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Rättsavdelningen

2019-09-24

SR 26/2019

Rättslig kommentar
angående
situationen i Sudan

Bakgrund

Mot bakgrund av den osäkerhet som då präglade situationen i Sudan
beslutade Migrationsverket i rättslig kommentar den 12 april 2019,
SR 12/2019, dels att avvisnings- och utvisningsbeslut till Sudan inte
skulle fattas, dels att verkställigheter till Sudan inte skulle ske.
Lifos har därefter uppdaterat sin lägesanalys gällande den aktuella
händelseutvecklingen i Sudan
Det finns nu anledning att överväga om besluten i SR 12/2019
fortfarande ska bestå.
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När det gäller det nuvarande säkerhetsläget i Sudan kan följande noteras. Efter
en mycket ihärdig proteströrelse, en militärkupp som avsatt president al-Bashir
och en turbulent sommar präglad av spänningarna mellan Forces for Freedom
and Change (FFC) och det militära övergångsrådet TMC har maktkampen i
Sudan åtminstone tillfälligt ersatts av en framåtblickande anda genom det
maktdelningsavtal som nu slutits. Ett suveränt råd och en övergångsregering
har svurits in, och stridsyxan har därmed grävts ned och ersatts av målmedvetna
uttalanden om vägen framåt. De många sammandrabbningarna mellan civila
och säkerhetsstyrkor efter militärkuppen ökade spänningarna mellan militär och
proteströrelse, men efter avtalssigneringen den 17 augusti har dessa åtminstone
tillfälligt dämpats. Även om man nått en politisk lösning kvarstår de långvariga
konflikterna i landet, en mycket ansträngd ekonomi och en misstro mot
militären från en mer splittrad proteströrelse. Vägen framåt kommer därför
sannolikt att vara mycket turbulent.
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Rättslig bedömning

Mot bakgrund av att den politiska situationen i Sudan har stabiliserats och
att den osäkerhet som tidigare förelåg beträffande händelseutvecklingen i
Sudan inte längre föreligger i så hög utsträckning, saknas numera anledning
att generellt inte fatta avvisnings- och utvisningsbeslut till Sudan eller att
generellt inte genomföra verkställigheter dit.
Avvisnings- och utvisningsbeslut kan därför fattas om det som som
åberopas i de enskilda ärendena leder till bedömningen att tillräckliga skäl
för uppehållstillstånd saknas.
Verkställigheter till Sudan kan ske om verkställighetshinder i de enskilda
ärendena saknas.
Migrationsverket bevakar noggrant händelseutvecklingen i landet.
Vad som sägs i SR 62/2016 om situationen i Darfur och de rättsliga
konsekvenserna av den, ska alltjämt beaktas.
Kommentaren ersätter tidigare meddelat SR 12/2019 som härmed upphävs.
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