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nr. 273 399 van 30 mei 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. SCHELLEMANS

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X die wordt vertegenwoordigd door zijn voogd Cindy NIES, die

verklaren van Somalische nationaliteit te zijn, op 26 januari 2022 hebben ingediend tegen de beslissingen

van de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 21 december 2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat L. LUNDAHL loco advocaat

J. SCHELLEMANS die tevens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt en van attaché S. DUPONT,

die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 7 september 2019, dienden

op 18 september 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoeker verklaarde als niet-

begeleide minderjarige vreemdeling België te zijn binnengekomen. Op 23 oktober 2020 werd een voogd,

X, aangesteld voor verzoeker door de FOD Justitie.

1.2. Op 21 december 2021 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissingen werden verzoekers bij aangetekende brief van 23 december 2021 ter kennis gebracht

en zijn de bestreden beslissingen.
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- De bestreden beslissing die werd genomen ten aanzien van verzoekster, A.O.B., luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 18/09/2020

Overdracht CGVS: 05/01/2021

Op 26 juli 2021 vond van 9u13 tot 13u08 uw persoonlijk onderhoud plaats met een medewerker van het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). U werd bijgestaan door een

tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat, meester Verhaegen loco meester Schellemans, stond u het

gehele persoonlijk onderhoud bij. Uw vertrouwenspersoon, mevrouw Nies, was aanwezig tot 9u56.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een 46-jarige Somalisch staatsburger van de Jareer-clan. Uw ouders zijn

overleden, net zoals uw zussen A. en B. Uw jongere broer M. woont in de stad Mogadishu. U bent geboren

in de wijk Hawl Wadag van de stad Mogadishu. U trouwde in 1992 religieus met I.A.I., eveneens van de

Jareer-clan. Na uw huwelijk woonde u in de wijk Waberi van de stad Mogadishu. Jullie kregen vijf dochters

en acht zonen. Uw man en tien van uw kinderen verblijven in Maandhere, district Jowhar, regio Middle

Shabelle. Uw dochter F. raakte vermist in 2017. Uw zoon Aw. zou zich in Griekenland bevinden. Van uw

zoon Mo. vernam u in 2017 dat hij in Libië zat. Voorts voedde u de kinderen van uw zus A. en van uw

dochter F. op. Zij verblijven bij uw man en kinderen in Maandhere. De zoon van uw zoon Mo.I.A., M.I.A.

(CGVS (…); O.V. (…)), verblijft samen met u in België. Zijn moeder, F.A.A., raakte onderweg van jullie

gescheiden.

Volgens uw verklaringen baatten uw zonen een winkel uit op de markt van Bakaara. Uw zoon Aw.

ontmoette er een meisje van de Abgal-clan en werd verliefd op haar. Hij huwde haar in het geheim en ze

raakte in verwachting van hem. Toen haar familie begin februari 2019 ontdekte dat ze zwanger was,

vertelde ze aan hen dat uw zoon een winkel uitbaatte in Bakaara.

Nog volgens uw verklaringen kwamen acht tot tien gewapende familieleden van het meisje op vrijdag 1

februari 2019 naar uw gesloten winkel. Op aanwijzingen van de buren trokken ze vervolgens naar uw

woonst, waar ze naar uw zoon Aw. vroegen, u tegen de grond trokken en vervolgens op een matras

gooiden. U en de andere aanwezige vrouwen werden ontkleed met de intentie jullie seksueel te

misbruiken, maar de op het lawaai afkomende buurjongens konden dit voorkomen. Uw man was op dat

moment omwille van zijn gezondheidsproblemen bij een traditioneel genezer. Aw. was op dat moment in

een andere kamer, waar er op hem werd geschoten. Aw. raakte gewond, maar zijn belagers dachten dat

hij dood was. L., de inwonende zoon van uw overleden zus A., kwam wel om het leven. De volgende dag

werd L. begraven.

De familie van het meisje vernam evenwel dat Aw. niet dood was en kwam de daaropvolgende ochtend

opnieuw naar uw woonst, ditmaal ook met enkele vrouwelijke familieleden. Uw buren trachtten de situatie

te sussen. De wijkouderen stelden voorts voor om het probleem middels een zitting op te lossen. Nog

werd overeen gekomen dat Aw. aan de familie van het meisje zou worden overhandigd. Uw buren raadden

u aan om eveneens te vertrekken opdat u niet zou worden gedood, maar u vertrouwde op een oplossing

van de wijkouderen.

De daaropvolgende avond kwam de familie van het meisje opnieuw naar uw woning. Er werd opnieuw op

uw woonst geschoten. U vluchtte vervolgens via de achterkant van uw huis naar een buurvrouw, waar u

zich verstopte. Nog werd uw winkel die nacht in brand gestoken. Vervolgens reisde u de daaropvolgende

dag samen met F.A.A. en haar zoon M.I.A. naar Maadina (ook: Wadajir) en vervolgens naar uw broer.

Ook Aw. vertrok en uw gezin/ kinderen verhuisden naar hun vader in Maandhere.

U verliet Somalië op 5 februari 2019. U reisde samen met schoondochter F.A.A. en kleinzoon M.I.A. per

vliegtuig met een vals paspoort naar Kenia, waar jullie tot 20 augustus 2019 verbleven. Vervolgens reisden

jullie via Turkije naar Griekenland. U reisde in september 2020 samen met A. per vliegtuig en met valse

paspoorten van Griekenland naar Nederland. Vervolgens reisden jullie verder naar België, waar jullie op

7 september 2020 aankwamen. Op 18 september 2020 diende u, net zoals A., een verzoek om

internationale bescherming in.



RvV X - Pagina 3

Voorts is de familie van het meisje ook na uw vertrek nog meermaals bij uw woonst langsgekomen. Uw

oude buurvrouw, met wie u eigenlijk samenwoonde, verliet na uw vertrek ook haar woning omdat de

familie van het meisje dacht dat jullie verwant waren.

Bij terugkeer naar Somalië vreest u te worden gedood door de familie van het meisje dat huwde met en

in verwachting raakte van uw zoon Aw.

Voor uw kleinzoon A. vreest u dat hij bij terugkeer naar Somalië eveneens het slachtoffer kan worden van

de familie van dit meisje. Verder wijst u op de algemene veiligheidssituatie in Somalië en op jullie

minderheidsclan, de Jareer. De voogd van A. wijst er voorts op dat zowel zijn vader als moeder

(momenteel) niet in beeld zijn. Jullie advocaat vreest vervolgens voor A. dat hij gedood kan worden door

Al Shabaab.

Ter staving van uw identiteit en/of verzoek om internationale bescherming legt u geen documenten neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Op basis van uw verklaringen en onderzoek van alle elementen in uw dossier wordt door het CGVS

geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en

geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a, en b van de gecoördineerde Vreemdelingenwet aangetoond

heeft.

Vooreerst merkt het CGVS op dat u – ondanks de door u tentoongespreide algemene kennis (CGVS,

pp. 11-12) –een atypisch lid bent van uw voorgehouden minderheidsclan.

Hierbij dient vooreerst te worden aangestipt dat uw lidmaatschap van een minderheidsgroep an sich niet

volstaat om internationale bescherming toegekend te krijgen. U moet eveneens een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade aannemelijk maken. Tijdens het persoonlijk onderhoud

werden uw algemene levensomstandigheden nagegaan en de invloed van uw lidmaatschap van de Jareer

op uw levensloop. Uit uw verklaringen blijkt dat u uit een relatief welgestelde familie komt. Zo baatte u

samen met uw echtgenoot en zonen een goed draaiende winkel op de markt van Bakaara uit, waar

allerhande klanten van diverse clans kwamen en u zelfs bestellingen van een andere winkel kreeg (CGVS,

p. 5). Nog had uw vader een eigen woonst waar u tot uw huwelijk in woonde, was uw laatste woning in

Mogadishu in het bezit van een clanlid uit het Verenigd Koninkrijk en hebben u en uw echtgenoot land in

Maandhere en Maadina (CGVS, pp. 10-11). Daarnaast studeerde uw zoon Aw. af in business (CGVS,

p. 22), werkte uw zoon als mecanicien zelfs aan een auto bij het presidentieel paleis (CGVS, p. 7) en is

ook uw broer mecanicien (CGVS, p. 24). Voorts kon uw broer de 17.000 dollar kostende reis van uzelf,

uw schoondochter en kleinzoon financieren doordat hij een grote erfenis had gekregen (CGVS, p. 24).

Bovendien heeft u diverse familieleden die in het buitenland hun heil zochten. Zo wilden uw twee

overleden zussen naar Jemen reizen, heeft u twee zonen in buitenland en was uw vermiste dochter van

zins om naar Saudi-Arabië reizen (CGVS, pp. 5-7), hetgeen ten minste wijst op de toegang tot financiële

middelen teneinde dit te financieren. Volgens de algemene informatie gaat het de leden van

minderheidsgroepen economisch gezien evenwel vaak minder voor te wind. Hun toegang tot onderwijs

en de arbeidsmarkt is bovendien beperkter omwille van het sociale stigma dat op hen rust dan voor leden

van de grote Somalische clans. In dit opzicht zijn uw levensomstandigheden allerminst typisch voor een

lid van een minderheidsgroep. Dat blijkt ook uit uw verklaring dat u in meerdere gevallen kon rekenen op

hulp en bescherming van andere clans (CGVS, pp. 12-13 & CGVS, pp. 14-15, 21), terwijl u zelf stelt dat

leden van de Jareer-clan geen bescherming krijgen van een meerderheidsclan (CGVS, p. 13), dat

niemand – burger, politie of parlement – een lid van de Jareer-clan helpt en dat de Jareer geen leven

hebben in Somalië (CGVS, p. 15).
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Uw verklaringen over de tussenkomst van vrienden en wijkgenoten/buren van andere meerderheidsclans

wanneer u en uw familieleden in de problemen zaten – al dan niet omwille van jullie lidmaatschap van

een minderheidsclan –, tonen evenwel aan dat de impact van uw afkomst niet alleen op uw

levensomstandigheden (cf. supra) maar ook op deze incidenten niet dusdanig was zoals uit de informatie

over minderheidsgroepen naar voren komt. Daaruit blijkt immers dat Somalische minderheden gebukt

gaan onder discriminatie die de meest extreme vormen kan aannemen (zie informatie in het

administratieve dossier). Dit alles ondermijnt dan ook opnieuw de waarachtigheid van uw beweerde

ernstige problemen omwille van uw Jareer-afkomst en onderstreept hoe dan ook nogmaals uw atypische

profiel als lid van een minderheidsgroep.

U haalt wel aan dat u als meisje in de militietijd (seksueel) lastig gevallen werd door een buurjongen van

een andere clan, waarop uw vader besloot om een huwelijk voor u te regelen, waarna de buurjongen zijn

toenaderingspogingen staakte (CGVS, p. 13). Bovendien was uw zoon Aw. afgestudeerd in business,

maar vond hij geen job omwille van zijn clanafkomst. In één adem stelt u evenwel dat het in Somalië lastig

is om, zelfs als afgestudeerde, überhaupt een job te vinden (CGVS, p. 22). Dat u op een seksueel

denigrerende en intimiderende manier werd aangesproken als meisje/jonge vrouw en dat uw zoon

ondanks zijn diploma geen passende baan kon vinden, zijn feiten die onvoldoende ernstig zijn om

beschouwd te worden als daden van vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of als ernstige

schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Gezien de beperkte impact van uw afkomt op uw levensloop, worden er dan ook grote vraagtekens

geplaatst bij de door u ingeroepen asielmotieven hieromtrent. Daarnaast blijkt uit de informatie die het

CGVS vond over huwelijken tussen Somalische meerderheidsclans en minderheidsgroepen dat er niet

veel voorbeelden voorhanden zijn van gemengde huwelijken. Uit de weinige voorbeelden die bekend zijn,

blijkt dat vrouwen van een meerderheidsclan die trouwen met een man van de minderheidsgroep riskeren

verstoten te worden door hun familie en clan en dat deze huwelijken niet altijd worden verbroken (zie

informatie in het administratieve dossier). In het licht van het taboe dat op gemengde huwelijken rust zijn

er elementen in uw verklaringen die weinig consistent zijn.

Zo kan er vooreerst geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen inzake de relatie van uw zoon Aw.

met een meisje van de Abgal-clan.

