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1. English summary / Sammanfattning
The Director of Legal Affairs at the Swedish Migration Agency requested
the following Country of Origin Information (COI) as a basis for an
assessment of a judicial position. Lifos would like to draw the reader’s
attention to the fact that there may be other reports covering specific topics
in this report, which can offer deeper and supplementary information.
Further, the reader should always look for updated and relevant COI.
This report is an overview of the situation in Darfur and the situation for
internally displaced persons in Khartoum. The present report aims at
shedding light on the security situation in these areas, and on how it affects
civilians. In order to help the reader to better grasp the context of the
Sudanese society, the report also provides brief information on the
composition of the population, the hierarchy among different ethnic groups,
as well as on the justice and security sector.
The civil society, independent media and international organisations are not
allowed to operate in Darfur. Lifos notes that this affects the possibility to
receive updated and confirmed information from these areas. This leads to
uncertainty regarding the information, which must be considered when
assessing it.

Lifos’ analysis of the hierarchy among ethnic
groups

1.1.

The way different ethnic groups in Sudan relate to each other is complex.
On one hand it is about cultural affiliation, where the language and the way
of life as a nomad or as a resident, are examples deciding whether you are
considered an Arab or a non-Arab (African/Nuba). On the other hand, the
question of skin colour is also an important issue. Those who belong to the
Arabic ethnic groups and have lighter skin will be considered superior to
Arabs with darker skin. The status differs a lot between different ethnic
groups, which could be illustrated by the fact that dark skinned people from
areas like Darfur, Southern Kordofan or Blue Nile are called abid, which
means slaves. Lifos notes that an understanding of how different ethnic
groups in Sudan relate to each other is of importance when analysing both
the security situation and vulnerability of individuals’.

1.2.

Lifos’ analysis of the security situation in Darfur

The armed conflict has been going on since 2003, and there are de facto no
specific indications that it is going to end soon. The fragmentation of the
rebel groups make it difficult to get a good overview of the conflict. The
conflict dimension, where groups who think they are disadvantaged by the
government in Khartoum revolt, is still present. However, the conflict has
many layers. Local conflicts, about competition for resources, are ongoing
and the different conflicts are intertwined. In the way the situation has
developed, it is no longer possible to clearly describe it as conflict between
Arabs and non-Arabs.
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Lifos notes that with the exception for only one area in the southeast of
North Darfur, the whole of Darfur has been affected by the conflict since
2015. The intensity of the conflict in different areas of Darfur has varied
over time. The area around Jebel Marra stands out, as even though the
intensity has varied even in this area, there have since 1 January 2015 been a
higher number of reported incidents than from other parts of Darfur. Even
though the level of conflict has been very high in other parts of Darfur from
time to time, the intensity has subsequently decreased to lower levels of
conflict.
The government in Khartoum carries out air strikes with conventional
bombs, but has also used chemical weapons against civilians. It has been
reported that at least 367 civilians have been killed in Jebel Marra during the
first half of 2016. Armed groups attack on the ground. Many people are
forced to leave their homes, and many have become internally displaced.
The information about the number of people who has been displaced varies,
but from Jebel Marra it is more, or many more, than 100 000 people during
the first half of 2016. The civilians are exposed to abuses by armed forces
and militias, but are also, to an increasing degree, victims of criminality
perpetrated by armed men.

1.3.

Lifos’ analysis of vulnerable groups

1.3.1.

Ethnic groups

Lifos notes that the government is dominated by Arab groups. Further, Lifos
notes that both the cultural affiliation and the skin colour of a person are of
importance in the Sudanese society. Reports from several initiated sources
states that people are discriminated in the society because of their ethnicity.
Which ethnic group a person belongs to affects the understanding of that
person’s political affiliation. Lifos also observes that connection between
some non-Arabic groups and rebel groups results in a situation where the
authorities, to a large extent, view people from these ethnic groups as rebel
affiliated. Lifos notes that there is reason to believe that the assessment by
the Sudanese state’s different branches of which ethnic groups can be
presumed to support or have connections to armed rebel groups, very likely
is the same in Darfur as it is in Khartoum. About the hierarchy among ethnic
groups, see above 1.1.
1.3.2.

Political Profile

There are continuing restrictions of political rights, freedom of expression,
association and peaceful assembly, as well as on press freedom. Human
rights activists, political opponents to the regime, leaders in the civil society,
students, lawyers and journalists risks intimidations from the authorities.
They can be arrested and detained by the National Intelligence and Security
Service (NISS) without charge or trial. People from Darfur with a political
profile, can be at risk also in Khartoum. Further, Lifos notes that people
from some non-Arabic groups can be perceived as rebel affiliated, see above
1.3.1.
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1.3.3.

Religious minorities

More than 97 % of the Sudanese are Muslims. The Interim National
Constitution provides for religious freedom. Some laws and policies, based
on Sharia, do not provide protection for religious minorities, not even
Muslim minorities. Since the independence of South Sudan 2011, churches
have been destroyed, and since July 2014 permission for construction of
new churches is denied. Non-Muslim groups and missionaries are restricted
from operating, and there are reports of church members being arrested and
detained.
1.3.4.

Women and children

Women are subject to sexual abuse in all of Sudan, but abuses perpetrated
by armed men are particularly common in conflict areas. There are reports
that girls and women in conflict areas are subjects to systematic rapes. The
impunity, and the social stigma, explains why many rape cases are not
reported.
Many, or most, of the 250 people who are estimated to have died in the
SAF’s strikes with chemical weapons in Darfur are children.
Several armed groups, such as SLA/MM and JEM, have in statements
prohibited child soldiers. Still, there are allegations that both armed groups
and government forces have child soldiers within their ranks. Forced
recruitment of children occurs.
Child marriage continues to be an issue, especially in rural areas. By law,
girls can marry from the age of ten, and boys from the age of fifteen. Female
Genital Mutilation (FGM) is prohibited in Southern Kordofan, Gedaref, Red
Sea, South Darfur, and West Darfur. In spite of that, FGM is still prevalent
all over Sudan.
1.3.5.

Internally Displaced Persons (IDP)

IDPs in conflict areas are in a difficult situation. Those who live in IDP
camps in Darfur have, even if limited, access to humanitarian assistance and
is depending on it. Those who do not live in IDP camps, do not have access
to humanitarian assistance. Even in a situation where the conflict has abated,
and the security situation would allow people to return home, the returns
could create new conflicts. Those who have appropriated resources, such as
land for agriculture and grazing, do not have any interest in letting the
people who previously resided in the area return. Humanitarian
organisations are prevented from working in the area, which put the IDPs in
a very vulnerable situation which include the risk of starvation.
With regard to the IDPs in Khartoum, Lifos notes that the extent of interest
NISS directs towards individuals depends on several issues. The political
activity seems to be decisive for NISS interest, and it is particularly
stigmatising to have connections with a rebel group in Darfur. Students
from Darfur, is to a great extent monitored by NISS, but they are often
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politically active. Lifos notes that NISS is trying to identify persons from
non-Arab ethnic groups in Darfur. Hiding in the slums of Khartoum seems
to be possible, but it is unclear whether this also applies to persons subject
to the attention of NISS. Lifos notes the importance of an understanding of
how different ethnic groups in Sudan relate to each other. See above, 1.1
and 1.3.1.

1.4.

Lifos’ analysis of the justice- and security sector

Lifos notes that the constitution and the legislation guarantee an
independent judicial system and are generally not discriminatory. There is a
judicial system, with police and courts, in Khartoum. However, it is not
independent and the state intervenes in the work of both the police and the
courts, especially the appeal courts. On top of that, the system is corrupt and
ineffective. NISS authority is far-reaching, and often exceeded. NISS, as
well as the police, the military forces and militias, act with impunity. Lifos
means that the judicial system in Khartoum has some capacity, but finds its
integrity very low.
The government has taken action to expand the judicial system in Darfur. In
spite of that, many places still lack police stations and courts, which lead
Lifos to conclude that the judicial system has hardly any capacity. In Darfur
many people do not trust the system and turn to traditional justice, which
has been politicised and weakened. There is a culture of impunity, and a
declared state of emergency, which means that people can be arrested and
detained without trial. Lifos notices that the judiciary in Darfur lacks
integrity.

2. Inledning
Nedanstående landinformation har beställts av Migrationsverkets rättschef
för bedömning vid ett rättsligt ställningstagande. Användaren
uppmärksammas på att det kan finnas rapporter kring specifika ämnen, vilka
kan erbjuda fördjupning och kompletterande information. Vidare bör
användaren alltid söka efter aktuell och relevant landinformation via
Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem.
Förevarande rapport ger en översikt av situationen i Darfur samt av
situationen för internflyktingar i Khartoum. Rapporten syftar till att belysa
säkerhetssituationen i dessa områden och hur den påverkar
civilbefolkningen. Rapporten ger också en översiktlig inblick i
befolkningens sammansättning och hierarki mellan olika folkgrupper samt
rätts- och säkerhetssektorn, för att hjälpa läsaren att sätta situationen i Sudan
i sitt sammanhang.

3. Sudan
Sudan är efter landets delning i juli 2011, då Sydsudan erkändes som en
självständig stat, till ytan ungefär fyra gånger så stort som Sverige.
Uppgifterna om antalet invånare varierar mellan 31 och 45 miljoner
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invånare. Landet är etniskt komplext och en mängd olika språk talas vid
sidan av den officiella arabiskan. De mest betydelsefulla skiljelinjerna går
mellan en nordlig, muslimsk och arabiskdominerande del och en sydlig del,
gränsande mot Sydsudan, som bebos av icke-arabiska folk som talar
nilotiska språk. Sudan präglas av spänningar och konflikter, framför allt
mellan Khartoum och olika landsdelar.
Karta över Sudan:
OCHA, Sudan: Administrative Map, mars 2015,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Administrative
_Map_A1_Mar_2015.pdf

3.1.

Tillgång till information

Civila samhället och oberoende media blockeras av den sudanesiska
regeringen och internationella organisationer tillåts inte arbeta i Darfur.1
Lifos noterar att det påverkar möjligheten att få uppdaterad, verifierad och
fullständig information från områdena. Det medför en osäkerhet i den
information som presenteras, vilket måste beaktas vid bedömningen av den.

3.2.

Befolkning

I en sudanesisk kontext utgår distinktionen mellan araber och icke-araber
snarare från kulturellt sammanhang än utifrån hudfärg och härkomst. Ickearaber kallas i en del rapportering afrikaner, eller nuba när det avser Södra
Kordofan. Det finns mörkhyade araber och ljushyade icke-araber, och det
går inte att visuellt se på någon om denne är arab eller icke-arab. Vem som
tillhör vilken folkgrupp definieras av språk och kultur. Icke-arabiska språk
kallas för rotana, vilket betyder rappakalja. Det finns dock en hierarki inom
den arabiska gruppen, där de som har mindre inslag av afrikanska folkslag
och mörk hy anses finare.2 I rapportering har identitetsfrågan beskrivits som
att araberna i Khartoum är första klassens medborgare, araber från andra
områden andra klassens medborgare och andra folkgrupper är tredje
klassens medborgare. Den sudanesiska identiteten är politiserad, och en
person kan uppfattas som sudanes i en del av landet men inte nödvändigtvis
i en annan.3 En Londonbaserad NGO har uppgett att rasism är ett problem i
Sudan, även i Khartoum, samt att det finns en generell uppfattning av
rasöverlägsenhet, och ju mörkare hy en person har desto sämre blir de
bemötta. Mörkhyade personer kan kallas för slavar (abid).4
1

International Refugee Rights Initiative, “We just want a rest from war” Civilian
perspective on the conflict in Sudan’s Southern Kordofan State, 2015-03-01, s. 5,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TiredofWar.pdf (hämtad 2016-09-15);
Human Rights Watch, Sudan Events of 2015, odaterad, https://www.hrw.org/worldreport/2016/country-chapters/sudan (hämtad 2016-09-29)
2
Gérard Prunier, Dr. Senior Fellow with the Atlantic Council’s Africa Center, samtal med
Lifos, Köpenhamn 2015-11-05
3
International Refugee Rights Initiative, “We just want a rest from war” Civilian
perspective on the conflict in Sudan’s Southern Kordofan State, 2015-03-01, s. 22f,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TiredofWar.pdf (hämtad 2016-09-15)
4
UK Home Office, The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons from
Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s. 69, 104f,
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Fur, masalit och zaghawa är större icke-arabiska folkgrupper i Darfur.5 Fur
och masalit är jordbrukare, medan zaghawa är nomadiserande kamelskötare.
Större arabiska stammar i Darfur är de nomadiserande kamelskötarna
rizeigat abbala och de nomadiserande boskapsskötarna rizeigat baggara och
misseriya.6

3.3.

