier förlitar sig huvudsakligen på sedvanerätten xeer, som är kopplad till 
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181 UNHCR Somalia internal displacement, odaterad, url  
182 UNHCR Somalia internal displacement, odaterad, url  
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individens klan. Svagare klaner har svårt, och minoritetsgrupper ytterst svårt 

eller ingen möjlighet alls, att kunna få sin rätt tillgodosedd inom xeer. Kvinnor 

har inte rätt att föra sin egen talan inom xeer, utan är beroende av ett manligt 

nätverk för att företräda henne där.190 Migrationsanalys konstaterar att 

internflyktingar som inte bor i närheten av sin klan i stora delar saknar tillgång 

till xeer och därför är mycket utsatta. 

Internflyktingar riskerar misshandel, trakasserier och vräkningar.191 

Privatpersoner som gör anspråk på mark och regeringens administrationer 

genomför regelbundet vräkningar av internflyktingar i Mogadishu.192 Av de 

som blev internflyktingar under 2021 var hälften kvinnor och flickor.193 De har 

en ökad risk att utsättas för sexuellt våld, trakasserier, misshandel och våld i 

nära relationer.194 Kvinnor och barn som bor i internflyktingläger är särskilt 

utsatta för våldtäkt av beväpnade män, till vilka även regeringssoldater och 

milismän räknas. ”Gatekeepers” som kontrollerar en del internflyktingläger 

tvingar kvinnor och flickor att erbjuda sex i utbyte mot mat och annan service i 

internflyktinglägret.195 Internflyktingar från marginaliserade klaner och 

minoritetsgrupper utsätts i oproportionerligt stor grad för könsbaserat våld. Det 

har dokumenterats mönster av att våldtäkter genomförs med straffrihet, särskilt 

på kvinnliga internflyktingar och personer från minoritetsklaner.196 Barn som är 

internflyktingar har en mycket lägre grad av närvaro i skolan.197 Det är också en 

stor andel av internflyktingbarnen som är gatubarn.198  

I den studie som gjordes vid 146 internflyktingläger i Kismaayo uppgav 24 

procent att de utsatts för fara när de sökt eller använt sig den service som finns 

inom lägret eller i samhället i stort, medan 9 procent upplevt fysiskt våld. 

Utöver det upplevde 6 procent verbala trakasserier och 5 procent hade varit 

med om incidenter som involverade mutor för att få tillgång till tjänster.199 

7. Säkerhetsläget i regionerna 

7.1 Banadir och Mogadishu 

Då regionen Banadir i princip motsvarar Mogadishu behandlas regionen och 

staden i samma avsnitt. 
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7.1.1 Banadir och Mogadishu 

7.1.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att Al-Shabaab ser Mogadishu som ett av sina 

fokusområden för attacker och är också den aktör som i särklass är inblandad i 

flest incidenter. Enligt ACLED är de flesta incidenterna väpnade 

sammandrabbningar med somaliska militära eller polisiära styrkor. Vid dessa 

incidenter var det främst de som var inblandade i striderna som dödades och 

skadades. Al-Shabaab har också vid fem tillfällen ägnat sig åt 

granatbeskjutning, och även vid dessa tillfällen är det främst stridande som 

dödas och skadas. Al-Shabaab har vid elva tillfällen under tidsperioden 1 juli 

2021–30 mars 2022 använt sig av självmordsbombare i Mogadishu. I dessa 

attentat har 29 civila dödats, över två tredjedelar av de dödade, och 54 civila 

skadats vilket utgör över tre fjärdedelar av de skadade. Målgruppen för våldet 

är personer och platser förknippade med regeringssidan, men även andra civila 

drabbas i sprängdåden. Migrationsanalys konstaterar att ISS också genomför 

sprängdåd i Mogadishu, men i betydligt mindre omfattning. Även UCDP:s 

statistik stöder att självmordsbombning, improviserade sprängladdningar, 

bilbomber, bakhåll och landminor är det som kräver flest civila liv i 

Mogadishu. Enligt ACLED:s statistik har somaliska militära styrkor, i de fall de 

varit aktiv part, i två tredjedelar riktat våldet mot civila. Det handlar främst om 

att skjuta tuk-tuk-förare samt skjuta in i trafikstockningar. Totalt har 25 civila 

dödats av SNAF, och ytterligare 15 skadats. SPF har vid fem tillfällen skjutit 

mot civila och i samband med det dödat sju civila och skadat en person. Även 

här är det främst tuk-tuk-förare som beskjuts.  

Under perioden från 1 juli 2021 till 31 mars 2022 har totalt 4 000 personer i 

Banadir blivit internflyktingar, varav 220 på grund av konflikt/osäkerhet. Det är 

en kraftig minskning jämfört med första halvåret 2021 då fler än 184 000 

personer blev internflyktingar på grund av konflikten. Under det halvåret 

påverkade den strandade valprocessen säkerhetssituationen i Mogadishu. Som 

jämförelse blev betydligt färre, 467 personer, internflyktingar på grund av 

konflikt/osäkra situationen under hela 2020.  

Migrationsanalys bedömer att det spända politiska läget i samband med 

valprocessen under 2021 och hittills 2022 har påverkat främst Al-Shabaabs 

aktivitet, vilket också drabbat civila. Även i de fall där Haracmad varit 

inblandade kan det, med tanke på deras politiska koppling till president 

Farmajo, finnas politiska motiv. Migrationsanalys bedömer dock att de flesta 

incidenter där polis och militär skjuter mot civila inte ha politisk koppling. 

Beskjutning av tuk-tuk-förare verkar snarare kunna handla om någon form av 

utebliven utpressningsbetalning. Inte heller bedömer Migrationsanalys att 

beskjutning av civila i trafikstockningar har någon politisk agenda. 

Migrationsanalys konstaterar också att den politiska situationen kraftigt 

påverkade civilas säkerhet första halvåret 2021, men det lägre antalet nya 

internflyktingar tyder på att den då mycket förhöjda svåra säkerhetssituationen 

nu lagt sig. 
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7.1.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Banadir uppskattades 2014 till 1 650 00 personer.200 Mogadishu 

befolkning uppskattas till cirka 2,2 miljoner år 2020.201 World Population 

Review uppskattar Mogadishus befolkning 2022 till nästan 2,5 miljoner.202  

7.1.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Al-Shabaab är fortsatt det största säkerhetshotet och har under de senaste åren 

haft ett oförändrat modus operandi. Mogadishu är ett av de områden de 

fokuserar sina attacker mot. I Mogadishu har det under de första två månaderna 

av 2022 fortsatt att i omfattande utsträckning använts improviserade 

sprängladdningar, såväl personburna som fordonsburna.203  

FN:s säkerhetsråd rapporterar att under tidsperioden 1 augusti 2021 till 31 

januari 2022 fortsatte Al-Shabaab att i Mogadishu utföra riktat våld.  Förutom 

somaliska regeringsföreträdare och AMISOM har även andra drabbats, 

exempelvis företrädare för Radio Mogadishu, Somali National Television, 

privata säkerhetsföretag och mjuka mål som t.ex. caféer som frekventeras av 

soldater från regeringssidan.204  

Enligt rapporter i november 2021 har ISS genomfört två skilda attacker med 

improviserade sprängladdningar i Mogadishu. De har också påståtts ägna sig åt 

utpressning, vilket ledde till att affärsinnehavare vid Bakaramarknaden stängde 

sina affärer 26 januari 2022.205  

Av ACLED:s rapportering från tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 

framkommer att de aktörer som är involverade i flest antal incidenter i 

Mogadishu är Al-Shabaab (341), följt av Somalias militära styrkor (213), 

polisstyrkor (95) och civila (109). Av de civila rörde två incidenter turkiska 

medborgare och övriga somalier.  NISA har varit involverade i femton 

incidenter och oidentifierade väpnade grupper i fjorton. Följande aktörer har 

alla varit involverade i färre än tio incidenter: AMISOM (8), ISS (7), militära 

specialstyrkor (1), polisens specialstyrkor (2), fängelsevakter inom 

polisstyrkorna (1), privata säkerhetsstyrkor (1) och oidentifierad klanmilis 

(2).206 

Civila har enligt ACLED:s rapportering under samma tidsperiod angripits av 

Al-Shabaab i 71 incidenter. Det har främst handlat om skjutningar mot 

profilerade personer på regeringssidan, som exempelvis tjänstemän, äldste, 

soldater, domare och personer som ställer upp i parlamentsvalet. I majoriteten 

av dessa fall dödas, eller skadas, den som är måltavla. I elva fall har fler än en 

person dödats vid en incident och i nio av dessa fall har Al-Shabaab använt sig 
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av antingen improviserade sprängladdningar eller självmordsbombare. I 30 

incidenter har civila angripits av militära styrkor eller polisstyrkor och i fem av 

dessa fall har flera än en person dödats. Polisstyrkorna har vid ett tillfälle skjutit 

tre civila, varav en teförsäljerska, till döds och vid ett annat tillfälle misshandlat 

fyra lokala journalister. Vid övriga fall har tuk-tuk-förare arresterats och sedan i 

häktet misshandlats till döds eller skjutits ihjäl av polisstyrkorna utan angiven 

förklaring. De militära styrkorna har i 21 incidenter attackerat civila. Det 

händer oftast i trafiken, när militärerna skjuter vid trafikstockningar eller 

skjuter mot fordon utan att det finns ett synligt motiv. Tretton civila har dödats 

vid dessa tillfällen och ytterligare tretton civila har skadats.207  

I 247 av incidenterna i Mogadishu som ACLED har rapporterat om har det 

handlat om väpnade sammandrabbningar. Al-Shabaab är involverade i 223 fall, 

och i 165 av dessa fall med de militära styrkorna och i 54 fall med de polisiära 

styrkorna. I fjorton fall är de militära styrkorna och de polisiära styrkorna 

inblandade sinsemellan eller med varandra. I de väpnade 

sammandrabbningarna är det främst de som är involverade i striderna som 

dödas eller skadas, men det förekommer också att civila dödas eller skadas.208 

Vid elva incidenter i ACLED:s rapportering har Al-Shabaab använt sig av 

självmordsbombare och dödat totalt 46 personer, varav 29 civila. Därutöver har 

ytterligare minst 70 personer skadats, varav 54 civila. Självmordsbombaren 

detonerar vanligen i ett café eller i en restaurang. Vid 33 incidenter har 

fjärrutlösta explosioner/landminor/improviserade sprängladdningar använts. I 

26 av dessa är det Al-Shabaab som använt dem, i princip lika ofta mot 

somaliska polisstyrkor, somaliska militärstyrkor och civila. Vid dessa 

incidenter har 43 stridande och 17 civila personer dödats samt 20 stridande och 

50 civila personer skadats. Därutöver har totalt sju civila skadats vid två olika 

incidenter där en okänd grupp utfört dådet. Islamiska staten har utfört två dåd 

och i det ena dödades två stridande.209 

ACLED rapporterar att Al-Shabaab vid fem tillfällen har skjutit granater mot 

AMISOM, NISA:s högkvarter och flygplatsen i Mogadishu. Beskjutningen har 

inte vid något tillfälle lett till dödsfall, men vid ett tillfälle skadades en civil 

person.210  Media rapporterar att Al-Shabaab genomförde en attack mot 

flygplatsen i Mogadishu den 23 mars 2022, vilket ledde till ett dussin personers 

död och skadade många fler.211  

ISS sägs ha genomfört utpressningskampanjer på Bakaramarknaden i 

Mogadishu och kan ligga bakom två attacker med improviserade 

sprängladdningar i januari 2022. ISS har dock inte tagit på sig ansvaret för vare 

sig attackerna eller utpressningskampanjerna, vilket ger en möjlighet att det kan 

vara någon annan som ligger bakom, exempelvis en paramilitär enhet. Det 

                                                                 
207 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
208 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
209 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
210 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
211 United Nations, Security Council Press Statement on Recent Terrorist Attacks in Somalia, 2022-03-
24, url; VOA, At least 7 Dead in Somalia After Al-Shabaab Attacks, 2022-03-23, url  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.un.org/press/en/2022/sc14840.doc.htm
https://www.voanews.com/a/six-dead-after-al-shabab-attacks-mogadishu-airport-/6497463.html


 

35 

skulle i så fall innebära en ökad fragmentering och säkerhetsmässig osäkerhet i 

Mogadishu.212  

Somaliska militära styrkor har under perioden 1 juli 2021 – 31 mars 2022 varit 

den aktiva parten i 35 incidenter. Vid 21 av dessa har våldet riktats mot civila 

och vid ytterligare tre incidenter har civila dödats även om våldet inte primärt 

riktades mot dem. Somaliska militära styrkor har totalt dödat 25 civila och 

skadat ytterligare 15 personer. I tio fall uppges motivet till att styrkorna skjutit 

mot civila vara okänt. Det är dock i dessa fall vanligt att militären skjutit tuk-

tuk-förare till döds. Vid ett tillfälle när en förare skjutits till döds uppges 

motivet vara att föraren vägrat betala. Vid två tillfällen uppges militären ha 

skjutit in i en folksamling av bråkande ungdomar, och i åtta fall har de skjutit in 

i en trafikstockning för att skingra den.213 

SPF har varit den aktiva parten vid tolv incidenter. Vid fem tillfällen har de 

skjutit mot civila och då dödat sju personer och skadat en person. Ibland har 

motivet varit okänd, som när Haramcad styrkor sköt tre civila varav en 

teförsäljerska till döds. Vid fyra tillfällen har polisen skjutit tuk-tuk-förare. Det 

har handlat om en obetald skatt eller att fordonet inte stannat på uppmaning. 

Haramcad rapporteras också ha arresterat och torterat en tuk-tuk-förare till 

döds. Vidare rapporteras Haramcad ha misshandlat fyra lokala journalister som 

rapporterat om en Al-Shabaab-attack mot en polisstation. SPF rapporteras 

också ha skjutit en av Al-Shabaabs stridande till döds.214 

Somali Public Agenda skriver att Mogadishu kan delas in i tre zoner: en kärna, 

en semi-perifer och en perifer. Till kärnan räknas presidentpalatset och 

kvarteren i närheten av flygplatsen där höga tjänstemän, politiker, utländska 

tjänstemän, anställda vid FN och NGO:er bor. Den räknas som ett säkert 

område eftersom den är hårt bevakad och skyddad från säkerhetshot. Om något, 

trots det goda säkerhetsskyddet, skulle hända i kärnan får en enda incident 

rikstäckande uppmärksamhet.215 

Till den semi-perifera delen räknas distrikten runt gatan Maka Al-Mukarama. 

Den räknas som halvsäker eftersom regeringen har en omfattande 

säkerhetsmässig närvaro. I den semi-perifera delen ligger många av regeringens 

välbevakade byggnader och här bor tjänstemän och anställda vid NGO:er på 

mellan-nivå. Här finns också stadens populära caféer, restauranger, hotell och 

universitet. Så kallat vanliga människor och de med låg inkomst har svårt att ha 

råd att bo här. Säkerhetsproblemen för invånarna i den semi-perifera delen är 

främst de bilbomber eller självmordsbombare som har regeringens byggnader 

och ibland hotell, restauranger och marknadsplatser som måltavlor. Rån och 

utpressning förekommer, om än inte i lika stor utsträckning som i periferin. 