Vooreerst stelt u dat u niets wist van de ontmoeting van uw zoon Aw. met een meisje van de Abgal-clan,

noch van hun geheime huwelijk en haar zwangerschap (CGVS, pp. 14, 17). Evenmin heeft u een idee

wanneer de relatie precies begon, hoe lang deze relatie duurde, wie er op de hoogte was van de relatie

of hoe ze contact hielden met elkaar (CGVS, pp. 17, 26). Ook weet u niets over waar Aw. met het meisje

afsprak of hoe vaak ze afspraken. Evenmin weet u of uw zonen of uw man, die in jullie winkel aan een

tafel horloges verkocht, het is opgevallen dat Aw. contact had met het meisje en af en toe met haar afsprak

(CGVS, p. 17). Wanneer u vervolgens wordt gevraagd hoe zij dermate intensief contact konden hebben

dat hieruit een zwangerschap ontstond terwijl u noch anderen in hun beider omgeving iets wisten van de

relatie in kwestie, antwoordt u dat ze in een huis samen sliepen (CGVS, pp. 17-18). In welk huis ze dan

precies afspraken, weet u evenwel niet (CGVS, p. 18). Ook over het huwelijk van Aw. met het meisje weet

u overigens niets af (CGVS, p. 18). Dit alles leidt er reeds toe dat de geloofwaardigheid van uw

verklaringen inzake deze geheime relatie in het gedrang komt.

U gevraagd naar wat u weet over het meisje van de Abgal-clan, kan u voorts enkel haar naam, haar

vaders naam en de wijk waar ze woonde opnoemen. Wat haar vader deed voor werk, of ze uit een rijke

of arme familie kwam, of en hoeveel broers/zussen ze heeft en of ze reeds werd beloofd of was verloofd,

weet u verder niet (CGVS, pp. 17, 19-20). Hoe het nu met het meisje gaat, waar zij zich bevindt, wat er

met uw kleinkind is gebeurd en of er nog contact is tussen haar en Aw., weet u evenmin (CGVS, p. 20).

U geeft aan dat het meisje in een andere wijk – Karan – woonachtig was en dat u daarom niets weet van

haar noch over de relatie tussen Aw. en haar (CGVS, p. 18). Wanneer er vervolgens bij u op wordt

aangedrongen of u toch niet meer over het meisje hoorde als onderdeel van het dagelijkse leven waarbij

de uitwisseling van informatie en roddels in elke gemeenschap – of het nu een dorp of wijk is – gebruikelijk

is of zich achteraf nog verder kon informeren over haar, antwoordt u hierop negatief (CGVS, pp. 20-21).

Het is in de door u geschetste context niet aannemelijk dat u verder niet op de hoogte zou zijn van andere

informatie over het meisje in kwestie, waardoor nota bene niet alleen uw hele gezin zou zijn vertrokken

maar ook één van uw neven (L.) het leven liet. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen

opnieuw onder druk te staan.
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Wel geeft u aan dat Aw. u na het huisbezoek van de familie van het meisje aan u per telefoon vertelde

dat hij heimelijk met het meisje verloofd was en dat hij niet had verwacht dat dit tot problemen zou leiden

(CGVS, p. 18). Later in uw persoonlijk onderhoud zegt u echter dat Aw. wel degelijk wist dat

buitenclanhuwelijken tot problemen leiden en voegt u daaraan toe dat er bovendien net voorafgaand aan

de door u geschetste problemen nog een man hierdoor in brand werd gestoken (CGVS, p. 21). Bovendien

zijn uw twee andere getrouwde kinderen getrouwd met iemand van dezelfde clan (CGVS, p. 7). Dat u nu

weer stelt dat hij geen idee had van de problemen die uit dergelijke relaties zouden ontstaan, dan weer

uitlegt dat hij hiervan wel degelijk op de hoogte was, zet de geloofwaardigheid van uw verklaringen

opnieuw op de helling. Hoe het ook zij, het houdt evenwel geen steek dat uw zoon, indien jullie

daadwerkelijk tot de minderheidsclan Jareer zouden behoren en als gevolg daarvan daadwerkelijk op

systematische basis werden geconfronteerd met discriminatie hieromtrent (cf. infra), niet zou hebben

verwacht dat een relatie met een meisje van de Abgal tot problemen zou leiden (CGVS, p. 18).

U gevraagd naar de reactie van uw echtgenoot toen hij op de hoogte raakte van de relatie van Aw. met

het Abgal-meisje, antwoordt u initieel ontwijkend door te verwijzen naar zijn ziekte en vervolgens op zijn

afwezigheid op het moment van de gebeurtenissen (CGVS, p. 18). Wanneer u voor een derde keer wordt

gevraagd wat uw man zei en dacht toen hij vernam van de relatie van Aw. en de zwangerschap van het

meisje, antwoordt u opnieuw naast de kwestie door te stellen dat u niets meer van hem heeft vernomen

en verklaart u dat de buren het probleem wilden oplossen (CGVS, p. 18). Uw uitleg is niet aannemelijk.

Zo moest uw man als echtgenoot en hoofd van het gezin worden gecontacteerd door de wijkouderen/uw

buren en moesten er afgevaardigden voor hem worden opgetrommeld voor de onderhandelingen met de

familie van het meisje (CGVS, p. 19). Bovendien heeft u nog indirect contact met uw man via uw broer in

Mogadishu (CGVS, p. 8). Dat u nog geen begin van een concreet antwoord kan formuleren betreffende

de reactie van uw echtgenoot op de door Aw. ontstane problemen, heeft als gevolg dat de

geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw op losse schroeven komt te staan.

Daar er geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden relatie van Aw. met een meisje van de

Abgal-clan, kan er ook aan de daaruit voortvloeiende problemen geen geloof worden gehecht. Daarnaast

zijn er evenwel nog andere zaken in uw verklaringen hierover die de geloofwaardigheid ervan ernstig

aantasten.

Zo verklaart u inzake het eerste bezoek aan uw woonst dat u door de familieleden van het meisje – haar

broer, vermoedt u – bijna werd verkracht. U legt uit dat zowel u als uw belager reeds ontkleed waren,

maar dat door binnenkomst/tussenkomst van de buren uw aanrander met zijn handelingen stopte en

vertrok (CGVS, pp. 14, 21). Het houdt evenwel geen steek dat uw belagers/de familie van het meisje de

gearriveerde buren niet afwimpelden wegens het oplossen van een privékwestie. Wanneer u hiermee

wordt geconfronteerd, suggereert u dat de andere familieleden van het meisje, die buiten de wacht

hielden, met de buren reeds overeen zouden kunnen zijn gekomen dat het probleem moest worden

stopgezet (CGVS, p. 21). Uw uitleg dat de familie van het meisje zou hebben ingestemd met het stopzetten

van het (eerste) huisbezoek, spreekt bovendien de halsstarrige houding van de familie in de

daaropvolgende gebeurtenissen tegen. Dit alles leidt er opnieuw toe dat de geloofwaardigheid van uw

verklaringen in het gedrang komt.

Daarnaast is het, inzake het eerste huisbezoek, opmerkelijk dat u aan de belagende familie zou hebben

gevraagd wie ze precies bedoelden toen ze zeiden dat ze zochten naar Aw. (CGVS, p. 14). Dat er in uw

huishouden meer dan één persoon met dezelfde naam zou rondlopen en dat u bijgevolg niet zou weten

dat het om uw zoon zou gaan, is immers weinig aannemelijk. Vervolgens verklaart u dat u tegen de

bezoekers zei dat Aw. u zoon was en dat u aan hen vroeg wat ze van hem wilden, waarop zij vroegen of

u Aw.’ moeder was (CGVS, p. 14). Ook dat houdt weinig steek als u luttele seconden daarvoor uw band

met Aw. aan hen verduidelijkte. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw onder

druk te staan.

Betreffende het tweede bezoek van de familieleden van het meisje stelt u dat uw buren – van de Abgal,

Hamar, Rahanweyn en Dagodiye clans (CGVS, p. 21) – opnieuw tussenkwamen en trachtten om de

situatie te sussen. Ook de wijkouderen raakten volgens uw verklaringen betrokken bij het conflict en het

probleem zou middels een zitting worden opgelost (CGVS, pp. 14, 19). Nog zou Aw. zich aan de familie

moeten overgeven. Er blijken evenwel geen concrete afspraken te zijn gemaakt waar en wanneer Aw.

zich aan de familie van het meisje zou moeten aanbieden. Bovendien stipt u aan dat Aw. ook niet wilde

terugkeren om zich aan te bieden aan hen (CGVS, p. 23). Wanneer u daarenboven tot drie keer toe wordt

gevraagd wanneer de zitting met de ouderen precies plaats zou vinden, geeft u uiteindelijk aan dat er nog

geen dag gespecifieerd werd, omdat uw echtgenoot eerst moest worden gecontacteerd en dat er
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afgevaardigden moesten worden opgetrommeld voor de onderhandelingen (CGVS, p. 19). In het licht van

het eerste bezoek, waarbij de familie na bemiddeling van de buren zou zijn vertrokken, wordt u gevraagd

waarom de familie van het meisje dit keer niet wilde wachten op een gepaste oplossing via bijvoorbeeld

een zitting. U geeft hierop geen antwoord en herhaalt enkel dat zij de macht hadden en niet wilden

wachten (CGVS, p. 19). Opnieuw heeft dit alles tot gevolg dat de geloofwaardigheid van uw verklaringen

wordt ondermijnd.

Bij het derde bezoek van de familie van het meisje verliet u voorts uw huis via de achterkant en kon u zich

schuil houden bij een buurvrouw (CGVS, p. 15). De achterkant van uw huis werd immers niet in de gaten

gehouden door uw belagers, u vermoedt dat zij dachten dat u vanwege uw leeftijd toch niet zou kunnen

ontsnappen (CGVS, p. 23). Het is niet aannemelijk dat de familie, als zij u daadwerkelijk tot slachtoffer

wilde maken of op zijn minst u persoonlijk wilde confronteren, de achterkant van het huis – waar ze

bovendien in de voorafgaande dagen reeds twee keer eerder waren – onbewaakt lieten. Daarnaast weet

u niet of uw belagers vervolgens bij de buren naar u hebben gezocht (CGVS, p. 23). Het is evenmin

aannemelijk dat ze, toen u niet thuis bleek, niet bij de buren informeerden of gingen kijken waar u was, te

meer omdat de buren reeds vanaf het eerste huisbezoek bij de kwestie betrokken zijn geraakt. Hierdoor

wordt er opnieuw ernstig ingeboet aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Voorts is het opmerkelijk dat u als enige van het gezin tot en met het derde huisbezoek van de familie van

het meisje thuis bleef. Na het eerste bezoek was u immers nog zo bang dat de buurvrouwen bij u bleven

slapen, de kinderen sliepen toen reeds bij de buren en Aw. kwam daarna niet meer naar huis (CGVS,

p. 14). Na het tweede bezoek raadden de buren u daarenboven aan om uw woonst te verlaten opdat u

niet zou worden gedood, maar u sloeg het advies in de wind omdat u vertrouwde op de tussenkomst van

de buren en wijkouderen (CGVS, pp. 14, 23). Pas bij het derde huisbezoek besloot u om uw woonst te

verlaten (CGVS, pp. 8, 15). Dat u ondanks de frequente bezoeken, het door u geschetste intense geweld

en bedreigingen toch dagenlang in uw woonst bleef terwijl de rest van uw familie reeds vertrokken was,

houdt dan ook geen steek en ondergraaft eens te meer de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Nog geeft u aan dat uw winkel op de markt in brand werd gestoken door de familie van het meisje (CGVS,

p. 15). Nu weer stelt u dat u van de brand vernam toen u vertrok naar Maadina (CGVS, p. 15), dan weer

verklaart u dat uw winkel in brand werd gestoken toen u vertrok naar Maadina (CGVS, p. 23). Hoe het

ook zij, uw verklaringen komen niet overeen met uw situering van de brand tijdens uw voorbereidend

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Daar benoemt u immers specifiek dat uw winkel bij

de tweede keer in brand werd gestoken (Vragenlijst CGVS door DVZ, 27 november 2020, vraag 5).

Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd, wijt u deze tegenstrijdigheid aan een vertaalprobleem van/met

de tolk (CGVS, p. 23). Dit houdt, gezien de weergegeven, chronologische verklaring niet alleen weinig

steek, maar bovendien geeft u aan het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS aan dat u geen

opmerkingen heeft bij het interview op de DVZ en bleek u de tolk bij het interview goed te hebben begrepen

(CGVS, p. 3). De post-factum bewering dat er toch problemen zouden zijn geweest met de tolk op de

DVZ, is dan ook niet aannemelijk en gaat bijgevolg opnieuw ten koste van de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Omwille van al deze redenen moet worden geconcludeerd dat u de vervolgingsfeiten die u inroept niet

aannemelijk hebt gemaakt. Ze vormen bijgevolg geen basis voor een risicoanalyse in het licht van de

toekenning van internationale bescherming, met name de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet.