Lifos analys

Frågan hur Sudans olika folkgrupper relaterar till varandra är komplex. Å
ena sidan är det en fråga om kulturell tillhörighet, där språket och
levnadssättet som nomadiserande eller bofast är exempel på markörer som
avgör om man är arab eller icke-arab (afrikan). Å andra sidan skär frågan
om hudfärg rakt igenom även den uppdelningen av folkgrupperna, på så sätt
att de som tillhör de arabiska folkgrupperna och har ljusare hy anses finare
än de som har mörkare. Att det skiljer sig stort mellan statusen i samhället
mellan de olika grupperna illustreras bland annat i att mörkhyade personer
från områden som Darfur kallas för abid – slavar.
Lifos noterar att en förståelse för hur olika folkgrupper i Sudan relaterar till
varandra är av vikt för att göra en analys av såväl säkerhetssituationen som
enskilda personers utsatthet.

4. Parter samt deras metoder och mål för angrepp
Nedan ges en översikt av de mest väsentliga parterna i konflikterna. Det har
dock i Darfur sedan 2006 förekommit en splittring av rebellgrupperna, ofta
efter etniska linjer, vilket lett till en stor mängd grupper. Under 2012 skedde
också en sammanslagning av några grupper till Sudan Revolutionary Front
(SRF).7 Översikten nedan är således på intet sätt uttömmande.

4.1.

National Congress Party (NCP) och president
Omar al-Bashir

NCP grundades 1998 och har sedan dess letts av president Omar al-Bashir,
som kom till makten genom en militärkupp 1989.8 Partiets inre krets är en
homogen skara och kom alla från National Islamic Front (NIF) på 1980talet.9 NCP har under hela tiden haft i det närmaste absolut politisk makt i
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
5
Landguiden, Sudan/Befolkning och språk, 2016-02-20, (betaltjänst) (hämtad 2016-05-25)
6
Brosché, J & Rothbart, D, Violent Conflict and Peacebuilding The continuing crisis in
Darfur, 2013, TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, s. 52
7
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 31f,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad 2016-1004)
8
Sudan Tribune, National Congress Party, odaterad,
http://www.sudantribune.com/spip.php?mot137 (hämtad 2016-09-23)
9
Global Security, National Congress Party (NCP), 2016-03-06,
http://www.globalsecurity.org/military/world/sudan/political-parties-ncp.htm (hämtad
2016-09-23)
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Sudan. Val genomfördes senast i april 2015. Större oppositionspartier
bojkottade valen, det var lågt valdeltagande och president Bashir vann valen
med klar majoritet.10 Internationella brottsmålsdomstolen (International
Criminal Court, ICC) har i maj 2009 utfärdat en häktningsorder för
president Bashir, som är anklagad för att organisera krigsbrott och brott mot
mänskligheten i kriget i Darfur.11

4.2.

National Intelligence and Security Service (NISS)

NISS är Sudans underrättelse- och säkerhetstjänst och lyder inte under något
departement. NISS är ansvarig för den interna säkerheten samt
underrättelseverksamheten. Sedan januari 2015 har mandatet utökats och
inbegriper immunitet samt befogenheter som vanligen endast tillkommer
militären och rättsväsendet. NISS har sedan dess en större befogenhet att
arrestera och kan bland annat upprätta domstolar.12
Det finns uppgifter om att de övervakar personer, bland annat genom
informanter och telefonavlyssning. Utöver det finns rapporter om att NISS
inte är välorganiserat och därför ibland riktar sina insatser godtyckligt.13

4.3.

Sudanese Armed Forces (SAF)

SAF är Sudans militära styrka.14 SAF består av markstridskrafter, flottan,
flygvapnet och sedan 2011 Popular Defense Forces (PDF).15 SAF har sin
tonvikt inom flygvapnet, men utökning och modernisering av militären
fortgår. SAF bestod 2014 av 200 000 soldater som organiserats i 15
divisioner.16 SAF är relativt välutrustad och understöds av paramilitära,
irreguljära trupper baserade på folkgrupper eller före detta rebellmiliser.17
10

United States Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices Sudan, 2016-04-13, avsnitt Executive Summary,
http://www.refworld.org/docid/57161205c.html
11
BBC News, Profile: Sudan’s Omar al-Bashir, 2016-04-06,
http://www.bbc.com/news/world-africa-16010445 (hämtad 2016-09-23)
12
U.S. Government, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on
Human Rights Practices for 2015 Sudan, odaterad,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-21)
13
UK Home Office, The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons from
Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s. 18f,
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
14
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 28,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad
2016-10-04)
15
CIA, The World Factbook, Africa: Sudan, 2016-09-07,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html (hämtad 201609-21)
16
Global Security, Sudan Army, 2014-10-22,
http://www.globalsecurity.org/military/world/sudan/army.htm (hämtad 2016-09-21)
17
DefenceWeb, Sudanese Armed Forces, 2013-12-03,
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=32928:su
danese-armed-forces&catid=119:african-militaries (hämtad 2016-09-21)
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4.4.

Popular Defense Forces (PDF)

PDF grundades 1989 som en halvmilitär styrka, men stärktes 1991 och stred
på Khartoums sida i inbördeskriget. Enligt fredsavtalet 2005,
Comprehensive Peace Agreement (CPA), skulle PDF nedrustas. Detta har
inte skett och PDF är fortsatt aktivt i konflikterna i Darfur, Södra Kordofan
och Blå Nilen.18 PDF består av stridande från arabiska folkgrupper med ett
fåtal utländska legoknektar, främst från Sydsudan och i PDF i Blå Nilen
även från Etiopien. Det är svårt att veta hur många som strider för PDF,
eftersom rekryteringen sker säsongsvis och ibland när en ny offensiv ska
genomföras. PDF fungerar numera huvudsakligen som understöd till RSF.19

4.5.

Rapid Support Forces (RSF)

RSF, på arabiska al-Quwat al-Da’m al-Sari’, skapades i mitten av 2013 och
är under en före detta general inom SAF:s befäl, men NISS övervakar
dem.20 Syftet med RSF är att bekämpa rebellgrupper. 21 Regeringen
kontrollerar information om RSF väl och offentlig kritik mot RSF tolereras
inte.22 Tidigare befälhavare inom janjaweed (se avsnitt 4.6) har blivit befäl
inom RSF.23 Soldaterna är rekryterade från paramilitära grupper och andra
grupper som stöds av regeringen, inklusive janjaweedgrupper.24 Inom RSF
ingår nu de forna janjaweedmedlemmarna i den statliga säkerhetsapparaten
och är under sudanesiska statens befäl, samt har under sudanesisk lag
immunitet mot åtal för handlingar i tjänsten.25
18

International Crisis Group, Sudan and South Sudan’s Merging Conflicts, 2015-01-29, s.
29 http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=33986 (hämtad 201609-21)
19
De Alessi, Benedetta, Small Arms Survey, Two Fronts, One War: Evolution of the Two
Areas Conflict, 2014-15, 2015-08-01, s. 22,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP38-TwoAreas.pdf (hämtad 2016-05-31)
20
U.S. Government, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on
Human Rights Practices for 2015 Sudan, odaterad,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-21)
21
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 28,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712
22
U.S. Government, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on
Human Rights Practices for 2015 Sudan, odaterad,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-21)
23
Kumar, Akshaya & Ismail, Omer, Janjaweed Reincarnate Sudan’s New Army of War
Criminals, Enough Project, 2014-06-01, s. 3,
http://www.enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf (hämtad 2016-0921)
24
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 28f,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad
2016-10-04)
25
Kumar, Akshaya & Ismail, Omer, Janjaweed Reincarnate Sudan’s New Army of War
Criminals, Enough Project, 2014-06-01, s. 3,
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Inledningsvis opererade RSF i Södra Kordofan, men placerades i Darfur den
19 februari 2014.26 Det har rapporterats att i februari 2014 utbildades minst
5 500 personer som stridit för janjaweed i RSF:s regi.27 De kommer främst
från olika etniska grupper i Darfur, och många kommer från rizeigat abbala.
RSF är bättre utrustade än många andra paramilitära grupperingar, och tros i
början av 2015 bestå av 10 000 – 15 000 man.28

4.6.

Janjaweed

I mitten på 1980-talet började den sudanesiska regeringen beväpna arabiska
miliser för att förhindra afrikanska darfurier från att ansluta sig till
dåvarande södra Sudans rebeller som stred mot regeringen i Khartoum.
Dessa arabiska miliser, som i den nuvarande konflikten är beväpnade av
regeringen, kom att kallas janjaweed. Regeringen i Khartoum tappade dock
redan 2006 inflytande över de arabiska miliserna. Dessa arabiska miliser har
genomgått en fragmentisering och strider mellan miliserna har varit
frekventa. Strider mellan olika arabiska grupperingar är inget nytt i sig och
stod fram till 1980-talet för merparten av konflikterna i Darfur. Däremot är
den goda tillgången till vapen och intensiteten i striderna nu av en betydligt
allvarligare dimension.29 En del tidigare befäl och stridande för janjaweed
strider nu för RSF, se avsnitt 4.5. Janjaweed-miliser, som nu kan beskrivas
som en mängd olika proxy-miliser, har under de senaste åren stridit mot
SAF.30

http://www.enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf (hämtad 2016-0921)
26
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 29f,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad
2016-10-04)
27
Kumar, Akshaya & Ismail, Omer, Janjaweed Reincarnate Sudan’s New Army of War
Criminals, Enough, 2014-06-01, s. 4,
http://www.enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf (hämtad 2016-0922)
28
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 28f,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 ; (Hämtad
2016-10-04); De Alessi, Benedetta, Small Arms Survey, Two Fronts, One War: Evolution
of the Two Areas Conflict, 2014-15, 2015-08-01, s. 9,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP38-TwoAreas.pdf (hämtad 2016-05-31)
29
Flint, Julie, Small Arms Survey, Beyond “Janjaweed”: Understanding the Militias of
Darfur, 2009-06-01, Small Arms Survey, s.13, 40f,
http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf
(hämtad 2016-09-22),
30
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 4, 33,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad 2016-1004)
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4.7.

Abu Tira / Central Reserve Forces / Central
Reserve Police

Abu Tira, som också går under beteckningen Central Reserve Forces och
Central Reserve Police (CRP), är en paramilitär polisenhet. Sudanesiska
regeringen engagerar Abu Tira i såväl Darfur som i Södra Kordofan och Blå
Nilen, ofta refererat till som De två områdena (The Two Areas).31

4.8.