Den semi-perifera delen är utsatt för mer säkerhetshot än den perifera, men är 

                                                                 
212 Critical Threats, Al-Shabaab surge bombings amid Somali political crisis, 2022-01-28, url  
213 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
214 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
215 Somali Public Agenda, Whose Security? A Tale of Three Cities in Mogadishu, 2022-02-27, url  

https://www.criticalthreats.org/briefs/africa-file/africa-file-al-shabaab-surges-bombings-amid-somali-political-crisis
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://somalipublicagenda.org/whose-security-a-tale-of-three-cities-in-mogadishu/
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ändå säkrare att vistas i eftersom den åtnjuter en större del av regeringens 

säkerhetsapparat och får mycket uppmärksamhet från media.216  

Till periferin räknas områden som ligger utanför gatan Wadnaha. Området 

räknas som osäkert eftersom statens räckvidd hit ut är begränsad, särskilt vad 

gäller säkerhet. Vissa lokala tjänstemän som ansvarar för områden i periferin 

bor inte där själva på grund av säkerhetsproblematiken. De som bor i periferin 

oroar sig för att rånas av miliser eller beväpnade män i militära uniformer, 

organiserade tonårsgäng som bråkar med varandra med tillhyggen samt 

utpressning vid illegala vägspärrar. De oroar sig vanligen inte över att vara 

måltavlor för riktade mord. Explosioner i periferin får mindre uppmärksamhet 

än de i semi-periferin, vilket märks på regeringens respons, medias bevakning 

och vanligt folks återkoppling om explosioner i periferin.217 

7.1.1.4 Statistik över våldsincidenter 

Incidenter i regionen Banadir 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Banadir 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

                                                                 
216 Somali Public Agenda, Whose Security? A Tale of Three Cities in Mogadishu, 2022-02-27, url  
217 Somali Public Agenda, Whose Security? A Tale of Three Cities in Mogadishu, 2022-02-27, url  

https://somalipublicagenda.org/whose-security-a-tale-of-three-cities-in-mogadishu/
https://somalipublicagenda.org/whose-security-a-tale-of-three-cities-in-mogadishu/
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Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Banadir enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har rapporterat 61 incidenter i Mogadishu under tidsperioden 1 juli 2021 

till 31 mars 2022. I dessa incidenter har 143 personer dödats. Av de som dödats 

var 37 personer civila. UCDP rapporterar inte alltid vilken typ av händelse 

incidenten varit. I de fall där de rapporterar uppges självmordsbombning, 

improviserade sprängladdningar, bilbomber, bakhåll och landminor.218  

Utöver den statistiken rapporterar UCDP att Al-Shabaab vid ett tillfälle skjutit 

ihjäl en civil person samt att regeringsstyrkor vid två olika tillfällen skjutit ihjäl 

totalt tre civila personer.219 

7.1.1.5 Internflyktingar 

Under januari–mars 2022 har 3 000 personer blivit nya internflyktingar i 

Banadir. Av dessa nya internflyktingar är samtliga relaterade till torkan, med 

undantag av 20 personer som drivits från sina hem på grund av konflikt/osäker 

situationen.220 Under perioden juli–december 2021 har 1 000 personer blivit 

nya internflyktingar, varav 200 på grund av konflikt/osäker situation.221  

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 5 263 personer blev internflyktingar, varav 281 

på grund av konflikt/osäker situation.  

 januari–juni 2020 när 6 040 personer blev internflyktingar, varav 186 

på grund av konflikt/osäker situation. 

 juli–december 2020 när 14 690 personer blev internflyktingar, varav    

1 086 på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 192 923 personer blev internflyktingar, varav  

184 655 på grund av konflikt/osäker situation.222 

 

Efter 25 april 2021, dagen då parlamentet förlängde presidentperioden, har 

konfrontationer mellan olika politiska grupperingar i Mogadishu lett till att 

mellan 60 000 och 100 000 personer tvingats lämna sina hem.223  

Under perioden oktober 2021–20 mars 2022 har torkan och konflikten lett till 

att 115 000 personer tagit sig till Mogadishu som internflyktingar. Där har de 

mycket liten eller ingen möjlighet att försörja sig eller få tillgång till skydd är 

och därmed i en mycket utsatt situation. Internflyktingarnas situation i 

Mogadishu försvåras ytterligare av ett ökat antal vräkningar av privata 

                                                                 
218 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07.  
219 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07.  
220 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
221 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
222 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
223 HRW, Somalia Events of 2021, odaterad, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2022-01-01%2C2022-03-31&need=&pregion=Banadir&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Banadir&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/somalia#218d3b
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markägare. I januari och februari 2022 uppgick antalet vräkta personer till 

67 000.224   

7.2 Jubaland 

7.2.1 Mellersta Juba 

7.2.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att konflikten mellan den federala regeringen och 

Al-Shabaab eller mellan andra aktörer inte i någon större omfattning utspelas i 

det av Al-Shabaab kontrollerade Mellersta Juba. Inga döda har rapporterats i 

incidenterna och antalet internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation 

är jämförelsevis lågt, 1 300 personer under perioden juli 2021–mars 2022. 

Migrationsanalys bedömer att civilbefolkningen påverkas av att leva under Al-

Shabaabs styre. Det finns rapportering om brott mot mänskliga rättigheter, men 

det är ämnen för andra rapporter. 

7.2.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Mellersta Juba beräknades 2014 uppgå till drygt 360 000 

personer.225 

7.2.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Al-Shabaab kontrollerar territoriet i princip i hela Mellersta Juba.226 Mellersta 

Juba har ett mycket lågt antal incidenter. De involverade parterna har varit Al-

Shabaab samt USA:s flygvapen. Det finns en rapport om att Al-Shabaab har 

fört bort tre klanäldstar i februari 2022 i syfte att de ska lösa en beteskonflikt. 

Det finns också en rapport att USA har flygbombat i närheten av Jilib i februari 

2022. ACLED har inte rapporterat några dödsfall.227 

UCDP saknar statistik för incidenter i Mellersta Juba för tidsperioden 1 juli 

2021 till 31 mars 2022. Utanför statistiken har de noterat att Al-Shabaab har 

avrättat två civila under 2022.228 

 

 

 

 

                                                                 
224 OCHA, Somalia: Drought Situation Report No. 5, s. 2, 2022-03-20, url  
225 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
226 Political Geography Now, Somalia Control Map & Timeline – December 2021, 2021-12-14, url 
227 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
228 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post från UCDP 2022-04-
07.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Drought%20Situation%20Report%20%235%20-%2020%20March%202022.pdf
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://www.polgeonow.com/2021/12/who-controls-somalia-crisis-timeline.html
https://acleddata.com/data-export-tool/
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7.2.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Mellersta Juba 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ 

av incident.  

 

Källa: ACLED 

Vare sig ACLED eller UCDP har rapporterat några dödsfall i Mellersta Juba 

för tidsperioden 1 juli 2021–31 mars 2022. 

7.2.1.5 Internflyktingar 

Under tidsperioden januari–mars 2022 blev 6 000 personer nya internflyktingar 

i regionen Mellersta Juba. Av dessa var 300 relaterade till konflikt/osäker 

situation.229 Under tidsperioden juli–december 2021 blev 10 000 personer nya 

internflyktingar i Mellersta Juba, varav 1 000 personer beroende av 

konflikt/osäker situation.230 

 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 7 243 personer blev internflyktingar, varav      

1 082 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 8 589 personer blev internflyktingar, varav         

1 507 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 4 489 personer blev internflyktingar, varav      

1 057 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 4 601 personer blev internflyktingar, varav 431 

personer på grund av konflikt/osäker situation.231 

 

7.2.2 Nedre Juba 

7.2.2.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att civila främst drabbas av det våld som initieras 

av Al-Shabaab. Måltavlor för Al-Shabaab är främst tjänstemän på 

regeringssidan och klanäldste, är måltavlor men även andra civila drabbas av 

                                                                 
229 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
230 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
231 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Middle%20Juba&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Middle%20Juba&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
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våldet. Antalet internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation för 

perioden juli 2021–mars 2022 är 2 700. Det är en liten nedgång. Den 

niomånadersperioden ligger strax under antalet för första halvåret 2021, som i 

sig är en nedgång jämfört med föregående halvår. 

7.2.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Nedre Juba beräknades 2014 uppgå till knappt en halv miljon 

människor.232 World Population Review uppskattar dock att staden Kismaayo 

2022 hade ca 512 000 invånare.233 

7.2.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

I de allra flesta fall, ca 93 procent av incidenterna, är Al-Shabaab involverad. I 

drygt fyra femtedelar av dessa incidenter handlade det om väpnade 

sammandrabbningar med främst AMISOM:s styrkor och regeringssidans 

militära eller polisiära styrkor, ofta Jubalands säkerhetsstyrkor. Av den 

resterande femtedelen utgörs en stor del av explosioner och fjärrutlöst våld. I 

elva av dessa incidenter, ca 20 procent av den resterande femtedelen, är civila 

personer måltavlor. De civila som varit måltavlor är främst tjänstemän på 

regeringssidan och klanäldstar. Fordon som tillhör dem attackeras (även när de 

inte själva är i fordonet), deras hem attackeras liksom exempelvis caféer där 

personer från regeringssidan brukar samlas. AMISOM:s kenyanska styrkor har 

vid ett tillfälle flygbombat en av Al-Shabaabs militära konvojer, vilket ledde till 

att elva av de stridande dog. ACLED rapporterar under övrigt våld mot civila 

att Al-Shabaab vid olika tillfällen har fört bort eller dödat klanäldstar som 

vägrat betala skatt till dem, eller för att de på olika sätt uppfattas vara 

associerade med regeringssidan. Det har vid något tillfälle rapporterats att Al-

Shabaab dödat civila utan synbar anledning. Även olika klaner har vid tre 

tillfällen dödat civila, mot bakgrund av mark- och vattenkonflikter och 

klanhämnd. 234  

ACLED rapporterar att somaliska styrkor i 41 incidenter varit den aktiva 

parten. Det har främst rört sig om väpnade sammandrabbningar med Al-

Shabaab. Vid 29 av dessa incidenter har SNAF stridit tillsammans med 

Jubalands säkerhetsstyrkor och i 9 incidenter tillsammans med specialstyrkor, 

t.ex. Danaab. Det har främst varit stridande som dödats eller skadats.235 

De trettio civila dödsoffer som UCDP rapporterar har fallit offer för 

improviserade sprängladdningar, vägbomber, landminor samt i två fall blivit 

avrättade av Al-Shabaab.236 

 

                                                                 
232 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
233 World Population Review, Somalia, url  
234 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
235 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst) 
236 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/somalia-population
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
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7.2.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Nedre Juba 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Nedre Juba 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Nedre Juba enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP:s statistik har det inträffat 46 incidenter under tidsperioden 1 

juli 2021 till 31 mars 2022, vilka har resulterat i 144 dödsfall. Av dessa är 30 

dödsfall civila. De incidenter som UCDP rapporterar som lett till dödsfall är 

främst improviserade sprängladdningar, sammandrabbningar och skjutningar 

där Al-Shabaab och regeringsstyrkor är inblandade. Vid två olika tillfällen har 

de rapporterat att Al-Shabaab har avrättat en civil person.237 

7.2.2.5 Internflyktingar 

Under perioden 1 januari–31 mars 2022 har 9 000 personer i Nedre Juba blivit 

nya internflyktingar, varav 700 beroende på konflikt/osäker situation.238 Under 

                                                                 
237 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07.  
238 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Lower%20Juba&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
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perioden juli–december 2021 blev 29 000 personer nya internflyktingar, varav 

2 000 på grund av konflikt/osäker situation.239 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 9 812 personer blev internflyktingar, varav      

5 750 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 29 270 personer blev internflyktingar, varav       

3 967 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 7 942 personer blev internflyktingar, varav      

3 670 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 6 019 personer blev internflyktingar, varav         

2 938 personer på grund av konflikt/osäker situation.240 

 

7.2.3 Gedo 

7.2.3.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att trots att ACLED och UCDP har rapporterat 

jämförelsevis få incidenter för tidsperioden, med relativt få dödade och skadade 

civila, har civilbefolkningen upplevt konflikten som hotfull under främst andra 

halvåret 2021 då 19 000 personer lämnade sina hem på grund av 

konflikt/osäker situation. Under första kvartalet 2022 har dock ingen lämnat sitt 

hem av den anledningen, utan då har 17 000 personer blivit internflyktingar på 

grund av torkan. Däremot var det många som även första halvåret 2021 och 

första halvåret 2020 blev internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation. 

7.2.3.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Gedo beräknades 2014 uppgå till drygt en halv miljon 

personer.241 

7.2.3.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Av ACLED:s rapportering kan utläsas att Al-Shabaab använder sig av 

improviserade sprängladdningar mot främst SNAF och AMISOM, och har 

också varit delaktig i väpnade sammandrabbningar med dem. Det har 

förekommit att Al-Shabaab vid tre tillfällen har attackerat civila med 

improviserade sprängladdningar eller genom skottlossning.  Al-Shabaab har 

också varit delaktig i väpnade sammandrabbningar mot civila. Fyra personer 

rapporteras ha dött i dessa direkta attacker. Det har också förekommit väpnad 

sammandrabbning mellan SNAF och kenyanska styrkor som inte opererar 

under AMISOM:s flagg. Det har rapporterats att tre barn har dött när de lekt 

med odetonerad ammunition242 och även några dödsfall till följd av 

oidentifierade gärningsmän.243 

 

                                                                 
239 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url   
240 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
241 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
242 Unexploded ordnance (UXO), odetonerad ammunition, är avfyrad ammunition av något slag som inte 
har fungerat som den ska och därför ännu inte exploderat. 
243 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Lower%20Juba&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
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Human Rights Watch skriver i sin rapport för 2021 att skadade civila ökar som 

ett resultat av flyganfallen i Gedo.244 ACLED har rapporterat att USA 

genomfört ett flyganfall och Kenya åtta flyganfall under tidsperioden 25 

september 2021 till 7 februari 2022. Sex av dem utfördes av Kenya från den 25 

till den 29 september 2021, samtliga i distriktet Ceel Waaq. ACLED har inte 

rapporterat några dödsfall i samband med flyganfallen i Gedo.245 

7.2.3.4 Statistik om våldsincidenter 

Enligt ACLED har totalt 82 incidenter inträffat i regionen Gedo under 

tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022. Det handlar om 33 fall av 

stridigheter, 31 fall av explosioner/fjärrutlöst våld, 12 fall av övrigt våld mot 

civila, 3 fall av protester, 2 fall av strategisk utveckling och 1 upplopp. Vid 23 

av dessa 82 incidenter har krävt totalt 57 dödsoffer.   

Incidenter i regionen Gedo 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
244 HRW, Somalia Events of 2021, odaterad, url  
245 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/somalia#218d3b
https://acleddata.com/data-export-tool/
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Dödsfall i regionen Gedo 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Utöver dödade som redovisas ovan kan i ACLED:s statistik utläsas vilka som 

dödats. Det var 26 stridande, 14 civila och i övriga 16 dödsfall har inte 

ACLED noterat om det var civila eller stridande. Av ACLED:s statistik kan 

också utläsas att 20 stridande, 1 civil och 40 personer som inte angetts om de 

är stridande eller civilva har skadats i samband med någon av incidenterna.246  

Antalet incidenter i regionen Gedo enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP har det under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 skett 

sex incidenter i regionen Gedo, samtliga mellan Al-Shabaab och 

regeringsstyrkor. Totalt har femton personer dött, ingen av dem rapporteras 

vara civila.247   

7.2.3.5 Internflyktingar 

I Gedo har 17 000 personer blivit nya internflyktingar under perioden januari–

mars 2022, varav samtliga på grund av torkan.248 Under tidsperioden juli–

december 2021 blev 33 000 personer nya internflyktingar, varav 19 000 på 

grund av konflikt/osäker situation.249 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 72 876 personer blev internflyktingar, varav    

2 195 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 61 893 personer blev internflyktingar, varav     

15 452 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 5 286 personer blev internflyktingar, varav 976 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 38 761 personer blev internflyktingar, varav     

                                                                 
246 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
247 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07. 
248 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
249 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Gedo&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Gedo&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
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28 102 personer på grund av konflikt/osäker situation.250 

 

7.3 Sydvästra staten 

7.3.1 Bakool 

7.3.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att regionen drabbats av få incidenter och att det 

är få människor som blivit internflyktingar på grund konflikt/osäker situation 

under tidsperioden 1 juli 2021–31 mars 2022. De flesta av ACLED:s 

rapporterade incidenter rör väpnade sammandrabbningar mellan Al-Shabaab 

och regeringens militära styrkor. Civila har varit inblandade i tio incidenter, 

varav Al-Shabaab varit angripare i sju. Främst har de inriktat sina attacker mot 

varutransporter. De tre civila dödsfallen kommer dock från en sprängning samt 

att barn lekt med explosiva föremål. UCDP rapporterar inga civila dödsoffer. 

