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Rapid Support Forces
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SAF

Sudan Armed Forces

SLA/M-AW

Sudan Liberation Army/Movement-Abdul Wahid

SLA/M-MM

Sudan Liberation Army/Movement-Minni Minawi

SLA/M-TC

Sudan Liberation Army/Movement-Transitional Council

SPA

Sudanese Professional Association

SPLA/M

Sudan People's Liberation Army/Movement

SRF

Sudan Revolutionary Front
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Sudan News Agency

TMC

Transitional Military Council

UNAMID

United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNITAMS

United Nations Integrated Transition Assistance Mission In Sudan
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

UNSC

United Nations Security Council

USDOS

United States Department of State

WHO

World Health Organization
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Inleiding
Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update
van de gelijknamige COI Focus van 28 januari 2021. De Focus richt zich in het bijzonder op de periode
van 1 januari tot 31 december 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 28 januari 2022.
De analyse bestaat uit acht delen en begint met een korte geschiedenis van het conflict, gevolgd door
een beschrijving van de huidige politieke situatie in Soedan en de huidige toestand van het conflict in
Darfoer. De hoofdrolspelers in het gewapende treffen in Darfoer worden in het derde hoofdstuk
voorgesteld. Enerzijds gaat het om de Soedanese strijdkrachten (Sudanese Armed Forces, SAF) en de
daaraan gelieerde milities, anderzijds om het Sudan Liberation Army/Movement van Abdul Wahid
Mohamed al-Nur (SLA-AW)1 en diverse etnische en gemeenschapsmilities. Het vierde en vijfde
hoofdstuk bekijken achtereenvolgens de aard van het geweld en de doelwitten van het geweld. De
geografische verdeling van het geweld wordt in een zesde hoofdstuk toegelicht. Het zevende hoofdstuk
handelt over de vluchtelingen in de regio en over de intern ontheemden (internally displaced persons,
IDP’s) in de vijf deelstaten van Darfoer, alsook over de vluchtelingen uit Darfoer in de buurlanden. De
impact van het geweld op het dagelijks leven komt tot slot aan bod in het achtste hoofdstuk.
Cedoca raadpleegde Soedanese lokale media zoals Sudan News Agency (SUNA) en media uit de
diaspora zoals Sudan Tribune of Radio Dabanga. Het conflict in Darfoer wordt ook belicht door,
enerzijds, Soedanese ngo’s zoals African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS) en, anderzijds,
internationale organisaties zoals Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) of
International Crisis Group (ICG). Verder bevatten rapporten van gouvernementele en
intergouvernementele bronnen, zoals het United States Department of State (USDOS), de United
Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) en verschillende agentschappen van de
VN waardevolle informatie. Daarnaast consulteerde Cedoca ook de rapportering van andere Europese
lidstaten, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Verder zocht Cedoca informatie in de online
beschikbare mediakanalen.
Deze COI Focus maakt gebruik van cijfergegevens over veiligheidsincidenten uit de databank van het
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een Amerikaanse non-profitorganisatie die
informatie over conflicten verzamelt, analyseert en in kaart brengt. Ervaren onderzoekers verzamelen
de data bij een brede waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen en organisaties.
Voor Soedan zijn dat onder meer UNAMID, de VN-Veiligheidsraad, United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS),
Radio Dabanga, Al Rakoba, Sudan Tribune en het Darfur Relief and Documentation Centre. De
databank is publiek beschikbaar op de website van ACLED en wordt voortdurend aangevuld en
bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (al dan niet over een reeds ingevoerd incident) aan het licht
komt.2 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 17 januari
2022. De inventaris van ACLED geeft het type van geweld, de actoren van geweld, een beschrijving
van de incidenten, de locatie en het aantal dodelijke slachtoffers weer. 3 ACLED wijst erop dat de
verzamelde gegevens in zekere mate de prioriteiten van de verslaggeving door media en organisaties
weerspiegelen en dat een onderschatting van het geweld zodoende mogelijk is.4

Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van het Sudan Liberation
Army/Movement en gebruikt doorlopend de afkorting SLA.
2
ACLED, 10/04/2019, url
3
ACLED, 10/04/2019, url
4
ACLED, 10/04/2019, url
1
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In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.5 Gelet op de methodologie, codering en invoering van gegevens kunnen
de cijfers van ACLED volgens Cedoca slechts beschouwd worden als een schatting en indicatie van de
tendensen met betrekking tot geweld in een bepaalde periode.
Cedoca volgt de veiligheidsomstandigheden in Soedan voortdurend op. Als er zich fundamentele
wijzigingen of ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan
zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken.