Sudan Liberation Army (SLA)

SLA bildades 2001 genom en allians mellan folkgrupperna fur och zaghawa
i Darfur. SLA:s splittring började när zaghawa 2004 attackerade Jebel
Marra, som är central mark för fur. Organisationen har sedan splittrats
många gånger om.32

4.9.

Sudan Liberation Army/Abdul Wahid Mohammed
al Nur (SLA/AW)

SLA/AW är en av de grupper som uppstod när SLA splittrades, och stöds av
personer i folkgruppen fur.33 Gruppen leds av Abdul Wahid Mohamed al
Nur, som var SLA:s första ordförande. Abdul Wahid är i självvald exil och
har vägrat att delta i fredssamtal efter 2006.34 SLA/AW bildade tillsammans
med andra rebellgrupper i november 2011 alliansen Sudan Revolutionary
Front (SRF). Se avsnitt 4.13.
SLA/AW har sedan 2014 varit engagerade i väpnade strider med SAF.35
Strider mellan dessa har pågått även 2016 i området kring Jebel Marra.36
SLA/WW rapporterades i september 2015 kontrollera landsbygden i

31

Nuba Reports, The Regime, odaterad, http://nubareports.org/the-regime/ (hämtad 201609-21); United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African
Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur, 2015-12-24, punkt 7,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1452754626_n1544478.pdf (hämtad 2016-09-21)
32
Small Arms Survey, Sudan Liberation Army – Abdul Wahid (SLA-AW), 2011-09-06,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/archive/sudan/darfur/armedgroups/armed-opposition-groups/SLA-AW/HSBA-Armed-Groups-SLA-AW.pdf (hämtad
2016-09-21)
33
Small Arms Survey, Sudan Liberation Army-Historical Leadership/Command (SLAHistorical Leadership/Command), 2010-10-01,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/sudan/darfur/armedgroups/opposition/HSBA-Armed-Groups-SLA-Historical.pdf (hämtad 2016-02-23)
34
Small Arms Survey Sudan Liberation Army – Abdul Wahid (SLA-AW), 2011-09-06,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/archive/sudan/darfur/armedgroups/armed-opposition-groups/SLA-AW/HSBA-Armed-Groups-SLA-AW.pdf (hämtad
2016-09-21)
35
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 32,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad
2016-10-04)
36
ACAPS, Jebel Marra – Sudan Displacement, 2016-02-24,
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/sudan_jebel_marra_22022016.pdf
(hämtad 2016-09-21); United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on
the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-07-01, punkt 2,
http://www.refworld.org/docid/5784e0184.html (hämtad 2016-09-22)
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området kring Jebel Marra och East Jebel Marra.37 Den 6 november 2016
undertecknade ungefär 80 avhoppare från SLA/AW ett fredsavtal med
delstatsregeringen i Centrala Darfur. Bland avhopparna fanns El Amin
Abdeljabbar El Tahir, också kallad Toro, som varit SLA/AWs befälhavare i
västra Jebel Marra liksom en av SLA/AWs grundare Abu Jamal Khalil Bakr
och den militära talespersonen Shihabuldin Ahmed Hagar.38

4.10.
Sudan Liberation Army / Minni Arko Minnawi
(SLA/MM)
SLA/MM bildades i och med splittringen av SLA och leds av Minni Arko
Minnawi och andra personer från folkgruppen zaghawa. Minnawi
undertecknade fredsavtalet med regeringen 2006 (Darfur Peace Agreement,
DPA) och blev i och med det rådgivare till president Bashir, en position som
inte förnyades efter valen 2010. Minnawi flyttade därpå till Sydsudans
huvudstad Juba och deklarerade DPA dött, samt att han åter var en rebell.39
Sedan november 2011 ingår SLA/MM i alliansen SRF. Se avsnitt 4.13.
SLA/MM har ånyo deltagit i väpnade strider med SAF sedan 2014. I
september 2015 rapporterades att SLA/MM endast befann sig i ett isolerat
område på landsbygden i Norra Darfur.40 SLA/MM var inte aktiva i Darfur
under första kvartalet 201641, men det finns rapportering att SLA/MM har
avvärjt en attack av regeringsstyrkor i Norra Darfur i april 2016.42 SLA/MM
har tillsammans med JEM och SPLM-M deklarerat ensidigt eldupphör att
gälla i sex månader från den 31 oktober 2016.43

4.11.

Justice Equality Movement (JEM)

JEM bildades 2003 av utbildade och politiskt erfarna darfurier, många av
dem hade tidigare varit medlemmar i Hassan al Turabis Popular Congress
Party (PCP). De flesta av dessa kom från folkgruppen kobe, som är en
37

Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 32,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712
38
ReliefWeb, Peace deal between SLM/AW defectors and Central Darfur, 2016-11-08,
http://reliefweb.int/report/sudan/peace-deal-between-slm-aw-defectors-and-central-darfur
(hämtad 2016-12-07); International Crisis Group, Global Overview, 2016-11-01,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-2016 (hämtad 2016-12-07)
39
Small Arms Survey, Sudan Liberation Army – Minni Minawi (SLA-MM), 2011-09-06,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/sudan/darfur/armedgroups/opposition/HSBA-Armed-Groups-SLA-MM.pdf (hämtad 2016-09-22)
40
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 32,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712
41
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-03-22, punkt 11,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1459495256_n1607135.pdf (hämtad 2016-04-23)
42
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union
– United Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-07-01, punkt 7,
http://www.refworld.org/docid/5784e0184.html (hämtad 2016-09-22)
43
AllAfrica, Sudan: Darfur Rebel Leader Responds to UNAMID Remarks On Ceasefire,
2016-11-07, http://allafrica.com/stories/201611071183.html (hämtad 2016-12-07)
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undergrupp till zaghawa. Sedan 2007 har JEM aktivt rekryterat arabiska
darfurier, även från janjaweedmiliser.44
Det finns utbrytargrupper från JEM och en del av dessa har slagits samman
med andra rebellgrupperingar. JEM kallas nu också för JEM-Gibril.45
JEM ingår i alliansen SRF, se avsnitt 4.13.46
I september 2015 rapporterades att JEM i princip inte håller något
territorium.47 Under första kvartalet 2016 var inte JEM aktiva i Darfur.48 Det
har inte rapporterats att JEM varit inblandade i strider med SAF fram till
juni 2016.49 JEM deklarerade tillsammans med SLA/MM och SPLM-N ett
gemensamt eldupphör under en tidsperiod om sex månader att träda i kraft
den 31 oktober 2016.50

4.12.
Sudan Peoples’ Liberation Movement – North
(SPLM-N) / Sudan People's Liberation Army - North
(SPLA-N)
SPLA började som en rebellstyrka i inbördeskriget i Sudan, men är efter
Sydsudans självständighet 2011 dess militära styrkor. SPLA är den militära
grenen av SPLM, men i Sudan är i praktiken begreppen utbytbara. 51 SPLMN är den gren av rörelsen som opererar i nuvarande Sudan. Sydsudan
anklagas av regeringen i Khartoum för att stödja den i Sudan olagliga
rörelsen SPLM-N.52 Under 2012 bildades koalitionen SRF där SPLM-N
ingår.53 Se avsnitt 4.13.

44

Small Arms Survey, Justice and Equality Movement (JEM) (AKA JEM-Jibril), 2013-0801, http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/factsfigures/sudan/darfur/armed-groups/opposition/HSBA-Armed-Groups-JEM.pdf (hämtad
2016-09-22)
45
Ibid.
46
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 32,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712
47
Ibid., s. 32
48
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-03-22, punkt 11,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1459495256_n1607135.pdf (hämtad 2016-04-23)
49
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union
– United Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-07-01, punkt 7,
http://www.refworld.org/docid/5784e0184.html (hämtad 2016-09-22)
50
AllAfrica, Sudan: Darfur Rebel Leader Responds to UNAMID Remarks On Ceasefire,
2016-11-07, http://allafrica.com/stories/201611071183.html (hämtad 2016-12-07)
51
Global Security, Sudan People’s Liberation Army (SPLA) Sudan People’s Liberation
Movement (SPLM), odaterad, http://www.globalsecurity.org/military/world/para/spla.htm
(hämtad 2016-09-22)
52
Landguiden, Sudan, Politiskt system, 2016-04-18, (betaltjänst) (hämtad 2016-09-22)
53
Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 32,
http://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712
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SPLM-N är i huvudsak baserade i Nubabergen i Södra Kordofan.54 Strider
mellan SPLM-N och SAF inleddes i september 2011.55 SPLA-N:s styrkor,
som uppgår till ca 35 000 man, består huvudsakligen av lokala
folkgrupper.56 Det lokala uttrycket front används i stället för division. Front
1 strider i Södra Kordofan under befäl av general Jogood Mukwar. Front 2
är under befäl av general Joseph Tuka57.I mars 2015 bildades front 4 som
avdelades för Ingessana-bergen i Blå Nilen,58 och som är under befäl av
general Ahmed al Omda. Front 3 skulle ha placerats i Darfur, men upplöstes
i augusti 2015 och trupperna återvände i samband med det till Södra
Kordofan.59 SPLM-N har tillsammans med SLA/MM och JEM ensidigt
deklarerat eldupphör för sex månader med början den 31oktober 2016.60

4.13.

Sudan Revolutionary Front (SRF)

Den 11 november 2011 bildade SPLM-N (avsnitt 4.12), SLA/AW (avsnitt
4.9), SLA/MM (avsnitt 4.10) och JEM (avsnitt 4.11) en allians, SRF, i syfte
att avlägsna president Bashir från makten.61 SRF har en medlemsbas från
flera etniska grupper och har en nationell agenda. SLA/AW, SLA/MM och
JEM är i huvudsak aktiva i Darfur men kan nyttja SPLM-N:s bas i
Nubabergen i Södra Kordofan.62

4.14.

