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Om rapporten
Syftet med rapporten är att ge en analys över situationen i landet.
Rapporten är i första hand ett stöd till Migrationsverkets strategiska och operativa
ledning. Refererade källor är färre och författaren utgör en källa i sig. För fördjupad
information vid handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation
som Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av
landinformation (2008).
Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en
viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga
ställningstaganden.
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1. Inledning
Syftet med denna lägesanalys är primärt att ge stöd till strategiskt och
operativt beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även
användas vid handläggning av migrationsärenden. Lägesanalysen ger en
översiktlig lägesbild och analys av situationen i Sudan.
Informationen har hämtats från flera källor och endast uppgifter som kan
tillskrivas särskild betydelse har refererats. För fördjupad information vid
handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation som
Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av
landinformation (2008).

2. Kort bakgrund
Den politiska makten i Sudan är sedan 1989 koncentrerad till presidenten
Omar Hassan al-Bashir, och hans parti National Congress Party (NCP).
Sudans moderna historia har präglats av långa, förödande inbördeskrig, dels
i Darfur i de västra delarna av landet, dels i de så kallade ”trå områdena”,
delstaterna Södra Kordofan, Abyei och Blå Nilen, i södra delarna av landet.1
Civila protester har sporadiskt brutit ut och spridit sig över Sudan de senaste
åren och har ofta besvarats med brutalt våld.2 I september 2013 utbröt
protester mot president al-Bashirs beslut om slopade bränslesubventioner
och andra åtstramningar. Regeringens säkerhetsstyrkor besvarade
protesterna med dödligt våld. Mer än 170 människor dödades av våldet, och
ytterligare hundratals skadades eller greps. De gripna, särskilt de med
bakgrund i Darfur, utsattes för tortyr.3
Enligt Human Rights Watch är civilsamhället och media kraftigt begränsade
i Sudan. Personer ur säkerhetsapparaten trakasserar och häktar journalister
och åtalar dem för brott, upplagor av tidningar som publicerar ”känsliga”
artiklar konfiskeras.4 Lifos konstaterar att detta påverkar möjligheten att få
uppdaterad, verifierad och fullständig information från Sudan vilket medför
en osäkerhet i den information som presenteras.

US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Sudan, 201804-20, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41155 (hämtat
2019-01-08)
2
Financial Times, Sudan’s Protesters Show an Unprecedented Resolve, 2019-01-06,
https://www.ft.com/content/74cfad20-102f-11e9-b2f2-f4c566a4fc5f (hämtat 2019-01-08)
3
Se bland annat Human Rights Watch, “We Stood, They Opened Fire” – Killings and
Arrests by Sudan’s Security Forces during September Protests, 2014-04-21,
https://www.hrw.org/report/2014/04/21/we-stood-they-opened-fire/killings-and-arrestssudans-security-forces-during# (hämtat 2019-01-08)
4
Human Rights Watch, World Report 2018 – Sudan, 2018-01-18,
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan#a92ec7 (hämtat 2019-0111)
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2.1.

Sudans ekonomi

Den sudanesiska ekonomin har länge varit mycket ansträngd, vilket har lett
till svåra levnadsförhållanden för den sudanesiska befolkningen. Förutom de
långa konflikterna i landet som haft påverkan på ekonomin gjorde
Sydsudans självständighet 2011 att landet förlorade tre fjärdedelar av sin
oljeproduktion, vilken varit en grundbult i den sudanesiska ekonomin.5
Sudan var länge också påverkat av amerikanska sanktioner, vilket
förhindrade landet från alla transaktioner med amerikansk valuta och gjorde
att internationella banker inte hade verksamhet i Sudan under flera år.
Sanktionerna lyftes i oktober 2017, men trots förhoppningar om en positiv
ekonomisk effekt har lyftandet av sanktionerna inte förbättrat landets
ekonomi.6 International Monetary Fund (IMF) rekommenderade Sudans
regering i december 2017 att fasa ut subventionerna på vete och bränsle, och
samtidigt öka statens intäkter.7
Enligt det finansiella informationsföretaget Bloomberg devalverades det
sudanesiska pundet (SDG) minst tre gånger under 2018 och inflationen är
skyhög på omkring 70 procent.8 Växelkurserna varierar också i Sudan
mellan den officiella och den ”parallella” kursen vilken handlas med på den
svarta marknaden. I december 2018 köptes en amerikansk dollar mot 76
SDG, vilket kan jämföras med ett halvår tidigare då en dollar köptes för 40
SDG.9 Eftersom valutan sjönk och fortsatte att sjunka gentemot dollarn
minskade sudanesiska apotek sin import av medicin under 2018, vilket
ledde till ökade priser på läkemedel och en brist på vissa mediciner.10