5

ACLED, 10/04/2019, url
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1. Korte geschiedenis
1.1. Geschiedenis van het conflict
In 1989 grijpt generaal Omar al-Bashir de macht in Soedan door middel van een militaire coup met
als regerende partij het Nationaal Islamitisch Front (NIF). Het NIF, dat eind jaren ‘90 wordt omgedoopt
tot het Nationaal Congres (NCP), voedt de reeds bestaande interne spanningen in Darfoer. De
conflicten tussen de Afrikaanse landbouwers en de Arabische bevolkingsgroepen nemen toe.6
In 2003 revolteren twee rebellengroepen, de Justice and Equality Movement (JEM) en het Sudan
Liberation Army/Movement (SLA/M), tegen de centrale regering in Khartoem.7 De meeste rebellen
worden gerekruteerd bij de lokale niet-Arabische gemeenschappen met name de Fur, Zaghawa en
Masalit.8 Ze komen in opstand tegen de marginalisering van de regio en het falen van de centrale
regering om de sedentaire bevolking te beschermen tegen de aanvallen van de nomaden. De
Soedanese regering beantwoordt de revolte met het inzetten van Arabische milities gekend onder de
naam Janjaweed. Soedanese troepen en Janjaweed vallen honderden dorpen aan in de regio. Meer
dan 400 dorpen worden vernield en miljoenen burgers zien zich genoodzaakt te vluchten voor het
geweld. Het conflict in Darfoer heeft al meer dan 400.000 levens gekost en meer dan 2.500.000
mensen zijn ontheemd.9
In 2006 ondertekenen Khartoem en een SLA-fractie onder leiding van Minni Arkou Minnawi (SLA-MM)
het Darfoer-Vredesakkoord. De JEM en de SLA-fractie van Abdelwahid Muhamed al-Nur (SLA-AW)
weigeren deze overeenkomst te ondertekenen. Onvrede over het akkoord creëert een nieuwe
gewelddadige dynamiek in het conflict. Wat voorheen voornamelijk een gewapende strijd was tussen
de regeringstroepen en de rebellen, breidt zich nu uit naar een strijd tussen de verschillende
rebellengroepen onderling.10 Ook de misnoegde Arabische milities bevechten elkaar en keren zich
soms tegen de regeringstroepen.11 Het interetnisch geweld in de regio Darfoer zorgt voor een verdere
achteruitgang van de veiligheidssituatie.12
De koepelorganisatie Liberation and Justice Movement (LJM), die een aantal kleinere
rebellenorganisaties groepeert, tekent in 2011 samen met de Soedanese regering het Doha Document
for Peace in Darfur (DDPD) dat later in de grondwet wordt opgenomen. 13 De overeenkomst wordt
nauwelijks geïmplementeerd.14 De LJM valt snel na de ondertekening van het DDPD uiteen in
verscheidene fracties.15 De andere, grote rebellengroepen verwerpen het DDPD en creëren in