Liberation and Justice Movement (LJM)

LJM bildades i februari 2010 som ett paraplyorgan för två koalitioner av
olika rebellgrupper. Dels Sudan Liberation Revolutionary Forces (SLRF)
och dels Addis Ababa Group. LJM saknar en enad militär struktur och dess
54

Small Arms Survey, Facts and Figures/Sudan/Darfur/Darfur’s Armed Opposition
Groups, 2013-06-04, http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/factsfigures/sudan/darfur/armed-groups/opposition/HSBA-Armed-Groups-SRF.pdf (hämtad
2016-05-30)
55
Landguiden, Sudan, Kalendarium, 2016-08-24, (betaltjänst) (hämtad 2016-09-22)
56
De Alessi, Benedetta, Small Arms Survey, Two Fronts, One War: Evolution of the Two
Areas Conflict, 2014-15, 2015-08-01, s. 9,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP38-TwoAreas.pdf (hämtad 2016-05-31)
57
Small Arms Survey, Conflict in the Two Areas, 2016-02-09,
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/sudan/the-two-areas.html (hämtad
2016-10-10)
58
Ibid., s. 34f
59
Small Arms Survey, Conflict in the Two Areas, 2016-02-09,
http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/sudan/the-two-areas.html (hämtad
2016-10-10)
60
AllAfrica, Sudan: Darfur Rebel Leader Responds to UNAMID Remarks On Ceasefire,
2016-11-07, http://allafrica.com/stories/201611071183.html (hämtad 2016-12-07)
61
Mc Cutchen, Andrew, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and
Development Studies, Genève, The Sudan Revolutionary Front: Its Formation and
Development, 2014-10-01, s. 14,
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP33SRF.pdf (hämtad 2016-02-22)
62
Small Arms Survey, Facts and Figures/Sudan/Darfur/Darfur’s Armed Opposition
Groups, 2013-06-04, http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/factsfigures/sudan/darfur/armed-groups/opposition/HSBA-Armed-Groups-SRF.pdf (hämtad
2016-05-30)
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militära styrka är tämligen obetydlig.63 Lejonparten av LJM skrev under
Dohaöverenskommelsen 2011, medan en utbrytargrupp gick in i en allians
med JEM.64 I januari 2015 rapporterades att LJM splittrats i en fraktion som
fortsatt kallas LJM och leds av Gahar Idriss Abu Garda, och i en fraktion
som kallas National Liberation and Justice Movement (NLJM) som leds av
al-Tijani al-Sissi.65

4.15.
African Union/United Nations Hybrid operation
in Darfur (UNAMID)
UNAMID bildades 2007 med den huvudsakliga uppgiften att skydda
civila.66 FN:s säkerhetsråd antog i juni 2016 en resolution som ger
UNAMID mandat fram till 30 juni 2017. De har 19 248 uniformerad
personal i Darfur, varav 15 845 är militärer medan övrig personal i
huvudsak är olika former av poliser.67 Mot bakgrund av bland annat den
fortsatt osäkra situationen understryker FN:s säkerhetsråd att UNAMID
måste använda sin kapacitet och sina resurser till att skydda civila, leverera
humanitär hjälp och medla mellan regeringen och de väpnade grupper som
har undertecknat Doha Document for Peace in Darfur (DDPD)68.69
UNAMID har av dess före detta talesperson Aicha Elbasri kritiserats för att
inte värna civila och i extern rapportering dölja för dem kända övergrepp

63

Small Arms Survey, Facts and Figures/Sudan/Darfur/Darfur’s Armed Oppostion
Groups, 2012-10-08, http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/factsfigures/sudan/darfur/armed-groups/opposition/HSBA-Armed-Groups-LJM.pdf (hämtad
2016-05-30)
64
Sudan Tribune, Liberation and Justice Movement (LJM) Splinter Factions, odaterad,
http://www.sudantribune.com/spip.php?mot1354#pagination_articles (hämtad 2016-05-31)
65
Sudan Tribune, Darfur’s LJM to take new measures on DDPD: official, 2015-01-25,
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53704 (hämtad 2016-05-31)
66
UNAMID, Mission Home, odaterad,
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/ (hämtad 2016-09-23)
67
UNAMID, Fact and Figures, odaterad,
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/facts.shtml (hämtad 2016-09-21);
United Nations Security Council, Resolution 2296 (2016), 2016-06-29,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2296(2016) (hämtad 201609-21)
68
The Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) undertecknades i Doha i maj 2011 av
alla intressenter i fredskonferensen (internflyktingar, flyktingar, civila samhället, Sudans
regering, rörelser, utvalda tjänstemän, darfurier i diasporan, politiska ledare samt
internationella partner). I juli 2011 skrev Liberation and Justice Movement (LJM)- Tijana
al-Sissi och Sudans regering under ett protokoll där de förband sig till DDPD. JEM-Dabajo
undertecknade i april 2013. (UNAMID, Doha Document for Peace in Darfur,odaterad,
http://unamid.unmissions.org/doha-document-peace-darfur (hämtad 2016-09-21); Sudan
Tribune, Doha meeting seeks to reach common vision with Qatari mediation on Darfur:
JEM, 2016-05-31, http://www.sudantribune.com/spip.php?article59145 (hämtad 2016-0921))
69
United Nations, Security Council Renews Mandate of African Union-United Nations
Hybrid Operation in Darfur, Unanimously Adopting Resolution 2296 (2016), 2016-06-29,
http://www.un.org/press/en/2016/sc12427.doc.htm (hämtad 2016-09-21)
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som begåtts.70 Det finns även rapportering om UNAMIDs
tillkortakommande i möjligheten att ge skydd till lokalbefolkningen och
förekomsten av UNAMID-personal som begår tjänstefel såsom exempelvis
sexuellt utnyttjande. Detta till trots upplevs UNAMID också vara en aktör
som ger visst skydd för befolkningen i exempelvis internflyktingläger.71

5. Darfur
Karta över Darfur:
OCHA, Sudan – Darfur Administrative Map, september 2012,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2983.pdf
Karta över Södra Darfur:
OCHA, SUDAN: South Darfur State – Administrative Map, september 2012
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2993.pdf
Karta över Centrala Darfur:
OCHA, SUDAN: Central Darfur State – Administrative Map, september
2012
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2981.pdf
Karta över Västra Darfur:
OCHA, SUDAN: West Darfur State – Administrative Map, mars 2012
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1335263547_sud04-westdarfurstate-referencemap-a1-08mar12.pdf
Karta över Östra Darfur:
OCHA, SUDAN: East Darfur State – Administrative Map, september 2012
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2984.pdf
Karta över Norra Darfur:
OCHA, SUDAN: North Darfur State - Administrative Map, september 2012
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sud04_northdarfur_stat
e_referencemap_a1_26feb13.pdf
Jebel Marra (skrivs även Jabel Marra) är ett bergsområde beläget där
Centrala Darfur, Norra Darfur och Södra Darfur möts och ligger i hela eller
delar av följande distrikt: Kebkabiya och Tawila i Norra Darfur, Rokoro och
Nertiti i Centrala Darfur samt Sharq Jebel Marra och Kass i Södra Darfur.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jebel_Marra_Overview
_A3_9_Mar_2016.pdf
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http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21635613-leaks-and-whistleblowing-expose-un-mission-darfur-mission-trouble (hämtad 2016-09-21)
71
International Refugee Rights Intiative, No one on the earth cares if we survive except
God and sometimes UNAMID, 2016-06-01, http://www.refugeerights.org/Publications/Papers/2016/UNAMID%20FINAL.pdf (hämtad 2016-09-21)

2016-12-06, version 1.0

19 (53)

Landrapport: Sudan – En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur,
rättsväsendet samt civilas situation.

Lifos

5.1.

Stridandes övergripande syfte och mål

Konflikten har ofta beskrivits stå mellan araber och icke-araber, vilket dock
är en förenkling av situationen.72 Krisen i Darfur utlöstes 2003 när två
rebellrörelser vände sig mot regeringen i Khartoum och vad de menade var
diskriminering av muslimska icke-arabiska (omnämns ibland som afrikaner)
grupper i området.73 I konfliktens början beväpnade regeringen i Khartoum
arabiska stammar som bildade miliser, janjaweed, och stred mot de ickearabiska folkgrupperna för att kväsa upproret.74 Den aspekten av konflikten
kvarstår och enligt president Bashir var syftet med Operation Decisive
Summer, som genomfördes 2014 och 2015, att utplåna rebellrörelserna i
Darfur.75 Regeringen i Khartoum har deltagit i konflikten genom proxystyrkorna janjaweed, genom flera paramilitära styrkor och med SAF.76
Konflikten har förändrats över tid och nu strider även arabiska miliser mot
varandra, och har vänt sig mot regeringens styrkor. Icke-arabiska
rebellgrupper har fragmenterats och strider, om än i mindre omfattning,
även de mot varandra. Strider fortgår dock även mellan arabiska miliser och
icke-arabiska miliser.77 Samhällen som identifierar sig som araber liksom de
som identifierar sig som icke-araber, har således stridit på båda sidor i
konflikten. Konflikterna mellan olika folkgrupper handlar om kontroll över
naturresurser, särskilt guld och jordbruksland, samt politisk makt. Det finns
dock uppgifter om att regeringen i Khartoum spelar en roll även i dessa
lokala konflikter.78

5.2.

Konfliktens varaktighet och geografiska
begränsning

Konflikten i Darfur bröt ut i sin väpnade form 2003. En
fredsöverenskommelse med SLA/MM 2006 ledde inte till någon fred. I
Doha i Qatar 2011 har regeringen och LJM undertecknat ett fredsavtal.
Doha-avtalet innebar bland annat en ny regional indelning med fem
delstater i Darfur. Andra rebellrörelser stod utanför fredsavtalet och våldet i
72

Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 31,
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Dagne, Ted, Congressional Research Service, Sudan: The Crisis in Darfur and Status of
the North – South Peace Agreement, 2010-12-16, Congressional Research Service, s. 18f,
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=1M9CP1ziUNwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Su
dan:+The+Crisis+in+Darfur+and+Status+of+the+North+South+Peace+agreement+Dagne&ots=dkbS__zdBF&sig=2vZqIjgj9oOQG5ANo4viAEg7f
VU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (hämtad 2016-05-25)
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Landguiden, Sudan/Konflikter inom Sudan, (Betaltjänst, hämtad 2016-05-25)
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Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 54,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad 2016-1004)
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Ibid., s. 28,
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International Crisis Group, The Chaos in Darfur, 2015-04-22, s. 4f,
http://www.refworld.org/docid/55389dfb4.html (hämtad 2016-05-26)
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Darfur fortsatte.79 I februari 2016 hade totalt 39 väpnade grupper, i
huvudsak små grupperingar som brutit sig ur de större väpnade grupperna i
Darfur men också SPLM-N, anslutit sig till National Dialogue Conference80.
Det är oklart vad dialogens nästa steg är, liksom när den ska vara avslutad.81
En folkomröstning hölls i Darfur i april 2016 om Darfurs administrations
framtida indelning. Rebellgrupper menar att uppdelningen i fem delstater
ger regeringen Khartoum större möjlighet att kontrollera Darfur. Valet
bojkottades av de stora rebellgrupperna och oppositionella grupperingarna,
men valresultatet visade att 97 % av de röstande vill behålla uppdelningen
av Darfur i fem stater.82
Under konfliktens gång har det sedan 2003 förändrats markant vilka
områden som kontrolleras av vilka grupper.83 RSF genomförde Operation
Decisive Summer i Södra Darfur och Norra Darfur från senare delen av
februari 2014 till maj samma år.84 Attackerna i Södra Darfur utgick från
fyra axlar; Nyala – Um Gunya85, Gereida – Buram, Labado – Muhajiriye
och Manawashi – Niteaga. Flera av RSF:s attacker på marken föregicks av
flygbombningar som genomfördes av SAF. De flesta platser som
attackerades hade liten eller ingen permanent närvaro från regeringen.
Många hade tidigare varit under SLA/MM:s kontroll, eller i vart fall under
deras inflytande. SLA/MM och eventuella andra rebellgrupper hade dock
lämnat byarna innan RSF attackerade dem.86 Flera dussin byar förstördes i

79

Säkerhetspolitik.se, Sudan och Sydsudan/Konflikter inom Sudan, 2014-06-19,
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attackerna.87 Information som samlats in av United Nations Panel on
Experts on Sudan indikerar att mer än 103 byar ödelagts i offensiven.88
En andra offensiv, Operation Decisive Summer II, genomfördes från januari
2015 och upphörde i juni 2015 i främst Jebel Marra och East Jebel Marra.89
Många byar i närheten av städerna Fanga Suk90, Abu Zerega91, Golo,
Rokoro, Tawila och Tabit attackerades. Under offensiven genomförde RSF
och regeringsstyrkor attacker mot byar och städer och det förekom strider
mellan regeringsstyrkor och väpnade rebellgrupper.92
Från oktober 2015, då regnperioden upphört, började SAF röra sig från El
Fasher och Nyala mot Centrala Darfur. SLA/AW attackerade deras konvojer
och strider utbröt framförallt på vägarna mellan El Fasher, Nyala och
Zalingei.93 SAF har tagit kontroll över tidigare SLA/AW-fästen.94
Under 2016 har strider mellan olika grupper i Darfur fortsatt, liksom även
attacker från SAF och RSF.95 I Västra Darfur har under första kvartalet 2016
sammandrabbningar pågått mellan beni halba och massalit.96 Vidare var det
i Västra Darfur under samma tidsperiod en konflikt mellan awlad
rahma/northern rezeigat och gimir, som utlöstes när de förra stal boskap av
de senare.97 I Södra Darfur har det under februari 2016 pågått
sammandrabbningar mellan folkgrupperna fallata och salamat.98 SRF
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utropade den 28 april 2016 en vapenvila i Darfur.99 Konflikten har dock
fortsatt. Bland annat har Amnesty International rapporterat om
flygbombningar med kemiska vapen, vilket skett i huvudsak i områden
kring Jebel Marra i vart fall fram till 9 september 2016.100 Grupperna i SRF
har ensidigt utropat en vapenvila att träda ikraft den 31 oktober 2016.101
Vidare har ungefär 80 avhoppare från SLA/AW, bland dem tre personer
med hög position inom gruppen, den 6 november 2016 undertecknat ett
fredsavtal med delstatsregeringen i Centrala Darfur.102

5.3.