Nog vreest uw advocaat voor uw kleinzoon M.I.A. dat hij, net als zijn oom, gedood kan worden door Al

Shabaab (CGVS A., 8 september 2021, p. 5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat u geen gewag maakt

van overleden ooms van M.I.A., wel van bedreigde en gevluchte ooms en van zijn gevluchte vader (CGVS,

pp. 2-26). Wat betreft Aw., moet benadrukt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de problemen die

u in dit verband aanhaalt, en dat die volgens uw verklaringen ook geen verband zouden hebben gehouden

met Al Shabaab.

Betreffende Al Shabaab verklaart u dat zij geen controle hadden over de wijk waar jullie woonden. Wel

moesten jullie, omdat jullie een winkel hadden, geld betalen aan Al Shabaab, maar u merkt op dat alle

andere winkeliers en bedrijven ook aan hen geld moesten betalen (CGVS, pp. 15-16, 26). Voorts kende

uw zoon Mo. problemen met Al Shabaab omwille van zijn werk als automechanicus aan een auto bij het

presidentieel paleis, waarop hij is vertrokken naar Soedan (CGVS, pp. 7, 16). U of A. hebben evenwel

geen persoonlijke problemen gehad met Al Shabaab (CGVS, p. 16), ook niet omwille van het werk van

uw zoon Mo. (CGVS, p. 7), en dat terwijl u na zijn vertrek nog jaren op dezelfde plaats bent blijven wonen
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(CGVS, p. 5, p. 10). U noch de voogd van A. brengt enig concreet element aan dat erop wijst dat hij in het

vizier zou komen van Al Shabaab. Jullie moeten deze vrees echter concreet aannemelijk maken om in

aanmerking te komen voor internationale bescherming en jullie blijven wat dat betreft in gebreke.

De voogd van M.I.A. wijst er voor de volledigheid voorts op dat zowel M.I.A.s vader als moeder

(momenteel) niet in beeld zijn (CGVS, p. 5). De afwezigheid van de ouders heeft evenwel niet automatisch

tot gevolg dat M.I.A. ingeval van terugkeer naar Somalië volledig van een sociaal of familiaal netwerk

verstoken zou zijn. Hij kan immers rekenen op uw aanwezigheid en steun. Daarnaast heeft hij diverse

familie- en clanleden in Somalië en geniet uw familie de steun van zowel clanleden als uw wijk- en

vriendennetwerk afkomstig van andere clans (CGVS, pp. 9, 21). Uit het loutere feit dat uw kleinzoon bij

een mogelijke terugkeer naar Somalië niet zal kunnen rekenen op een aanwezige vader en moeder, kan

dan ook geen nood aan internationale bescherming worden afgeleid.

Voorts vreest u zowel voor uzelf als voor uw kleinzoon M.I.A. de algemene veiligheidssituatie in Somalië

(CGVS, p. 25). Het CGVS merkt hierover het volgende op: Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus,

kan aan een verzoeker om internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend

worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land

van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië werd “UNHCR International

Protection Considerations with regard to people fleeing Southern and Central Somalia” van januari 2014

en “UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia (Update I)” van mei 2016, beschikbaar

op respectievelijk https://www.refworld.org/docid/52d7fc5f4.html en https://www.refworld.org/

docid/573de9fe4.html, of https://www.refworld.org, in rekening genomen. Zowel uit deze adviezen, als uit

de COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 29 juni 2021 beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_somalie._veiligheidssituatie_in_mogadishu_2

0210629.pdf of https://www.cgvs.be/nl blijkt dat de veiligheidssituatie in vele delen van Zuid- en Centraal-

Somalië volatiel blijft. De gewapende gevechten duren buiten Mogadishu en in de rurale gebieden die

onder controle van al-Shabaab staan, voort. Gebieden onder controle van de Somalische Federale

regering, waaronder Mogadishu, worden dan weer vaak getroffen door aanslagen en andere vormen van

geweld. UNHCR geeft in haar meest recente advies aan dat er in 2014 en 2015 verschillende

grootschalige aanvallen waren in Mogadishu waarbij burgers en civiele infrastructuur werden geviseerd,

waaronder hotels en overheidsgebouwen. Zoals verder wordt uiteengezet blijkt uit de COI Focus over de

veiligheidssituatie in Mogadishu dat het geweld er inderdaad enerzijds de vorm aanneemt van

terreuraanslagen, die echter in hoofdzaak gericht zijn op hotels en restaurants populair bij

overheidsfunctionarissen en op overheidsgebouwen of –instellingen, en anderzijds vaak de vorm

aanneemt van doelgerichte moordaanslagen tegen personen verbonden met de overheid of met

internationale instellingen. UNHCR geeft aan dat veel personen die Zuid- en Centraal-Somalië

ontvluchten een profiel hebben waardoor ze in aanmerking zouden kunnen komen voor de

vluchtelingenstatus. UNHCR wijst er eveneens op dat verzoekers om internationale bescherming

afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan bescherming omdat zij het risico lopen

blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele bedreiging van hun leven of persoon als gevolg

van willekeurig geweld. Nergens in voornoemd documenten wordt evenwel geadviseerd om voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke persoon afkomstig uit Zuid- en Centraal-

Somalië een complementaire vorm van bescherming te bieden. Bovendien blijkt uit de adviezen van

UNHCR en uit de door het CGVS gehanteerde informatie dat het geweldsniveau, de aard van het geweld

en de impact van het geweld regionaal verschillend zijn. Om die redenen dient niet alleen rekening te

worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in

het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Somalië,

dient in casu de veiligheidssituatie in Mogadishu te worden beoordeeld.

Het CGVS erkent dat de veiligheidssituatie in Mogadishu complex, problematisch en ernstig is, doch

benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het reële

risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, waaronder het aantal burgers

die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit

van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld

en de mate waarin burgers slachtoffer zijn van willekeurig dan wel doelgericht geweld, de impact van dit
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geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun land of, in

voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie COI Focus “Somalië: Veiligheidssituatie in

Mogadishu” van 29 juni 2021) blijkt dat de politieke en militaire situatie van Somalië drastisch gewijzigd is

sinds 2011, wanneer de islamistische rebellen van al-Shabaab uit Mogadishu worden verdreven. In mei

2012 is hun volledige terugtrekking uit de hoofdstad een feit. En Mogadishu kent sinds 2012 een

wederopbouw. Verbeterde veiligheidsomstandigheden leiden tot aanzienlijke investeringen van de

diaspora en de oprichting van commerciële zones in de stad. Ook de bouwnijverheid leeft er op. Al-

shabaab blijft evenwel in staat om regelmatig aanslagen uit te voeren in Mogadishu, dat voor hen een

gewild doelwit is vanwege de aanwezigheid van overheidsinstanties en internationale organisaties. Al-

Shabaab blijft ook in de verslagperiode direct en indirect de confrontatie aangaan met de overheid en

regeringsstrijdkrachten in de stad. Mogadishu wordt tijdens de verslagperiode getroffen door doelgerichte

aanslagen tegen overheidspersoneel en tegen veiligheidspersoneel (meestal met vuurwapens of

granaten) en in minder mate door terreuraanslagen met geïmproviseerde explosieven. Al-Shabaab voert

in Mogadishu gerichte moordaanslagen en terreuraanvallen uit op overheidsambtenaren,

veiligheidstroepen en internationaal personeel op de luchthaven, in hotels, bars, coffeeshops, restaurants,

politiebureaus en overheidsgebouwen. Hoewel alShabaab bepaalde groepen viseert, vallen er soms

burgerdoden. Verschillende bronnen stellen vast dat alShabaab minder grootschalige, complexe

aanvallen uitvoert en zich toelegt op het gebruik van geïmproviseerde explosieven. Tijdens de

verslagperiode zijn bij de helft van de door ACLED geregistreerde incidenten vuurwapens betrokken. De

andere helft zijn aanslagen met explosieven (IED’s en granaten).

Naast terreurgroepen zijn er ook nog andere actoren verantwoordelijk voor het geweld in Mogadishu,

zoals de Somalische veiligheidsdiensten, muitende legereenheden, milities en onbekende gewapende

groepen. ACLED registreert ook gewelddadige clanconflicten en criminele incidenten die soms

burgerdoden eisen. Een aanhoudende politieke crisissituatie over het verkiezingsproces leidt op 25 april

2021 tot een korte uitbarsting van geweld in bepaalde districten in de hoofdstad tussen enerzijds

zwaarbewapende muitende soldaten en antiregeringsmilities en anderzijds de veiligheidsdiensten.

ACLED telt minstens vijf gedode soldaten. In mei 2021 ebben de spanningen rond de verkiezingen weg.

Het geweld in de hoofdstad stijgt in december 2020, het begin van de huidige verslagperiode, in

vergelijking met de periode juni - november 2020. Daarna volgt het aantal gewelddaden een fluctuerende

lijn, met een piek in april 2021, gevolgd door het laagste aantal door ACLED geregistreerde incidenten in

deze verslagperiode in mei 2021. Officiële cijfers over incidenten en (burger)slachtoffers in Mogadishu

zijn niet beschikbaar. Burgers worden soms doelbewust (bijvoorbeeld personen werkzaam in de

administratie en zakenlui) en soms als nevenschade (als passant bij een bomaanslag) slachtoffer van het

geweld. Tijdens de verslagperiode registreert ACLED 48 incidenten als violence against civilians met 36

burgerdoden. Het geweld dat ACLED registreert onder explosions/ remote violence maakt in de huidige

verslagperiode 105 doden, waaronder ook burgers.

Uit dezelfde informatie blijkt voorts dat verschillende bronnen aangeven dat er maar een beperkte

opvolging en verslaggeving is van gewelddadige incidenten en van het aantal slachtoffers in Somalië,

waardoor een exhaustief overzicht niet mogelijk is. Betrouwbare statistieken over burgerslachtoffers zijn

niet beschikbaar. Het EHRM stelde in een arrest van september 2013 (EHRM, K.A.B. v. Sweden, no.

17299/12, van 5 september 2013) dan weer dat al-Shabaab Mogadishu niet langer in handen had, dat er

geen frontlijngevechten of bombardementen meer plaatsvonden in de hoofdstad en dat het aantal

burgerdoden was gedaald. Zowel in het arrest van september 2013 als in een arrest van september 2015

(EHRM, R.H. v. Sweden, no. 4601/14, van 10 september 2015) kwam het EHRM tot het besluit dat er

geen sprake is van een reëel risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling voor al wie

in Mogadishu aanwezig is. Ook de Immigration and Asylum Chamber van het Upper Tribunal van het

Verenigd Koninkrijk oordeelde in september 2014 (MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG [2014]

UKUT 00442 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) van 10

september 2014) dat in het algemeen een persoon die een “gewone burger” is bij terugkeer naar

Mogadishu na een periode van afwezigheid geen reëel risico op vervolging of op schade zoals bedoeld

onder artikel 3 EVRM of artikel 15 c van de Kwalificatierichtlijn loopt. Het Upper Tribunal stelt verder dat

het aantal burgerslachtoffers in Mogadishu sinds 2011 gedaald is, voornamelijk omdat er einde kwam aan

de openlijke oorlogsvoering binnen de stad en alShabaab haar toevlucht neemt tot operaties tegen

zorgvuldig geselecteerde doelwitten. Het gerechtshof meent voorts dat men redelijkerwijs van een

gewone burger kan verwachten dat hij het persoonlijke risico slachtoffer te worden van een aanslag van

al-Shabaab kan verminderen door zones en instellingen te vermijden die als doelwitten van de

islamistische beweging kunnen aangeduid worden.
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De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Mogadishu nog steeds problematisch en

ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

verzoeker om internationale bescherming, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in Mogadishu actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Mogadishu in uw hoofde dermate verhogen dat er moet

aangenomen worden dat u bij een terugkeer naar Mogadishu een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van uw leven of persoon.