Antalet internflyktingar som lämnat sina hem på grund av konflikt/osäker 

situation under hela 2020 (12 792 personer) samt första halvåret 2021 (14 654 

personer) indikerar att konfliktnivån i regionen minskat. 

7.3.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Bakool uppskattades 2014 uppgå till 367 000 personer.251 

7.3.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Enligt ACLED:s statistik var Al-Shabaab involverade i 87 av totalt 94 

incidenter. Regeringens militära styrkor var inblandad i 83 av incidenterna 

under tidsperioden. Sydvästra statens polisstyrkor och AMISOM har varit 

inblandad i enstaka incidenter. Väpnade sammandrabbningar mellan Al-

Shabaab och regeringens militära styrkor har förekommit vid 77 incidenter.252 

I åtta incidenter har regeringens militära styrkor varit den aktiva parten. Det har 

främst rört sig om väpnade strider med Al-Shabaab. Inga civila rapporteras ha 

dödats eller skadats vid dessa incidenter. Vid två tillfällen har SNAF skjutit mot 

civila. Vid ena tillfället då en man kastade sten mot dem, vid det andra tillfället 

vid ett försök att skingra en våldsam markkonflikt. Vid dessa två tillfällen 

skadades totalt tre civila.253 

Av de tio incidenter där civila varit inblandade har Al-Shabaab varit angripare i 

sju, regeringens militära styrkor i två och en oidentifierad väpnad grupp i ett 

fall. Två av incidenterna har lett till totalt tre dödsfall av civila. Al-Shabaab har 

vid sina attacker mot civila inriktat sig på varutransporter. Vid flera incidenter 

har åsnor och kameler dödats och fordon förstörts. Två barn dödades och två 

skadades när ett föremål exploderade där de lekte. En civil person skadades när 

en improviserad sprängladdning detonerade.254 

                                                                 
250 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
251 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url  
252 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
253 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
254 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
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Xuddur är en av de regeringskontrollerade städerna som Al-Shabaab blockerar. 

Staden är under belägring då de huvudsakliga transportvägarna in i staden 

sedan sju år tillbaka blockeras av och kontrolleras av Al-Shabaab. Detta leder 

till höga priser då varor måste flygas in i staden, och leder också till att 

vattenbrist är ett ökande problem, särskilt när brist på regn minskar möjligheten 

att samla regnvatten. Det innebär också att hjälporganisationer har begränsat 

tillträde till staden. Lokala källor rapporterar att nästan 30 000 människor flytt 

sina hem, huvudsakligen från Xuddurs utkanter, under sommaren 2021. Många 

av dessa var äldre, barn, gravida kvinnor eller personer med 

funktionsnedsättningar.255 

7.3.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Bakool 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Bakool 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

 

                                                                 
255 NRC, Somalia Water and light bring hope to a town under siege, 2021-09-02, url  

https://www.nrc.no/perspectives/2021/water-and-light-bring-hope-to-a-town-under-siege/
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Antalet incidenter i regionen Bakool enligt UCDP:s statistik. 

Enligt statistik från UCDP för perioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 har sju 

incidenter inträffat i regionen Bakool, som lett till totalt trettiofyra dödsfall. 

Inget av dessa dödsfall rapporteras röra civila. De inblandade parterna är Al-

Shabaab å ena sidan och regeringens styrkor å den andra sidan.256 

7.3.1.5 Internflyktingar 

Under perioden 1 januari–31 mars 2022 blev 19 000 personer nya 

internflyktingar i regionen Bakool, varav 300 på grund av konflikt/osäker 

situation.257 Under tiden 1 juli–31 december 2021 har 14 000 personer blivit 

internflyktingar, varav 500 på grund av konflikt/osäker situation.258 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 17 145 personer blev internflyktingar, varav  

7 366 på grund av konflikt/osäker situation.  

 januari–juni 2020 när 13 185 personer blev internflyktingar, varav  

6 076 på grund av konflikt/osäker situation. 

 juli–december 2020 när 11 063 personer blev internflyktingar, varav    

6 716 på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 19 313 personer blev internflyktingar, varav  

14 654 på grund av konflikt/osäker situation.259 

7.3.2 Bay 

7.3.2.1 Sammanfattande kommentar 

Al-Shabaab är den främsta aktören till våld i regionen Bay. Främst har det varit 

riktat mot regeringssidans militära eller polisiära styrkor. De har dock också 

attackerat civila och enligt ACLED har totalt 24 civila dödats i dessa attacker 

och ytterligare 24 har skadats. I de attacker som utförts mot civila är det känt i 

en dryg tredjedel av fallen att attacken riktats mot profilerade personer från 

regeringssidan. Antalet som har blivit internflyktingar på grund av 

konflikt/osäker situation i regionen Bay var stort första halvåret 2021 (54 654 

personer). Detta var en ökning från andra halvåret 2020 då det var 16 312 

personer. Under andra halvåret 2021 sjönk antalet till 5 000, även om torkan 

gjorde att 48 000 personer tvingades lämna sina hem på grund av torkan under 

samma tid. Det första kvartalet 2022 blev 12 000 internflyktingar på grund av 

konflikt/osäker situation – återigen en ökning efter den kraftiga minskningen 

som skett under halvåret innan. 

7.3.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Bay uppskattades 2014 uppgå till ca 790 000 personer.260 

                                                                 
256 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
257 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
258 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
259 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
260 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Bakool&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Bakool&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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7.3.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

FN:s säkerhetsråd rapporterar att under perioden 1 augusti 2021 till 31 januari 

2022 har Al-Shabaab fortsatt genomfört attacker i Baidoa, främst mot det 

område under skydd av AMISOM där FN och flygfältet finns. Måltavlor för 

attackerna har varit kopplade till regeringssidan.261 

I 140 av de 157 incidenterna som rapporteras av ACLED har Al-Shabaab varit 

involverade. I de flesta fall där inte civila är involverade är den andra aktören 

antingen regeringens polisstyrkor (som totalt varit involverade i 47 incidenter), 

regeringens militära styrkor (som totalt varit involverade i 51 incidenter) och 

AMISOM:s styrkor (som totalt varit involverade i 13 incidenter). I endast sex 

fall har någon av ovanstående varit involverade i en incident med någon annan 

aktör. I 31 incidenter är civila utsatta för antingen explosioner/fjärrutlöst våld 

(12 incidenter) eller det som ACLED definierar som övrigt våld mot civila (19 

incidenter) Al Shabaab har attackerat civila i 21 incidenter. I nio av dessa 

incidenter har de dödat civila som har kopplingar till regeringssidan. I sex fall 

har det handlat om att de skjutit mot civila eller bombat platser där civila 

vistats, såsom caféer eller marknadsplatser. Andra men mindre frekventa 

angreppssätt har varit kidnappningar av personer – som ibland uppges vara 

profilerade, bombattack mot privat egendom, ett fall av avrättning och även ett 

fall av tvångsförflyttning av personer. Totalt har 24 civila dödats i Al-Shabaabs 

attacker mot civila, och ytterligare 24 skadats. I 79 av incidenterna har Al-

Shabaab varit i väpnad sammandrabbning med främst regeringssidans militära 

styrkor eller polisstyrkor. I tjugotvå incidenter mot civila är Al-Shabaab aktör, i 

fem incidenter regeringens polisstyrkor och övriga incidenter fördelar sig 

mellan AMISOM, regeringens militära styrkor och oidentifierad väpnad grupp. 

Al-Shabaabs våld mot civila har främst riktats mot personer med koppling till 

regeringssidan eller mot deras egendom, mot personer de anser har begått brott 

samt mot varutransporter. Polisstyrkorna har vid fyra tillfällen skjutit civila i 

olika privata fordon till döds. Vid ett tillfälle har orsaken angetts vara att 

föraren inte stannade. I flera fall är det oklart varför civila drabbats av våldet. 

SNAF har vid två tillfällen skjutit mot civila, men motivet är oklart.262 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
261 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 2, url; UN 
Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2022-02-08, s. 4, url  
262 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  

file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2022_101.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
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7.3.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Bay 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Bay 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Bay enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP:s statistik har det under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 

inträffat 22 incidenter som lett till 40 dödsfall. Tio dödsfall är civila. Vid ett 

tillfälle har Al-Shabaab orsakat sju civila personers död med en improviserad 

sprängladdning. Vid övriga tillfällen har Al-Shabaab och regeringens styrkor 

varit inblandade och tillvägagångssättet har varit fjärrutlöst våld eller en attack. 

Utöver den redovisade statistiken har UCDP rapporterat att Al-Shabaab avrättat 

en civil person.263 

7.3.2.5 Internflyktingar 

Under perioden januari–mars 2022 blev 139 000 personer i regionen Bay nya 

internflyktingar, varav 12 000 personer på grund av konflikt/osäkra situationen 

                                                                 
263 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
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och 127 00 personer på grund av torkan.264 Under perioden juli – december 

2021 blev 53 000 personer nya internflyktingar, varav 5 000 på grund av 

konflikt/osäker situation och 48 000 personer på grund av torkan.265 

 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 36 919 personer blev internflyktingar, varav    

2 731 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 46 038 personer blev internflyktingar, varav     

27 747 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 20 054 personer blev internflyktingar, varav  

16 312 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 69 089 personer blev internflyktingar, varav     

54 654 personer på grund av konflikt/osäker situation.266 

 

7.3.3 Nedre Shabelle 

7.3.3.1 Sammanfattande kommentar 

Al-Shabaab är involverad i 96 procent av alla incidenter som ACLED 

rapporterar för Nedre Shabelle. I fler än två tredjedelar är det regeringens 

militära styrkor som är motpart, och i drygt en femtedel AMISOM. I båda 

fallen handlar det främst om väpnade sammandrabbningar. I tjugoen incidenter 

har Al-Shabaab utsatt civila för explosioner eller fjärrutlöst våld, plundring 

eller förstörande av egendom. Målgrupp är personer som kopplas till regeringen 

på något sätt, och attackerna kan riktas mot dem även på allmänna platser där 

andra vistas. Regeringens militära styrkor har vid fem tillfällen utövat våld mot 

civila. Det har dels handlat om våldtäkt, dels utpressningssituation och dels 

okänd anledning. AMISOM har dödat sju civila, och de ansvariga soldaterna 

har dömts för detta.  

Nedre Shabelle har de senaste åren sett ett högt antal personer tvingas lämna 

sina hem på grund av konflikt/osäker situation. Under andra halvåret 2019 var 

det drygt 53 000 personer, första halvåret 2020 var det ca 67 000 personer, 

andra halvåret 2020 var det drygt 38 000 personer, första halvåret 2021 var det 

en liten minskning till ca 26 800 personer. Under andra halvåret 2021 minskade 

det ytterligare till 12 000 personer för att under första kvartalet 2022 vara 

endast 800 personer. Noteras bör att ett stort antal människor fortsatt blir 

internflyktingar, men med torkan som orsak. 

7.3.3.2 Befolkningsmängd 

År 2014 uppskattades befolkningen i Nedre Shabelle uppgå till ca 1,2 

miljoner.267 World Population Review uppskattar att staden Marka 2022 har ca 

728 000 invånare. 268 

                                                                 
264 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
265 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
266 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
267 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
268 World Population Review, Somalia, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Lower%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Bay&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/somalia-population
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7.3.3.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Al-Shabaab är involverad i 451 av de av ACLED uppmärksammade 471 

incidenter. AMISOM är involverad i 100 incidenter, regeringens militära 

styrkor i 286 incidenter och regeringens polisiära styrkor i tolv incidenter. I 

några enstaka incidenter är militära eller polisiära styrkor involverade i 

incidenter inbördes, men i den absoluta majoriteten av incidenter är de 

involverade i väpnade sammandrabbningar med Al-Shabaab. Av de totala 

incidenterna utgör 13 attacker som klassificeras beskjutning/artilleri/missil, 60 

explosioner/fjärrutlöst våld och 347 väpnade sammandrabbningar. I trettiotvå 

incidenter har civila varit inblandade. I tjugoen av dessa har Al-Shabaab utsatt 

dem för explosioner/fjärrutlöst våld, plundring eller förstörande av egendom, 

eller vad ACLED definierar som övrigt våld mot civila. Regeringens militära 

styrkor har vid fem tillfällen varit involverade i övrigt våld mot civila. Olika 

klaner samt oidentifierade grupper har i totalt sex incidenter varit involverade i 

övrigt våld mot civila. Klanernas våld har riktats mot regeringens militära 

styrkor eller företrädare för regeringen. Civila som har drabbats av Al-Shabaab 

är främst kopplade till regeringen på något sätt, eller har befunnit sig på platser 

där tjänstemän och politiker ofta befinner sig. Al-Shabaab har också avrättat 

civila och genom kroppsstympning straffat personer offentligt. SNAF:s våld 

mot civila har skett vid betydligt färre tillfällen och rör sig om dödsskjutning av 

en civil person som vägrat betala utpressningspengar, våldtäkt av en flicka och 

privata skäl som inte närmare beskrivits.269   

AMISOM tillsatte en nämnd för att undersöka en händelse den 10 augusti 2021 

där AMISOM, efter att Al-Shabaab hade överfallit dem i ett bakhåll i närheten 

av Golweyn, besvarade attacken med att döda sju civila. En ugandisk domstol 

dömde fem ugandiska AMISOM-soldater för dödsfallen, två av dem dömdes 

till döden.270  

7.3.3.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Nedre Shabelle 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ 

av incident.  

 

                                                                 
269 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
270 HRW, Somalia Events of 2021, odaterad, url   

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/somalia#218d3b
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Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Nedre Shabelle 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ 

av incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Nedre Shabelle enligt UCDP:s statistik. 

Av UCDP:s statistik framgår att det inträffat 197 incidenter under tidsperioden 

1 juli 2021 till 31 mars 2022 som lett till totalt 197 dödsfall. Av dessa dödsfall 

har 16 varit civila. I det absoluta flertalet av rapporterade incidenter har Al-

Shabaab och regeringens styrkor varit inblandade. Utöver det har ISS vid ett 

tillfälle använt en improviserad sprängladdning riktat mot regeringens styrkor, 

AMISOM har dödat sju civila och Al-Shabaab har avrättat två civila.271 

7.3.3.5 Internflyktingar 

Under perioden januari–mars 2022 har 53 000 personer blivit nya 

internflyktingar, varav 800 på grund av konflikt/osäker situation.272 Under juli – 

december 2021 blev 41 000 personer nya internflyktingar, varav 12 000 på 

grund av konflikt/osäker situation.273 Övriga har drivits från sina hem på grund 

av torkan.274 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 56 620 personer blev internflyktingar, varav  

53 545 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 100 164 personer blev internflyktingar, varav    

67 161 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 280 922 personer blev internflyktingar, varav 

38 439 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 31 747 personer blev internflyktingar, varav 

26 802 personer på grund av konflikt/osäker situation.275 

                                                                 
271 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
272 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
273 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
274 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url; UNHCR-led 
Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
275 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Lower%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Lower%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Lower%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Lower%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
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7.4 Hirshabelle 

7.4.1 Mellersta Shabelle 

7.4.1.1 Sammanfattande kommentar 

Två stora attacker har skett i regionen under 2022 som tyder på att regionen är 

en viktig stridslinje för såväl Al-Shabaab som regeringssidan. Mellersta 

Shabelle har i februari 2022 varit föremål för amerikanska flyganfall mot Al-

Shabaabs bas i Duduble, dock utan att det rapporterats att civila kommit till 

skada. Vidare har Al-Shabaab i maj 2022 tagit över ATMIS bas i El Baraf. Tre 

civila uppges ha dödats och dussintals skadats. 

