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Oppsummering av rapportens 
hovedpunkter

Rapporten «Persecution and Protecion in Somalia. A Fact-Finding Report by NOAS»  bygger på 
intervjuer med nærmere 30 ulike kilder: FN-organer, diplomater, myndighets personer, inter nasjonale 
NGOer, lokale NGOer og ulike individer. 

Somaliske myndigheter

I september 2012 ble en somalisk regjering etablert, etter flere tiår med konflikt og mangel på en 
fungerende sentralmyndighet. Valget var preget av optimisme og høye forventninger, men kildene 
NOAS snakket med ga uttrykk for at somaliere senere har blitt skuffet over regjeringens manglende 
resultater. Den somaliske regjeringen har mottatt sterk kritikk for dårlig lederskap og anklager om 
korrupsjon. Kilder karakteriserte regjeringen som svak og upopulær og påpekte at mange etterlyser 
utvikling på bakken, som bedre sikkerhet og helsetjenester. De sa også at det vil ta tid å etablere en 
velfungerende sentralmyndighet i Somalia.

Flere kilder påpekte at somaliske myndigheter begår overgrep mot befolkningen. Avhoppere fra 
al-Shabaab risikerer myndighetsovergrep i saker hvor det betviles at det er en reell avhopping. Kildene 
meldte om tilfeller av både mistenkte og rapporterte overgrep.

Al-Shabaab

Al-Shabaab er en militant og dogmatisk islamistisk bevegelse som kontrollerer store deler av sør- 
og sentral-Somalia. De siste årene har al-Shabaab mista kontrollen over flere større byer, inkludert 
hovedstaden Mogadishu. Kildene fastslo at al-Shabaab har en veldig sterk etterretning og omfattende 
systemer for informasjonsinnhenting. Flertallet av kildene mente at al-Shabaab har blitt radikalisert 
de siste årene.

Kildene hadde ulike meninger om al-Shabaabs nåværende styrke og framtidige utvikling. De fleste 
kildene beskrev al-Shabaab som en sterk bevegelse og mente at den har blitt mer profesjonalisert, 
velorganisert og «hard-core». Flere påpekte at det er et sprik mellom den faktiske situasjonen 
og medienes dekning, og at framstillingen av al-Shabaab som nærmest nedkjempet er feilaktig. 
Andre kilder mente derimot at al-Shabaab er svekket og vil svekkes ytterligere i framtida. Flere kilder 
påpekte at skattlegging av lokalbefolkning, selskaper og organisasjoner er en viktig inntektskilde for 
al-Shabaab.

Flertallet av kilder mente at al-Shabaab har mistet respekt i befolkningen og at de har mindre støtte 
i dag enn for noen år siden. Bevegelsen har mer ekstreme religiøse og ideologiske synspunkter enn 
somaliere flest, men deler av befolkningen støtter opp om al-Shabaabs syn. Enkelte kilder trakk 
fram at bevegelsen oppnår støtte ved å kunne tilby stabilitet og sikkerhet i områdene de kontrollerer. 
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Andre kilder framhevet at bevegelsen mister oppslutning på grunn av sin brutalitet og tunge skat-
tlegging av befolkningen.

Kildene trakk fram materielle incentiver, ideologi, religion, indoktrinering, vanskelige levekår og 
tvang som faktorer i al-Shabaabs rekruttering. Kildene hadde imidlertid ulike oppfatninger av hva 
som var de viktigste rekrutteringsmåtene, og bemerket at det finnes lite bekreftet informasjon om 
temaet. Kildene hevdet at al-Shabaab benytter indoktrinering og hjernevask, særlig overfor unge 
mennesker. Kildene hevdet at en del unge mennesker velger å bli med i al-Shabaab på grunn av 
en vanskelig livssituasjon og mangel på andre muligheter. Minoriteter og sårbare lever under 
særlig vanskelige forhold, og ble derfor ansett som enklere å rekruttere. Kildene hevdet videre at 
al-Shabaab tvangsrekrutterer i mer eller mindre direkte former. Det var ulike oppfatninger av hvor 
utbredt tvangsbruken er, og det ble bemerket at rekrutteringsmetodene sannsynligvis varierer i ulike 
al-Shabaab-kontrollerte områder.

Sikkerhetssituasjonen

I august 2011 trakk al-Shabaab seg ut av Mogadishu, og the African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) tok kontroll over hovedstaden. Siden da har det ikke vært kamphandlinger inne i byen, 
og konfrontasjon mellom militære enheter har i all hovedsak tatt slutt. Al-Shabaab gjennomfører i 
stedet terrorangrep. De fortsetter å infiltrere områdene de har mistet kontroll over, og søker å skape 
ustabilitet gjennom asymmetrisk krigføring.

Sikkerhetssituasjonen i sør- og sentral-Somalia varierer. Kilder beskrev situasjonen som sårbar, 
ustabil og generelt dårlig. Flere kilder framhevet situasjonen i Mogadishu som utpreget dårlig. 
Kildene betonte at mediedekningen av sikkerhetsutviklingen i Somalia, og spesielt i Mogadishu, 
har vært utilstrekkelig og misvisende, og at media har framstilt situasjonen som mer stabil enn 
den i realiteten er. Al-Shabaab kontrollerer fortsatt store deler av Somalia, og har stor innvirkning 
på sikkerhetssituasjonen i landet. Flere kilder understreket at uttrykket «kontroll» ikke må forstås 
bokstavelig når det er snakk om Somalia; en aktør har sjelden full kontroll i et område.