Stridernas intensitet

Under 2014 intensifierades konflikten i Darfur igen.103 Under RSF:s
attacker i Södra Darfur i februari – mars 2014 flydde över 68 000 människor
sina hem, de flesta blev internflyktingar.104 Under hela 2014 tvingades
450 000 personer i Darfur att lämna sina hem på grund av våldet.105
Regeringen har fortsatt att flygbomba städer och byar i Darfur. Det har
rapporterats om många byar som bombats i Jebel Marra och East Jebel
Marra mellan januari och maj 2015.106 Från slutet av september till mitten
av december 2015, dvs. under regnperioden, minskade stridigheterna mellan
regeringsstyrkor och väpnade grupper.107 Det rapporterades dock om
attacker och hämndattacker mellan byar bebodda av olika folkgrupper, där
förövarna bar olika sorters militär- eller polisklädsel, även från SAF, RSF
och Central Reserve Police.108 Väpnade gruppers våld mot civila, inklusive
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internflyktingar, fortsatte.109 I de flesta fall var förövarna beväpnade män
från nomadiserande arabiska folkgrupper.110
Under tiden januari – mitten av mars 2016 har strider mellan SAF och
SLA/AW intensifierats i Jebel Marra.111 Regeringsstyrkor möter mycket
mobila rebellstyrkor som, för att skydda sig mot flyganfall, sprider ut sig
över området och påverkar SAF:s avancemang på marken.112 Amnesty
International har rapporterat att under de första nio månaderna 2016 har
SAF i Jebel Marra genomfört minst 30 attacker med kemiska vapen mot
civila.113 Strider mellan SLA/AW och regeringsstyrkor i Jebel Marra har
under första halvåret 2016 lett till att 105 000 personer tvingats lämna sina
hem, den största våg av internflyktingar i Darfur sedan 2006.114 Enligt
OCHA har nästan 159 000 människor tvingats lämna sina hem i Jebel Marra
under de första sju månaderna 2016, varav ca 82 500 har registrerats som
internflyktingar.115 Under det första halvåret 2016 har minst 367 civila,
varav 95 barn, dödats av regeringsstyrkor i Jebel Marra. Under tiden januari
– augusti 2016 har 171 byar förstörts eller skadats i den militära
offensiven.116
På flera ställen i Centrala Darfur och Norra Darfur har SAF genomfört
flygbombningar. Antalet personer som tvingats lämna sina hem i Centrala
Darfur är dock i stora delar okänt, eftersom humanitära organisationer inte
kunnat bekräfta de rapporter som kommit. Det har också rapporterats att
stridigheterna mellan olika lokala grupper har minskat.117 I Södra Darfur har
folkgrupperna fallata och salamat drabbat samman i februari 2016.
109
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Boskapsstöld utlöste konflikten som resulterade i 32 döda och 14 skadade
personer från fallata samt 3 döda och 8 skadade personer från salamat.
Regeringen ingrep någon vecka senare och arresterade 55 personer från de
båda folkgrupperna. Det har också genomförts förhandlingar med de båda
grupperna och det finns en överenskommelse om att upphöra med
fientligheterna.118 De lokala myndigheterna i Södra Darfur har registrerat
nästan 1 000 nya internflyktingar under första kvartalet 2016. Utöver det har
det tillkommit ytterligare nya personer till internflyktinglägren.119
I Västra Darfur, under första kvartalet 2016, attackerade och plundrade beni
halba en massalitby vilket resulterade i 13 döda personer och 27 skadade.
Därutöver tvingades främst kvinnor och barn från massalit lämna sina hem.
Ca 1 000 av dem blev internflyktingar medan 6 000 personer tog sin tillflykt
till Tchad. När ca 1 000 personer från massalit demonstrerade i El Geneina
dagen efter utbröt oroligheter. Tio personer från massalit dödades i
sammandrabbningar med RSF och ytterligare tio skadades. Av de 12
massalitbyarna i Mouli120 övergavs två helt och tre nästan helt. I övriga sju
byar har mellan 60 och 70 % av invånarna återvänt.121 I konflikten mellan
gimir och awlad rama/northern rezeigat attackerade de senare flera byar i
Um Tajok122-området, brände ner och plundrade och 64 hushåll i
folkgruppen gimir tvingades lämna sina hem. De flesta har sedan återvänt
hem, men de går inte utanför byn eftersom awlad rahma befinner sig strax
utanför. Konflikten har i mars 2016 inte lösts, och ytterligare tre personer
från gimir har dödats och elva har skadats.123
Området runt Jebel Marra har haft en högre andel rapporterade incidenter
över tidsperioden 1 januari 2015 – 31 oktober 2016 än andra delar av
Darfur. Enligt ACLED har mer än 360 personer dödats i området kring
Jebel Marra under 2015, och fler än 90 personer under vart och ett av de
118
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http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1459495256_n1607135.pdf (hämtad 2016-04-23)
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Um Tajok är beläget i distriktet Kereinik i Västra Darfurs östra del, i området som
gränder till såväl distriktet Saraf Omra i Norra Darfur sam till distriktet Zalingei i Centrala
Darfur. OCHA, SUDAN: Darfur – Status of Women’s Centres, 2012-01-01,
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/sud15_darfur_unfpa_womencentres_a4_300112.pdf
(hämtad 2016-10-24); OCHA, Humanitarian Bulletin Sudan, Issue 28, 2016-07-10,
https://docs.unocha.org/sites/dms/Sudan/Reports/OCHA_Sudan_Weekly_Humanitarian_B
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http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1459495256_n1607135.pdf (hämtad 2016-04-23)
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första tre kvartalen 2016.124 I övriga Darfur har konflikten varierat i
intensitet över 2015 och de tre första kvartalen 2016.125
Kartor som illustrerar konfliktens intensitet.
ACCORD, SUDAN, year 2015: Update on incidents according to the
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-02-04
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1454942604_2015ysudan-en.pdf
ACCORD, SUDAN, first quarter 2016: Update on incidents according to
the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-05-03,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1462284091_2016q1sudan-en.pdf
ACCORD, SUDAN, second quarter 2016: Update on incidents according to
the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-08-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1470729417_2016q2sudan-en.pdf
ACCORD, SUDAN, third quarter 2016: Update on incidents according to
the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-11-08,
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1479133934_2016q3sudan-en.pdf

5.4.

Civilbefolkningens situation

Från RSF:s offensiver både 2014 och 2015 har rapporterats om utbredda och
systematiska övergrepp mot civilbefolkningen från RSF:s sida. Det handlar
om dödande, massvåldtäkter, tortyr av civila, tvångsförflyttningar av hela
124

ACCORD, SUDAN, Fourth Quarter 2015: Update on incidents to the Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), 2016-02-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1454942542_2015q4sudan-en.pdf (hämtad 201605-25); ACCORD, SUDAN, Year 2015: Update on incidents to the Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), 2016-02-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1454942604_2015ysudan-en.pdf (hämtad 2016-0525); ACCORD, SUDAN, Third Quarter 2015: Update on incidents to the Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), 2016-02-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1454942442_2015q3sudan-en.pdf (hämtad 201605-25); ACCORD, SUDAN, FIRST QUARTER 2016: Update on incidents according to the
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-05-03,
http://www.ecoi.net/file_upload/4765_1462284091_2016q1sudan-en.pdf; ACCORD,
SUDAN, third quarter 2016: Update on incidents according to the Armed Conflict Location
& Event Data Project (ACLED), 2016-11-08,
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1479133934_2016q3sudan-en.pdf (hämtad 2016-1207)
125
ACCORD, SUDAN, year 2016: Update on incidents according to the Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), 2016-05-03,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1462283875_2016q1southsudan-en.pdf (hämtad
2016-05-26); ACCORD, SUDAN, Year 2015: Update on incidents to the Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED), 2016-02-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1454942604_2015ysudan-en.pdf (hämtad 2016-0525); ACCORD, SUDAN, second quarter 2016: Update on incidents according to the
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-08-04,
https://www.ecoi.net/file_upload/4765_1470729417_2016q2sudan-en.pdf;
ACCORD, SUDAN, third quarter 2016: Update on incidents according to the Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2016-11-08,
http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1479133934_2016q3sudan-en.pdf
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samhällen, förstörd infrastruktur såsom brunnar, matvarulager, boplatser
och jordbruksredskap, samt plundring av tillgångar såsom boskap.126 RSF
och andra regeringsstyrkor begick de flesta övergreppen i byar och städer
som antingen var under regeringens kontroll eller där rebellerna inte haft
närvaro eller haft närvaro men lämnat innan attacken.127 De som inte följde
RSF:s påbud dödades ofta. De som flydde undan attackerna kom till
internflyktingläger i regeringskontrollerat område eller på kullarna och i
bergen utanför detta område.128
Kriminaliteten ökade under första kvartalet 2016, och civila blev i ökande
grad trakasserade av väpnade män.129 De vanligast rapporterade brotten
nämnda period var i fallande ordning: 154 fall av misshandel och
trakasserier, 81 väpnade rån, 79 skjutattacker, 48 inbrott, 28 rånförsök, 25
fall av sexuellt och könsbaserat våld mot flickor och kvinnor, 25
kidnappningar, 25 bakhåll, 22 boskapsstölder, 17 fall av plundring, 17 fall
av hot samt 9 mordbränder. Det sexuella och könsbaserade våldet mot
flickor och kvinnor karaktäriserades av extrema fysiska övergrepp, där
flickan eller kvinnan riskerade misshandel, tortyr eller att dödas om hon
försökte försvara sig.130
Regeringen i Khartoum fortsätter att begränsa hjälporganisationers
möjlighet att bistå, framförallt i Centrala Darfur.131 Detta tillsammans med
konfliktrelaterade avbrott i jordbruksproduktionen i området Jebel Marra
bidrar till att områdets matbrist är kritiskt132. Under det första halvåret 2016
har många civila, utöver de som dödats av militära styrkor, även dött i svält,
uttorkning eller brist på medicinsk vård som en följd av den rådande
säkerhetssituationen.133 Läkare utan gränser har inte sedan 2011 kunnat
arbeta i Östra Darfur och Södra Darfur.134
126

Human Rights Watch, "Men With No Mercy": Rapid Support Forces Attacks against
Civilians in Darfur, Sudan, 2015-09-09, s. 34,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=35712 (hämtad 2016-1004)
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Ibid., s. 55
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Ibid., s. 34
129
United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, 2016-03-22, punkt 2,
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1459495256_n1607135.pdf (hämtad 2016-04-23)
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Ibid., punkt 16, 17
131
US Agency for International Development, Sudan – Complex Emergency Fact Sheet
#3, Fiscal Year (FY) 2016 , 14 March, s. 2, 2016-03-16,
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1458225584_sudan-ce-fs03-03-14-2016.pdf
(hämtad 2016-05-25)
132
På Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) skala: Phase 4, Emergency,
http://www.fews.net/IPC (hämtad 2016-05-25)
133
Amnesty International, Sudan: Credible evidence of the use of chemical weapons to kill
and maim hundreds of civilians including children in Darfur revealed, 2016-09-29,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/sudan-credible-evidence-chemicalweapons-darfur-revealed/ (hämtad 2016-09-29); US Agency for International
Development, Sudan – Complex Emergency Fact Sheet #3, Fiscal Year (FY) 2016 , 14
March, s. 3, 2016-03-16,
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1458225584_sudan-ce-fs03-03-14-2016.pdf
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Den osäkra säkerhetssituationen tvingar människor att lämna sina hem.
Internflyktingarnas situation behandlas i avsnitt 8.6.