Het conflict in Darfoer kan teruggevoerd worden tot de jaren 1950 en 1960, toen Darfoeri’s de marginalisatie
van de regio door de regering in Khartoem begonnen aan te klagen. Spanningen in Darfoer namen toe door
droogte en de daaropvolgende honger in de jaren ‘80. Mede door de droogte vonden steeds meer conflicten over
landrechten en toegang tot water tussen lokale boerengemeenschappen en nomaden plaats. Bovendien trok het
opkomende Arabische suprematiedenken bij nomadische groepen een scherpe etnische grens tussen Arabische
en Afrikaanse groepen. Heidelberg Institute for International Conflict Research, 01/2019, p. 94, url ; UHRC, s.d.,
url
7
UHRC, s.d., url
8
ICG, 22/04/2015, url
9
UHRC, s.d., url
10
UHRC, s.d., url
11
Small Arms Survey (Flint J.), 10/2010, url; ICG, 22/04/2015, url
12
Small Arms Survey, 09/2014, url
13
UNAMID, s.d., url
14
ICG, 22/04/2015, url
15
Nederland - Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20/06/2017, p. 16, url; Sudan Tribune, s.d., url
6
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november 2011 het Sudan Revolutionary Front (SRF), een losse coalitie die op dat moment bestaat
uit het SLA-MM, het SLA-AW en de JEM-Jibril16 uit Darfoer, samen met de Sudan People’s Liberation
–Army/Movement-North (SPLA/M-N) uit Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl en een deel van de politieke
oppositie.17
Vanaf 2014 neemt het geweld in Darfoer, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl toe door het Decisive Summeroffensief. De Rapid Support Forces (RSF), die sinds 2014 het gros van de militaire operaties aan
regeringszijde in Darfoer uitvoeren, leiden deze offensieven.18 Hoewel deze gericht zijn tegen de
rebellen, bericht HRW dat de RSF herhaaldelijk dorpen aanvallen, huizen platbranden, plunderen en
dorpelingen slaan, verkrachten en executeren. De RSF kunnen hierbij rekenen op steun van het
Soedanese leger en andere regeringsgezinde milities.19 Eind 2014 controleren de Soedanese
strijdkrachten, gesteund door de RSF en milities, grote delen van het grondgebied in Darfoer. 20
Vanaf midden 2016 nemen de gewapende confrontaties tussen de regeringstroepen en de rebellen af.
Het conflict beperkt zich geografisch tot het gebied rond Jebel Marra, een bergketen die zich uitstrekt
over de drie staten Centraal-, Noord- en Zuid-Darfoer in het centrum van de regio, waar het SLA-AW
aanwezig is.21 De veiligheidssituatie in Darfoer blijft evenwel onstabiel omdat er naast het leger, de
paramilitaire groepen en de rebellengroepen ook gewapende milities, criminelen en bendes aanwezig
zijn.22 In een klimaat van algemene straffeloosheid houden ze zich bezig met het uitbaten van illegale
controleposten, ontvoeringen, aanranding, plunderingen, mensensmokkel, carjacking en gevechten
om controle over de goudmijnen in het Jebel Marra-gebergte.23 Daarnaast raken Arabische stammen
onderling slaags in conflicten over grondbezit, toegang tot grondstoffen en vee.24
In 2018 hervatten de schermutselingen tussen het SLA-AW en de veiligheidstroepen in verschillende
gebieden van Jebel Marra. Diverse bronnen melden dat dorpen in de Jebel Marra-bergketen in Darfoer
het doelwit zijn van aanvallen tijdens deze gevechten, met verschillende burgerdoden en duizenden
nieuw ontheemde burgers als gevolg.25 AI komt in juni 2019 met nieuw bewijsmateriaal dat aantoont
dat regeringstroepen en regeringsgezinde milities oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen
begaan in Darfoer. AI stelt dat ten minste 45 dorpen vernield worden in Jebel Marra tussen juli 2018
en februari 2019.26
Doorheen 2019 neemt het aantal gewapende confrontaties tussen de Soedanese strijdkrachten en het
SLA-AW verder toe. De aanvallen van het omsingelde SLA-AW blijven kleinschalig en vinden vooral

Nadat Khalil Ibrahim, leider van de JEM, omkomt bij een luchtaanval in december 2011, wordt zijn broer Jibril
Ibrahim tot opvolger verkozen in januari 2012. Dit wakkert de spanningen binnen het JEM aan. Commandant
Bakheit Abdallah Abdel Karim Dabajo richt een splintergroepering op in september 2012 onder de leiding van
Mohamed Bashar. In september 2012, verklaart Dabajo dat hij wil meewerken aan de vredesgesprekken. Het
JEM-Bashar ondertekent het DDPD in april 2013. De rest van het JEM is vanaf dan gekend als JEM-Jibril. HSBA,
08/2013, url
17
HSBA, 08/10/2012, url; HSBA, 04/06/2014, url; Nederland - Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20/06/2017,
p. 25, url; ICG, 22/04/2015, url
18
ICG, 22/04/2015, url
19
HRW, 09/09/2015, url
20
UNSC, 09/01/2017, url; UNSC, 06/03/2017, url
21
UNSC, 09/01/2017, url; UNSC, 22/02/2018, url; UNSC, 14/01/2019, url
22
Nederland - Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20/06/2017, url
23
Nederland - Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20/06/2017, url
24
Nederland - Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20/06/2017, url; ISS, 24/04/2017, url; UK Home Office,
08/2017, url
25
ACJPS, 18/04/2018, url; HRW (Henry J.), 10/05/2018, url
26
AI, 11/06/2019, url
16
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plaats in Centraal-Darfoer.27 Ondertussen woedt in Centraal-Darfoer een strijd tussen de twee SLAAW-facties van commandanten Salih Borsa en Mubarak Aldouk.28
Op 11 april 2019 maakt het leger met een staatsgreep een einde aan het bijna dertig jaar durende
regime van president al-Bashir. Een Transitional Military Council (TMC) onder leiding van generaal
Abdul Fattah al-Burhan neemt het bestuur van het land op zich.29 Op 17 augustus 2019 ondertekenen
de TMC en de Forces for Freedom and Change (FFC)30, de drijvende kracht achter de maandenlange
protesten die startten in december 2018, een grondwettelijke verklaring31 die de weg uitstippelt naar
een burgerlijk bestuur.32 De nieuw opgerichte soevereine overgangsraad onder leiding van Burhan
vervult de rol van staatshoofd in de drie jaar durende overgangsperiode.33 Abdalla Hamdok wordt tot
premier benoemd.34
De VN-Veiligheidsraad geeft in mei 2019 aan dat de impact van de nationale politieke ontwikkelingen
op de situatie in Darfoer beperkt is. Het verwijderen van overheidspersoneel en het versluizen van
veiligheidstroepen van Darfoer naar Khartoem creëert een hiaat in de administratie en in de
veiligheidsvoorzieningen in de regio.35 Deels omwille van de verschuiving van de aandacht van de
autoriteiten naar Khartoem en deels door het gebrek aan goed functionerende lokale instellingen
neemt de criminaliteit in Darfoer toe, in het bijzonder in de IDP-kampen.36
IPI stelt dat intercommunale conflicten talrijker en intenser zijn sinds de val van al-Bashir.37 Tijdens
het landbouwseizoen van 2019 is sprake van een toename van het aantal conflicten over landgebruik
tussen landbouwers en herders.38 Waar spanningen tussen nomaden en boerengemeenschappen
gewoonlijk toenemen tijdens het landbouwseizoen van mei tot november, lijkt de escalatie van geweld
tussen gemeenschappen in 2020 verband te houden met het lopende nationale transitieproces, schrijft
de speciale VN-rapporteur in november 2020. Boerengemeenschappen en IDP’s in Darfoer eisen
basisdiensten, de ontwapening van milities en bescherming alsook de verwijdering van herders van
hun land. Onder meer in Nertiti, Fata Borno, Kutum en Kabkabiyah organiseren burgers vreedzame
protesten om hun eisen kenbaar te maken. Een deel van de protesten worden het doelwit van
gewapende milities.39
Volgens UNOCHA zijn de incidenten van geweld tussen gemeenschappen in Darfoer verdubbeld in de
tweede helft van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019.40 Leden van veiligheidsdiensten