De flesta incidenter som rapporterats har dock varit väpnade strider mellan Al-

Shabaab och regeringens militära styrkor eller AMISOM. Attacker som är 

riktade mot civila kommer främst från Al-Shabaab. De har också plundrat byar 

på pengar och boskap, eller bränt byar som straff.  ACLED rapporterat att Al-

Shabaab i Mellersta Shabelle har ägnat sig åt plundring av befolkningen i större 

omfattning än i andra regioner. Det har härifrån också rapporterats att man fört 

bort unga pojkar i åldern 15-18 år. Det som rapporteras från andra regioner, 

skjutningar och sprängattentat mot civila, förekommer även här och på samma 

sätt. Ofta är det riktat mot personer som är eller uppfattas vara företrädare för 

regeringssidan. 

Det som av incidentrapporteringen förefaller vara ett högre konfliktläge 

avspeglas inte i antalet personer som blir internflyktingar. Under första 

kvartalet 2022 blev 5 000 personer internflyktingar på grund av konflikt/osäker 

situation, att jämföra med 1 000 personer sista halvåret 2021. Första halvåret 

2021 hade dock ca 8 200 personer blivit internflyktingar på grund av 

konflikt/osäkra situationen. Migrationsanalys noterar att de stora konflikterna, 

flyganfall, övertagandet av ATMIS bas, de väpnade sammandrabbningarna 

mellan Al-Shabaab och militära regeringsstyrkor eller AMISOM, inte förefaller 

ha påverkat befolkningen så starkt att de sett sig tvingade att lämna sina hem i 

mer omfattande utsträckning. 

7.4.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Shabelle uppskattades till drygt 515 000 invånare.276 

7.4.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

FN:s säkerhetsråd har rapporterat att Al-Shabaab indirekt har beskjutit flera 

regeringsbyggnader i Jowhar den 4 samt 6 oktober 2021.277  

Enligt ACLED:s statistik var Al-Shabaab involverad i 112 incidenter. 

AMISOM i 31 incidenter och regeringens militära styrkor i 43 incidenter.  

Incidenter mellan Al-Shabaab och regeringens militära styrkor eller AMISOM 

har främst rört sig om väpnade sammandrabbningar. Olika klanmiliser var 

                                                                 
276 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
277 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 2, url  

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
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inblandade i totalt sex incidenter och i lika många incidenter har oidentifierade 

väpnade grupper varit inblandade. I trettioen incidenter har civila attackerats, 

tjugofem av dessa var Al-Shabaab förövaren. I fyra incidenter var det en 

oidentifierad väpnad grupp, och i två incidenter var det klanmilis. Al-Shabaab 

använder sig av improviserade sprängladdningar eller skjutningar som ibland 

riktas mot klanäldstar och regeringens soldater, men ibland förefaller sakna 

specifikt mål och drabbar civila mer generellt, som när de spränger ett café eller 

en bro eller riktar in sig på allmänna transporter och varutransporter. Civila 

drabbas också när Al-Shabaab förstör eller stjäl egendom såsom hus, fordon 

och boskap. Al-Shabaab har också kidnappat/fört bort civila. Vid ett tillfälle 

rörde det sig om pojkar i åldern 15-18 år, vid ett annat tillfälle en kvinna med 

sitt barn och vid ytterligare tillfällen är profilen på den bortförda inte uppgiven 

utöver att det var en civil person. I tio av incidenterna har Al-Shabaab plundrat 

civilbefolkningen på pengar och/eller boskap, men ingen har dödats eller 

skadats. Det finns rapportering att de vid tre tillfällen bränt ner en by för att 

skatt inte betalats eller som straff för att man i byn agerat mot Al-Shabaab.278 

Al-Shabaab har vid två tillfällen avrättat civila, två vid ena tillfället och fem vid 

det andra.279  USA har i februari 2022 flygbombat mot Al-Shabaab i Duduble, 

utan att civila rapporteras ha skadats.280 

Den 3 maj 2022 rapporteras Al-Shabaab ha attackerat och tagit över ATMIS 

militära bas i El Baraf, distriktet Mahaday.281 Attacken inleddes med en 

självmordsbombare som körde in en bil för att följas upp med kraftig 

skottlossning. Media rapporterar att minst tre civila har dödats och nära ett 

dussin har skadats i samband med striderna. Uppgifterna om antalet dödade 

burundiska ATMIS-soldater varierar kraftigt. Al-Shabaab hävdar att 178 

burundiska soldater dödats, burundisk militär uppger att 30 soldater dödats och 

22 skadats. Attacken är den största mot AMISOM/ATMIS sedan 2016.282 Det 

finns uppgifter att Al-Shabaab senare drog sig tillbaka från basen.283 Minst 

3 000 familjer tvingades fly från sina hem med anledning av attacken.284 

 

 

 

                                                                 
278 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
279 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post från UCDP 2022-04-
07  
280 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst); United 
States Africa Command, Somali, U.S: forces engage insurgents in support of the Federal Government 
of Somalia, 2022-02-23, url 
281 Goobjoog News, Al-Shabaab overruns ATMIS military base in El Baraf amid Eid celeberations, 2022-
05-03, url   
282 Hiiraan Online, Somalia, AU, condemn Al-Shabaab attack on ATMIS base as dozens of Burundi 
troops feared dead, 2022-05-03, url 
283 VOA, Al-Shabaab Raids African Union Military Base, 2022-05-03, url  
284 Radio Kulmiye Website, Thousands of Somalis flee after attack on peacekeepers, 2022-05-06, 
översatt av BBC Monitoring, tillgänglig via betaltjänst: url 

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.africom.mil/pressrelease/34297/somali-us-forces-engage-insurgents-in-support-of-the-federal-government-of-somalia
https://goobjoog.com/english/al-shabaab-overruns-atmis-military-base-in-el-baraf-amid-eid-al-filtr-celebrations/
https://www.hiiraan.com/news4/2022/May/186054/somalia_au_condemn_al_shabaab_attack_on_atmis_base_as_dozens_of_burundi_troops_feared_dead.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/al-shabab-raids-african-union-military-base/6555233.html
https://monitoring.bbc.co.uk/login
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7.4.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Mellersta Shabelle 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på 

typ av incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Mellersta Shabelle 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per 

typ av incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Mellersta Shabelle enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP:s statistik har det under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 

inträffat 22 incidenter som lett till 76 dödsfall. Av dessa dödsfall är sju civila. 

Vid samtliga incidenter utom två är Al-Shabaab samt regeringsstyrkor 

involverade. De sju civila dödsoffren har fallit offer vid en explosion, vid en 

improviserad sprängladdning samt i samband med en väpnad 

sammandrabbning. UCPD har utöver statistiken rapporterat att Al-Shabaab vid 

två tillfällen har avrättat civila, två vid ena tillfället och fem vid det andra.285   

7.4.1.5 Internflyktingar 

I regionen Mellersta Shabelle har 10 000 personer blivit nya internflyktingar 

under perioden januari–mars 2022. Av dessa uppges 5 000 personer vara drivna 

                                                                 
285 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
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från sina hem på grund av konflikt/osäker situation. Övriga har fått lämna på 

grund av torkan.286 Under perioden juli–december 2021 blev 7 000 personer 

nya internflyktingar. Av dem var 1 000 personer tvungna att lämna sina hem på 

grund av konflikt/osäker situation, 5 000 på grund av översvämning och övriga 

på grund av torkan.287  

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 68 021 personer blev internflyktingar, varav     

2 054 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 54 693 personer blev internflyktingar, varav 597 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 202 511 personer blev internflyktingar, varav 

458 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 41 154 personer blev internflyktingar, varav       

8 230 personer på grund av konflikt/osäker situation.288 

7.4.2 Hiraan 

7.4.2.1 Sammanfattande kommentar 

I Hiraan har valprocessen tydligt påverkat våldssituationen. Al-Shabaab 

sprängde nya terminalen vid Buulobardes flygplats i september 2021.  I 

februari respektive mars 2022 har de i Beledweyne genomfört två större 

sprängattentat riktade mot politiker, religiösa företrädare och tjänstemän. 

Attentaten har drabbat även andra civila än måltavlorna. Al-Shabaab har också 

varit i väpnade sammandrabbningar med regeringens militära eller polisiära 

styrkor eller med AMISOM i väpnade sammandrabbningar. Al-Shabaab har 

även attackerat civila vid åtta tillfällen, oftast för att de anser offret associerat 

med regeringssidan. I Hiraan har klaner varit inblandade i flera incidenter med 

varandra. Det har i nio fall rört betesrättigheter, men även att man skjutit eller 

kidnappat som hämnd hör till de vanligare incidenterna.  

Under första kvartalet 2022 blev inga internflyktingar på grund av 

konflikt/osäker situation, medan under andra halvåret 2021 var det 2 000 

personer. Första halvåret 2021 var det en markant ökning av antalet personer 

som blev internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation (6 244). Under 

perioden juli 2019 till december 2000 blev färre än 200 personer/halvår 

internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation. Andra orsaker har dock 

drivit människor från sina hem under den perioden, totalt ca en halv miljon 

människor. 

7.4.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Hiraan uppskattades 2014 till drygt 520 000 personer.289 

                                                                 
286 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
287 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
288 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
289 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Middle%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Middle%20Shabelle&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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7.4.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Al-Shabaab förstörde med improviserade sprängladdningar i september 2021 

den nybyggda terminalen vid flygplatsen i Buulobarde några dagar före 

invigningen. Klanmilis från hawadle har runt årsskiftet 2021/2022 drabbat 

samman med delstaten Hirshabelles väpnade styrkor i närheten av Beledweyne. 

Anledningen var att delar av hawadleklanen påstod att de blivit fråntagna 

viktiga positioner.290 

Enligt ACLED:s data har Al-Shabaab varit involverade i ungefär hälften av alla 

incidenter i regionen, främst genom väpnade sammandrabbningar eller attacker 

med improviserade sprängladdningar mot regeringens militära eller polisiära 

styrkor, eller med AMISOM. Al-Shabaab har dock också vid två tillfällen 

deltagit i väpnad sammandrabbning med klanmiliser. Al-Shabaab har också vid 

åtta tillfällen deltagit i vad ACLED betecknar som övrigt våld mot civila. 

Motiven har varit att offren varit associerade med regeringssidan, att de begått 

äktenskapsbrott och vid ett tillfälle varit beskylld för att vara homosexuell.291 

Regeringens militära eller polisiära styrkor har vid tre tillfällen deltagit i vad 

ACLED betecknar som övrigt våld mot civila. I tretton fall har klaner gjort 

detsamma. När det gäller klanerna handlar det till övervägande del om 

skjutningar i en utdragen markkonflikt om betesrättigheter, där även 

hämndmotiv finns med i flera fall. Det har också förekommit kidnappningar i 

hämndsyfte, bland annat har en hel nomadfamilj och deras hundra kameler förts 

bort som klanhämnd för mord.292 

I Beledweyne rapporteras ett tiotal personer ha dött när en självmordsbombare i 

februari 2022 attackerade en restaurang som frekventerades av politiker och 

lokala tjänstemän. Dådet skedde i samband med valet till federala parlamentet i 

Mogadishu. Två vice distriktskommissionärer var bland dem som dödades. Al-

Shabaab tog på sig ansvaret för attacken.293 I mars 2022 genomförde en 

självmordsbombare ett attentat mot en vallokal i Beledweyne för att sedan 

attackeras av ytterligare en självmordsbombare i bil när skadade fördes till 

sjukhus. Al-Shabaab har tagit på sig ansvaret även för det här dådet. Dödstalet 

rapporteras till minst 48 personer, och minst 108 skadade. Bland de dödade 

fanns en parlamentsledamot, religiösa företrädare, tjänstemän och andra 

civila.294 

 

 

 

                                                                 
290 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 2, url; UN 
Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2022-02-08, s. 4, url  
291 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
292 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
293 BBC News, Suicide blast hits restaurant at poll eve, 2022-02-19, url; Al Jazeera, At least 13 people 
killed by suicide bomber in central Somalia, 2022-02-19, url  
294 France24, Woman opposition MP among scores killed in Somalia suicide attacks, 2022-03-24, url  

file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2022_101.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.bbc.com/news/world-africa-60448025
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/19/at-least-13-killed-by-suicide-bomber-in-central-somalia
https://www.france24.com/en/africa/20220324-woman-opposition-mp-among-scores-killed-in-somalia-suicide-attacks
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7.4.2.4 Statistik om våldsincidenter 

 

Incidenter i regionen Hiraan 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Hiraan 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Hiraan enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP har det inträffat tjugoen incidenter under tidsperioden 1 juli 

2021–31 mars 2022 som totalt dödade 141 personer. Fjorton av dessa 

personer var civila. I arton av incidenterna har Al-Shabaab och somaliska 

regeringen deltagit. Vid två olika tillfällen har Al-Shabaab avrättat totalt två 
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civila. I ett fall handlar det om sammandrabbningar mellan hawiyeklanen 

hawadle och en dir-klan som ledde till att tio personer dödades.295   

7.4.2.5 Internflyktingar 

I regionen Hiraan har 1 000 personer blivit nya internflyktingar under perioden 

januari–mars 2022, alla på grund av torkan.296 Under perioden juli–december 

2021 blev 5 000 personer nya internflyktingar, varav 2 000 på grund av 

konflikt/osäker situation och övriga på grund av torkan.297 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 256 930 personer blev internflyktingar, varav 

157 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 263 764 personer blev internflyktingar, varav 133 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 29 541 personer blev internflyktingar, varav 

179 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 26 384 personer blev internflyktingar, varav 

6 244 personer på grund av konflikt/osäker situation.298 

 

7.5 Galmudug 

7.5.1 Galguduud 

7.5.1.1 Sammanfattande kommentar 

Under andra halvåret 2021 pågick stridigheter mellan Al-Shabaab och 

regeringens militära eller polisiära styrkor, vilket även pågick mellan ASWJ 

och regeringens militära och polisiära styrkor. Dessa stridigheter ledde till stor 

påverkan på civilbefolkningen och tvingade 100 000 personer att lämna sina 

hem. Ytterligare 28 000 blev internflyktingar under samma tidsperiod på grund 

av konflikt/osäkra situationen. Konflikt mellan klaner har främst rört betesmark 

och hämndaktioner. I mars 2022 dödade USA ca 200 stridande i ett flyganfall 

mot Al-Shabaab. Under första kvartalet 2022 har antalet internflyktingar på 

grund av konflikt/osäker situation sjunkit till 15 000. Ett antal som dock jämfört 

med flera andra regioner fortfarande är högt. Som jämförelse kan också nämnas 

att knappt 9 900 personer blev internflyktingar på grund av konflikt/osäkra 

situationen under andra halvåret 2021. 

7.5.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Galguduud uppskattades 2014 till knappt 570 000 personer.299 

7.5.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

 

FN:s säkerhetsråd rapporterar att det pågick stridigheter mellan ASWJ och 

SNAF och Galmudugs säkerhetsstyrkor på olika platser i distriktet 
                                                                 
295 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
296 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
297 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
298 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
299 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Hiraan&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Hiraan&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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Dhusamarreeb den 30 december 2021 samt under oktober samma år. 

Stridigheterna ledde till förstörelse av egendom, bland annat två sjukhus, och 

att fler än 100 000 människor tvingades lämna sina hem.300 I maj 2022 

rapporterades att Galmudugs polis efterlyst 36 medlemmar i ASWJ, bland dem 

gruppens ledare Sheikh Mohamed Shakir Ali Hassan, för att ha hetsat till våld i 

Dhuusamareeb och Guriceel. Efterlysningen kom efter att strider brutit ut i 

Dhuusamareeb vilket lett till dödsfall.301 
 

Enligt ACLED:s data är Al-Shabaab den aktör som deltagit i flest incidenter 

och främst i relation till somaliska militära eller polisiära styrkor. Al-Shabaab 

använder sig av improviserade sprängladdningar men är även involverade i 

väpnade sammandrabbningar. Därutöver har klaner mötts i väpnade 

sammandrabbningar rörande främst markkonflikter och i hämndaktioner. 