3. Protesterna bryter ut
Den 19 december 2018 rapporterade flera nyhetsmedier att protester brutit
ut i delar av Sudan. Protesterna lär ha börjat i staden Atbara, i de östra
delarna av Sudan, där demonstrationer hölls mot att brödpriserna
tredubblats. Bland annat brände demonstranterna ned lokaler tillhörande
presidentens parti, National Congress Party. Därefter har protesterna spridit

5

CIA , The World Factbook, Sudan, 2018-12-30, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html (hämtat 2019-01-08)
6
BBC, Why The End of US Sanctions Hasn’t Helped Sudan, 2018-07-11,
https://www.bbc.com/news/world-africa-44711355 (hämtat 2019-01-08)
7
IMF, Sudan : 2017 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by
the Executive Director for Sudan, 2017-12-11,
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/11/Sudan-2017-Article-IVConsultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-45456 (hämtat
2019-01-09)
8
Bloomberg, ATMs Run Dry As Sudan Economic Rot Goes Beyond U.S. Embargo, 201811-04, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-04/atms-run-dry-as-sudan-seconomic-rot-goes-beyond-u-s-sanctions (hämtat 2019-01-07)
9
BBC, Letter from Africa: Why People Keep Cash Under the Mattress in Sudan, 2019-0110, https://www.bbc.com/news/world-africa-46761942 (hämtat 2019-01-11)
10
Radio Dabanga, Sudan Pound at Unprecedented Low, Affects Meds Imports, 2018-1106, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-pound-at-unprecedented-lowrate-affects-drug-imports (hämtat 2019-01-09)
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sig över landet.11 Nederländernabaserade Radio Dabanga, som är en del av
Radio Darfur Network, rapporterade att protester brutit ut i Khartoum, El
Gedaref, Wad Madani, Berber, Atbara, El Obeid, Port Sudan, Dongola,
Kosti och flera andra städer i delstaterna Nilen och Sennar.12 Washington
Post skriver i slutet av december 2018 att protesterna spridit sig till minst 23
städer.13 Det som från början var fredliga demonstrationer eskalerade till
våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor,
med flera dödsfall.14 Sedan protesterna utbröt har demonstrationer hållits så
gott som dagligen.15
Enligt två akademiker som analyserat protesterna i Washington Post är det
ingen tillfällighet att upproret började i Atbara där järnvägsarbetarfacket
historiskt varit starkt. Protesterna idag ska också ses mot bakgrund av
Sudans historia av organiserade protester mot övermakten. Bilden av
protesterna som enbart baserade på brödpriserna är därmed missvisande,
och möjligen än mer centralt än den ekonomiska krisen är kravet på
presidentens, och regeringens, avgång.16
På julafton 2018 rapporterade Amnesty International att de har ”trovärdiga
rapporter” som bekräftar att 37 demonstranter dödats av säkerhetsstyrkor
under de då fem dagar långa protesterna.17 Den sudanesiska
informationsministern, Bushara Juma, meddelade under en presskonferens
den 28 december att 19 personer dödats, varav två från säkerhetsstyrkor.
Juma meddelade också att 107 personer arresterats varav de flesta från
rebellgruppen SLM-AW (Sudan Liberation Movement-Abdul Wahid alNur).18