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in Mogadishu actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Mogadishu.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan

die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

De informatie waarop het CGVS zich baseert, werd aan het administratieve dossier toegevoegd.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

- De bestreden beslissing die werd genomen in hoofde van verzoeker, M.I.A., luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 18/09/2020

Overdracht CGVS: 05/01/2021

Op 8 september 2021 vond van 13u57 tot 14u33 jouw persoonlijk onderhoud plaats met een medewerker

van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Je werd bijgestaan

door een tolk die het Somali machtig is. Jouw voogd, mevrouw Nies, en jouw advocaat, meester Moretus

loco meester Schellemans, waren gedurende het gehele persoonlijk onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

Je bent een vijfjarig Somalisch staatsburger van de Jareer-clan. Je bent geboren in Mogadishu en kwam

samen met jouw grootmoeder van vaderskant, A.O.B. (CGVS (...); O.V. (…)) naar België. Jouw vader

Mo.I.A., de zoon van je oma A.O.B., is uit beeld. Hij verbleef in 2017 in Libië. Jouw moeder F.A.A. reisde

samen met jou en jouw oma A.O.B. van Somalië naar Europa, maar raakte onderweg van Turkije naar

Griekenland van jullie gescheiden. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Je vertrok samen met

je moeder en oma A.O.B. uit Somalië omdat jouw paternale oom Aw. – een broer van je vader – problemen

kreeg met een andere familie.

Bij terugkeer naar Somalië vreest jouw oma A.O.B. dat je kan worden gedood door de familie waar jouw

paternale oom Aw. problemen mee kreeg. Ook vreest jouw oma Baarlin voor jou voor de algemene

veiligheidssituatie in Somalië en wijst ze op jullie minderheidsclan Jareer.

Jouw voogd wijst er voorts op dat zowel jouw vader als moeder (momenteel) niet in beeld zijn.
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Jouw advocaat vreest vervolgens voor jou dat je gedood kan worden door Al Shabaab.

Ter staving van jouw identiteit en/of verzoek om internationale bescherming werden geen documenten

voorgelegd.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er jou een voogd toegewezen die je bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met

jouw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat jouw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat jij kunt voldoen aan

je verplichtingen.

Uit jouw administratieve dossier/uit jouw verklaringen op het Commissariaat-generaal blijkt dat jouw

verzoek om internationale bescherming berust op dezelfde gronden die jouw grootmoeder A.O.B.

aanhaalt in het kader van haar eigen verzoek om internationale bescherming. In diens dossier werd

overgegaan tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming.

Bijgevolg kan ook aan jouw verzoek om internationale bescherming geen gunstig gevolg worden gegeven.

Jouw oma’s beslissing luidt als volgt:

[idem bestreden beslissing verzoekster]

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekers voeren een schending aan van de volgende bepalingen:

“de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5 en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ('Vreemdelingenwet'), artikel

1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

('Vluchtelingenconventie'), artikel 3 EVRM juncto artikel 13 EVRM, de beginselen van behoorlijk bestuur,

in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel”.

Verzoekers gaan in een eerste onderdeel in op hun objectief risicoprofiel als Jareer en het gebrek aan

onderzoek door de commissaris-generaal. Zij lichten hierbij vooreerst toe als volgt:

“Het staat vast dat verzoekers de Somalische nationaliteit hebben. Verwerende partij stelt enkel dat

verzoekster een atypisch lid van de Jareer-clan is. Zij stelt daarbij niet dat ze geen geloof hecht aan hun

lidmaatschap bij deze clan.

Hoewel verzoekster heeft aangegeven dat zij ernstige problemen hebben gekend in Somalië omwille van

hun afkomst, deed verwerende partij geen enkel verder adequaat onderzoek.
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In de bestreden beslissing stelt verwerende partij hierover: "Hierbij dient vooreerst te worden aangestipt

dat uw lidmaatschap van een minderheidsgroep an sich niet volstaat om een internationale bescherming

toegekend te krijgen. U moet eveneens een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade aannemelijk maken."

Verwerende partij weigert dus verder onderzoek te doen naar mogelijke vervolging of ernstige schade

omdat verzoekers geen persoonlijke vrees voor vervolging zou hebben aangetoond.

Zij gaat daarbij kort door de bocht door te stellen dat haar afkomst een beperkte impact heeft gehad op

haar levensloop. Het is echter niet omdat verwerende partij er van uit gaat dat verzoekster verder beperkte

problemen heeft gekend omwille van haar clanafkomst dat haar ingeroepen asielmotieven niet waarachtig

kunnen zijn.

Verwerende partij gaat er ook geheel aan voorbij dat de familie van verzoekers volledig uit mekaar is

gescheurd naar aanleiding van de ernstige discriminatie van de Jareer-clan en de hieruit volgende

problemen met de Abgal-clan. Een deel woont momenteel in Maandhere (Somalië), 1 persoon in

Griekenland, 1 persoon is vermist en verzoekers bevinden zich in België.

Het is dan ook overduidelijk dat verzoekers persoonlijk schade hebben geleden ten gevolge van hun

afkomst, en bij een terugkeer naar Somalië genoodzaakt zouden zijn zich ergens in Middle Shabelle te

vestigen, en vooral ver weg te blijven van de bewoonde wereld om nieuwe ernstige discriminatie en

problemen te vermijden.”

Verzoekers wijzen er vervolgens op dat uit de beschikbare landeninformatie over minderheidsclans in

Somalië blijkt dat de Jareer-clan een ernstig achtergestelde groep uitmaakt die sterk gemarginaliseerd en

gediscrimineerd wordt. Het betreft een bijzonder kwetsbare minderheidsgroep. Verzoekers citeren hierbij

uit informatie van het UK Home Office (verzoekschrift, stuk 2), het EASO-rapport “Somalia. Targeted

profiles” van september 2021 (Ibid., stuk 3) en een artikel “Somalia: The forgotten minorities” van A.A.

Hared uit 2017. Zij wijzen erop dat de informatie geen onderscheid maakt tussen de verschillende sociale

klassen in de Jareer-clan. Elk lid van de Jareer-clan krijgt te maken met discriminatie en marginalisatie

door de meerderheidsclans, aldus verzoekers.

Verzoekers voeren voorts aan dat de commissaris-generaal er foutief van uitgaat dat zij uit een relatief

welgestelde familie komen en een degelijk socio-economisch leven leidden in Somalië. Zij lichten hierbij

toe als volgt: “Verzoekster was een kleine zelfstandige die zelf haar gebakjes maakte en ze dan verkocht

met behulp van haar zonen. Zij hadden geen bezittingen en hadden steeds financiële problemen.

Zij legt enkele video's en foto's voor van haar werk en standplaats in Somalië (stuk 10). Verzoekster wil

zo bewijzen dat haar 'winkel' slechts bestond uit een tafel en een ijzeren dak op de markt Bakaara en dat

de standplaats in elkaar getimmerd werd door haar familieleden. Men kan het dus moeilijk definiëren als

een echte winkel, in tegenstelling tot de beweringen van verwerende partij. Daarbij hebben leden van de

Habar Gigir-clan meermaals verzoeksters standplaats op de markt proberen te ontnemen omdat zij een

Jareer-lid was.

Verwerende partij geeft verder aan dat verzoekster welgesteld zou zijn omdat haar vader een eigen

woonst had, zij een woning huurde van een clanlid uit het Verenigd Koninkrijk, zij land bezit in Maandhere

en Maadina, enkele familieleden mecanicien waren/zijn, haar broer een grote erfenis had gekregen en

omdat er enkele familieleden naar het buitenland zijn gevlucht.

Zij gaat echter zeer kort door de bocht. Verzoekers familie hebben steeds zelf leren te overleven en leven

dag per dag. Haar broer heeft bijvoorbeeld haar zoon uitgelegd hoe mecanicien te zijn. Zij zijn hiervoor

niet naar school geweest. Bovenstaande landeninformatie vermeldt ook het feit dat vele Jareer-leden

mecaniciens zijn: "In postcolonial Somalia they remained without access to power or education. Jobs

which they are allowed to do by majority group members are crop farming, construction work, mechanics

and other difficult manual labor." (stuk 3, p. 66-68). Daarnaast zijn de gronden in Maandhere en Maadina

in het bezit van de gehele familie en verkrijgt verzoekster er geen voordelen van. De reis van verzoekers

werd betaald door haar broers erfenis van het huis van haar ouders. Dit geld was dan ook het enige

spaargeld dat iemand in de familie over had. Het komt erop neer dat verzoekers familie geen toegang

meer heeft tot financiële middelen. De beperkte bezittingen/gelden die ze hadden zijn er niet meer.

Bovendien wordt de regio waar verzoeksters echtgenoot en kinderen nu leven (Jowhar) regelmatig

overstroomd omwille van de Shabelle rivier. Hierdoor werden de oogsten vernietigd en heerst er

momenteel veel hongersnood bij de lokale bevolking, inclusief de gezinsleden van verzoekers.

Verzoeksters broer gaat hen af en toe bezoeken in Jowhar en brengt verzoekster zo op de hoogte.”

Verzoekers citeren voorts uit het EASO-rapport “Somalia. Security situation” van september 2021

(verzoekschrift, stuk 5) en een rapport van de Berghof Foundation (Ibid., stuk 6) die een clanconflict tussen

de Shiidle (de subclan van verzoekster) en de Abgal (de clan van “het meisje”) vermelden.
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Zij stellen nog dat Al-Shabaab profiteert van de sociaal zwakkere positie van leden van minderheidsclans

om hen te rekruteren. Zij citeren hierbij uit de EASO-rapporten “Somalia. Targeted profiles” (Ibid., stuk 3)

en “Somalia. Actors” van juli 2021 (Ibid., stuk 4) en uit een artikel van het Tony Blair Institute for Global

Change. Zij benadrukken hierbij dat verzoekster verklaarde dat de zoon van haar tante begin 2018 werd

meegenomen door Al-Shabaab in hun dorp Maandhere en sindsdien vermist is. Uit het EASO-rapport

“Somalia. Actors”, waaruit zij citeren, blijkt dat Al-Shabaab erg aanwezig is in het dorp Maandhere en in

de regio Middle Shabelle. Zij wijzen erop dat verzoeker een vijfjarige jongeman is die bij een eventuele

terugkeer naar Somalië met zijn familieleden in Middle Shabelle zal moeten verblijven. Bijgevolg menen

zij dat hij daar als Jareer een groter risico zal lopen om gerekruteerd te worden door Al-Shabaab.

Verzoekers voeren verder, onder citering van informatie van Cornell University, aan dat terugkeerders

van de Jareer-clan kidnapping, gevangenschap en foltering riskeren in Somalië.

Zij besluiten dat verzoeksters verklaringen met betrekking tot de Jareer “volledig” in overeenstemming zijn

met de beschikbare landeninformatie. Zij menen op basis van wat voorafgaat dan ook dat er geen twijfel

kan bestaan over hun lidmaatschap tot de Jareer-clan en de discriminatie die zij hierdoor ondergingen.

Als leden van een minderheidsclan hebben zij onmiskenbaar een risicoprofiel, aldus verzoekers, zoals

tevens blijkt uit de UNHCR “International protection considerations with regard to people feeling from

Southern and Central Somalia” van januari 2014 (Ibid., stuk 8). Zij citeren nog uit de EASO-rapporten

“South and Central Somalia Country overview” van augustus 2014 en “Somalia. Targeted profiles” (Ibid.,

stukken 3 en 9) en uit informatie van het UK Home Office (stuk 2). Hieruit blijkt dat minderheidsgroepen

zoals de Jareer op sociaal, economisch en politiek niveau gediscrimineerd worden, dat zij geïsoleerd en

zwak zijn en worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen. Dit volgt uit het belang van

het clansysteem in Somalië, waarbij de clan op allesomvattende wijze de verschillende aspecten van het

leven, de maatschappij en het individu omvat. Uit de voormelde informatie van UK Home Office blijkt nog

dat de leden van minderheidsclans niet kunnen rekenen op bescherming van de overheid. In de huidige

volatiele politieke en veiligheidssituatie in Somalië en omwille van het uitblijven van een functionerende

rechtstaat is het belang van clanbescherming extra groot en het gebrek eraan extra ingrijpend, aldus

verzoekers.

De objectieve landeninformatie wijst volgens verzoekers dus op een objectief verhoogd risico als Jareer

in Somalië. Met hun risicoprofiel hebben zij een gegronde vrees voor vervolging als lid van een bepaalde

groep en komen zij in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Zij menen immers dat UNHCR stelt dat in

bepaalde omstandigheden een gegronde vrees voor vervolging kan bestaan omwille van het behoren tot

een bepaalde etnische groep, zonder dat het nodig is om persoonlijk een doelwit van vervolging te zijn.