Övrigt våld mot civila utövades främst av olika klaner. Av 19 rapporterade 

incidenter har Al-Shabaab genomfört tre, medan olika klaner står bakom 

resterande. Al-Shabaab har skjutit på civila då de misstänkt bistå 

regeringssidan, misstänkts vara inblandade i försäljning av khat och för att ha 

missbrukat profetens namn. Klanerna har skjutit civila mot bakgrund av 

klanhämnd men också på grund av personliga konflikter. Klanmiliser har 

också orsakat dödsfall när de deltagit i väpnade sammandrabbningar 

sinsemellan, vanligen på grund av markkonflikter.302 Exempelvis nämner 

både ACLED och UCDP att hawiye-klanen ayr och darood-klanen marehan i 

en väpnad sammandrabbning i februari 2022 har orsakat dödsfall. ACLED 

noterar elva dödsfall medan UCDP noterar tio dödsfall. Dessa dödsfall är 

enligt UCDP:s kriterier inte med i UCDP:s officiella statistik303.304  

Vid ett för USA och somaliska regeringen gemensamt flyganfall i mars 2022 

mot Hareri Gubadle, nära Wabho i Ceel Buur, dödades fler än 200 av Al-

Shabaabs stridande.305 

 

 

 

 

 

                                                                 
300 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 2, url  
301 Goobjoog News, Galmudug police release list of highly wanted Ahlu Sunna Wal’Jamaa officials, 
2022-05-18, url  
302 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
303  UCDP tar med aktiva konflikter som lett till mer än 25 stridsrelaterade dödsfall det året. 
304 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07 
305 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst); The 
East African, US drone strike kills 200 militants, top Shabaab officials: Somali govt, 2022-03-13, url  

file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
https://goobjoog.com/english/galmudug-police-release-list-of-highly-wanted-ahlu-sunnah-waljamaa-officials/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/shabaab-killed-somalia-3746320
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7.5.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Galguduud 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

  

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Galguduud 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Galguduud enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP:s statistik inträffade nio incidenter där totalt 86 personer 

dödades, varav en civil person. UCDP rapporterar att vid åtta av incidenterna 

var Al-Shabaab och somaliska regeringen parter, vid en handlade det om att 

Al-Shabaab avrättade en civil person.306  

                                                                 
306 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
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7.5.1.5 Internflyktingar 

I regionen Galgaduud blev 135 000 personer nya internflyktingar under 

perioden januari–mars 2022, varav 15 000 på grund av konflikt/osäker situation 

och övriga på grund av torkan.307 Under perioden juli–december 2021 blev 

128 000 personer nya internflyktingar, varav 127 000 på grund av 

konflikt/osäker situation.308 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 3 175 personer blev internflyktingar, varav      

2 072 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 28 065 personer blev internflyktingar, varav 

23 571 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 20 218 personer blev internflyktingar, varav  

17 406 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 10 117 personer blev internflyktingar, varav 

9 885 personer på grund av konflikt/osäker situation.309 

 

7.5.2 Mudug  

Den administrativa indelningen av Somalia i regioner och delstater 

överensstämmer inte med den faktiska territoriella kontrollen eller inflytandet i 

regionen Mudug. Det bör också noteras att det område i norra delen av Mudug 

som ungefär sträcker sig mellan Garacad och Gaalkaacyo och sedan från 

Gaalkaacyo via Beyra upp mot etiopiska gränsen ingår i regionen Mudug, men 

befolkningen tillhör främst daroodklaner och området räknas till Puntland310 

som de facto kontrollerar territoriet311. Däremot är frågan om den 

administrativa tillhörigheten för den gråmarkerade norra delen av regionen 

Mudug ännu inte löst.312 I den här rapporten behandlas regionen Mudug av 

praktiska skäl i sin helhet. Migrationsanalys har inte för avsikt att göra något 

ställningstagande med denna disposition av rapporten. 

7.5.2.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att i Mudug står regeringens militära styrkor 

respektive klanerna för jämförelsevis flera incidenter än i regionerna söder om 

Mudug. I Mudug fördelar sig inblandningen i incidenter lika mellan Al-

Shabaab och regeringens militära styrkor, och klanmiliser har varit inblandade i 

nästan hälften så många. Mellan Al-Shabaab och regeringens militära styrkor 

har till ungefär lika delar förekommit väpnade sammandrabbningar som att 

sprängmedel använts. Flest attacker mot civila har klanmiliser genomfört, 

vanligen på grund av klanhämnd eller markkonflikt. Al-Shabaab har attackerat 

                                                                 
307 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
308 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
309 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
310 Mosley, Jason, Chatham House, Somalia’s Federal Future Layered Agendas, Risks and 
Opportunities, 2015-09-01, s. 14, url  
311 Political Geography Now, Somalia Control Map & Timeline – December 2021, 2021-12-14, url 
312 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultines, 2015-12-10, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Galgaduud&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Galgaduud&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150902SomaliaFederalFutureMosley.pdf
https://www.polgeonow.com/2021/12/who-controls-somalia-crisis-timeline.html
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines
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civila och då sprängt fordon samt satt hundratals hus i brand. Det har 

förekommit flyganfall men civila offer har inte rapporterats. 

7.5.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Mudug uppskattades 2014 till ca 718 000.313 

7.5.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

I distriktet Hobyo var det enligt FN:s säkerhetsråd i augusti 2021 strider mellan 

Al-Shabaab å ena sidan och SNAF och Galmudugs säkerhetsstyrkor å den 

andra sidan. Totalt 10 soldater från SNAF rapporteras ha dödats och 17 skadats. 

Därutöver rapporteras många civila ha skadats av landminor avsedda för 

säkerhetsstyrkorna runt om i distriktet Hobyo.314 

Enligt ACLED:s rapportering är Al-Shabaab involverad i 42 incidenter, 

regeringens militära styrkor eller med dem anknutna i 42 incidenter och olika 

klanmiliser i 19 incidenter. Konflikten mellan Al-Shabaab och regeringens 

militära styrkor har i ungefär lika stor del yttrat sig i väpnade 

sammandrabbningar som i att sprängladdningar använts. Vid fyra tillfällen har 

klanmiliser mötts i väpnade sammandrabbningar, som vid två tillfällen rörde 

markkonflikt. I övriga 15 incidenter har klanmiliser attackerat civila. Civila har 

varit drabbade i totalt 18 incidenter. I fyra av dessa incidenter har Al-Shabaab 

attackerat civila genom att placera en improviserad sprängladdning i fordon, 

vilket dödat sammanlagt minst nio civila. Hundratals hus har också satts i brand 

vilket ledde till att många (men oklart hur många) blev internflyktingar. De har 

även fört bort civila som vägrat att betala skatt till Al-Shabaab. Olika 

klanmiliser har vid tolv tillfällen dödat totalt arton civila. Motivet är klanhämnd 

eller markkonflikt, med något undantag då motivet är okänt. SNAF har vid ett 

tillfälle attackerat ett fordon och dödat fem civila. Puntlands polisstyrka har 

skadat två personer när de öppnat eld mot civila.315 USA:s flygvapen har 

tillsammans med SNAF vid fyra tillfällen flygbombat Al-Shabaabs konvoj eller 

deras bas. Vid ett tillfälle dödades 20 stridande. Al-Shabaab har vid tio tillfällen 

använt sig av fjärrutlösta sprängladdningar.316  

 

 

 

 

                                                                 
313 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
314 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 2, url  
315 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
316 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
 

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/


 

64 

7.5.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Mudug 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Mudug 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Mudug enligt UCDP:s statistik. 

Av UCDP:s statistik kan utläsas att det inträffat 15 incidenter under 

tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022, vilka lett till totalt 263 dödsoffer. Av 

dessa rapporteras 4 dödsoffer vara civila. Al-Shabaab och regeringsstyrkor är 

kontrahenterna. UCDP nämner inte tillvägagångssättet vid varje incident, men 

har nämnt landminor, väpnade sammandrabbningar, flyganfall, improviserade 

sprängämnen och bilbomber. De fyra civila dödsoffren föll offer för dels en 

bilbomb och dels en improviserad sprängladdning. 317 

                                                                 
317 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
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7.5.2.5 Internflyktingar 

I regionen Mudug under perioden januari–mars 2022 blev 91 000 personer nya 

internflyktingar, varav 700 personer på grund av konflikt/osäker situation och 

de övriga främst på grund av torkan.318 Under juli–december 2021 blev 20 000 

personer nya internflyktingar, varav 11 000 på grund av konflikten och 8 000 

på grund av torkan. För resterande är övriga orsaker angivet.319 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 6 020 personer blev internflyktingar, varav      

2 443 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 23 678 personer blev internflyktingar, varav 823 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 3 869 personer blev internflyktingar, varav      

1 514 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 11 012 personer blev internflyktingar, varav       

8 354 personer på grund av konflikt/osäker situation.320 

7.6 Puntland 

Puntland utropade sig som autonomt 1998 som en entitet som representerar 

hartiklanerna inom darood samt några mindre daroodklaner. Puntlands gränser 

utgörs därför av var dessa klaner är bosatta vilket innebär regionerna Bari, 

Nugaal och norra delen av Mudug. Gränsen går genom staden Gaalkacyo, där 

norra delen tillhör Puntland321.322 Puntland har också skapat regionen Cayn, i 

distriktet Buuhoodle i regionen Togdheer där daroodklanen dhulbahante är 

bosatta. Denna region som Somaliland räknar in i sitt territorium.323  

I början av 1990-talet var Gaalkacyo epicentrum i inbördeskriget, en 

vattendelare för såväl land som samhälle.324  Fredsöverenskommelsen i Mudug 

från 1993 delade staden och har sedan dess bringat ett i sammanhanget relativt 

lugn till området.325 Det är nu den enda stad som två federala stater, såväl 

Puntland som Galmudug, gör anspråk på.326 Stadens delning är klanbaserad. 

Darood finns i den norra delen som tillhör Puntland, och hawiye i den södra 

delen som hör till Galmudug. Detsamma gäller för regionen Mudug som i norra 

delen, bebodd av darood, de facto tillhör Puntland, och den södra delen, bebodd 

av hawiye, tillhör Galmudug.327 När de federala delstaterna bildades, och 

därmed delstaten Galmudug bestående av regionerna Galgaduud och Mudug, 

var det grunden för att det åter blev spänt mellan Puntland och Galmudug i 

                                                                 
318 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
319 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
320 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
321 Political Geography Now, Somalia Control Map & Timeline – December 2021, 2021-12-14, url  
322 Hoehne, Markus, Between Somaliland and Puntland, Rift Valley Institute – Contested Borderlands, 
2015, s. 36, url; International Crisis Group, Somalia: The Trouble with Puntland, 2009-08-12, url  
323 Hoehne, Markus, Between Somaliland and Puntland, Rift Valley Institute – Contested Borderlands, 
2015, s. 60, url  
324 Abdirahman, Kalif, Rift Valley Institute, Contested commerce: Revenue and state-making in the 
Galkayo borderlands, 2021-01-01, s. 6, url   
325 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultlines, 2015-12-10, url  
326 Abdirahman, Kalif, Rift Valley Institute, Contested commerce: Revenue and state-making in the 
Galkayo borderlands, 2021-01-01, s. 6, url  
327 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultlines, 2015-12-10, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Mudug&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Mudug&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://www.polgeonow.com/2021/12/who-controls-somalia-crisis-timeline.html
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/210706751%20(3).pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-trouble-puntland
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/210706751%20(3).pdf
https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/RVI%202021.11.23%20Contested%20Commerce_0.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines
https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/RVI%202021.11.23%20Contested%20Commerce_0.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/galkayo-and-somalia-s-dangerous-faultlines


 

66 

samband med valen 2016. Puntlands ledning hävdade att den federala staten 

Galmudug inte är en legitim federal stat. När ett flygplan i oktober 2016 

landade i södra Gaalkacyo, och inte i norra delen av staden i enlighet med 

Mudugöverenskommelsen, bröt en väpnad konflikt ut. I december samma år 

kunde en vapenvila komma tillstånd.328 Migrationsanalys konstaterar att norra 

Mudug de facto fortsatt kontrolleras av Puntland.329 Av praktiska skäl redovisas 

i den här rapporten regionen Mudug i sin helhet och under rubriken för den 

federala staten Galmudug. Regionen Togdheer redovisas i sin helhet under 

rubriken Togdheer. Migrationsanalys har inte för avsikt att göra något 

ställningstagande med denna disposition.  

Regionerna Sool och Sanaag finns inom de gränser Somaliland har utropat som 

sina när de utropade sin, icke internationellt erkända, självständighet.330 I delar 

av regionerna Sool och Sanaag, bor personer från daroodklanen. Darood har 

motsatt sig Somalilands självständighet och fått stöd av Puntland som också 

bebos av personer som tillhör darood.331 Migrationsanalys redovisar i den här 

rapporten därför regionerna Sool och Sanaag under rubriken Omtvistade 

områden.  

7.6.1 Nugaal 

7.6.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att det för Nugaal endast av ACLED registrerats 

tretton incidenter, som lett till totalt sex dödade personer varav fem var civila. 

Samt att fem civila har skadats. Al-Shabaab har inte varit aktiv i någon dödlig 

incident. Under perioden juli 2021–mars 2022 har 1 500 personer blivit 

internflyktingar på grund av konflikten. Ett lågt antal, men en för Nugaal 

kraftig höjning då ingen internflykting under perioden juli 2019–juli 2021 

angav konflikt/osäkerhet som skäl. 

7.6.1.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Nugal uppskattades 2014 tilldrygt 390 000 personer.332 

7.6.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Utifrån ACLED:s och UCDP:s statistik kan utläsas att det är ett lågt antal 

incidenter i Nugaal. ACLED noterar tretton incidenter som lett till totalt sex 

dödade personer, varav fem var civila. Ytterligare fem civila har skadats. Vid 

sex av dessa incidenter är någon av Puntlands militära eller polisiära styrkor 

inblandade, vid två tillfällen är någon klanmilis inblandad och vid fyra tillfällen 

en oidentifierad väpnad grupp eller en oidentifierad klanmilis. Det har 

förekommit väpnade sammandrabbningar mellan Puntlands polisstyrka och en 

oidentifierad väpnad grupp samt mellan Puntlands polisstyrka och Puntlands 

presidents säkerhetsstyrka samt mellan två klanmiliser. Fem av sex dödsoffer 

                                                                 
328 International Crisis Group, Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultlines, 2015-12-10, url  
329 Political Geography Now, Somalia Control Map & Timeline – December 2021, 2021-12-14, url  
330 OCHA, Somaliland Administrative Map, 2012-10-18, url   
331 Hoehne, Markus Virgil, Italian Institute for International Political Studies, Somaliland: 30 Years of De 
Facto Statehood, and No End In Sight, 2021-05-12, url; Schweiz, Staatssekretariat für Migration. SEM. 
F.d. BFM, Somali clan families (according to Lewis 1995), 2015-01-01, url 
332 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
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https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33912
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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har dock kommit från attacker mot civila. Mer konkret handlar det om en 

dödsskjutning mot bakgrund av klanhämnd eller med anledning av konflikt 

rörande parlamentsvalet, eller att Puntlands polisstyrka eller en oidentifierad 

klanmilis eller gärningsman har skjutit någon till döds av okänd anledning.333 

7.6.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Nugaal 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Nugaal 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Nugaal enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har inte någon statistik för incidenter i Nugaal för perioden 1 juli 2021 

till 31 mars 2022. De har dock noterat att en civil dödats i en skjutning i 

Garowe.334 

                                                                 
333 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
334 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  

https://acleddata.com/data-export-tool/
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7.6.1.5 Internflyktingar 

I Nugaal blev 3 000 personer nya internflyktingar under januari–mars 2022, 

varav 900 personer på grund av konflikt/osäker situation och 2 000 personer på 

grund av torkan. För övriga personer angavs övriga skäl.335 Under perioden 

juli–december 2021 blev 5 000 personer nya internflyktingar, varav 600 på 

grund av konflikt/osäker situation. För 1 000 personer angavs torkan som skäl 

och för övriga personer angavs övriga skäl.336 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 1 428 personer blev internflyktingar, varav 

ingen på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 2 119 personer blev internflyktingar, varav ingen 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 8 255 personer blev internflyktingar, varav 

ingen på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 3 947 personer blev internflyktingar, varav ingen 

på grund av konflikt/osäker situation.337 

 

7.6.2 Bari 

7.6.2.1 Sammanfattande kommentar 

Puntlands olika styrkor har enligt ACLED:s rapportering varit inblandade i flest 

incidenter, följt av Al-Shabaab. Al-Shabaab har dels skjutit civila, men också 

utfört sprängdåd mot caféer där på regeringssidan profilerade personer befunnit 

sig. ISS är aktiva i Bari och har genomfört ett sprängattentat och då dödat en 

borgmästare. Under första kvartalet 2022 blev 40 personer internflyktingar på 

grund av konflikt/osäker situation. En minskning jämfört med andra halvåret 

2021 då 2 000 personer blev internflyktingar av samma orsak. Andra halvåret 

2021 var dock ett för regionen högt antal. Från januari 2020 fram till juni 2021 

har antalet varit under 500 personer per halvår.  