The Guardian, Dozens Have Been Killed By the Regime. But Sudan’s Protesters March
On, 2018-12-30, https://www.theguardian.com/world/2018/dec/30/dozens-have-died-butsudan-protesters-march-on (hämtat 2019-01-08)
12
Radio Dabanga, ’More than 800 Arrested’ During Sudan Protests So Far”, 2019-01-07,
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-800-arrested-during-sudanprotests-sofar?utm_source=Media+Review+for+January+8%2C+2019&utm_campaign=Media+Revie
w+for+January+8%2C+2019&utm_medium=email (hämtat 2019-01-09)
13
Washington Post, Recent Protests in Sudan Are Much More Than Bread Riots, 2018-1228, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/28/recent-protestsin-sudan-are-much-more-than-bread-riots/?noredirect=on&utm_term=.691f4cba6d53
(hämtat 2019-01-09)
14
Se bland annat Sveriges Radio, Demonstranter i Sudan kräver presidentens avgång,
2018-12-21, https://sverigesradio.se/artikel/7120027 (hämtat 2019-01-08)
15
Financial Times, Sudan’s Protesters Show an Unprecedented Resolve, 2019-01-06,
https://www.ft.com/content/74cfad20-102f-11e9-b2f2-f4c566a4fc5f (hämtat 2019-01-08)
16
Washington Post, Recent Protests in Sudan Are Much More Than Bread Riots, 2018-1228, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/12/28/recent-protestsin-sudan-are-much-more-than-bread-riots/?noredirect=on&utm_term=.691f4cba6d53
(hämtat 2019-01-09)
17
Amnesty International, Sudan: 37 Protesters Dead in Government Crackdown on
Demonstrations, 2018-12-24, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudanprotesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/ (hämtat 2019-01-08)
18
Sudan Tribune, Death Toll From Sudan Protests Rises to 19: Minister, 2018-12-28,
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66838 (hämtat 2018-01-08)
11
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En av de pådrivande krafterna i protesterna har varit Sudanese Professionals
Association ()تجمع المهنيين السودانيين, en paraplyorganisation för flera sudanesiska
fackföreningar, som på juldagen arrangerade en marsch mot det sudanesiska
presidentpalatset för att kräva al-Bashirs avgång.19
Radio Dabanga rapporterade den 6 januari att läkarstrejken som spridit sig
till 38 sjukhus i hela Sudan, har gått in i sin andra vecka. Läkare har strejkat
i såväl El Gedaref som i Kassala, och i båda fallen rapporterar Radio
Dabanga att protesterna brutits upp av polis och säkerhetsstyrkor. Jurister
har marscherat i staden Sennar, och sudanesiska farmaceuter har utlyst en
generalstrejk i hela delstaten Khartoum.20 Likaså har farmaceuter i staden
Wad Madani strejkat sedan den 7 januari i år.21
Sudanese Professionals Association med flera andra oppositionella entiteter
publicerade sent på kvällen den 10 januari ett uttalande med en kallelse till
en ”marsch för martyrerna” den 13 januari i Khartoum. I uttalandet utlyses
också en vecka av uppror, och flera simultana protester på flera ställen i
landet den 17 januari.22

3.1.

Regimens respons mot demonstranterna

Human Rights Watch rapporterar att nationella säkerhetsstyrkor, polis och
den paramilitära gruppen Rapid Support Forces23 har satts in för att kväsa
protesterna. Vapen med såväl gummikulor som skarp ammunition har
använts, likaså batonger, tårgas och andra former av övervåld mot
demonstranterna. Enligt bilder och videor som publiceras på sociala medier
visas regeringsstyrkor i beväpnade fordon som skjuter skarpt och använder
våld mot obeväpnade civila. Godtyckliga gripanden förekommer, och
hundratals personer inkluderat journalister, läkare, universitetspersonal och
oppositionella, har gripits på gator, kontor, under möten och i sina hem.
Human Rights Watch varnar om att gripna riskerar utsättas för tortyr. Enligt