Verzoekers verwijzen naar verschillende rapporten van UNHCR om dit betoog te staven. Ondanks deze

beschikbare informatie en ondanks het feit dat verzoeksters verklaringen hiermee overeenstemmen, heeft

de commissaris-generaal slechts een zeer beperkt onderzoek gedaan naar een mogelijke vervolging op

grond van hun etnische afkomst, aldus verzoekers.

Verzoekers vragen zich verder af waarom de commissaris-generaal twijfelt aan hun relaas omwille van

het feit dat er weinig voorbeelden van huwelijken tussen leden van meerderheids- en minderheidsclans

voorhanden zijn. Het is niet omdat dergelijke huwelijken weinig voorkomen dat er geen uitzonderingen

kunnen bestaan, aldus verzoekers. Zij citeren hierbij uit het EASO-rapport “Somalia. Targeted profiles” en

informatie van Landinfo, CISP en het Immigration and Refugee Board of Canada, waaruit volgens hen

blijkt dat geheime gemengde huwelijken tussen een lid van een meerderheidsclan en één van de Bantu

vaak gewelddadige conflicten veroorzaken, zoals bij verzoekers het geval was. Hun relaas ligt aldus in lijn

met de landeninformatie.

Verzoekers betwisten de motivering in de bestreden beslissing, dat zij hun problemen niet aannemelijk

maken, als volgt:

“Verzoekster en haar gezin werden vervolgd door de familie van haar schoondochter, die tot de

meerderheidsclan Abgal behoorde, louter omdat haar zoon Aw. een Jareer is. Het was Aw. niet toegelaten

met iemand van de meerderheidsclan te huwen en kinderen te krijgen. Daarom riskeerde zowel hij als

heel zijn gezin gedood te worden door haar familieleden van de Abgal-clan. Bij dit conflict kwamen

verzoeksters neef om het leven en haar zoon Aw. raakte gewond.

Verwerende partij verwijt verzoekster dat zij niet veel wist over de relatie van haar zoon. Het was evenwel

een geheime relatie dus verzoekster was slechts op het moment van het 1e incident op de hoogte van het

bestaan van de relatie.

Verzoekster kan vandaag foto's voorleggen van haar zoon Aw. en zijn echtgenote, en van haar

schoondochter met haar kleinkind. Er zijn 2 recente foto's van de schoondochter en het kindje en 1 oudere
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foto van het koppel (stuk 11). De neef van verzoekster, de zoon van haar broer, heeft telefonisch contact

met deze vrouw. Zo heeft hij foto's en video's kunnen vragen en verkrijgen. Verzoeksters zoon, neef en

schoondochter zijn in contact gebleven met elkaar na de vlucht in 2019.

Deze vrouw heeft ook haar familieleden van de Abgal-clan ontvlucht. Zij bevindt zich momenteel in

Somaliland samen met haar dochter.

1.3 Doordat verwerende partij geen geloof hecht aan deze relatie, hecht zij ook geen geloof aan de daaruit

voortvloeiende problemen.

Zij ziet hierbij tegenstrijdigheden in de verklaringen van verzoekster waar er geen zijn en ziet sommige

belangrijke verklaringen van verzoekster zomaar over het hoofd.

Verwerende partij houdt geen rekening met het feit dat de incidenten met de Abgal-clan zeer snel na

elkaar plaatsvonden, namelijk op 3 dagen. Verzoekster verliet dus pas na het derde bezoek haar woning

omdat ze eerst aanwezig wou zijn bij de begrafenis van haar neef L. en omdat ze nog steeds hoop had

dat de conflicten zou worden opgelost door de wijkouderen. Men mag verzoekster het toch niet kwalijk

nemen dat zij niet meteen na het 1e incident op de 1e dag haar huis heeft ontvlucht. Zij heeft haar hele

leven in Mogadishu gewoond en wou haar woning en haar standplaats op de markt niet verlaten zonder

het onderste uit de kan te halen om haar gezin te redden.

Verzoekster heeft duidelijk gesteld dat ze ten tijde van het 3e incident, op de 3e dag, kon vluchten naar

het huis van haar buurvrouw en dat de familie van het meisje toen haar huis doorzochten en kapot hebben

gemaakt. Hierop zijn ze naar haar 'winkel' op de markt van Bakaara geweest en hebben haar standplaats

in brand gestoken. Alles gebeurde dus opnieuw zeer snel en dit terwijl verzoekster naar Maadina aan het

vluchten was. Ze verkreeg deze informatie spoedig via een vriendin die de bewakers van de markt kende.

Verzoekster verbleef daarop slechts 1 dag in Maadina en trok daarna verder naar Kenia.”

Verzoekers wijzen er verder nog op dat, waar de commissaris-generaal twijfelt aan de verklaringen van

verzoekster inzake de poging tot verkrachting van de Abgal-leden, uit de landeninformatie blijkt dat

seksueel geweld endemisch is in Somalië en er een klimaat van straffeloosheid heerst. Zij citeren hierbij

uit het EASO-rapport “Somalia. Targeted profiles” en informatie van het UK Home Office (verzoekschrift,

stukken 2-3). Uit deze landeninformatie volgt volgens hen dat de verklaringen van verzoeksters zeker en

vast plausibel zijn. Seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in Somalië wordt als veel voorkomend en

wijdverspreid gedefinieerd. Daarbij zijn vrouwen uit minderheidsclans nog kwetsbaarder, lopen zij nog

meer het risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld en heerst er nog meer straffeloosheid voor

deze slachtoffers.

Verzoekers voeren aan dat het administratief dossier slechts één bron bevat over minderheidsgroepen

en menen dan ook dat de commissaris-generaal nalaat om een adequaat onderzoek te voeren naar dit

objectief risico. Zij geven hierbij een theoretische toelichting over de samenwerkings- en onderzoeksplicht

van de commissaris-generaal. Zij citeren hierbij nog uit informatie van het UK Home Office dat volgens

hen uitlegt waarom het zo belangrijk is om in het geval van Somalische asielzoekers die behoren tot een

minderheidsgroep het aspect van hun etnische afkomst individueel en grondig te onderzoeken. Zij wijzen

erop dat de commissaris-generaal niet enkel moet nagaan of zij het slachtoffer werden van vervolging in

het verleden, doch ook dient te onderzoeken wat het risico zal zijn bij een terugkeer. De commissaris-

generaal moet volgens verzoekers hierbij in overweging nemen dat hun verblijf in België hun kwetsbare

situatie mogelijks heeft vergroot. Verzoekers geven vervolgens nog een theoretische toelichting over de

erkenning als vluchteling op basis van een objectief risico. Zij besluiten dat de commissaris-generaal

onvoldoende rekening hield met hun risicoprofiel als Jareer en de beschikbare landeninformatie hierover.

Verzoekers voeren aan dat, zo de discriminatie en gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende zijn om

hen de vluchtelingenstatus toe te kennen, zij in ondergeschikte orde minstens in aanmerking komen voor

de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet. Zij stellen

dat zij bij een terugkeer naar Somalië een ernstig risico lopen om opnieuw te worden geconfronteerd met

discriminatie als lid van een minderheidsclan en zo het slachtoffer zullen worden van een onmenselijke of

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM en voormeld artikel.

Verzoekers wijzen in een tweede onderdeel nog op het hoger belang van het kind. Zij menen dat dit op

geen enkel moment in aanmerking wordt genomen door de commissaris-generaal: “Zij heeft de beslissing

van verzoekster geheel overgenomen voor verzoeker zonder de bescherming onder het hoger belang van

het kind toe te voegen”.

De levensomstandigheden voor “peuters/kleuters uit de Jareer-clan” werden door de commissaris-

generaal dan ook niet beoordeeld. Uit de motivering in de bestreden beslissing blijkt niet dat het verzoek

om internationale bescherming werd beoordeeld vanuit het specifiek standpunt van het kind en dat de

informatie onvoldoende mee in overweging werd genomen bij de beoordeling van verzoekers nood aan

internationale bescherming, aldus verzoekers. Zij geven een theoretische toelichting, waarbij zij opmerken
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dat verzoeker erg kwetsbaar is als niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Uit de beschikbare informatie

blijkt dat minderjarige Jareer meer risico lopen om slachtoffer te worden van discriminatie en gedwongen

rekrutering door Al-Shabaab. Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op

een grondige manier rekening heeft gehouden met “verzoekers hoger belang als minderjarige”. Niet alleen

de persoonlijke omstandigheden van verzoeker dienen hierbij te worden bekeken, doch ook de socio-

economische omstandigheden wegen veel zwaarder door op een minderjarige, aldus verzoekers. Zij

citeren hierbij uit richtlijnen van UNHCR en wijzen er andermaal op dat uit de landeninformatie blijkt dat

“de huidige levensomstandigheden van leden voor Jareer-leden extra desastreuze gevolgen hebben ten

aanzien van minderjarigen.” Een terugkeer naar Somalië zou verzoekers rechten als minderjarige, zoals

gewaarborgd door het Kinderrechtenverdrag in het gedrang brengen, in het bijzonder zijn recht op leven

en ontwikkeling, zijn recht op een passende levensstandaard, en zijn recht op onderwijs. Zij menen dat

de commissaris-generaal heeft nagelaten om verzoekers verzoek om internationale bescherming in deze

context te onderzoeken. Zij benadrukken dat de bewijslast in dit geval bij de commissaris-generaal ligt,

die moet bewijzen dat verzoeker geen vervolging of ernstige schade meer zal lopen bij een terugkeer naar

Somalië, in welke vorm dan ook. Verzoekers besluiten dat uit de motivering in de bestreden beslissing

niet blijkt dat de commissaris-generaal op een grondige manier rekening heeft gehouden met “verzoekers

hoger belang als minderjarige” en dat de bestreden beslissing lijnrecht ingaat tegen dit belang, in plaats

van de belangen van het kind primair in overweging te nemen.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegen verzoekers volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

- het rapport “Country policy and information note Somalia: Majority clans and minority groups in South

and Central Somalia” van UK Home Office van januari 2019 (stuk 2);

- het EASO-rapport “Somalia. Targeted profiles” van september 2021 (stuk 3);

- het EASO-rapport “Somalia. Actors” van juli 2021 (stuk 4);

- het EASO-rapport “Somalia. Security situation” van september 2021 (stuk 5);

- het “Conflict assessment report Hirshabelle State” van Berghof Foundation van 2017 (stuk 6);

- het rapport “Removals to Somalia in light of the Convention against Torture: Recent evidence from

Somali Bantu Deportees” van Cornell University van 2019 (stuk 7);

- UNHCR’s “International protection considerations with regard to people feeling from Southern and

Central Somalia” van januari 2014 (stuk 8);

- het EASO-rapport “South and Central Somalia Country overview” van augustus 2014 (stuk 9);

- foto’s en een usb-stick met video’s over het werk van verzoekster (stuk 10);

- foto’s van verzoeksters zoon en schoondochter en kleindochter (stuk 11).

2.1.3. In een aanvullende nota van 14 april 2022 brengt de commissaris-generaal de volgende

documenten ter kennis:

- het EASO-rapport “Somalia. Security situation” van 20 september 2021;

- de COI Focus “Somalië. Veiligheidssituatie in Mogadishu” van Cedoca van 28 februari 2022.

2.2. De Raad onderzoekt de verzoeken om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekers al dan niet beantwoorden aan de

criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig

de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een resem aangevoerde

rechtsregels die verzoekers geschonden achten, en een theoretische uiteenzetting, laat niet toe om vast

te stellen dat verzoekers een nood hebben aan internationale bescherming.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissingen heeft

gesteund. Hij dient daarbij in het kader van de devolutieve werking van het beroep niet noodzakelijk

expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.3. Verzoekers slagen er niet in hun nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken.
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Verzoekers voeren aan dat zij een objectief risicoprofiel hebben als leden van de minderheidsclan en dat

het behoren tot deze minderheidsclan volstaat om aan te tonen dat zij een gegronde vrees voor vervolging

hebben bij een terugkeer naar Somalië. Na lezing van de objectieve landeninformatie, beschikbaar in het

administratief dossier en geciteerd en toegevoegd door verzoekers aan hun verzoekschrift (verzoekschrift,

stukken 2-9), oordeelt de Raad dat, hoewel verzoekers kunnen worden bijgetreden dat zij een verhoogd

risico lopen om slachtoffer te worden van bepaalde feiten, niet kan blijken dat dit risico dermate hoog is

dat zij enkel ingevolge het feit dat zij lid zijn van de minderheidsclan Jareer en ingevolge hun aanwezigheid

in Somalië, zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar hun land van herkomst.