7.6.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Bari uppskattades 2014 till ca 720 000 personer.338 

7.6.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

FN:s säkerhetsråd rapporterar att element som är IS-vänliga (ISS) fortsatt är 

aktiva i distriktet Qandala. De har i augusti 2021 skjutit borgmästaren av 

Balidhidin till döds, och Puntlands säkerhetsstyrkor har av ISS attackerats med 

improviserad sprängladdning.339 Det har också rapporterats strider i november 

2021 mellan Puntlands säkerhetsstyrkor och styrkor lojala med den av 

                                                                 
335 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
336 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
337 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
338 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url  
339 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2021-11-11, s. 3, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Nugaal&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Nugaal&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/S_2021_944-EN%20(6).pdf
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Puntlands president avsatta chefen, general Mohamud Osman Abdullahi, för 

samma styrkor.340 

ACLED rapporterar att Al-Shabaab var involverad i tjugotvå incidenter, 

Puntlands olika styrkor i tjugosex incidenter och vid en incident har en 

klanmilis varit involverad. Vid åtta tillfällen har civila varit måltavla. Al-

Shabaab har skjutit en civil, som tidigare varit polis, till döds samt vid tre 

tillfällen använt improviserade sprängladdningar mot caféer. Vid dessa tillfällen 

har profilerade civila såsom två personer som ställde upp i parlamentsvalet, en 

regeringssoldat och före detta biträdande polischef dödats eller skadats. Totalt 

har nio civila dödats och fler än 19 skadats. Av de skadade nämns att det fanns 

en soldat. Även ACLED rapporterar att ISS har attackerat ett café och i 

samband med attacken dödat byns borgmästare. Puntlands polisstyrka har av 

okänd anledning skjutit ihjäl två civila personer i Boosaasso stad.341  

7.6.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Bari 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
340 UN Security Council, Situation in Somalia Report of the Secretary-General, 2022-02-08, s. 5, url  
341 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2022_101.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
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Dödsfall i regionen Bari 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Bari enligt UCDP:s statistik. 

Enligt UCDP:s statistik har det inträffat totalt tolv incidenter under tidsperioden 

1 juli 2021 till 31 mars 2022. Dessa incidenter har lett till 28 dödsfall, dock 

ingen civil. Vid dessa incidenter har Al-Shabaab varit involverade, liksom ISS 

och regeringens militära styrkor. Det handlar om väpnade sammandrabbningar, 

vägbomber, landminor, bakhåll, beskjutning och improviserade 

sprängladdningar. Utöver statistiken noterar UCDP att det förekommit en 

väpnad sammandrabbning mellan Al-Shabaab och ISS där två stridande 

dödades.342 

7.6.2.5 Internflyktingar 

I regionen Bari har 5 000 personer under januari–mars 2022 blivit nya 

internflyktingar, varav 40 personer på grund av konflikt/osäker situation och 

4 000 personer på grund av torkan. För övriga personer har kodats övriga 

orsaker.343 För perioden juli–december 2021 registrerades 11 000 personer som 

nya internflyktingar från regionen, varav 2 000 på grund av konflikt/osäker 

situation och 7 000 personer på grund av torkan. Övriga personer har tvingats 

lämna sina hem av övriga orsaker.344 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 8 393 personer blev internflyktingar, varav 719 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 30 965 personer blev internflyktingar, varav 81 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 8 759 personer blev internflyktingar, varav  

48 personer på grund av konflikt/osäker situation 

                                                                 
342 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
343 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
344 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Bari&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Bari&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
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 januari–juni 2021 när 6 969 personer blev internflyktingar, varav 232 

personer på grund av konflikt/osäker situation.345 

7.7 Omtvistade områden 

Somaliland har utropat sin självständighet men är inte internationellt erkänt.346 

Det territorium som Somaliland utropat som sitt utgörs av regionerna Awdal, 

Wogooyi Galbeed, Togdheer, Sool och Sanaag i nordvästra delen av den stat 

som är internationellt erkänd som Republiken Somalia.347 Befolkningen i 

Somaliland består till största delen av personer som tillhör klanen isaaq. I östra 

delen av Somaliland, i regionerna Sool och Sanaag, bor personer från 

daroodklanen. Darood har motsatt sig Somalilands självständighet och fått stöd 

av Puntland som också bebos av personer som tillhör darood.348  

Migrationsanalys redovisar i den här rapporten därför regionerna Sool och 

Sanaag under rubriken Omtvistade områden. Migrationsanalys har inte för 

avsikt att göra något ställningstagande med den dispositionen av rapporten.  

7.7.1 Sool 

7.7.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys noterar att konfliktnivån i Sool är låg, och har bara noterat en 

skadad civil i våldshändelserna. Det reflekteras också i att få internflyktingar 

(390 personer) uppger konflikt/osäkra situationen som skäl till att de tvingats 

lämna sina hem under tidsperioden 1 juli 2021–31 mars 2022. Det är en 

påtaglig minskning av antalet internflyktingar på grund av konflikt/osäker 

situation. Första halvåret 2021 var antalet 1 180 personer, andra halvåret 2020 

var det 2 827 personer medan det första halvåret 2020 endast var 27 personer.  

Däremot har Somaliland i oktober 2021 tvångsförflyttat 7 000 personer till 

Puntland. Migrationsanalys menar att händelsen sätter fingret på kärnan i 

gränskonflikten i regionen. Somaliland anger att personerna inte tillhör 

lokalbefolkningen. De har också uppgett att de fortsatt söderut från Puntland 

vilket tyder på att de tillhör klaner som är hemmahörande i centrala eller 

möjligen södra Somalia. 

7.7.1.2 Befolkningsmängd 

I en uppskattning av befolkningsmängden 2014 estimerades ca 327 000 

invånare bo i Sool.349 

7.7.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Vid åtta av ACLED rapporterade incidenter har klanmiliser mötts i väpnade 

sammandrabbningar rörande mark, vilket lett till att 36 personer dödats och en 

civil har skadats. Vid ett tillfälle i december 2021 har Sool, Sanaag och Cayn-

                                                                 
345 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
346 Council on Foreign Relations, Somaliland: The Horn of Africas’s Breakaway State, 2018-02-01, url  
347 OCHA, Somaliland Administrative Map, 2012-10-18, url  
348 Hoehne, Markus Virgil, Italian Institute for International Political Studies, Somaliland: 30 Years of De 
Facto Statehood, and No End In Sight, 2021-05-12, url; Schweiz, Staatssekretariat für Migration. SEM. 
f.d. BFM, Somali clan families (according to Lewis 1995), 2015-01-01, url  
349 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 

https://www.cfr.org/backgrounder/somaliland-horn-africas-breakaway-state
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/121018_OCHASom_Somaliland_A3.pdf
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/somaliland-30-years-de-facto-statehood-and-no-end-sight-30363
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33912
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
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milisen (SSC) attackerat Somalilands säkerhetsstyrkors bas i Laascaanood, utan 

att någon skadats. Vid sju tillfällen har en icke identifierad väpnad grupp 

attackerat caféer där tjänstemän i Somalilands administration befunnit sig, en 

polis, en person i Somalilands valkommitté och även polisstationer.350  

I oktober 2021 vräktes utan förvarning och möjlighet att ta med sig sina 

tillhörigheter 7 000 personer, även barn, från Laascaanood med omnejd. En del 

av dessa familjer hade bott i Laascaanood i tjugo år. Den somaliländska 

regeringen motiverar detta med att de drabbade inte tillhörde lokalbefolkningen 

utan kom från södra Somalia och utgjorde ett säkerhetshot mot Somaliland. De 

kördes till Puntland, men många fortsatte till delstaterna Hirshabelle och 

Banadir.351 

7.7.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Sool 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
350 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  
351 Amnesty International, Somalia 2021 Somaliland Forced eviction and transfer of population, 
odaterad, url  

https://acleddata.com/data-export-tool/
https://www.amnesty.org/en/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/somalia/report-somalia/
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Dödsfall i regionen Sool 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av incident.  

  

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Sool enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har noterat en incident under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022 

där Al-Shabaab och regeringens styrkor varit involverade. Ett dödsfall, dock 

inte civilt är noterat under perioden.352 

7.7.1.5 Internflyktingar 

 

Under januari–mars 2022 har 5 000 personer blivit nya internflyktingar i 

regionen Sool, varav 90 på grund av konflikt/osäker situation och de flesta 

andra på grund av torkan.353 Under tidsperioden juli–december 2021 blev 7 000 

personer nya internflyktingar, varav 300 på grund av konflikt/osäkra 

situationen, ca 3000 personer på grund av torkan och ca 4 000 personer på 

grund av andra orsaker.354 

 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 3 312 personer blev internflyktingar, varav      

1 561 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 3 726 personer blev internflyktingar, varav 27 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 10 909 personer blev internflyktingar, varav    

2 827 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 4 570 personer blev internflyktingar, varav 1 180 

personer på grund av konflikt/osäker situation.355 

 

                                                                 
352 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
353 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
354 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
355 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Sool&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Sool&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
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7.7.2 Sanaag 

7.7.2.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att konfliktnivån är låg i Sanaag, även om 

hundratals i mars 2022 vingades lämna sina hem för att undgå strider mellan 

Al-Shabaab och klanmilise utanför Ceerigaabo. UNHCR har för första kvartalet 

2022 dock endast registrerat att 60 personer blivit internflyktingar på grund av 

konflikt/osäker situation. En relativt låg konfliktnivå, som dessutom sjunkit 

över de senaste åren, indikeras också av att det under andra halvåret 2021 var 

600 personer som blev internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation, 

och under första halvåret 2021 var det 420 personer. Under hela 2020 var det 

färre än 700 personer, och sista halvåret 2019 var det knappt 2 000 personer. 

7.7.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Sanaag uppskattades 2014 till ca 544 000.356 

7.7.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Enligt ACLED har Al-Shabaab varit involverad i två incidenter, olika 

klanmiliser har varit inblandade tre incidenter och Somalilands polisstyrka vid 

tre incidenter under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022. Fyra av 

incidenterna har varit väpnade sammandrabbningar. Det har vid två av dessa 

tillfällen, i februari respektive mars 2022, varit en väpnad sammandrabbning 

mellan Al-Shabaab och klanmilis från darood/warsangeli i byn Milxo utanför 

staden Ceerigaabo. Inga civila har skadats eller dödats, men vid ena tillfället 

tvingades hundratals civila lämna sina hem på grund av striderna. Två civila har 

dödats vid två olika incidenter. Dels i samband med protester där Somalilands 

polis öppnad eld för att skingra folkmassan, dels i samband med en väpnad 

sammandrabbning mellan två klanmiliser över khathandeln.357 

7.7.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Sanaag 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

                                                                 
356 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
357 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
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Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Sanaag 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Sanaag enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har inte registrerat några incidenter i Sanaag under tidsperioden 1 juli 

2021 till 31 mars 2022.358 

7.7.2.5 Internflyktingar 

I regionen Sanaag har 3 000 personer blivit nya internflyktingar under 

tidsperioden januari–mars 2022, varav 60 personer på grund av konflikt/osäkra 

situationen. De allra flesta tvingades lämna sina hem på grund av torkan.359 

Under perioden juli–december 2021 har 9 000 personer blivit nya 

internflyktingar, varav 600 på grund av konflikt/osäkra situationen och 8 000 

på grund av torkan.360 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 13 588 personer blev internflyktingar, varav    

1 977 personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 9 708 personer blev internflyktingar, varav 2 126 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 6 476 personer blev internflyktingar, varav 540 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 6 969 personer blev internflyktingar, varav 420 

personer på grund av konflikt/osäker situation.361 

                                                                 
358 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
359 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 
360 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
361 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Sanaag&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Sanaag&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
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7.8 Somaliland 

Somaliland utropade sin självständighet 1991. Dess självständighet är inte 

internationellt erkänd även om flera stater i praktiken bekräftar Somalilands 

separation från Somalia, till exempel genom att skicka observatörer till 

Somalilands presidentval.362 Somaliland är en stabil de facto-stat med på 

papperet avgränsat territorium, permanent befolkning och en legitim 

regering.363 Utöver president har Somaliland ett parlament med valda ledamöter 

och ett överhus med klanäldstar.364 

Det territorium som Somaliland utropat som sitt utgörs av regionerna Awdal, 

Wogooyi Galbeed, Togdheer, Sool och Sanaag i nordvästra delen av den stat 

som är internationellt erkänd som Republiken Somalia.365 Befolkningen i 

Somaliland består till största delen av personer som tillhör klanen isaaq. I östra 

delen av Somaliland, i delar av regionerna Sool och Sanaag, bor personer från 

daroodklanen. Darood har motsatt sig Somalilands självständighet och fått stöd 

av Puntland som också bebos av personer som tillhör darood366.  Puntland har 

bildats för att representera hartiklanerna inom darood samt några mindre 

daroodklaner. Puntland har också skapat regionen Cayn i distriktet Buuhoodle i 

regionen Togdheer, där daroodklanen dhulbahante är bosatta.367 

Migrationsanalys redovisar i den här rapporten av praktiska skäl regionerna 

Sool och Sanaag under rubriken Omtvistade områden, även om de befinner sig 

inom det territorium Somaliland har utropat som sitt. Vidare redovisas regionen 

Togdheer i sin helhet under rubriken Somaliland. Migrationsanalys har inte för 

avsikt att göra något ställningstagande med denna disposition.  

7.8.1 Woqooyi Galbeed 

7.8.1.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att konfliktnivån är mycket låg. Endast ett fåtal 

incidenter har rapporterats och de har inte lett till att civila dödats eller skadats. 

Under hela perioden juli 2019 till mars 2022 har totalt 8 personer blivit 

internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation. 