19

Aljazeera, Sudan Trade Unions Call for March to Presidency as Protests Grow, 2018-1224, https://www.aljazeera.com/news/2018/12/sudan-trade-unions-call-march-presidencyprotests-grow-181224180823180.html (hämtat 2019-01-09)
20
Radio Dabanga, Doctors’ Strike in Sudan Enters Second Week, 2019-01-06,
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/doctors-strike-in-sudan-enters-secondweek (hämtat 2019-01-07)
21
Radio Dabanga, Pharmacists Strike, Anticipation of Khartoum Protests Grows, 2019-0109, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/pharmacists-strike-anticipation-ofkhartoum-protests-grows (hämtat 2019-01-09)
22
Sudan Tribune, Sudanese Opposition Calls for New Protests Next Sunday and Thursday,
2019-01-11, http://sudantribune.com/spip.php?article66901 (hämtat 2019-01-11)
23
För mer information om denna grupp, se Lifos tidigare rapport
Sudan - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen i Darfur, rättsväsendet samt
civilas situation, version 1.0, 2016-12-06, s. 12-13,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38737 (hämtat 2019-0109)
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uppgifter från aktivister och sjukvårdspersonal har minst 40 personer dödats
i protesterna.24
Enligt Aljazeera har inrikesministern, Ahmed Bilal Osman, bekräftat för det
sudanesiska parlamentet att 816 demonstranter gripits i samband med
protesterna över landet. Osman ska ha sagt att ligister använt de fredliga
demonstrationerna för att stjäla och plundra, bland annat har mer än hundra
byggnader och nästan 200 bilar förstörts. Sudanesiska myndigheter har
slagit ned på oppositionsledare, aktivister och journalister för att stoppa
spridningen av protesterna.25
Utegångsförbud har utlysts, bland annat i staden Sennar i östra Sudan.26
Säkerhetsstyrkor har gripit flera föreläsare vid Khartoum University i
samband med en demonstration i Khartoum söndagen den 6 januari. Enligt
vittnesmål till Aljazeera greps minst åtta personer när de försökte ta sig ut
från universitetet för att delta i protesten.27
Vidare har regimen blockerat sociala medier i landet, men genom virtuella
privata nätverk (VPN) används fortfarande sociala medier som Twitter,
Instagram och WhatsApp för att dela information men även bilder och
videor på demonstrationer och sårade demonstranter.28
Lördagen den 5 januari sparkades landets hälsominister, Mohamed Abuzaid
Mustafa, på grund av de höga läkemedelskostnaderna vilket, enligt
Aljazeera, varit en av orsakerna till demonstranternas ilska.29 Enligt SUNA
News Agency ersattes ministern av Al-Khair Al-Nur Al-Mubarak, som
svors in på måndagen den 7 januari.30
Den regimkontrollerade SUNA News Agency rapporterade från
centralbankschefens presskonferens den 1 januari att institutionen har som
24