Uit de beschikbare landeninformatie kan niet worden afgeleid dat er sprake is van een systematische

vervolging van leden van deze minderheidsclan, noch dat leden van de minderheidsclan Jareer dermate

gediscrimineerd worden dat er sprake zou zijn van vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. De Raad

benadrukt hierbij dat een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin inhoudt. Om tot erkenning van de status van vluchteling te leiden moet de discriminatie van die aard

zijn dat zij aanleiding geeft tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een gegronde vrees

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate

systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven

in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Verzoekers dienen de ingeroepen vrees voor vervolging en/of

reëel risico op ernstige schade omwille van het behoren tot een minderheidsclan dan ook in concreto

aannemelijk te maken. Na lezing van het administratief dossier stelt de Raad vast dat verzoekers niet

concreet aantonen dat er voldoende zwaarwichtige feiten voorhanden zijn waaruit blijkt dat zij in geval

van terugkeer naar Somalië persoonlijk een bijzonder risico op systematische discriminatie lopen, dermate

dat er sprake is van de aantasting van een mensenrecht, of van een daad van vervolging, noch dat zij

hierdoor een reëel risico op ernstige schade zouden lopen in de zin van artikel 48/4, § 2, a) of b), van de

Vreemdelingenwet.

Waar verzoekers aldus wijzen op de discriminatie en stigmatisering van leden van de Jareer-clan, wijst

de Raad erop dat het niet volstaat om te verwijzen naar louter algemene informatie met betrekking tot de

situatie in een bepaald land of regio van herkomst. Zij dienen de aangevoerde vrees voor vervolging dan

wel reëel risico op ernstige schade in concreto aannemelijk te maken. De Raad wijst in dit verband

vooreerst op de volgende vaststellingen in de bestreden beslissing met betrekking tot hun profiel als leden

van de Jareer-clan: “Tijdens het persoonlijk onderhoud werden uw algemene levensomstandigheden

nagegaan en de invloed van uw lidmaatschap van de Jareer op uw levensloop. Uit uw verklaringen blijkt

dat u uit een relatief welgestelde familie komt. Zo baatte u samen met uw echtgenoot en zonen een goed

draaiende winkel op de markt van Bakaara uit, waar allerhande klanten van diverse clans kwamen en u

zelfs bestellingen van een andere winkel kreeg (CGVS, p. 5). Nog had uw vader een eigen woonst waar

u tot uw huwelijk in woonde, was uw laatste woning in Mogadishu in het bezit van een clanlid uit het

Verenigd Koninkrijk en hebben u en uw echtgenoot land in Maandhere en Maadina (CGVS, pp. 10-11).

Daarnaast studeerde uw zoon Aw. af in business (CGVS, p. 22), werkte uw zoon als mecanicien zelfs

aan een auto bij het presidentieel paleis (CGVS, p. 7) en is ook uw broer mecanicien (CGVS, p. 24).

Voorts kon uw broer de 17.000 dollar kostende reis van uzelf, uw schoondochter en kleinzoon financieren

doordat hij een grote erfenis had gekregen (CGVS, p. 24). Bovendien heeft u diverse familieleden die in

het buitenland hun heil zochten. Zo wilden uw twee overleden zussen naar Jemen reizen, heeft u twee

zonen in buitenland en was uw vermiste dochter van zins om naar Saudi-Arabië reizen (CGVS, pp. 5-7),

hetgeen ten minste wijst op de toegang tot financiële middelen teneinde dit te financieren. Volgens de

algemene informatie gaat het de leden van minderheidsgroepen economisch gezien evenwel vaak minder

voor te wind. Hun toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt is bovendien beperkter omwille van het

sociale stigma dat op hen rust dan voor leden van de grote Somalische clans. In dit opzicht zijn uw

levensomstandigheden allerminst typisch voor een lid van een minderheidsgroep. Dat blijkt ook uit uw

verklaring dat u in meerdere gevallen kon rekenen op hulp en bescherming van andere clans (CGVS, pp.

12-13 & CGVS, pp. 14-15, 21), terwijl u zelf stelt dat leden van de Jareer-clan geen bescherming krijgen

van een meerderheidsclan (CGVS, p. 13), dat niemand – burger, politie of parlement – een lid van de

Jareer-clan helpt en dat de Jareer geen leven hebben in Somalië (CGVS, p. 15).

Uw verklaringen over de tussenkomst van vrienden en wijkgenoten/buren van andere meerderheidsclans

wanneer u en uw familieleden in de problemen zaten – al dan niet omwille van jullie lidmaatschap van

een minderheidsclan –, tonen evenwel aan dat de impact van uw afkomst niet alleen op uw

levensomstandigheden (cf. supra) maar ook op deze incidenten niet dusdanig was zoals uit de informatie

over minderheidsgroepen naar voren komt.

Daaruit blijkt immers dat Somalische minderheden gebukt gaan onder discriminatie die de meest extreme

vormen kan aannemen (zie informatie in het administratieve dossier).
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Dit alles ondermijnt dan ook opnieuw de waarachtigheid van uw beweerde ernstige problemen omwille

van uw Jareer-afkomst en onderstreept hoe dan ook nogmaals uw atypische profiel als lid van een

minderheidsgroep.

U haalt wel aan dat u als meisje in de militietijd (seksueel) lastig gevallen werd door een buurjongen van

een andere clan, waarop uw vader besloot om een huwelijk voor u te regelen, waarna de buurjongen zijn

toenaderingspogingen staakte (CGVS, p. 13). Bovendien was uw zoon Aw. afgestudeerd in business,

maar vond hij geen job omwille van zijn clanafkomst. In één adem stelt u evenwel dat het in Somalië lastig

is om, zelfs als afgestudeerde, überhaupt een job te vinden (CGVS, p. 22). Dat u op een seksueel

denigrerende en intimiderende manier werd aangesproken als meisje/jonge vrouw en dat uw zoon

ondanks zijn diploma geen passende baan kon vinden, zijn feiten die onvoldoende ernstig zijn om

beschouwd te worden als daden van vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of als ernstige

schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.”

Verzoekers trachten in hun verzoekschrift de vaststellingen in de bestreden beslissingen omtrent hun

socio-economisch profiel te minimaliseren. Zij voeren hierbij aan dat verzoeksters winkel slechts bestaat

uit een tafel en ijzeren dak op de markt Bakaara in Mogadishu, wat zij staven aan de hand van foto’s en

video’s (verzoekschrift, stuk 10). De Raad wijst erop dat, nog daargelaten de vaststellingen dat verzoekers

geen verklaring geven waarom zij deze documenten pas in deze fase van de procedure kunnen

neerleggen en uit deze foto’s en video’s niet onomstotelijk kan blijken dat het werkelijk verzoeksters winkel

betreft, deze stukken op zich geen afbreuk doen aan de vaststelling in de bestreden beslissing dat uit

verzoeksters verklaringen blijkt dat zij een goed draaiende winkel had waar klanten van diverse clans

kwamen en zij ook bestellingen kreeg van een andere winkel (Notities van het persoonlijk onderhoud

verzoekster, stuk 4, p. 5). Dat “leden van de Habar Gigirclan meermaals verzoeksters standplaats

proberen te ontnemen omdat zij een Jareer-lid was” betreft dan weer een blote post-factum bewering die

klemt met verzoeksters verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud, waar zij stelde dat zij geen

problemen kende in haar winkel (Ibid.). Verzoekers ontkennen verder dat zij afkomstig zijn uit een

welgestelde familie en poneren dat zij thans geen toegang meer hebben tot financiële middelen, doch dit

betreft andermaal een blote bewering in hun hoofde. De Raad is hoe dan ook van oordeel dat uit de

pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissingen, ook indien rekening wordt gehouden

met het betoog in het verzoekschrift, geenszins blijkt dat verzoekers in hun land van herkomst

geconfronteerd werden met onmenselijke of vernederende levensomstandigheden of een schending van

hun fundamentele mensenrechten in die mate dat er sprake zou zijn van een daad van vervolging. Ook

verzoekers’ verwijzing naar de humanitaire situatie in Jowhar kan niet volstaan om aan te tonen dat

verzoekers bij hun terugkeer naar Somalië in dergelijke situatie zullen terechtkomen. Immers, gezien uit

hetgeen volgt zal blijken dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekers ingeroepen

problemen in Mogadishu (zie infra), kan er evenmin geloof worden gehecht aan het feit dat verzoekers’

familieleden omwille van deze problemen naar Jowhar in de regio Middle Shabelle zijn gevlucht en dat

verzoekers bij een terugkeer naar Somalië eveneens in deze regio zullen verblijven.

Waar verzoekers aanvoeren dat geen rekening werd gehouden met verzoekers vrees voor vervolging bij

een terugkeer naar Somalië als peuter/kleuter die lid is van de minderheidsclan Jareer, wijst de Raad er

vooreerst op dat verzoekster noch de voogd van verzoeker niet eerder melding hebben gemaakt van een

concrete vrees hieromtrent. Hoe dan ook herhaalt de Raad dat, gelet op de voormelde vaststellingen met

betrekking tot de levensomstandigheden van verzoekers familie, er geenszins blijkt dat verzoeker

specifiek bij een terugkeer naar zijn land van herkomst geconfronteerd zal worden met onmenselijke of

vernederende levensomstandigheden of een schending van zijn fundamentele mensenrechten in die mate

dat er sprake zou zijn van een daad van vervolging.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoekers volharden in de door hen ingeroepen problemen omwille van het

feit dat verzoeksters zoon als lid van de minderheidsclan Jareer zou gehuwd zijn met een lid van de

meerderheidsclan Abgal. De Raad treedt echter de commissaris-generaal bij dat geen geloof kan worden

gehecht aan deze vervolgingsfeiten, gelet op de pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden

beslissingen dat (i) verzoekster lacunaire verklaringen aflegde over de ontmoeting, geheime huwelijk en

zwangerschap van haar zoon met een meisje van de Abgal-clan en over (ii) dit meisje van de Abgal-clan

en haar familie, (iii) verzoekster inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen aflegde met betrekking

tot het feit of haar zoon op de hoogte was van de problemen die uit dergelijke relaties voortvloeien en (iv)

de reactie van haar echtgenoot op de relatie van hun zoon, (v) verzoekster ongeloofwaardige verklaringen

aflegde over de drie huisbezoeken van de Abgal-familie, (vi) het niet aannemelijk is dat verzoekster tot en

met het derde huisbezoek van de Abgal-familie thuis bleef wonen ondanks het door haar geschetste
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intense geweld en bedreigingen, terwijl de rest van de familie reeds vertrokken was, (vii) verzoekster

inconsistente verklaringen aflegde over het moment waarop haar winkel in brand werd gestoken.

Verzoekers verweer dat het een geheime relatie betrof en verzoekster aldus slechts op het moment van

het eerste incident op de hoogte was van het bestaan van deze relatie, biedt geen afdoende verklaring

noch verschoning voor verzoeksters lacunaire verklaringen en onwetendheid met betrekking tot de relatie

van haar zoon en het meisje van de Abgal-clan. De Raad wijst er in dit verband op dat verzoekster onder

meer naar aanleiding van de beweerde problemen omwille van deze relatie in België internationale

bescherming vraagt, zodat redelijkerwijze van haar kan worden verwacht dat zij meer informatie heeft

over deze relatie dan wel dat zij zich hier terdege naar tracht te informeren. Uit verzoeksters verklaringen

kan blijken dat zij na de start van de problemen met de Abgal-familie nog telefonisch contact heeft gehad

met haar zoon (Notities van het persoonlijk onderhoud verzoekster, stuk 4, p. 16 en 18). Verder verklaarde

verzoekster dat zij thans nog contact heeft met haar broer in Somalië (Ibid., p. 8) en legt zij thans foto’s

neer van haar zoon en schoondochter. De Raad acht het dan ook niet onredelijk om van verzoekster te

verwachten dat zij gedetailleerde en doorleefde verklaringen kan afleggen over de relatie van haar zoon

en schoondochter, quod non. Verzoeksters onwetendheid en haar nalatigheid om zich te informeren doen

dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door haar ingeroepen vervolgingsfeiten.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen naar algemene landeninformatie met betrekking tot de

prevalentie van seksueel geweld in Somalië, merkt de Raad op dat deze informatie geen afbreuk doet

aan de pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissingen op basis waarvan genoegzaam

blijkt dat verzoeksters verklaringen over de omstandigheden van de poging tot verkrachting door de Abgal-

leden, niet geloofwaardig zijn. Verzoekster dient de ingeroepen vervolgingsfeiten in concreto aannemelijk

te maken en een verwijzing naar louter algemene informatie, die geen betrekking heeft op haar persoon,

volstaat hiertoe niet.