5.5.

Lifos analys

Den väpnade konflikten har pågått sedan 2003 och visar de facto inga
konkreta tecken på att avslutas. Det från rebellgrupperna i SRF ensidigt
deklarerade eldupphör, med start 31 oktober 2016, återstår att se hur det
över tid implementeras på marken. Grupperingar som bryter sig loss från
rebellgrupperna, nu senast från SLA/AW för att skriva på ett fredsavtal med
en delstatsregering, är ännu ett steg i den pågående fragmenteringen av
konflikten vilken i sig gör konflikten svår att överblicka.
Konfliktdimensionen där grupper som anser sig missgynnade av regeringen
i Khartoum gör uppror finns kvar, men konflikten består av många lager.
Lokala konflikter, som handlar om konkurrens om resurser, pågår parallellt
och de olika konflikterna kan inte särskiljas från varandra. Konflikten har
utvecklats så att man inte längre tydligt kan säga att den står mellan araber
och icke-araber.
Lifos noterar vidare att en förståelse för hur olika folkgrupper relaterar till
varandra i Sudan är av vikt för att sätta såväl rapporteringen från området
angående säkerhetssituationen i ett korrekt sammanhang som vid analysen
av situationen för enskilda personer. Se vidare avsnitt 3.3 samt 8.1.
Lifos noterar dock att sedan 2015 har hela Darfur drabbats av konflikten.
Konfliktens intensitet har skiftat över tid i olika områden i Darfur. Området
runt Jebel Marra (defintion av området se avsnitt 5) skiljer dock ut sig på så
sätt, att även om intensiteten i konflikten skiftat över tid även där, så har
området haft en högre andel rapporterade incidenter från 1 januari 2015 och
framåt än andra delar av Darfur. Även om konfliktnivån under något kvartal
varit mycket hög i även andra delar av Darfur, följs den av lugnare perioder
och över hela tidsperioden utmärker sig Jebel Marra med en högre intensitet
av konflikten.
Regeringen i Khartoum genomför flygattacker med konventionella bomber
men har också fällt kemiska stridsmedel över civila områden. Civila
dödsfall under det första halvåret 2016 rapporteras till minst 367 personer i
Jebel Marra. Väpnade grupperingar attackerar byar från marken. Många
människor tvingas lämna sina hem, och många blir internflyktingar.
Uppgifterna på antalet personer som fördrivits från sina hem varierar, men
från Jebel Marra handlar det om fler eller många fler än 100 000 under
första halvåret 2016. Civilbefolkningen blir utsatta för övergrepp av

(hämtad 2016-05-25)
134
Medecins sans Frontières, Sudan: Brussels-based operational centre of MSF stops
emergency medical aid following government’s systematic denial of access, 2015-01-29,
http://www.msf.org/en/article/sudan-brussels-based-operational-centre-msf-stopsemergency-medical-aid-following-government (hämtad 2016-09-16)
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stridande styrkor, men i ökande grad också offer för brottslighet utfört av
beväpnade män.

6. Rätts- och säkerhetssektorn
Konstitutionen garanterar ett oberoende rättsväsende. Likafullt rapporteras
domstolarna vara underordnade regeringen och säkerhetsstyrkorna, särskilt i
fall där staten anklagas för brott. Det finns tillfällen när domstolar har visat
ett visst mått av oberoende, men politisk inblandning i domstolsväsendet är
mycket vanligt. En del högt uppsatta personer inom domstolsväsendet har
också positioner inom något departement.135
Rättsväsendet är ineffektivt och korrupt. 136 Domstolar på lägre nivå står för
en viss nivå av korrekt rättsförfarande i ärendena. Högre instanser är dock
under politisk kontroll. Särskilda säkerhets- och militärdomstolar tillämpar
inte rättsliga normer. Straffrätten är baserad på sharia (islamsk lag) och
tillåter kroppsstraff, såsom spöstraff och korsamputationer. Kroppsstraff,
inklusive amputationer, döms ut och verkställs.137 Polis och säkerhetsstyrkor
trakasserar personer som misstänks vara i opposition mot regimen.138
The Equal Rights Trust rapporterar att lagtexten i sig inte i någon större
omfattning ger uttryck för etnisk diskriminering, men att den sudanesiska
staten genom exempelvis militära styrkor, polisen och säkerhetstjänsten
diskriminerar vissa folkgrupper. Den sudanesiska statens diskriminering av
folkgrupper sker dels genom statens eget agerande, men dels också genom
att inte hindra andra privata aktörer i deras agerande.139

6.1.

NISS

Av National Security Act från 2010 framgår att NISS har rätt att beslagta
egendom, utföra övervakning, söka genom fastigheter och häkta misstänkta
i upp till fyra och en halv månad utan domstolsprövning. 140
135

United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for
2015: Sudan, 2016-04-13, avsnitt 1.d. Arbitrary Arrest or Detention, Role of Police and
Security Apparatus,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-28)
136
Ibid., avsnitt 1.d. Arbitrary Arrest or Detention, Role of Police and Security Apparatus
137
Freedom House, Sudan Freedom in the World 2016, 2015-10-01,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/sudan (hämtad 2016-09-28)
138
United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for
2015: Sudan, 2016-04-13, avsnitt 1.d. Arbitrary Arrest or Detention, Role of Police and
Security Apparatus,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-28)
139
Equal Rights Trust & Sudanese Organisation for Research and Development, In serach
of confluence Addressing Discrimination and Inequality in Sudan, 2014-10-01, s. VII, 67
ff, http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank//Sudan%20%20In%20Search%20of%20Confluence%20-%20Full%20Report.pdf (hämtad 2016-0928)
140
Freedom House, Sudan Freedom in the World 2016, 2015-10-01,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/sudan (hämtad 2016-09-28)
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NISS överskrider rutinmässigt sina befogenheter. Personer hotas och
trakasseras, arresteras godtyckligt och kvarhålls i hemliga lokaler utan
tillgång till juridiskt biträde. Bland de brott mot de mänskliga rättigheterna
som NISS rapporteras begå ingår utomrättsliga avrättningar och tortyr.141
NISS har många olika häkten i Khartoum. De använder fortfarande också
icke officiella så kallade spökhus (ghost houses), även om det nu är
vanligare att de arresterade förs till NISS huvudkontor i norra Khartoum
eller till andra av NISS häkten. Till spökhusen förs personer som arresterats
av NISS och där utsätts de för brutala förhör och tortyr. MR-aktivister,
politiska aktivister och studenter, särskilt om de har anknytning till Darfur,
hör till de som tas till dessa spökhus. Spökhusen ser utifrån ut som vilket
bostadshus som helst.142
Det finns inga formella förbindelser mellan NISS eller polisen och NCP:s
studentmilisgrupper, men det förekommer att de samarbetar.
Studentgrupperna provocerar fram dispyter på universitetsområdet och på så
sätt skapar de en anledning för NISS att ingripa.143
NISS har ett internt domstolssystem för att hantera interna disciplinärenden
samt utreda och åtala för brott mot National Security Act.144

6.2.

Khartoum

Varje område i Khartoum har sin egen ordningspolis (Public Order Police,
POP) och domstolssystem. POP har rapporterats ha en god närvaro i
slumområden där personer från Darfur och De två områdena bor, där brott
såsom exempelvis alkoholförsäljning är mer vanligt. POP har rapporterats
utföra godtyckliga arresteringar för oanständiga och omoraliska
handlingar145. Av de som åtalas för detta döms 90 % som skyldiga.
Spöstraff utdelas omedelbart på domstolsområdet och ofta utan att den
dömde får reda på sina rättigheter att tillgå juridiskt biträde eller att
överklaga. Kristna, etniska minoriteter och kvinnor, vilket inbegriper många
personer från Darfur och De två områdena, är särskilt utsatta och arresteras
141

Ibid.; UK Home Office, The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons
from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s. 18f,
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
142
UK Home Office, The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons from
Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s. 22, 23, 41, 45, 67,
98, 104, https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
143
Ibid., s. 33
144
United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for
2015: Sudan, 2016-04-13, avsnitt 1.d. Arbitrary Arrest or Detention, Role of Police and
Security Apparatus,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dlid=252733
#wrapper (hämtad 2016-09-28)
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Criminal Act, artikel 152.
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och åtalas för att exempelvis olagligen ha sålt te eller alkohol, eller inte följa
den islamska klädkoden. Det förekommer också att POP pressar dem på
pengar eller konfiskerar deras utrustning.146
Det finns rapportering att polisen såväl verbalt som fysiskt begått övergrepp
i samband med att personer arresteras och kvarhålls i häkte.147 Det har
rapporterats om kollektiva repressalier mot personer som vänt sig till
justitieministeriet med klagomål gällande NISS och polisens bryska
beteende. Det är vanligt att personer från Darfur och De två områdena blir
förolämpade i samband med att de arresteras. De kallas exempelvis för abid,
som är arabiska för slav.148 Personer från Darfur och De två områdena har
rapporterats ha svårt att få en rättvis rättegång om vederbörande har varit
utsatt för diskriminering eller misshandel av myndigheterna. Civila från
Darfur som gått till domstol med privata konflikter, såsom marktvister, har
vid några tillfällen vunnit sina fall.149
Det förekommer att personer häktas utan att åtalas och det rapporteras om
tortyr i häkten.150 I maj 2008 samt 2011 förekom i Khartoum storskaliga
arresteringar utan att det fanns bevis för att de arresterade hade kopplingar
till någon rebellgrupp. En källa har uppgett att sådana storskaliga
arresteringar sedan dess inte förekommit i Khartoum.151 Annan rapportering
uppger att säkerhetsstyrkor sedan 2011 under gatuprotester har häktat
hundratals oppositionella. Efter protesterna i september 2013 har minst 800
personer häktats. Säkerhetstjänsten har inte hållits ansvariga för detta.152
Det finns uppgifter rörande situationen i Khartoum om att personer från
Darfur och De två områdena vanligen behandlas hårdare än andra, och att
likhet inför lagen på så sätt inte gäller.153 Inom poliskåren i Khartoum finns
dock även personer från Darfur och De två områdena anställda. Lojalitet
med regimen är i princip en förutsättning för att lyckas få en position inom
den reguljära arbetsmarknaden.154
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6.3.