Human Rights Watch, Sudan: Security Forces Killing, Detaining Protesters, 2019-01-07,
https://www.hrw.org/news/2019/01/07/sudan-security-forces-killing-detaining-protesters
(hämtat 2019-01-08)
25
Aljazeera, More than 800 Detained in Ongoing Sudan Protests: Minister, 2019-01-07,
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/800-detained-ongoing-sudan-protests-minister190107161145823.html (hämtat 2019-01-08)
26
Dabanga, Curfew Shortened in Sennar, Eastern Sudan, 2019-01-07,
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/curfew-shortened-in-sennar-easternsudan (hämtat 2019-01-09)
27
Aljazeera, Sudan Arrests Khartoum University Lecturers Amid Fresh Protests, 2019-0106, https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-arrests-khartoum-university-lecturersfresh-protests-190106144311526.html (hämtat 2019-01-08)
28
Washington Post, ’Bashir Will Not Budge:’ Nationwide protests in Sudan Take Aim At
The President, 2019-01-06, https://www.washingtonpost.com/amphtml/world/bashir-willnot-budge-nationwide-protests-in-sudan-take-aim-at-the-president/2019/01/06/550ebf9a0fac-11e9-8f0c-6f878a26288a_story.html (hämtat 2019-01-09)
29
Aljazeera, Sudan Fresh Protests Planned as Bashir Sacks Health Minister, 2019-01-06,
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-fresh-protests-planned-bashir-sackshealth-minister-190106061946232.html (hämtat 2019-01-11)
30
SUNA News Agency, Minister of Health Sworn in, 2019-01-07, http://sunasd.net/en/single?id=146850 (hämtat 2019-01-08)
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mål att bland annat dämpa inflationen kraftigt, stabilisera växelkursen och
stärka tillgången på utländsk valuta för att uppnå finansiell stabilitet.31 Den
1 januari 2019 meddelade chefen för Sudans centralbank att landet söker
finansiering från ”oidentifierade nationer” för att lätta på den ekonomiska
krisen.32’
SUNA rapporterade att skolor på alla nivåer i Khartoum skulle öppna igen
den 8 januari efter att de varit stängda som följd av protesterna i
huvudstaden.33 Den 8 januari rapporterade dock arabiska BBC att
sudanesiska myndigheterna sagt att skolornas verksamhet fullt återupptas på
söndagen den 13 januari.34
I början av januari krävde 22 oppositionspartier al-Bashirs avgång i en
skrivelse, och de uttryckte hopp om att armén skulle träda in och stötta de
folkliga upproren. Presidentens svar, under ett möte i Atbara den 8 januari,
var dels att kritisera de som protesterat för sabotage genom att ha rekryterat
”agenter och förrädare”, dels ett uttalande om att han mycket väl kan lämna
över makten till militären eftersom de inte står på agenternas sida utan
skyddar nationen.35 Dagen därpå, den 9 januari, meddelade dock al-Bashir i
ett tal under en demonstration till stöd för den sudanesiska regeringen i
Khartoum, att han kommer stanna vid makten och att det enda sättet att ta
makten i Sudan är genom valet 2020.36
Enligt Human Rights Watch dödades ytterligare tre protesterande i
demonstrationen i Omdurman den 9 januari efter att säkerhetsstyrkor brukat
skarp ammunition, gummikulor och tårgas.37 Efter att säkerhetsstyrkor gått
in på Omdurmans sjukhus, där de enligt Sudan Tribune skadat människor
med gummikulor och tårgas, gick Sudan Central Doctors Committee,
Legitimate Sudan Doctor Union och Medical Specialties Board ut och
krävde internationella fördömanden. Läkarna på Omdurmans sjukhus
utlyste strejk i protest mot våldet.38

31

SUNA News Agency, Central Bank Aims to Reducing Inflation to 27,1 %, 2019-01-01,
http://suna-sd.net/en/single?id=146326 (hämtat 2019-01-08)
32
Bloomberg, Sudan Seeks Foreign Help on Economy as Protests Rage, 2019-01-02,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-02/sudan-seeks-foreign-help-to-battleeconomic-crisis-amid-protests (hämtat 2019-01-07)
33
SUNA News Agency, Schools To Reopen in Sudanese Capital after Protests, 2018-0105, https://monitoring.bbc.co.uk/product/c200j20u (hämtat 2019-01-07)
34
BBC Arabic, Twitter, 2019-01-08, kl. 11.50
https://twitter.com/bbcarabicalerts/status/1082552515588222978 (hämtat 2019-01-08)
35
Sudan Tribune, No Objection to Handing over Power to the Army: Sudanese President,
2019-01-08, http://www.sudantribune.com/spip.php?article66887 (hämtat 2019-01-09)
36
Aljazeera, Sudan’s Omar al-Bashir Vows to Stay in Power As Protests Rage, 2019-0110, https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-crowds-rally-bashir-police-tear-gasrival-protest-190109115845545.html (hämtat 2019-01-11)
37
Human Rights Watch, A Bloody Day of Protest in Sudan, 2019-01-10,
https://www.hrw.org/news/2019/01/10/bloody-day-protest-sudan (hämtat 2019-01-11)
38
Sudan Tribune, Sudan Doctors Call for International Condemnation of Violence Against
Medical Facilities, 2019-01-10, http://sudantribune.com/spip.php?article66892 (hämtat
2019-01-11)
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3.2.