Regjeringsvennlige styrker kan ikke tilby sikkerhet i områdene de kontrollerer, og deres kontroll 
er ofte svak. Situasjonen er kompleks, og mange ulike aktører er involvert. Kildene uttalte at myndig-
hetenes kontroll over Mogadishu er begrenset. Al-Shabaab har infiltrert hele byen, og har en sterk 
posisjon i mange bydeler, særlig i utkantene og på nattestid. Kilder slo fast at det daglig utføres 
angrep i Mogadishu. De mente at al-Shabaab gjennomfører ulike typer angrep, inkludert målretta 
angrep på individer og store, spektakulære angrep. Ifølge kildene er generalisert vold fortsatt en stor 
fare i hovedstaden. Flere kilder framhevet at folk som kommer fra andre steder eller som ikke har 
et nettverk i Mogadishu vil ha særlige vanskeligheter med å  orientere seg i hovedstaden, og at de er 
særlig utsatt siden de får mindre informasjon om trusler og faresituasjoner.

Al-Shabaab er brutale og undertrykker sivilbefolkningen i områdene de kontrollerer. Kildene hadde 
imidlertid ulike meninger om hvorvidt situasjonen er bedre eller verre enn i myndighets kontrollerte 
områder. Mange kilder vektla al-Shabaabs brutalitet og det faktum at mange personer og organi-
sasjoner flykter fra områdene de kontrollerer. Andre framhevet at det er mindre kriminalitet og 
generalisert vold i al-Shabaab-kontrollerte områder. Flere kilder framhevet at informasjon om 
al-Shabaab-kontrollerte områder er vanskelig tilgjengelig.
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Overgrep fra al-Shabaab

Avhoppere fra al-Shabaab vil ifølge våre kilder risikere forfølgelse i Somalia, selv om de bosetter seg 
i myndighetskontrollerte områder. Al-Shabaabs hovedformål med å ramme avhoppere er å straffe de 
som svikter bevegelsen og å sende et tydelig signal om at det å forlate bevegelsen ikke er en mulighet. 
Kilder mente at al-Shabaab dessuten frykter informasjonslekkasjer.

Kilder mente at avhoppere på lavt nivå, inkludert de som flykter kort tid etter rekruttering, risikerer 
forfølgelse av al-Shabaab, men hadde ulike syn på hvor stor risikoen er for denne gruppa. Disse 
avhopperne ble ansett å være mindre beskytta, og derfor enklere mål, enn avhoppere på høyere nivå. 
Flere kilder uttalte at de ikke tror al-Shabaab vil bruke mye ressurser på å oppspore avhoppere på 
lavt nivå, men de fleste kildene mente at returnerte avhoppere før eller senere vil bli oppdaget. Flere 
kilder vektla at informasjon spres raskt i Somalia, på grunn av en svært kommunikativ kultur og 
al-Shabaabs sterke etterretning. Kildene mente at avhoppere som returnerer til Somalia etter flere 
år, fortsatt vil være utsatt.

Mange kilder hevdet at al-Shabaab har en lav terskel for å anklage folk for spionasje. Kildene om-
talte bevegelsen som mistenksom av natur, og spesielt overfor unge mennesker med tilknytning til 
vestlige land. Anklager om spionasje kan ha veldig alvorlige konsekvenser. Kildene uttalte at forret-
ningsfolk og de som selger varer til myndighetene risikerer reaksjoner fra al-Shabaab.

Klanstøtte

Klansystemet er viktig i Somalia, ifølge flere kilder. Mange mente imidlertid at klansystemet har blitt 
svekket de siste årene. Flere kilder trakk fram at klan først og fremst har betydning i konfliktsitua-
sjoner, og er mindre viktig i sammenheng med humanitær støtte til vanskeligstilte klanmedlemmer. 
Kilder mente at somaliere som returnerer ikke kan belage seg på støtte fra klanmedlemmer og fjerne 
slektninger, eller i tilfelle bare for en veldig kort periode. Nære familiemedlemmer vil i noen tilfeller 
kunne tilby støtte, men kildene framhevet at  utstrakt fattigdom og ressursmangel gjør det vanskelig 
for mange somaliere å kunne bistå selv nær familie. Kilder mente at flere års fravær med lite kontakt 
med familie og klan kan svekke mulighetene for støtte ved retur. Kilder framhevet at minoriteter har 
svært begrenset tilgang til klanbeskyttelse.

Sårbare grupper

Flere kilder framholdt at kvinners rettigheter ikke respekteres i Somalia, og mange viste til det 
store omfanget av voldtekt og andre seksuelle overgrep. Noen kilder uttalte at tvangsekteskap er 
vanlig, mens andre kilder ga uttrykk for at de ikke kjenner til hvor omfattende denne praksisen er. 
Situasjonen for internt fordrevne i Somalia ble beskrevet som forferdelig. Levekårene er elendige, og 
overgrep skjer i stor utstrekning. Minoriteter i Somalia er marginaliserte og lever ifølge kilder under 
vanskelige humanitær forhold.
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