Darfur

Rättsväsendet saknar både personal och institutionell kapacitet att täcka hela
Darfur. På många orter saknas såväl polisstationer, domstolar,
åklagarmyndighet, fängelser och lokala administrationer. Ungefär en
tredjedel av Darfur har tillgång till statliga straffrättsliga institutioner.155
Många polisstationer är för dåligt utrustade för att kunna agera på civilas
anmälningar.156 Undantagstillstånd i Darfur medger att arresteringar och
kvarhållande får ske utan rättegång.157
Det finns en kultur av straffrihet och upprepad brottslighet.158
Underrapportering, eller icke-rapportering, av brott är fortsatt ett problem
beroende av rädsla för stigmatisering och repressalier, särskilt när förövaren
är medlem av säkerhetsstyrkor, proxystyrkor eller paramilitära styrkor. Det
finns en stor brist på förtroende för rättsväsendet159, vilket tillsammans med
stigma är anledning till en underrapportering från kvinnor och flickor som
drabbats av sexuellt eller könsbaserat våld.160
Många brottsoffer vägrar att inställa sig till domstol och söker i stället
överenskommelser utanför domstolsväsendet.161 De olika folkgrupperna
använder sig exempelvis av kidnappning som ett sätt att få diyabetalning162
från en annan folkgrupp.163 Den traditionella rättsskipningen i Darfur har
försämrats markant som ett resultat av att den politiserats av regeringen.164
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Ett visst arbete görs för att förbättra rättssystemet i Darfur. Tjugo åklagare
har tillsatts i området. Några av dem måste, på grund av
säkerhetssituationen i området, jobba från högkvarteret vilket inte är
effektivt.165 Regeringen har upprättat en särskild brottmålsdomstol för
händelserna i Darfur (Special Criminal Court on the Events in Darfur) och
en särskild åklagare (Special Prosecutor). Ändringar i strafflagen har
placerat särskilda brott under internationell humanitär lag. Man har anställt
flera åklagare och i Nyala i Södra Darfur öppnat en särskild del av högsta
domstolen för Darfur (Supreme Court Division for Darfur). Det kvarstår
dock för sudanesiska regeringen att visa på konkreta resultat från dessa
institutioner.166

6.4.

Lifos analys

Lifos konstaterar att konstitutionen och lagstiftningen garanterar ett
oberoende rättsväsende och i stort inte är diskriminerande. I Khartoum finns
ett rättsväsende med polis och domstolar på plats. Det är dock inte
oberoende och staten griper in i såväl polisens som domstolarnas arbete,
särskilt i domstolarnas högre instanser. Därtill är systemet ineffektivt och
korrupt. NISS har långtgående befogenheter, som därtill överskrids, med
straffrihet. Även polis och de militära styrkor eller miliser som är kopplade
till den sudanesiska staten agerar med straffrihet. Lifos menar att
rättsväsendet i Khartoum har viss kapacitet, men att dess integritet är
mycket låg.
Trots att regeringen vidtagit åtgärder för att bygga ut rättsväsendet i Darfur,
saknar många orter fortsatt bland annat polisstationer och domstolar. Lifos
menar att rättsväsendet i Darfur i princip saknar kapacitet. Allmänheten
saknar förtroende för systemet och vänder sig till ett politiserat och
försvagat traditionellt rättsskipningssystem. Det finns en kultur av straffrihet
och undantagstillstånd i Darfur som innebär att arresteringar och
kvarhållanden får ske utan rättegång. Lifos menar att rättsväsendet i Darfur
saknar integritet.

7. Resa i landet
Mellan Khartoum och El Fasher finns olika sorters vägspärrar utmed
huvudvägen. Trafikpolisen hade kontroller mellan Khartoum och Al
Ubayyid för att motverka fortkörning. Mellan Al Ubayyid och El Fasher har
rapporterats att janjaweed kontrollerar vägspärrar vid vilka de tog in
betalning. De flesta vägspärrar är fasta, men det händer att de byter plats.
Man kan betala till janjaweed vid busstationen i Khartoum och få ett kvitto
som sedan visas upp för janjaweed vid deras vägspärrar under färden. Det
165
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förekommer också att till vägen närbelägna byar sätter upp vägspärrar. Vid
dessa får resenärerna betala vad byn behöver, exempelvis socker eller
vatten. Även rebellgrupper har vägspärrar, vid vilken de är ute efter bensin.
Om man inte har extra bensin förekommer det att de slangar upp bensinen
från den bilen som ska passera. Det förekommer också att man vid
rebellernas vägspärrar får betala en avgift. Även regeringen har vägspärrar
där passagerarna förväntas visa identitetshandlingar och kontrolleras
närmare om det inträffat någon incident. Vid dessa vägspärrar finns ofta
någon från NISS. Det förekommer att någon passagerare stoppas för att
denne ska betala mutor för att komma vidare.167
Om en person vill åka från ett område som kontrolleras av en folkgrupp till
ett område som kontrolleras av en annan folkgrupp, behöver vederbörande
tillstånd i förväg av ledaren i det område han eller hon åker till. Utan ett
sådant tillstånd blir resan farligare att genomföra.168
Det förekommer reguljära varu- och persontransporter mellan Khartoum
och Darfur. Vägarna mellan Zalingei och Kebkabiya169, mellan El Fasher
och Kutum samt mellan Nyala och Duma uppges vara särskilt riskabla och
resenärer undviker om möjligt dessa vägar.170

7.1.

Lifos analys

Lifos konstaterar att resor landvägen förekommer i Sudan, även till Darfur,
men att det utmed vägen förekommer vägspärrar som bemannas av olika
aktörer med olika syfte att hålla vägspärren. Vid många vägspärrar handlar
det om att resenärerna, på ett eller annat sätt, ska betala för sig. Vid
regeringens vägspärrar, där ofta någon från NISS finns med, görs
identitetskontroller men resenärerna kan även här behöva betala för att få
resa vidare. Några vägsträckor har uppgetts vara farligare än andra. Lifos
konstaterar att vid en analys av risken att färdas på vägarna i Sudan bör
utöver om vägen ligger i en konfliktzon och vilka som kan förväntas
bemanna vägspärrarna utmed sträckan, även övervägas vem som ska företa
resan. Exempelvis kan tillhörigheten till en folkgrupp innebära ytterligare
problem i vissa områden och i förhållande till vissa vägspärrar, men inte
167
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nödvändigtvis i andra (se vidare avsnitt 3.3 och 8.1) Detsamma gäller för
personer med en politisk profil (se vidare avsnitt 8.2), och även för personer
som generellt sett är utsatta i samhället såsom exempelvis kvinnor och barn
(se vidare avsnitt 8.3, 8.4 och 8.5).

8. Utsatta grupper
8.1.

Folkgrupper

Regeringen domineras traditionellt av arabiska folkgrupper. Etniska
minoriteter diskrimineras i många hänseenden i samhället. Hierarkiska
strukturer finns inte bara mellan folkgrupper, utan även inom en del
grupper. Exempelvis har zaghawa ett kastsystem, vari personer av lägre kast
diskrimineras.171 Mer om den sudanesiska befolkningens olika folkgrupper
och dess relationer till varandra, se avsnitt 3.2 och 3.3.
De som har kopplingar till Darfur, och därmed associeras till en rebellgrupp
löper större risk att vara av intresse för NISS.172 Mot bakgrund av att ickearabiska grupper förmodas stödja eller ha kopplingar till väpnade
rebellgrupper ådrar sig dessa folkgrupper lättare myndigheternas intresse,
och behandlas mer brutalt i samband med arresteringar i Khartoum.
Exempel på icke-arabiska grupper är fur, zaghawa, masalit, tunjur, meidob,
tama, mima, gimir och dago.173 En internationell organisation i Sudan har i
oktober 2015 uppgett att personer som tillhör etniska grupper såsom
zaghawa, fur eller masalit har mot bakgrund av sitt stöd, eller sitt tillskrivna
stöd, till rebellgrupper ett förhöjt behov av fysiskt och legalt skydd i hela
Sudan.174 UK Home Office och Danish Immigration Service drar i sin
rapport från sin utredningsresa i februari – mars 2016 slutsatsen, att även om
fyra samtalspartner menat att grupper från Darfur kan bli föremål för
myndigheternas misstänksamhet endast på grund av sin etnicitet, så har inte
några av deras samtalspartner särskilt uttryckt att personer från ickearabiska folkgrupper misshandlas av myndigheterna enkom mot bakgrund
av sin etnicitet. Noteras bör att personer från arabiska folkgrupper också kan
behandlas hänsynslöst om de arbetar för en icke-arabisk folkgrupps
rättigheter.175
171
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Icke-arabiska folk från Darfur diskrimineras på arbetsmarknaden i
Khartoum och i samhället generellt. Det är möjligt för dessa grupper att
klättra uppåt i den sociala hierarkin, men det har blivit svårare på senare tid.
Diskrimineringen kommer också till uttryck på så sätt att om en
säkerhetsincident inträffar i ett område kommer polisen att primärt rikta sitt
intresse mot personer från Darfur, samt De två områdena Södra Kordofan
och Blå Nilen, och förhöra dem mer grundligt än andra.176 Utanför
Khartoum och dess ytterområden utsätts många av Sudans folkgrupper för
politisk, social och ekonomisk marginalisering.177
8.1.1.

Lifos analys

Lifos konstaterar att regeringen domineras av arabiska folkgrupper. Lifos
konstaterar vidare att såväl den kulturella tillhörigheten som en persons
hudfärg i det sudanesiska samhället har betydelse för hur man uppfattas av
sin omgivning. Rapportering från flera initierade källor uppger att det finns
en diskriminering i samhället mot personer endast mot bakgrund av deras
etnicitet. Vilken folkgrupp en person tillhör påverkar uppfattningen gällande
den personens politiska affiliering. Vidare noterar Lifos att vissa
folkgrupper kopplas tätt samman med rebellgrupper. Lifos menar att det
faktum att det finns en koppling mellan en del icke-arabiska folkgrupper och
rebellgrupper leder till att personer från dessa folkgrupper i stor utsträckning
av myndigheterna uppfattas som rebellanknutna. Vidare noterar Lifos att det
finns anledning att anta att den sudanesiska statens olika organs bedömning
av vilka folkgrupper som förmodas stödja eller ha kopplingar till väpnade
rebellgruper sannolikt är densamma i Darfur som i Khartoum.

8.2.

Personer med politisk profil

Inskränkningar av politiska rättigheter, yttrandefrihet, mötesfrihet och
pressfrihet fortgår. MR-aktivister, politiska motståndare till regimen, ledare
inom civila samhället, studenter, advokater och journalister riskerar
repressalier från myndigheterna. Det kan exempelvis handla om att de
arresteras och kvarhålls av NISS utan att åtalas eller få en rättegång. 178
Personer från Darfur med en politisk profil, som exempelvis personer som
är kända som medlemmar i väpnade rörelser eller som arbetat för infödda
176

Ibid., s. 62, 84
Freedom House, Sudan Freedom in the World 2016, 2015-10-01,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/sudan (hämtad 2016-09-28)
178
United Nations General Assembly, Report of the Independent Expert on the situation of
human rights in Sudan, 2016-07-28, punkt 63, http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57c989754&skip=0&query="political
opposition"&coi=SDN&searchin=title&sort=date (hämtad 2016-09-30); Asylum Research
Consultancy, South Kordofan and Blue Nile Country Report, 2016-06-01, s. 79,
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=574ed1e94&skip=0&query="political
opposition"&coi=SDN&searchin=title&sort=date (hämtad 2016-09-30); UK Home Office,
The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons from Darfur, Southern
Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s.19f,
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
177

2016-12-06, version 1.0

36 (53)

Landrapport: Sudan – En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur,
rättsväsendet samt civilas situation.