Reaktioner från omvärlden

Den så kallade ”trojkan” (USA, Storbritannien och Norge) och Kanada
uttryckte i ett uttalande den 8 januari sin oro över den sudanesiska
regeringens hårda respons mot protesterna i Sudan.39 Egypten och Sydsudan
har båda uttryckt stöd för al-Bashir.40

3.3.

Khartoum International Airport

Lifos har inte någon information om att Khartoums flygplats, Khartoum
International Airport, skulle vara avstängd på grund av oroligheterna i
landet. Enligt webbsidan Flightradar24 både anländer och avgår flygplan till
och från flygplatsen under eftermiddagen den 11 januari 2019.41

4. Lifos analys
Sudans mycket ansträngda ekonomi har haft påtagliga effekter på
civilbefolkningen. Protesterna, som den här gången tog sin början i
motståndet mot högre priser på bröd och bränsle, inkorporerade snabbt det
breda folkliga missnöjet mot al-Bashirs snart trettioåriga regim. Protesterna
har pågått i princip dagligen sedan den 19 december, och de
säkerhetsstyrkor som är regimen trogna, har – likt många gånger förut –
slagit ned hårt på de protesterande.
Rapporter från oppositionsgrupper, fack och internationella icke-statliga
organisationer gör gällande att regimen skjuter skarpt, griper och brukar
övervåld mot obeväpnade demonstranter. Uppgifterna mellan icke-statliga
och statliga källor kring antalet offer protesterna har skördat går isär.
Regeringens talespersoner gör dock gällande att nästan tusen personer
gripits, och det är sedan tidigare känt att det förekommer allvarlig
illabehandling och tortyr av fångar i sudanesiska fängelser.
Journalister och oppositionella, samt vissa yrkesgrupper som läkare och
universitetspersonal, tycks särskilt ha varit föremål för regimens godtyckliga
gripanden. Det är dock svårt att säga huruvida dessa gruppers utsatthet är
större än andra demonstranter som gripits.
Fackkoalitionen Sudanese Professionals Association har av allt att döma
tagit en ledarroll i arrangemanget av demonstrationer, men huruvida hela
proteströrelsen kan sägas ledas av sammanslutningen är i nuläget svårt att
uttala sig om. Likaså är det svårt att säga något om huruvida protesterna
påverkar den tämligen stabila utveckling som den senaste tiden rått i landets
39

US Embassy in Khartoum, Statement by the Troika on the Response to Continuing
Protests in Sudan, 2019-01-08, https://sd.usembassy.gov/statement-by-the-troika-on-theresponse-to-continuing-protests-in-sudan/ (hämtat 2019-01-09)
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konfliktdrabbade områden, och hur aktiva de olika rebellgrupperna i
opposition är i protesterna. När protesterna går in i sin fjärde vecka står det
dock klart att al-Bashirs regering är pressade av det breda folkliga missnöjet
och de stora folksamlingarna som uttrycker detta.
På grund av det svåra informationsläget i landet är det svårt att överblicka
storleken på demonstrationerna. Av bilder och videor som sprids i sociala
medier under hashtaggar som #SudanUprising, #SudanRevolts och
#”( مدن_السودان_تنتفضSudans städer reser sig”) syns tusentals personer som
deltar i protesterna. Videor och bilder delas också på både uniforms- och
civilklädda personer som brukar våld mot demonstranter.
En full kapitulering från makten av NCP är inte trolig enligt bedömare42,
och de eventuella alternativ som skulle ta över i ett maktvakuum är otydliga.
Ett möjligen mer tänkbart scenario, vilken antytts av al-Bashir själv och
andra talespersoner för den sudanesiska regimen, är att ännu hårdare tag tas
mot de protesterande från landets mångfasetterade säkerhetsapparat för att
kväsa protesterna.
Lifos fortsätter att bevaka situationen och utvecklingen i landet.

The Guardian, Dozens Have Been Killed By the Regime. But Sudan’s Protesters March
On, 2018-12-30, https://www.theguardian.com/world/2018/dec/30/dozens-have-died-butsudan-protesters-march-on (hämtat 2019-01-08)
42
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