Verzoekers voeren nog aan dat de drie incidenten met de leden van de Abgal-clan zeer snel na elkaar

plaatsvonden en verzoekster niet kwalijk kan worden genomen dat zij niet meteen na het eerste incident

haar huis heeft verlaten. De Raad treedt de commissaris-generaal echter bij dat van verzoekster, die

verklaarde dat zij bedreigd en aangevallen werd door leden van de Abgal-clan, wel degelijk redelijkerwijze

kan worden verwacht dat zij de nodige maatregelen zou nemen om zichzelf te beschermen en zo snel

mogelijk haar woonplaats zou verlaten, quod non. Verzoeksters verweer in het verzoekschrift, dat zij haar

neef wou begraven en dat zij hoop had dat het conflict zou opgelost worden en zij haar hele leven in

Mogadishu had gewoond en haar gezin wou redden, biedt geen afdoende verklaring of verschoning voor

verzoeksters nalatigheid op dit punt in het licht van de door haar geschetste bedreigingen. De Raad ziet

immers niet in waarom deze feiten verzoekster zouden verhinderen om, minstens tijdelijk, haar woning te

verlaten om zich te beschermen tegen haar vermeende vervolgers en in afwachting van een eventuele

oplossing van het conflict. Verzoeksters laattijdige vertrek uit haar woning relativeert aldus wel degelijk de

geloofwaardigheid van de geschetste vrees.

Waar verzoekers gevolgd kunnen worden in zoverre zij in hun verzoekschrift toelichten dat verzoekster

tijdens het persoonlijk onderhoud geen inconsistente verklaringen aflegde over het moment waarop haar

winkel in brand werd gestoken, doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat haar verklaringen hierover

tijdens het persoonlijk onderhoud wel degelijk tegenstrijdig zijn met haar verklaringen bij aanvang van de

procedure. Verzoekster verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud meermaals dat haar winkel in brand

werd gestoken in de nacht dat zij haar huis verliet na het derde incident met de Abgal-clan (Notities van

het persoonlijk onderhoud verzoekster, stuk 4, p. 15 en 23). Dit wordt bevestigd in het verzoekschrift, doch

deze verklaringen zijn tegenstrijdig met verzoeksters verklaringen tijdens het interview bij aanvang van de

procedure. Hier verklaarde verzoekster immers specifiek dat haar winkel bij het tweede incident in brand

werd gestoken (CGVS-vragenlijst, stuk 7, p. 2). Verzoeksters verweer in het verzoekschrift kan geen

afbreuk doen aan deze vaststelling, gezien het louter vasthouden aan één versie van de feiten geenszins

kan volstaan om de vastgestelde tegenstrijdigheid op te heffen.

Waar verzoekers thans foto’s neerleggen van verzoeksters zoon en schoondochter alsook van hun kind

(verzoekschrift, stuk 11), merkt de Raad op dat deze de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen

niet vermogen te herstellen. In dit verband merkt de Raad vooreerst op dat verzoekers geen verklaring

bieden waarom zij dergelijke foto’s pas in deze fase van de procedure kunnen voorleggen, hoewel zij nu

verklaren dat de zoon van verzoeksters broer reeds sinds 2019 contact heeft met verzoeksters zoon en

schoondochter en verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij nog contact heeft met

haar broer (Ibid., p. 8). Hoe dan ook merkt de Raad op dat de neergelegde foto’s geen afdoende

bewijswaarde hebben om de door verzoekers ingeroepen vervolgingsfeiten te staven.
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Uit deze foto’s kan immers niet worden afgeleid of het daadwerkelijk de zoon, schoondochter en kleinkind

van verzoekster betreft, noch wat de verwantschap of de aard en omstandigheden is van de relatie van

de personen op de foto’s. Deze foto’s kunnen de ongeloofwaardigheid van verzoekers’ verklaringen over

de ingeroepen problemen dan ook niet herstellen.

Op basis van het voorgaande besluit de Raad dat geen geloof kan worden gehecht aan de voormelde

door verzoekers ingeroepen vervolgingsfeiten. De door verzoekers toegevoegde landeninformatie met

betrekking tot clanconflicten tussen haar clan Shiidle en de clan Abgal en de gevolgen van gemengde

huwelijken tussen leden van meerderheids- en minderheidsclans kan niet dienstig in rekening worden

gebracht, nu verzoekers in gebreke blijven hun persoonlijke problemen aannemelijk te maken en deze

aldus aan de algemene informatie te verbinden.

Volgende motivering in de bestreden beslissing in hoofde van verzoekster, die werd overgenomen in de

bestreden beslissing in hoofde van verzoeker, is pertinent, correct en vindt steun in het administratief

dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:

“Zo kan er vooreerst geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen inzake de relatie van uw zoon Aw.

met een meisje van de Abgal-clan.

Vooreerst stelt u dat u niets wist van de ontmoeting van uw zoon Aw. met een meisje van de Abgal-clan,

noch van hun geheime huwelijk en haar zwangerschap (CGVS, pp. 14, 17). Evenmin heeft u een idee

wanneer de relatie precies begon, hoe lang deze relatie duurde, wie er op de hoogte was van de relatie

of hoe ze contact hielden met elkaar (CGVS, pp. 17, 26). Ook weet u niets over waar Aw. met het meisje

afsprak of hoe vaak ze afspraken. Evenmin weet u of uw zonen of uw man, die in jullie winkel aan een

tafel horloges verkocht, het is opgevallen dat Aw. contact had met het meisje en af en toe met haar afsprak

(CGVS, p. 17). Wanneer u vervolgens wordt gevraagd hoe zij dermate intensief contact konden hebben

dat hieruit een zwangerschap ontstond terwijl u noch anderen in hun beider omgeving iets wisten van de

relatie in kwestie, antwoordt u dat ze in een huis samen sliepen (CGVS, pp. 17-18). In welk huis ze dan

precies afspraken, weet u evenwel niet (CGVS, p. 18). Ook over het huwelijk van Aw. met het meisje weet

u overigens niets af (CGVS, p. 18). Dit alles leidt er reeds toe dat de geloofwaardigheid van uw

verklaringen inzake deze geheime relatie in het gedrang komt.

U gevraagd naar wat u weet over het meisje van de Abgal-clan, kan u voorts enkel haar naam, haar

vaders naam en de wijk waar ze woonde opnoemen. Wat haar vader deed voor werk, of ze uit een rijke

of arme familie kwam, of en hoeveel broers/zussen ze heeft en of ze reeds werd beloofd of was verloofd,

weet u verder niet (CGVS, pp. 17, 19-20). Hoe het nu met het meisje gaat, waar zij zich bevindt, wat er

met uw kleinkind is gebeurd en of er nog contact is tussen haar en Aw., weet u evenmin (CGVS, p. 20).

U geeft aan dat het meisje in een andere wijk – Karan – woonachtig was en dat u daarom niets weet van

haar noch over de relatie tussen Aw. en haar (CGVS, p. 18). Wanneer er vervolgens bij u op wordt

aangedrongen of u toch niet meer over het meisje hoorde als onderdeel van het dagelijkse leven waarbij

de uitwisseling van informatie en roddels in elke gemeenschap – of het nu een dorp of wijk is – gebruikelijk

is of zich achteraf nog verder kon informeren over haar, antwoordt u hierop negatief (CGVS, pp. 20-21).

Het is in de door u geschetste context niet aannemelijk dat u verder niet op de hoogte zou zijn van andere

informatie over het meisje in kwestie, waardoor nota bene niet alleen uw hele gezin zou zijn vertrokken

maar ook één van uw neven (L.) het leven liet. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen

opnieuw onder druk te staan.

Wel geeft u aan dat Aw. u na het huisbezoek van de familie van het meisje aan u per telefoon vertelde

dat hij heimelijk met het meisje verloofd was en dat hij niet had verwacht dat dit tot problemen zou leiden

(CGVS, p. 18). Later in uw persoonlijk onderhoud zegt u echter dat Aw. wel degelijk wist dat

buitenclanhuwelijken tot problemen leiden en voegt u daaraan toe dat er bovendien net voorafgaand aan

de door u geschetste problemen nog een man hierdoor in brand werd gestoken (CGVS, p. 21). Bovendien

zijn uw twee andere getrouwde kinderen getrouwd met iemand van dezelfde clan (CGVS, p. 7). Dat u nu

weer stelt dat hij geen idee had van de problemen die uit dergelijke relaties zouden ontstaan, dan weer

uitlegt dat hij hiervan wel degelijk op de hoogte was, zet de geloofwaardigheid van uw verklaringen

opnieuw op de helling. Hoe het ook zij, het houdt evenwel geen steek dat uw zoon, indien jullie

daadwerkelijk tot de minderheidsclan Jareer zouden behoren en als gevolg daarvan daadwerkelijk op

systematische basis werden geconfronteerd met discriminatie hieromtrent (cf. infra), niet zou hebben

verwacht dat een relatie met een meisje van de Abgal tot problemen zou leiden (CGVS, p. 18).

U gevraagd naar de reactie van uw echtgenoot toen hij op de hoogte raakte van de relatie van Aw. met

het Abgal-meisje, antwoordt u initieel ontwijkend door te verwijzen naar zijn ziekte en vervolgens op zijn
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afwezigheid op het moment van de gebeurtenissen (CGVS, p. 18). Wanneer u voor een derde keer wordt

gevraagd wat uw man zei en dacht toen hij vernam van de relatie van Aw. en de zwangerschap van het

meisje, antwoordt u opnieuw naast de kwestie door te stellen dat u niets meer van hem heeft vernomen

en verklaart u dat de buren het probleem wilden oplossen (CGVS, p. 18). Uw uitleg is niet aannemelijk.

Zo moest uw man als echtgenoot en hoofd van het gezin worden gecontacteerd door de wijkouderen/uw

buren en moesten er afgevaardigden voor hem worden opgetrommeld voor de onderhandelingen met de

familie van het meisje (CGVS, p. 19). Bovendien heeft u nog indirect contact met uw man via uw broer in

Mogadishu (CGVS, p. 8). Dat u nog geen begin van een concreet antwoord kan formuleren betreffende

de reactie van uw echtgenoot op de door Aw. ontstane problemen, heeft als gevolg dat de

geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw op losse schroeven komt te staan.

Daar er geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden relatie van Aw. met een meisje van de

Abgal-clan, kan er ook aan de daaruit voortvloeiende problemen geen geloof worden gehecht. Daarnaast

zijn er evenwel nog andere zaken in uw verklaringen hierover die de geloofwaardigheid ervan ernstig

aantasten.

Zo verklaart u inzake het eerste bezoek aan uw woonst dat u door de familieleden van het meisje – haar

broer, vermoedt u – bijna werd verkracht. U legt uit dat zowel u als uw belager reeds ontkleed waren,

maar dat door binnenkomst/tussenkomst van de buren uw aanrander met zijn handelingen stopte en

vertrok (CGVS, pp. 14, 21). Het houdt evenwel geen steek dat uw belagers/de familie van het meisje de

gearriveerde buren niet afwimpelden wegens het oplossen van een privékwestie. Wanneer u hiermee

wordt geconfronteerd, suggereert u dat de andere familieleden van het meisje, die buiten de wacht

hielden, met de buren reeds overeen zouden kunnen zijn gekomen dat het probleem moest worden

stopgezet (CGVS, p. 21). Uw uitleg dat de familie van het meisje zou hebben ingestemd met het stopzetten

van het (eerste) huisbezoek, spreekt bovendien de halsstarrige houding van de familie in de

daaropvolgende gebeurtenissen tegen. Dit alles leidt er opnieuw toe dat de geloofwaardigheid van uw

verklaringen in het gedrang komt.

Daarnaast is het, inzake het eerste huisbezoek, opmerkelijk dat u aan de belagende familie zou hebben

gevraagd wie ze precies bedoelden toen ze zeiden dat ze zochten naar Aw. (CGVS, p. 14). Dat er in uw

huishouden meer dan één persoon met dezelfde naam zou rondlopen en dat u bijgevolg niet zou weten

dat het om uw zoon zou gaan, is immers weinig aannemelijk. Vervolgens verklaart u dat u tegen de

bezoekers zei dat Aw. u zoon was en dat u aan hen vroeg wat ze van hem wilden, waarop zij vroegen of

u Aw.’ moeder was (CGVS, p. 14). Ook dat houdt weinig steek als u luttele seconden daarvoor uw band

met Aw. aan hen verduidelijkte. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw onder

druk te staan.