Lifos

folkgruppers rättigheter, kan vara utsatta även i Khartoum. En privat dispyt i
Darfur kan få konsekvenser även i Khartoum. Om myndigheterna i
Khartoum uppmärksammas på att personen befinner sig där och, sant eller
falskt, har kopplingar till en rebellgrupp, kan den personen vara av intresse
för myndigheterna i Khartoum.179
Lifos noterar att även personer från vissa icke-arabiska folkgrupper kan
uppfattas vara rebellanknutna. Se vidare avsnitt 8.1 och 8.1.1.

8.3.

Religiösa minoriteter

Fler än 97 % av sudaneserna är muslimer, och de allra flesta tillhör olika
sufistiska inriktningar. Det finns också shia- och sunnimuslimer som följer
salafiströrelsen. Bland de tre procent som är kristna finns en stor variation
av olika inriktningar inom den kristna tron.180
Den interimistiska nationella konstitutionen garanterar religionsfrihet. Vissa
lagar och praxis som baseras på sharia ger inte något skydd åt religiösa
minoriteter, inte heller muslimska minoriteter.181 Enligt 1991 års strafflag
gäller sharia (islamsk lag) för såväl muslimer som kristna. Samma lag
föreskriver att konversion från islam ska straffas med döden. Från februari
2015 föreskrivs även att en person som anklagas för apostasi, men som
ångrar sig, kan straffas med fängelse upp till fem år. Samtidigt utökades vad
som är straffbart som hädelse till att även inbegripa offentlig kritik mot
profeten Mohamed, hans hushåll, vänner eller Abu Bakr, Omer, Osman eller
Ali och hans fru Aisha. Denna förändring förefaller rikta sig mot
shiamuslimer.182
Efter Sydsudans självständighet 2011 har nästan ett dussin kyrkor i Sudan
konfiskerats eller förstörts. Från juli 2014 tillåts inte längre nybyggnation av
kyrkor.183 Kristna församlingsmedlemmar arresteras och kvarhålls, ickemuslimska gruppers möjligheter att verka i eller resa in i Sudan inskränks,
religiöst material och religiösa ledare censureras och personer som
179

UK Home Office, The Danish Immigration Service, Sudan Situation of Persons from
Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum, 2016-08-01, s. 75f,
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/18692451-D506-4A5F-8FE232E5A2F3658B/0/SudanFFMreportJune2016.pdf (hämtad 2016-09-20)
180
United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report
2016 - Tier 1 CPCs designated by the State Department and recommended by USCIRF –
Sudan, 2016-05-02,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37319 (hämtad 2016-0930)
181
United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom –
Sudan, 2016-08-10, avsnitt Executive summary,
http://www.refworld.org/docid/57add82615.html (hämtad 2016-09-30)
182
United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report
2016 - Tier 1 CPCs designated by the State Department and recommended by USCIRF –
Sudan, 2016-05-02,
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=37319 (hämtad 2016-0930)
183
Ibid.

2016-12-06, version 1.0

37 (53)

Landrapport: Sudan – En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur,
rättsväsendet samt civilas situation.

Lifos

misstänks för att försöka värva anhängare till sitt samfund hotas och
arresteras. Det finns exempel där muslimer trakasserar och hotar ickemuslimer. Det förekommer också arresteringar för vad som anses vara
oanständig klädsel, exempelvis kristna kvinnliga studenter som klätt sig i
byxor.184

8.4.

Kvinnor

I såväl konfliktområden som andra områden i Sudan utsätts kvinnor för våld
och det råder en tysthetskultur kring detta. 185 Det har fortsatt rapporterats
om att kvinnor och barn i Darfur utsätts för våldtäkter från alla parter i
konflikten.186 Beväpnade män begår sexuella övergrepp på kvinnor i hela
landet, men det är särskilt vanligt förekommande i konfliktområdena.187 Det
har rapporterats att flickor och kvinnor i konfliktområden systematiskt
utsätts för våldtäkter.188 I Darfur har noterats ett ökande mönster av
gängvåldtäkter av flickor och kvinnor.189 Straffriheten samt det sociala
stigma en våldtäkt innebär, bidrar till att många fall inte rapporteras.190

8.5.

Barn

Amnesty International har rapporterat att många, eller de flesta, av de
mellan 200 och 250 människor som uppskattas ha dött i Darfur av SAF:s
flygbombningar med kemiska vapen är barn.191
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I juli 2014 antogs en lag som höjde åldern för att bli uttagen till PDF från 16
år till 18 år, samt att den som ska göra allmän värnplikt ska vara 18 år. Trots
detta samt att flera väpnade grupper, såsom SLA/MM och JEM, i uttalanden
förbjudit barnsoldater kvarstår anklagelser att såväl väpnade grupper som
regeringsstyrkor har barnsoldater i sina led.192 Även tvångsrekrytering av
barn förekommer.193 Många barn i Sudan saknar födelsebevis eller annan
identitetsdokumentation som visar deras ålder, ett faktum som kan utnyttjas
av de som rekryterar.194
I konfliktområden var övergrepp mot barn och kidnappning av barn mot
lösensumma utbrett. Barn som arbetar i allmänna transporter och på
marknader är särskilt utsatta för sexuella övergrepp och påföljande
utpressning.195
Barnäktenskap är fortsatt ett problem, främst på landsbygden. Flickor kan
enligt lag gifta sig från 10 års ålder och pojkar från 15 år.196 Könsstympning
av flickor och kvinnor är förbjudet i Södra Kordofan, Gedaref, Red Sea,
Södra Darfur och Västra Darfur. Detta till trots, samt att det sedan 2008
pågår en kampanj mot förekomsten av könsstympning, förekommer
sedvänjan fortsatt över hela Sudan. Könsstympning är vanligare i vissa
etniska grupper och i vissa geografiska områden än andra. Totalt sett i
Sudan är 88 % av flickorna och kvinnorna i åldern 15-49 år
könsstympade.197
Skolgång är inte obligatoriskt och även om den upp till årskurs åtta enligt
lag ska vara gratis, tas ofta skolavgifter ut. I Darfur har därför väldigt få
barn på landsbygden tillgång till skola.198

8.6.

Internflyktingar

Vid 2015 års slut fanns det ungefär 3,2 miljoner internflyktingar i Sudan,
varav ungefär 2,6 miljoner befann sig i Darfur.199
192
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8.6.1.

I konfliktområde

Under de första tio månaderna 2016 har fler än 205 00 nya internflyktingar
rapporterats i Darfur, men mot bakgrund av att humanitära organisationer
sedan 2009 har mycket svårt att få tillstånd att verka i området har endast
knappt 87 000 av de rapporterade internflyktingarna kunnat verifieras. Det
är främst området i och runt Jebel Marra som människor tvingats lämna sina
hem, och i samma område förbjuder regeringen humanitära organisationer
att verka. Det finns uppgifter, som inte kunnat verifieras, att 15 000 personer
under tidsperioden 1 januari – 31 augusti 2016 har återvänt till sina hem.
Sammanlagt är 2,6 miljoner människor i Darfur internflyktingar.
Möjligheten att återvända till sina hem är dock begränsad på grund av att
konflikten fortgår, samt att parter i konflikten hindrar befolkningen att
återvända.200 De som befinner sig i internflyktinglägren i Darfur är i princip
helt beroende av det internationella samfundet för beskydd samt för sin
försörjning, medan de som befinner sig utanför ofta saknar humanitär
hjälp.201 Det finns rapportering om att internflyktingar när de anlänt till
internflyktinglägren fått lämna från sig telefoner och andra saker. Det
förekom även att de fick klä av sig alla kläder.202
Det har rapporterats att internflyktingar blir angripna i konflikten. En
utlösande faktor till ett sådant angrepp kan exempelvis vara att
internflyktingarna anklagas för att ha stulit boskap från befolkningen på
platsen.203 Regeringen tillhandahåller endast lite hjälp eller beskydd för
invånarna i internflyktinglägren i Darfur, de flesta läger har inte någon
fungerande polis. Kriminella gäng tillsammans med rebellgrupper opererade
fritt i flera internflyktingläger.204
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Vice president Hassabo Mohammed Abdul Rahman uppgav vid ett besök i
Darfur 28 december 2015, att kriget i området var över och att i början av
2016 ska de 2,6 miljoner internflyktingarna antingen återvända till sina hem
eller bosätta sig stadigvarande där de befinner sig. Uttalandet skapade
spänningar bland internflyktingarna och olika lokala miliser, som oroade sig
över att förlora jordbruks- och betesmark som de tillskansat sig under
kriget.205
Kvinnor som lämnar internflyktinglägren eller städerna riskerar att utsättas
för sexuellt våld. Även inne i internflyktinglägren är säkerhetssituationen
för kvinnor ett problem.206
8.6.2.

Khartoum

Den etniska dimensionen är en faktor vad gäller hur stort intresse personen
NISS har för en person. Även om inte etnicitet i sig ger upphov till
trakasserier finns rapportering att personer med afrikansk etnicitet från
Darfur oftare ses med misstänksamhet och behandlas sämre än andra
folkgrupper.207 Det finns stora slumområden i Khartoums utkant där det går
att gömma sig för myndigheterna. Trots det uppges vissa grupperingar
fortsatt löpa risk att sväva i fara i Khartoum, det rör sig framförallt om de
som kommer från Darfur, liksom de som kommer från Södra Kordofan och
Blå Nilen, och har en konflikt med en milis som är allierad med regeringen i
Khartoum.208
Barn från Darfur kan gå i skolor i Khartoum, även om tillgången till skolor i
slumområden där dessa barn vanligen bor är begränsad och kvaliteten på
skolorna anses vara låg. Många familjer från Darfur som bor i Khartoum har
dock inte ekonomiska möjligheter att låta sina barn gå i skola. Personer från
dessa områden har tillgång till den allmänna hälsovården, även om
kvaliteten ansågs vara låg. Privat sjukvård är kostsamt.209
8.6.3.

Lifos analys

Internflyktingarna som är kvar i konfliktområdena lever i en prekär
situation. De som finns i internflyktingläger i Darfur har, om än begränsad,
tillgång till humanitär hjälp och är helt beroende av den. De som inte finns i
internflyktingläger saknar helt denna hjälp. Även vid en situation där
konflikten avtagit och säkerhetssituationen i sig skulle medge att människor
205
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återvänder hem, kan ett återvändande i sig skapa nya konflikter då de som i
konflikten tillskansat sig resurser såsom jordbruks- och betesmark inte har
intresse av att de som bodde där tidigare åter gör anspråk på marken.
Lifos konstaterar att för internflyktingarna i Khartoum är det flera faktorer
som inverkar på hur stort intresse NISS har för en person. Den politiska
aktiviteten förefaller vara avgörande för NISS intresse för en person, och
särskilt stigmatiserande är det att ha kopplingar till en rebellgrupp i Darfur,
Södra Kordofan eller Blå Nilen. Studenter från Darfur är i hög grad
övervakade av NISS, men de är också ofta politiskt aktiva. Lifos noterar att i
NISS sökljus finns särskilt personer från den icke-arabiska befolkningen i
Darfur. Möjligheten att gömma sig i Khartoums slumområden förefaller
finnas, men det är oklart om det även gäller för personer som NISS har
starkt intresse för. Vidare noterar Lifos att en förståelse för hur olika
folkgrupper i Sudan relaterar till varandra är relevant för att sätta
rapporteringen i ett korrekt sammanhang. Se avsnitt 3.2 och 3.3.
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Comprehensive Peace Agreement
Central Reserve Police/Central Reserve Forces/Abu Tira
Darfur Peace Agreement
Doha Document for Peace in Darfur
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Förenta Nationerna (UN, United Nations)
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Sudan Liberation Army
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