7.8.1.2 Befolkningsmängd 

World Population Review uppskattar att staden Berbera 2022 hade ca 545 000 

invånare, och att Hargeisa samma år beboddes av drygt en miljon människor.368 

                                                                 
362 Council on Foreign Relations, Somaliland: The Horn of Africas’s Breakaway State, 2018-02-01, url  
363 Hoehne, Markus Virgil, Italian Institute for International Political Studies, Somaliland: 30 Years of De 
Facto Statehood, and No End In Sight, 2021-05-12, url  
364 Keating, Joshua,The Guardian, When is a nation not a nation? Somaliand’s dream of independence, 
2018-07-06, url  
365 OCHA, Somaliland Administrative Map, 2012-10-18, url  
366 Hoehne, Markus Virgil, Italian Institute for International Political Studies, Somaliland: 30 Years of De 
Facto Statehood, and No End In Sight, 2021-05-12, url; Schweiz, Staatssekretariat für Migration. SEM. 
f.d. BFM, Somali clan families (according to Lewis 1995), 2015-01-01, url  
367 Hoehne, Markus, Between Somaliland and Puntland, Rift Valley Institute – Contested Borderlands, 
2015, s. 36, 60, url  
368 World Population Review, Somalia, url  

https://www.cfr.org/backgrounder/somaliland-horn-africas-breakaway-state
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/somaliland-30-years-de-facto-statehood-and-no-end-sight-30363
https://www.theguardian.com/news/2018/jul/20/when-is-a-nation-not-a-nation-somalilands-dream-of-independence
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/121018_OCHASom_Somaliland_A3.pdf
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/somaliland-30-years-de-facto-statehood-and-no-end-sight-30363
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33912
file:///C:/Users/MMEJOS/Downloads/210706751%20(3).pdf
https://worldpopulationreview.com/countries/somalia-population
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En uppskattning som gjordes 2014 landade i ca 1,2 miljoner invånare i 

regionen.369 

7.8.1.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

De incidenter som ACLED har rapporterat har handlat om att en somalisk 

diplomat arresterats och deporterats till Djibouti, och protester mot exempelvis 

byggandet av en telekom-mast. Vid ett tillfälle har polisen arresterat 120 

etiopiska migranter som illegalt tagit sig in i Somaliland. 370 

7.8.1.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Woqooyi Galbeed 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på 

typ av incident.  

 

Källa: ACLED 

Incidenterna som ACLED rapporterat om har inte lett till några dödsfall. 371 

Antalet incidenter i regionen Woqooyi Galbeed enligt UCDP:s statistik . 

UCDP har inte registrerat några incidenter under tidsperioden 1 juli 2021 till 

31 mars 2022.372 

7.8.1.5 Internflyktingar 

Regionen Woqooyi Galbeed är den region där minst antal personer blivit 

internflyktingar under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 mars 2022. För 

tidsperioden har 438 personer blivit nya internflyktingar, varav totalt 4 på 

grund av konflikt/osäkra situationen och merparten av de övriga på grund av 

torkan.373 

Detta kan jämföras med perioderna  

                                                                 
369 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url  
370 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
371 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
372 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07 
373 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url; UNHCR-led 
Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url 

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://acleddata.com/data-export-tool/
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Woqooyi%20Galbeed&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Woqooyi%20Galbeed&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
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 juli–december 2019 när 1 523 personer blev internflyktingar, varav 4 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 1 173 personer blev internflyktingar, varav ingen 

på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 744 personer blev internflyktingar, varav ingen 

på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 1 053 personer blev internflyktingar, varav ingen 

på grund av konflikt/osäker situation.374 

 

7.8.2 Togdheer 

7.8.2.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys noterar att konfliktnivån är mycket låg, vilket syns såväl i 

ACLED:s och UCDP:s incidentrapportering som i UNHCR:s rapportering om 

internflyktingar. Däremot kan utläsas att torkan drabbat regionen och att under 

första kvartalet 2022 har 38 000 personer blivit internflyktingar på grund av 

den. 

7.8.2.2 Befolkningsmängd 

Befolkningen i Togdheer uppskattades 2014 till ca 720 000 invånare.375 

7.8.2.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Klanmiliser har vid tre tillfällen attackerat civila, som orsakat tre civila dödsfall 

och skadat en. Motivet har varit klankonflikt och klanhämnd eller okänd 

anledning. Det har vid två tillfällen varit väpnade sammandrabbningar mellan 

Puntlands säkerhetsstyrkor och Al-Shabaab, ACLED har noterat antalet döda 

stridande till tre.376  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
374 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
375 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url 
376 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url  (tillgänglig via betaltjänst)  
  

https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/


 

79 

7.8.2.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Togdheer 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Togdheer 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Togdheer enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har inte registrerat några incidenter för tidsperioden 1 juli 2021 till 31 

mars 2022.377 

7.8.2.5 Internflyktingar 

Under perioden januari–mars 2022 blev 38 000 personer nya internflyktingar, i 

princip samtliga på grund av torkan.378 Under juli–december 2022 blev 3 000 

                                                                 
377 UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 2022-04-07  
378 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Togdheer&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
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personer nya internflyktingar, varav 10 personer på grund av konflikt/osäkra 

situationen, 2 000 på grund av torkan och resterande av andra orsaker.379 

Detta kan jämföras med perioderna  

 juli–december 2019 när 2 751 personer blev internflyktingar, varav 

ingen på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2020 när 5 119 personer blev internflyktingar, varav 911 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 juli–december 2020 när 3 588 personer blev internflyktingar, varav 155 

personer på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 1 741 personer blev internflyktingar, varav 6 

personer på grund av konflikt/osäker situation.380 

7.8.3 Awdal 

7.8.3.1 Sammanfattande kommentar 

Migrationsanalys konstaterar att konfliktnivån är mycket låg, vilket kan utläsas 

av såväl ACLED:s  och UCDP:s incidentrapportering som UNHCR:s 

rapportering om internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation. 

7.8.3.2 Befolkningsmängd  

Befolkningen i Awdal uppskattades 2014 till ca 673 000.381 

7.8.3.3 Aktiva parter, konfliktens art och påverkan på civila 

Två av de av ACLED noterade incidenterna är väpnade sammandrabbningar 

där klanmilis, Somalilands polisstyrka samt Somalilands militära styrkor varit 

involverade. Det har också varit protester som i ett fall bemötts av Somalilands 

polisstyrka. Vid ett tillfälle har Somalilands polisstyrka attackerat civila genom 

att av okänd anledning skjuta en civil till döds. Det andra noterade dödsfallet 

skedde när en soldat i Somalilands militära styrka av okänd anledning sköt en 

militär befälhavare till döds.382 

 

 

 

 

 

                                                                 
379 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  
380 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 
381 Federal Republic of Somalia, Population Estimation Survey 2014, 2014-10-01, s. 31, url  
382 ACLED, Data Export Tool, nedladdningsbar Excelfil, odaterad, url (tillgänglig via betaltjänst)  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Togdheer&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population-Estimation-Survey-of-Somalia-PESS-2013-2014.pdf
https://acleddata.com/data-export-tool/
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7.8.3.4 Statistik om våldsincidenter 

Incidenter i regionen Awdal 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelat på typ av 

incident.  

 

Källa: ACLED 

Dödsfall i regionen Awdal 1 juli 2021–31 mars 2022 fördelade per typ av 

incident. 

 

Källa: ACLED 

Antalet incidenter i regionen Awdal enligt UCDP:s statistik. 

UCDP har inte noterat några incidenter under tidsperioden 1 juli 2021 till 31 

mars 2022.383 

7.8.3.5 Internflyktingar 

Under juli 2021–mars 2022 blev 3 000 personer nya internflyktingar, i princip 

samtliga på grund av torkan och ingen på grund av konflikt/osäker situation.384 

Detta kan jämföras med perioderna  

                                                                 
383 Uppsala Universitet, UCDP dataset för Somalia för tidsperioden 2021-07-01 till 2022-03-31, e-post 
2022-04-07  
384 UNHCR-led Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url; UNHCR-led 
Protection and Return Monitoring Network (PRMN) Somalia, odaterad, url  

https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=2021-07-01%2C2021-12-31&need=&pregion=Awdal&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2021
https://unhcr.github.io/dataviz-somalia-prmn/index.html#reason=&month=&need=&pregion=Awdal&pdistrictmap=&cregion=&cdistrictmap=&year=2022
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 juli–december 2019 när 6 031 personer blev internflyktingar, varav 7 på 

grund av konflikt/osäker situation.  

 januari–juni 2020 när 5 012 personer blev internflyktingar, varav 14 på 

grund av konflikt/osäker situation. 

 juli–december 2020 när 3 303 personer blev internflyktingar, varav 

ingen på grund av konflikt/osäker situation 

 januari–juni 2021 när 3 320 personer blev internflyktingar, varav 7 på 

grund av konflikt/osäker situation.385 

8. Sammanfattande slutsatser 

Konflikterna i Somalia har flera konfliktlinjer och konflikternas struktur och 

intensitet varierar över landet. Al-Shabaabs tillvägagångssätt, som inkluderar 

såväl bombdåd som beskjutning av civila som har en profilerad roll på 

regeringssidan, präglar konfliktens art i flera regioner i södra och centrala 

Somalia i kombination med väpnade sammandrabbningar mellan olika aktörer. 

I norra Somalia består konfliktens art främst av väpnade sammandrabbningar 

mellan aktörerna.  

Al-Shabaab har intensifierat sina attacker under den utdragna valprocessen där 

mandaten löpte ut redan 2020. Flera bombdåd, där politiker och personer som 

kandiderat i valen har varit primära måltavlor, har genomförts. Förutom i 

Mogadishu har även under 2022 större bombdåd i detta syfte skett i 

Beledweyne i regionen Hiraan. Valprocessen har också sammanfallit med att 

USA har dragit tillbaka sina trupper från Somalia och kraftigt minskat antalet 

flyganfall mot Al-Shabaab. Detta tillsammans med det faktum att 

regeringssidan lagt kraft på att bekämpa oppositionen, och att inre splittring 

dels politiskt men även inom SNAF och NISA är påtaglig, har gett Al-Shabaab 

momentum att intensifiera sina attacker. Al-Shabaab har vid två tillfällen lidit 

stora förluster när deras baser flygbombats, men har också för en kortare tid 

övertagit ATMIS bas i El Baraf. Migrationsanalys konstaterar att vid de 

flygbombningar som genomfördes 2021 och 2022 har endast ett fåtal civila 

offer rapporterats. 

Valprocessen avslutades 15 maj 2022, då både parlament och ny president 

valts. Det finns en påbörjad återuppbyggnad av somalisk statsförvaltning, men 

den är ännu att likna vid ett embryo och står inte emot påfrestningar från andra 

intressen. Det nyvalda parlamentet och presidenten har att överbrygga den 

splittring som förstärkts i den fördröjda valprocessen. De behöver sedan 

fortsätta hantera de utmaningar som redan innan fanns i återuppbyggnaden. Det 

är en utmaning, men en nödvändighet för att Al-Shabaab inte ska kunna 

fortsätta med samma intensitet i attackerna. Al-Shabaab har också infiltrerat 

regeringssidan, bland annat NISA, något som behöver omhändertas för att 

                                                                 
385 OCHA Somalia, e-post 2022-05-01. 



 

83 

lyckosamt kunna bekämpa Al-Shabaab. Att ATMIS lyckas med sitt uppdrag, 

bland annat att bekämpa Al-Shabaab och att utveckla kapaciteten hos somaliska 

säkerhetsstyrkor, är också essentiellt inför styrkans neddragning och avveckling 

som är planerad till december 2024. Om uppbyggnaden av de somaliska 

styrkorna inte fullföljs och ATMIS dras ut ur landet kommer ett maktvakuum 

gynna Al-Shabaab. USA beslutade i maj 2022 att åter en specialstyrka med 

hundratals soldater, samt godkänt riktade operationer mot ett dussintal 

misstänkta Al-Shabaab-ledare. Det är ett stöd för SFG och ATMIS. 

Migrationsanalys noterar att konfliktnivåerna är som mest intensiv i 

Mogadishu/Banadir och i Nedre Shabelle. ACLED har rapporterat flest 

incidenter, men också flest dödsfall i dessa regioner. I båda regionerna är Al-

Shabaab aktiva i såväl väpnade sammandrabbningar som genom riktade 

attacker i form av skjutningar eller improviserade sprängladdningar. Al-

Shabaab riktar i stor utsträckning sina attacker mot civila som har kopplingar 

till regeringssidan. Framförallt när de genomför sprängattentat mot sina 

måltavlor dödas och skadas även andra civila. Antalet konfliktrelaterade 

internflyktingar från Banadir/Mogadishu har dock minskat drastiskt från en 

extrem toppnotering första halvåret 2021 (knapp 185 000 personer) till endast 

200 personer andra halvåret samma år och 20 personer första kvartalet 2022. I 

Nedre Shabelle har antalet internflyktingar också minskat över tid för att andra 

halvåret 2021 ha minskat med mer än hälften jämfört med första halvåret 

samma år, och ytterligare minska första kvartalet 2022. 

Strukturen på konflikterna är i stort densamma i Nedre Juba, även om det där är 

ett lägre antal incidenter än i Mogadishu/Banadir och Nedre Shabelle. Jämfört 

med övriga regioner har Nedre Juba ändå en högre konfliktnivå. Antalet 

konfliktrelaterade internflyktingar sjönk dock under andra halvåret 2021 till två 

tredjedelar av antalet under första halvåret samma år, och stannade på 2 000 

personer. Trenden med det sjunkande antalet förefaller hålla i sig även under 

första kvartalet 2022.  

Även Galgaduud hör hemma bland regionerna med hög konfliktnivå. Antalet 

av ACLED registrerade incidenter är betydligt färre än de tre ovan nämnda 

regionerna, men antalet döda är nästan lika högt som i Mogadishu/Banadir och 

Nedre Shabelle. Att Galgaduud når så höga dödstal trots det lägre antalet 

incidenter beror på att 200 av Al-Shabaabs stridande slogs ut vid ett av USA:s 

flyganfall. Galgaduud hade ett mycket högt antal konfliktrelaterade 

internflyktingar andra halvåret 2021 (127 000 personer). Trots en drastisk 

minskning första kvartalet 2022 är antalet fortsatt högst för perioden jämfört 

med andra regioner (15 000 personer). 

I Hiraan, Mellersta Shabelle och Bay förekommer också i jämförelse högt antal 

incidenter och ett större antal döda. Även i dessa regioner är Al-Shabaab aktiva 

och närvarande. Strukturen i konflikterna är i stort densamma här som i de 

regioner med mer intensiva konflikter, även om intensiteten är lägre. I Bay 

noteras för andra halvåret 2021 ett kraftigt minskat antal konfliktrelaterade 

internflyktingar jämfört med första halvåret samma år. Det höjdes igen första 

kvartalet 2022 och blev den region med näst högst antal (12 000 personer). I 
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Mellersta Shabelle sjönk antalet konfliktrelaterade internflyktingar under andra 

halvåret 2021 jämfört med första halvåret samma år, för att åter stiga första 

kvartalet 2022. Hiraan har sedan juli 2019 haft ett lågt antal konfliktrelaterade 

internflyktingar, men noterade ett betydligt högre antal under första halvåret 

2021 (6 244 personer) men sjönk under andra halvåret till en knapp tredjedel. 

Under första kvartalet har ingen konfliktrelaterad internflykting noterats. 

Gedo, Bakool och Mudug har färre incidenter och dödstal än de ovan nämnda 

regionerna, men kan ändå skilja ut sig gentemot Mellersta Juba samt regionerna 

i Puntland och Somaliland som har än lägre antal incidenter och dödsfall – i 

vissa fall mycket lågt. Såväl Gedo som Mudug hade relativt höga antal 

konfliktrelaterade internflyktingar andra halvåret 2021, men under första 

kvartalet har antalet minskat drastiskt. Bland dessa kan ändå nämnas Bari som 

har ett med dessa regioners mått något högre antal incidenter och dödsfall. Bari 

har dock haft jämförelsevis lågt antal konfliktrelaterade internflyktingar. I Bari 

finns såväl Al-Shabaab som ISS, i tillägg till klankonflikter, men regionen har 

trots detta en betydligt lägre konfliktnivå jämfört med ovan nämnda regioner i 

södra och centrala Somalia. Strukturen på konflikterna i Gedo och Bakool 

liknar den i de regionerna med mer intensiva konflikter – Al-Shabaab är 

närvarande och använder i stort samma tillvägagångssätt. Mudug skiljer sig 

från de andra nämnda regionerna. I Mudug fördelar sig inblandningen i 

incidenter lika mellan Al-Shabaab och regeringens militära styrkor. Klanmiliser 

är också mer involverade och står för nästan hälften så många incidenter som 

Al-Shabaab eller regeringens militära styrkor. Flest attacker mot civila har 

klanmiliserna genomfört, vilket skiljer sig från de andra regionerna med hög 

konfliktnivå där Al-Shabaab är den aktör som genomfört flest attacker mot 

civila. Migrationsanalys noterar att Mudug i praktiken är delat, där norra delen 

tillhör Puntland och södra delen tillhör delstaten Galmudug. Inom ramen för att 

ta fram rapporten har inte undersökts om det finns karaktäristiska skillnader i 

konflikterna i norra respektive södra Mudug. Migrationsanalys konstaterar dock 

att i regionerna i Puntland, de omtvistade områdena och i Somaliland, där 

konfliktnivån är låg, har konflikterna en annan karaktär än i södra och centrala 

delarna. Al-Shabaab har en liten eller mycket liten närvaro och de som är 

inblandade i incidenterna är primärt delstaternas militära eller polisiära styrkor 

samt klanmiliser. 

