LANDINFORMATION

Sudan
Fråga–svar om medborgarskapslagen

Har barn rätt att förvärva medborgarskap
om modern är sudanesisk medborgare?1
Sudans civilstatuslag som reglerar familjerätten (The Muslim Personal Status Law
of 1991)2 har sin grund i sharialagen. Landets strikta tolkning av sharia har i flera
hänseenden begränsat kvinnors rättigheter. Lagstiftningen föreskriver bl.a. förmyndarskap till flickor och kvinnor, vilket t.ex. ger förmyndaren rätten att besluta om
val av make utan kvinnans medgivande. Förmyndaren har likaså rätt att annullera
äktenskapskontraktet. Tvångsäktenskap, månggifte och barnäktenskap är tillåtet
enligt lag.3
Trots att kvinnor rättigheter begränsas i familjerätten antogs år 2005 en lagändring
i medborgarskapslagen (från 1994) som ger sudanesiska kvinnor rätten att överföra
sitt medborgarskap till sina barn.4 I den konstitutionella deklaration som antogs
2019 framgår också att personer födda av en sudanesisk mor eller far utan åtskillnad har rätt till sudanesiskt medborgarskap. Även om kvinnor har rätt att överföra
medborgaskapet behöver de ändå ansöka om det i ett särskilt förfarande. Detta till
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skillnad från barn till sudanesiska män som automatiskt förvärvar medborgarskapet
vid födelsen.5
Det råder dock oklarheter kring ansökningsförfarandet, uppger kvinnonätverket
Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) i sin rapport om sudanesiska kvinnors strävan om likvärdig rätt att överföra medborgarskap. Rapporten
påtalar att landets strikta religiösa lagar och auktoritära hållning bidrar till att inskränka kvinnors möjlighet att på samma villkor som männen överföra sitt medborgarskap till sina barn. Kvinnor som saknar id-handlingar eller är socialt marginaliserade har svårt att ansöka om medborgarskap för sina barn, menar samma rapport.6 UNHCR rapporterar vidare att delningen av landet och bildandet av staten
Sydsudan 2011 resulterade i långdragna administrativa processer och rättsprocesser
när sudanesiska kvinnor ansökte om överföring av sitt medborgarskap till sina
barn.7
Migrationsanalys har inte hittat detaljerad information om själva proceduren kring
ansökan om medborgarskap.
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MIGRATIONSVERKETS FUNKTION FÖR
LAND- OCH OMVÄRLDSANALYS
Den 1 maj 2019 inrättade Migrationsverket en ny funktion för land- och
omvärldsanalys. Funktionen benämns Migrationsanalys och finns inom
Migrationsverkets Nationella operativa avdelning.