Betreffende het tweede bezoek van de familieleden van het meisje stelt u dat uw buren – van de Abgal,

Hamar, Rahanweyn en Dagodiye clans (CGVS, p. 21) – opnieuw tussenkwamen en trachtten om de

situatie te sussen. Ook de wijkouderen raakten volgens uw verklaringen betrokken bij het conflict en het

probleem zou middels een zitting worden opgelost (CGVS, pp. 14, 19). Nog zou Aw. zich aan de familie

moeten overgeven. Er blijken evenwel geen concrete afspraken te zijn gemaakt waar en wanneer Aw.

zich aan de familie van het meisje zou moeten aanbieden. Bovendien stipt u aan dat Aw. ook niet wilde

terugkeren om zich aan te bieden aan hen (CGVS, p. 23). Wanneer u daarenboven tot drie keer toe wordt

gevraagd wanneer de zitting met de ouderen precies plaats zou vinden, geeft u uiteindelijk aan dat er nog

geen dag gespecifieerd werd, omdat uw echtgenoot eerst moest worden gecontacteerd en dat er

afgevaardigden moesten worden opgetrommeld voor de onderhandelingen (CGVS, p. 19). In het licht van

het eerste bezoek, waarbij de familie na bemiddeling van de buren zou zijn vertrokken, wordt u gevraagd

waarom de familie van het meisje dit keer niet wilde wachten op een gepaste oplossing via bijvoorbeeld

een zitting. U geeft hierop geen antwoord en herhaalt enkel dat zij de macht hadden en niet wilden

wachten (CGVS, p. 19). Opnieuw heeft dit alles tot gevolg dat de geloofwaardigheid van uw verklaringen

wordt ondermijnd.

Bij het derde bezoek van de familie van het meisje verliet u voorts uw huis via de achterkant en kon u zich

schuil houden bij een buurvrouw (CGVS, p. 15). De achterkant van uw huis werd immers niet in de gaten

gehouden door uw belagers, u vermoedt dat zij dachten dat u vanwege uw leeftijd toch niet zou kunnen

ontsnappen (CGVS, p. 23). Het is niet aannemelijk dat de familie, als zij u daadwerkelijk tot slachtoffer

wilde maken of op zijn minst u persoonlijk wilde confronteren, de achterkant van het huis – waar ze

bovendien in de voorafgaande dagen reeds twee keer eerder waren – onbewaakt lieten. Daarnaast weet

u niet of uw belagers vervolgens bij de buren naar u hebben gezocht (CGVS, p. 23). Het is evenmin

aannemelijk dat ze, toen u niet thuis bleek, niet bij de buren informeerden of gingen kijken waar u was, te
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meer omdat de buren reeds vanaf het eerste huisbezoek bij de kwestie betrokken zijn geraakt. Hierdoor

wordt er opnieuw ernstig ingeboet aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Voorts is het opmerkelijk dat u als enige van het gezin tot en met het derde huisbezoek van de familie van

het meisje thuis bleef. Na het eerste bezoek was u immers nog zo bang dat de buurvrouwen bij u bleven

slapen, de kinderen sliepen toen reeds bij de buren en Aw. kwam daarna niet meer naar huis (CGVS, p.

14). Na het tweede bezoek raadden de buren u daarenboven aan om uw woonst te verlaten opdat u niet

zou worden gedood, maar u sloeg het advies in de wind omdat u vertrouwde op de tussenkomst van de

buren en wijkouderen (CGVS, pp. 14, 23). Pas bij het derde huisbezoek besloot u om uw woonst te

verlaten (CGVS, pp. 8, 15). Dat u ondanks de frequente bezoeken, het door u geschetste intense geweld

en bedreigingen toch dagenlang in uw woonst bleef terwijl de rest van uw familie reeds vertrokken was,

houdt dan ook geen steek en ondergraaft eens te meer de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Nog geeft u aan dat uw winkel op de markt in brand werd gestoken door de familie van het meisje (CGVS,

p. 15). Nu weer stelt u dat u van de brand vernam toen u vertrok naar Maadina (CGVS, p. 15), dan weer

verklaart u dat uw winkel in brand werd gestoken toen u vertrok naar Maadina (CGVS, p. 23). Hoe het

ook zij, uw verklaringen komen niet overeen met uw situering van de brand tijdens uw voorbereidend

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Daar benoemt u immers specifiek dat uw winkel bij

de tweede keer in brand werd gestoken (Vragenlijst CGVS door DVZ, 27 november 2020, vraag 5).

Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd, wijt u deze tegenstrijdigheid aan een vertaalprobleem van/met

de tolk (CGVS, p. 23). Dit houdt, gezien de weergegeven, chronologische verklaring niet alleen weinig

steek, maar bovendien geeft u aan het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS aan dat u geen

opmerkingen heeft bij het interview op de DVZ en bleek u de tolk bij het interview goed te hebben begrepen

(CGVS, p. 3). De post-factum bewering dat er toch problemen zouden zijn geweest met de tolk op de

DVZ, is dan ook niet aannemelijk en gaat bijgevolg opnieuw ten koste van de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.”

Waar verzoekers nog aanvoeren dat verzoeker bij een terugkeer naar de regio Middle Shabelle een risico

loopt op gedwongen rekrutering door Al-Shabaab, merkt de Raad andermaal op dat verzoekers niet in

concreto aannemelijk maken dat zij bij een terugkeer naar Somalië zich in de regio Middle Shabelle zullen

vestigen, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van de door hen ingeroepen vervolgingsfeiten

(zie supra). Dit ondergraaft aldus de geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor gedwongen rekrutering

door Al-Shabaab. Verzoekers brengen voor het overige geen concrete elementen bij waaruit kan blijken

dat verzoeker een risico loopt om bij een terugkeer naar Mogadishu of Somalië het risico loopt te worden

geviseerd of vervolgd door Al-Shabaab. Verzoekers dienen dergelijke vrees voor vervolging dan wel reëel

risico op ernstige schade in concreto aannemelijk te maken en een verwijzing naar louter algemene

landeninformatie volstaat hiertoe niet. De Raad wijst er nog op dat de bestreden beslissingen in verband

met de vrees dat verzoeker zou worden geviseerd of vervolgd door Al-Shabaab reeds hebben geoordeeld

als volgt:

“Nog vreest uw advocaat voor uw kleinzoon M.I.A. dat hij, net als zijn oom, gedood kan worden door Al

Shabaab (CGVS Ahmed, 8 september 2021, p. 5). Hierbij dient te worden opgemerkt dat u geen gewag

maakt van overleden ooms van M.I.A., wel van bedreigde en gevluchte ooms en van zijn gevluchte

vader(CGVS, pp. 2-26). Wat betreft Aw., moet benadrukt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de

problemen die u in dit verband aanhaalt, en dat die volgens uw verklaringen ook geen verband zouden

hebben gehouden met Al Shabaab.

Betreffende Al Shabaab verklaart u dat zij geen controle hadden over de wijk waar jullie woonden. Wel

moesten jullie, omdat jullie een winkel hadden, geld betalen aan Al Shabaab, maar u merkt op dat alle

andere winkeliers en bedrijven ook aan hen geld moesten betalen (CGVS, pp. 15-16, 26). Voorts kende

uw zoon Mohammad problemen met Al Shabaab omwille van zijn werk als automechanicus aan een auto

bij het presidentieel paleis, waarop hij is vertrokken naar Soedan (CGVS, pp. 7, 16). U of Ahmed hebben

evenwel geen persoonlijke problemen gehad met Al Shabaab (CGVS, p. 16), ook niet omwille van het

werk van uw zoon Mohammad (CGVS, p. 7), en dat terwijl u na zijn vertrek nog jaren op dezelfde plaats

bent blijven wonen (CGVS, p. 5, p. 10). U noch de voogd van Ahmed brengt enig concreet element aan

dat erop wijst dat hij in het vizier zou komen van Al Shabaab. Jullie moeten deze vrees echter concreet

aannemelijk maken om in aanmerking te komen voor internationale bescherming en jullie blijven wat dat

betreft in gebreke.”

In de bestreden beslissing in hoofde van verzoekster werd daarenboven nog op pertinente en correcte

wijze geoordeeld als volgt:
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“De voogd van M.I.A. wijst er voor de volledigheid voorts op dat zowel M.I.A.s vader als moeder

(momenteel) niet in beeld zijn (CGVS, p. 5). De afwezigheid van de ouders heeft evenwel niet automatisch

tot gevolg dat M.I.A. ingeval van terugkeer naar Somalië volledig van een sociaal of familiaal netwerk

verstoken zou zijn. Hij kan immers rekenen op uw aanwezigheid en steun. Daarnaast heeft hij diverse

familie- en clanleden in Somalië en geniet uw familie de steun van zowel clanleden als uw wijk- en

vriendennetwerk afkomstig van andere clans (CGVS, pp. 9, 21). Uit het loutere feit dat uw kleinzoon bij

een mogelijke terugkeer naar Somalië niet zal kunnen rekenen op een aanwezige vader en moeder, kan

dan ook geen nood aan internationale bescherming worden afgeleid.”

Waar verzoekers opmerken dat uit de bestreden beslissingen niet blijkt hoe de commissaris-generaal

tijdens de beoordeling van verzoekers verzoek om internationale bescherming rekening heeft gehouden

met het ‘hoger belang van het kind’, merkt de Raad op dat de algemene bepaling dat het hoger belang

van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat geen afbreuk kan doen aan

de eigenheid van het asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet duidelijk

omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus. Het loutere feit dat het hoger belang van het kind uiteraard moet worden

geëerbiedigd, voegt niets toe aan de beoordeling zoals die werd gemaakt in de bestreden beslissing in

hoofde van verzoeker noch aan de beoordeling die thans door de Raad werd gemaakt. Hieruit blijkt wel

degelijk dat rekening werd gehouden met de individuele omstandigheden van verzoeker, waaronder zijn

minderjarigheid.

De Raad merkt ten overvloede nog op dat tijdens de procedure rekening werd gehouden met verzoekers

minderjarigheid. Er werd hem immers een voogd toegewezen die hem van begin af aan onder meer heeft

bijgestaan in het doorlopen van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming. Verzoeker

werd tijdens zijn persoonlijk onderhoud gehoord in de aanwezigheid van zijn voogd en advocaat. Het

persoonlijk onderhoud werd bovendien afgenomen door een gespecialiseerde dossierbehandelaar, die

tijdens het persoonlijk onderhoud rekening heeft gehouden met verzoekers minderjarigheid en de nodige

zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om hem op een professionele en verantwoorde manier te

benaderen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor vervolging koesteren in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoekers tonen niet aan dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a), of b), van de Vreemdelingenwet.

Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat er in Somalië een gewapend conflict is. De Raad stelt vast

dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt, maar zich afspeelt in bepaalde gebieden.

Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus te worden gericht

op de regio waar de verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling of deze persoon

in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c).

In casu dient vastgesteld dat verzoekers verklaren afkomstig te zijn van Mogadishu, zodat hun nood aan

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), ten opzichte van de situatie in Mogadishu dient

beoordeeld te worden.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Mogadishu als een geheel moet worden

gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve elementen op

basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat verzoekers louter door hun aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet.
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Uit de landeninformatie in het onderhavig dossier, bijgebracht door de commissaris-generaal en

verzoekers in het verzoekschrift, blijkt dat de situatie in Mogadishu niet van zulke aard is dat die hieraan

beantwoordt.

Uit de toegevoegde informatie blijkt in dit kader dat het geweld dat in Mogadishu plaatsvindt sinds mei

2012 ten gevolge van de terugtrekking van Al-Shabaab uit de hoofdstad veranderd is en in hoofdzaak de

vorm aanneemt van aanslagen enerzijds en tribale en zakelijke conflicten die gepaard gaan met geweld

anderzijds.

De vaststellingen in de bestreden beslissingen op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen, moet

niettemin verzoekers’ verzoeken om internationale bescherming ook systematisch individueel worden

onderzocht en dit in verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde

situaties.

Voor zover verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op de

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Zij voeren geen andere redenen aan waarom zij niet kunnen terugkeren naar Mogadishu.

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Mogadishu een reëel risico zouden lopen op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b), of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond

van het beroep heeft kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend tweeëntwintig door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