Migrationsanalys konstaterar att såväl konfliktrelaterade internflyktingar som 

antalet civila dödsfall och antalet incidenter kan mäta en konflikts intensitet, 

eftersom de alla visar hur civilbefolkningen påverkas av konflikten. 

Migrationsanalys noterar dock att dessa mått inte alltid samvarierar vilket gör 

konfliktintensiteten svårbedömd, särskilt utanför Banadir/Mogadishu där 

mängden kvalitativ data varierar mellan regioner och i tid. 

Den torka som Somalias befolkning nu lider av, där matosäkerheten bedöms 

ligga på IPC fas 3 eller högre, påverkar befolkningen direkt – men också 

indirekt då dess effekter fungerar i växelverkan med konflikterna. Torkan leder 

till bristande resurser, såsom exempelvis betesmark och vatten. Detta leder till 

ökat antal konflikter främst mellan klaner i konkurrens om de resurser som 

finns. Torkan innebär också ett behov av humanitär hjälp som behöver komma 
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fram till behövande runtom i landet. Det försvåras av konflikterna som gör det 

farligt att resa vilket begränsar rörelsefriheten och tillgången till humanitär 

hjälp. Det humanitära hjälparbetet försvåras även av att det är olika 

grupperingar som håller olika delar av territoriet, och att framkomlighet för 

transporter måste förhandlas med flera olika makthavare. Torkan innebär också 

att många somalier tvingats lämna sina hem när de inte längre kan försörja sig 

där. Det har inneburit en ökning av antalet internflyktingar, som lever under 

svåra förhållanden och där många är i behov av humanitär hjälp. Det gäller 

även internflyktingar på grund av konflikt/osäker situation. Även utan den 

rådande matosäkerheten är internflyktingar mycket utsatta säkerhetsmässigt. 

Särskilt för de som kommer från minoritetsklan eller minoritetsgrupp och de 

som är kvinnor eller barn.  

Summary 

The conflicts in Somalia have several layers of conflict and the structure and 

intensity of the conflict varies across the country. The modus operandi of Al-

Shabaab, including assassinations and explosives targeting civilians connected 

to Somali Federal Government (SFG) or the administration, characterises the 

conflict in several regions in South and Central Somalia as well as armed 

clashes between different actors. In the northern parts, the conflict mainly take 

the form of armed clashes. 

Al-Shabaab has intensified its attacks during the prolonged election process 

where the terms of office have expired in 2020. Several assaults with 

explosives have been conducted targeting politicians and people who run for 

office. In addition to Mogadishu, there have been major attacks with explosives 

in withdrawal of troops from Somalia, and considerably decreased the number 

of air strikes targeting Al-Shabaab. In a context of intense division politically, 

as well as in the Somali Nationald Armed Forces (SNAF) and the National 

Intelligence and Security Agency (NISA), the SFG has also opted to use 

resources on fighting the opposition. These developments have given Al-

Shabaab the opportunity to intensify its attacks. For a brief period of time, the 

group managed to take over and hold the base of the African Union Transition 

Mission in Somalia (ATMIS) in El Baraf. Al-Shabaab suffered major losses, 

when their bases were hit by air strikes on two occasions. Migrationsanalys 

notes only a few civilian casualties in air strikes during 2021 and 2022.  

In May 2022, the election process was concluded. The reconstruction of the 

Somali state administration has begun, but it is still merely an embryo and does 

not withstand the pressure from other interests. The newly elected parliament, 

and the soon-to-be elected president, will need to repair the internal divisions 

which have grown during the prolonged election process. Then they also have 

to attend to the challenges that have been present in the national reconstruction 

all along. However challenging, measures aimed at reducing the capacity of Al-
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Shabaab are also needed in order for the security situation to improve. One 

such measure is addressing the Al-Shabaab infiltration of SFG and the 

administration, e.g. NISA. It is also essential that ATMIS successfully 

complete its mission, including degrading Al-Shabaab, and the capacity 

development of the Somali Security Forces, before downsizing and eventually 

winding up as planned in December 2024. If the build-up of the Somali Forces 

is not completed, and ATMIS withdraws from Somalia, there will be a power 

vacuum favoring Al-Shabaab. The USA decided in May 2022 to re-deploy 

Special Operation forces inside Somalia, as well as to target about a dozen 

leaders of Al-Shabaab. This will support both SFG and ATMIS in their 

operations. 

Migrationsanalys notes that Banadir/Mogadishu and Lower Shabelle have the 

most intense levels of conflict. In these regions, ACLED has reported both the 

highest numbers of events, and the highest numbers of fatalities. Al-Shabaab is 

active in both regions, engaging in armed clashes, and targeted attacks, such as 

assassinations and improvised explosions. To a large extent, Al-Shabaab directs 

its attacks against civilians connected to SFG. Civilian casualties are 

particularly noted following targeted attacks with explosives. In 

Banadir/Mogadishu, the numbers of internally displaced persons (IDP) due to 

conflict have been drastically reduced from extreme levels during the first six 

months of 2021 (just under 185 000 persons) to only 200 persons the last six 

months. During the first quarter of 2022, only 20 persons in 

Banadir/Mogadishu werw internally displaced due to conflict. The numbers of 

conflict generated displacements in Lower Shabelle have gone down for some 

time. During the last six month of 2021, the numbers were more than halved 

compared with the first six month, and has continued to decrease. 

In Lower Juba, the conflict structure is mainly the same as in 

Banadir/Mogadishu and Lower Shabelle. The incidents, however, have been 

fewer. When compared to the other regions Lower Juba still has experienced a 

more intense conflict levels. The number of IDP’s due to conflict decreased 

during the last six months of 2021 to two thirds of the number previous six 

months, thus ending at 2 000 persons. The diminishing trend then continued. 

Also, Galgaduud belongs to the regions with more intense levels of conflict. 

The number of events registered by ACLED are considerably lower than in the 

earlier mentioned three regions. However, the number of fatalities is almost as 

high as in Banadir/Mogadishu, and Lower Shabelle. The elevated numbers find 

its explanation in an American airstrike that killed 200 Al-Shabaab fighters. 

During the last six months of 2021, Galgaduud had a very high number of 

IDP’s due to conflict (127 000 persons). Despite a drastic decrease, the 

numbers remains the highest during the first quarter of 2022, the number is still 

the highest (15 000 persons) compared with the other regions. 

Gedo, Bakool and Mudug have less registered events and fatalities than 

Banadir/Mogadishu, Lower Shabelle and Lower Juba, but is still different from 

Middle Juba and the regions in Puntland, Somaliland, and the disputed regions, 

which show much lower numbers of registered events and fatalities, in some 

cases very low numbers. Both Gedo and Mudug have relatively important 
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numbers of IDP’s due to conflict the last six months of 2021, but during the 

first quarter of 2022 the numbers have decreased. The structure of the conflicts 

in Gedo and Bakool are similar to the conflicts in the regions with more intense 

conflicts; Al-Shabaab is present and uses basically the same modus operandi as 

in South and Central Somalia. Mudug is different. The diverse types of events 

are spread evenly between Al-Shabaab and the governments military forces. 

The number of events where clan militias are involved amounts to almost half 

as many as Al-Shabaab or the government’s military forces. The clan militias 

have conducted the highest number of attacks against civilians. This differs 

from the regions with high intensity in the conflicts, where Al-Shabaab is 

behind most attacks against civilians.  

Migrationsanalys notes that Mudug is divided de facto. The north part of the 

region belongs to Puntland, and the south part to the member state Galmudug. 

Drafting the report, Migrationanalys has not looked into whether there are 

characteristic differences in the conflict structure comparing the north and the 

south part of Mudug. However, Migrationsanalys does note that the character 

of the conflicts are different in the regions in Puntland, the disputed areas and 

Somaliland where the level of intensity of the conflicts are low, compared to 

the regions in South and Central Somalia. In the north, Al-Shabaab has a small, 

or very small, presence. It is primarily the member states’ military and police 

forces, as well as clan militias that are involved in the registered events. 

Bari, in Puntland, should be mentioned as it has a higher level of registered 

events and fatalities compared with the other regions in the northern parts of 

Somalia. Bari has quite few IDP’s due to conflict. Al-Shabaab and Islamic 

State in Somalia (ISS) are present in the region, and there are also clan 

conflicts. However, Bari still has a much lower level of conflicts compared to 

the regions in South and Central Somalia.  

Migrationsanalys notes that the number of IDP’s due to conflict as well as the 

number of civilian fatalities and recorded events can be used as a measurement 

of conflict intensity, as both indicate how civilians are affected by conflict. 

However, Migrationsanalys notes that these measures not always vary in 

correlation, which consequently complicates the assessment. This has been the 

case in all areas a part from Banadir/Mogadishu, where there are more 

qualitative data to be find. 

The Somali people are directly affected by the current drought, where food 

insecurity is assessed to be IPC 3386 or more. But they are also indirectly 

affected, as the effects interact with the conflict. The drought leads to scarce 

resources, pasture and water are two examples, which leads to an increase in 

conflicts - primarily between clans in competition over the available resources. 

The drought also leads to a need for humanitarian assistance, which has to be 

distributed to affected areas around the country. As the territory is split up 

between various actors of control, the distribution becomes a complicated issue. 

In order to enable the transportations, negotiations need to be held with several 
                                                                 
386 The Integrated Food Security Phace Classification (IPC) acute food insecurity scale is a classification 
of acute food insecurity. Learn more at url 

https://www.ipcinfo.org/famine-facts/en/
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actors involved. The drought also means that many Somalis have been forced to 

leave their homes as they no longer could find their livelihood. This means an 

increase in the number of IDP’s living under dire conditions, many in need of 

humanitarian assistance. There are also IDP’s due to conflict. IDP’s are 

generally also very vulnerable from a security point of view, especially those 

belonging to a minority clan or minority group, or those who are women or 

children. 
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Bilaga 1. Antal våldsincidenter. 

Antal våldsincidenter noterade av ACLED 1 juli 2021–31 mars 2022 

 Stridighet
er 

Explosioner
/fjärrutlöstv
åld 

Protester/ 
demonstrati
oner 

Strategiska 
utvecklingar 

Övrigt 
våld mot 
civila 

Upplopp Totalt 

Banadir/ 
Mogadishu 

248 67 8 1 91 0 415 

Mellersta 
Juba 

0 1 1 0 0 0 2 

Nedre Juba 204 44 1 1 16 0 266 

Gedo 33 31 3 2 12 0 82 

Bakool 78 8 0 5 3 0 94 

Bay 93 43 0 2 19 0 157 

Nedre 
Shabelle 

356 81 2 10 22 0 471 

Mellersta 
Shabelle 

60 37 3 19 9 0 128 

Hiraan 46 31 5 10 31 5 128 

Galguduud 59 9 6 11 19 0 104 

Mudug 29 15 6 4 15 0 69 

Nugaal 4 0 2 0 6 1 13 

Bari 15 16 4 1 3 0 39 

Sool 11 2 4 1 6 1 25 

Sanaag 4 0 1 0 0 1 6 

Woqooyi 
Galbeed 

2 0 6 2 1 1 12 

Togdheer 6 1 4 1 3 0 15 

Awdal 2 0 2 0 1 0 5 
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Bilaga 2. Antal dödsfall. 

Antal dödsfall noterade av ACLED 1 juli 2021–31 mars 2022 

 Stridighet
er 

Explosioner
/fjärrutlöstv
åld 

Protester/ 
demonstrati
oner 

Strategiska 
utvecklingar 

Övrigt 
våld mot 
civila 

Upplopp Totalt 

Banadir/ 
Mogadishu 

208 122 0 0 89 0 419 

Mellersta 
Juba 

0 0 0 0 0 0 0 

Nedre Juba 229 82 0 0 20 0 331 

Gedo 27 24 0 0 6 0 57 

Bakool 32 4 0 0 1 0 37 

Bay 50 38 0 0 17 0 105 

Nedre 
Shabelle 

318 82 0 0 23 0 213 

Mellersta 
Shabelle 

154 48 1 2 8 0 213 

Hiraan 65 103 0 1 29 0 198 

Galguduud 161 216 0 0 19 0 396 

Mudug 216 80 0 0 23 0 319 

Nugaal 1 0 0 0 5 0 6 

Bari 31 25 0 0 4 0 60 

Sool 38 0 0 0 5 0 43 

Sanaag 6 0 0 0 0 1 7 

Woqooyi 
Galbeed 

2 0 6 2 0 1 12 

Togdheer 4 0 0 0 3 0 7 

Awdal 1 0 0 0 1 0 2 
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Bilaga 3. Antal internflyktingar. 

Internflyktingar i Somalia per region 1 juli 2019–31 mars 2022, totalt och 

konfliktrelaterade  

 Juli–
dec 
2019 

Juli–
dec 
2019 

Jan–
juni 
2020 

Jan–
juni 
2020 

Juli–
dec 
2020 

Juli–
dec 
2020 

Jan–
juni 
2021 

Jan–
juni 
2021 

Juli–
dec 
2021 

Juli–
dec 
2021 

Jan–
mars 
2022 

Jan–
mars 
2022 

 Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt 

Banadir/ 
Mogadishu 

5 623 281 6 040 186 
14 690 1 086 192 923 184 655 1 000 200 3 000 20 

Mellersta 
Juba 

7 243 1 082 8 589 1 057 
4 489 1 057 4 601 431 10 000 1 000 6 000 300 

Nedre 
Juba 

9 812 5 750 29 270 3 967 
7 942 3 670 6 019 2 938 29 000 2 000 9 000 700 

Gedo 72 867 2 195 61 893 15 452 5 286 976 38 761 28 102 33 000 19 000 17 000 0 

Bakool 17 145 7 366 13 185 6 076 11 063 6 716 19 313 14 654 14 000 500 19 000 300 

Bay 36 919 2 731 46 038 27 747 20 054 16 312 69 089 54 654 53 000 5 000 139 000 12 000 

Nedre 
Shabelle 

56 620 53 545 100 164 67 161 
280 922 38 439 31 747 26 802 41 000 12 000 53 000 800 

Mellersta 
Shabelle 

68 201 2 054 54 693 597 
202 511 458 41 154 8 230 7 000 1 000 10 000 5 000 

Hiraan 256 930 157 263 764 133 29 541 179 26 384 6 244 5 000 2 000 1 000 0 

Galguduud 3 175 2 072 28 065 23 571 20 218 17 406 10 117 9 885 128 000 127 000 135 000 15 000 

Mudug 6 020 2 443 23 678 823 3 869 1 514 11 012 8 354 20 000 11 000 91 000 700 

Nugaal 1 428 0 2 119 0 8 255 0 3 947 0 5 000 600 3 000 900 

Bari 8 393 719 30 965 81 8 759 48 6 969 232 11 000 2 000 5 000 40 

Sool 3 312 1 561 3 726 27 10 909 2 827 4 570 1 180 7 000 300 5 000 90 

Sanaag 13 588 1 977 9 708 22 126 6 476 540 6 969 420 9 000 600 3 000 60 

Woqooyi 
Galbeed 

1 523 4 1 173 0 
744 0 1 053 0 210 0 224 4 

Togdheer 2 751 0 5 119 911 3 588 155 1 741 6 3 000 10 38 000 0 

Awdal 6 031 7 5 012 14 3 303 0 3 320 7 2000 0 1 000 0 

 

 

 

 


