
 

 

                  Hvordan står det til i Mogadishu med de fire forhold i 2011, 2017 og 2021?  
 

 2011 2017 2021 

1. Bombardemen-
ter og militære 
overgreb  
på civile 
fra alle parter i 
krigen  
(i Mogadishu). 
 

Fronten mellem al-
Shabaab mod AMISOM 
og Somalias 
forbundshær deler 
Mogadishu.  Al-Shabaab 
trækker sig ud af byen 
fra august 2011. Civile 
dør af geværild, direkte 
vold, granater, 
selvmordsbomber. 

Store terrorangreb fra 
al-Shabaab mod myn- 
digheder, politikere, 
AMISOM, FN, Somalias 
hære, politikere og 
cafeer dræber mange 
civile. Mindre kampe i 
byen. Civile dræbes 
desuden af soldater, 
politi, NISA. Klanfejder.  

Selvmordsbilangreb og 
skydning dominerer ved 
al-Shabaabs likvide-
ringer. Enkelte kampe 
med al-Shabaab i byen.  
Indbyrdes konflikter 
mellem dele af rege-
ringshæren. Granatild 
mod civile er tiltaget.  

2.  Et uacceptabelt 
højt antal drab på 
civile 1 
Mogadishu  
Heraf civile 
------------------------- 
Hele Somalia  
Heraf civile 

2010 
 
 

2413 
568 

-------------- 
3737 

732 

2011 
 
 

969 
253 

-------------- 
2002 

561 

2016 
 
 

692 
268 

------------- 
5938 

932 

2017 
 
 

1439 
1079 

-------------- 
6095 
1847 

2020 
 
 

438 
154 

------------- 
3233 

674 

2021 
 

 
549 
215 

-------------- 
3181 

645 

3.  Et stort antal  
internt fordrevne i 
- og flygtninge fra 
Mogadishu 2  
----------------- 
Internt fordrevne 
hele Somalia  

-370.000 i Mogadishu  
-360.000 flygtet fra 
Mogadishu til Afgooye-
korridoren2  
-------------------------------- 
1.5 millioner 

545.000 i Mogadishu3 
 
 
 
-------------------------------- 
2.6 millioner 

900.000 i Mogadishu4 
 
 
 
-------------------------------- 
3.0 millioner 

4.  Konfliktens 
uforudsigelighed 
og store 
udbredelse 
Der har i alle tre 
perioder været 
konflikter og krige 
med civile dræbte i 
alle Somalias 
delstater; dog 
mest fredeligt i 
Somaliland.   
Flest kampe i det 
sydlige og centrale 
Somalia og 
grænseregionerne. 
Også mange 
angreb i 
delstaterne nu.   

Omfattende kampe 
mellem al-Shabaab 
imod Somalias hær og 
AMISOM’s og allierede 
tropper i Mogadishu. I 
august 2011 begynder 
al-Shabaab at trække sig 
sig ud af Mogadishu, 
helt ude i maj 2012. 
tilbage i det sydlige og 
centrale Somalia. Er 
efterfølgende fortsat 
med likvideringer, 
kampe, bomber og 
terroraktioner i 
Mogadishu, og har et 
stort spionnetværk der. 
I 2012: overgangsre-
gering i Somalia.  

Øget vold mod civile fra 
alle parter i alle dele af 
Mogadishu. 54% af de 
civile drab skyldes 
lastbilangrebet i Hodan-
distriktet. I alt 73% af 
krigsdrab på civile 
skyldes terrorbomber 
og selvmordsangreb og 
11 ud af 16 distrikter 
blev udsat for 
bombeterror. 280 civile 
dræbes ved direkte 
angreb, flest i distriktet 
Hawl-Wadaag. 
Uden for Mogadishu er 
der især kampe i det 
sydlige og centrale 
Somalia. Klanfejder.  

Op til valget drab på 
politikere/journalister. 
Attentatforsøg, bomber 
i lufthavnen. Pga. frygt 
for bilbomber flere drab 
på chauffører ved 
checkpoints og skud-
salver ved trafikpropper 
ved og eskorte af 
højtstående politikere.  
Strid ml. præsident og 
premierminister.  
Protester, truende 
statskup og 
skudvekslinger mellem 
tropper i 2021: 
19. februar  
25. april  
27. december. 

1ACLEDDATA.COM: Armed Conflict Location & Event Data Project. Antal dræbte kan være skønnet.  
2UNHCR, 2011 ref. i  SUFI § ELMI, Præmis 119. 3USAID, 2016. 4UNHCR 2021.   

https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-situation-population-concern-unhcr-30-november-2021
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105434
https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-situation-population-concern-unhcr-30-november-2021