UNSC, 10/04/2019, url
UNSC, 15/10/2019, p. 3, url
29
Radio Dabanga, 13/04/2019, url; Sudan Tribune, 30/05/2019, url
30
Op 1 januari 2019 ondertekenen 22 burgergroepen en oppositiepartijen, onder leiding van de Sudanese
Professionals Association, de Declaration for Freedom and Change. In de verklaring vragen de partijen al-Bashir
om af te treden. De partijen willen een vierjarige overgangsregering waarna verkiezingen zouden volgen. In de
maanden die volgen ondertekenen ook andere (gewapende) oppositiegroepen en vakbonden de verklaring.
31
Sudan Reeves, 06/08/2019, url
32
NYT (Rashwan N.), 04/08/2019, url; NYT (Walsh D.), 17/08/2019, url
33
Al Jazeera, 21/08/2019, url
34
Reuters, 15/08/2019, url; Sudan Tribune, 16/08/2019, url; Al Jazeera, 21/08/2019, url
35
IPI, 12/2019, p. 20, url
36
USDOS, 03/2019, url; UNSC, 30/05/2019, p. 2, url; IPI, 12/2019, p. 20, url
37
De conflicten vinden veelal plaats tussen (gewapende) rondtrekkende herders en landbouwers en komen
traditioneel vaker voor tijdens het landbouwseizoen van juli tot oktober. Herders laten hun vee grazen op de
landbouwgronden alvorens de gewassen geoogst zijn, wat meestal gebeurt in november tot januari, met
vernielingen van de oogst tot gevolg. UNSC, 12/10/2018, url; IPI, 12/2019, p. 20, url; UNSC, 13/11/2020, p. 4,
url
38
UNSC, 15/10/2019, p. 4, url
39
Al Jazeera, 09/08/2020, url; UNSC, 13/11/2020, p. 5, url
40
UNOCHA, 17/01/2021, url
27
28
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of van milities gelinkt aan het regime van voormalig president al-Bashir zijn soms betrokken bij
conflicten tussen gemeenschappen. De etnische verankering van milities en paramilitaire groepen
kunnen interpersoonlijke conflicten doen uitgroeien tot gewelddadige confrontaties tussen
verschillende etnische groepen verbonden aan die milities en gewapende groepen.41
Volgens de VN-Veiligheidsraad daalt het aantal confrontaties tussen regeringsgroepen en het SLA-AW
in de laatste maanden van 2019 na de start van de vredesgesprekken tussen de autoriteiten en de
rebellenbewegingen. Het merendeel van de gewapende confrontaties in 2019 en 2020 betreft
gevechten tussen verschillende facties van het SLA-AW.42 Vanaf mei 2020 escaleert de strijd tussen
facties van het SLA-AW en veiligheidstroepen opnieuw.43
ACLED schrijft eind augustus 2020 dat het geweld in Soedan en Darfoer zich in toenemende mate
concentreert in stedelijke gebieden en IDP-kampen nabij stedelijke centra. Gevechten tussen
veiligheidsdiensten en rebellengroepen hebben plaats gemaakt voor etnische confrontaties nabij
steden en aanvallen op IDP’s en landbouwers door milities. Het geweld betreft voornamelijk
confrontaties tussen niet-Arabische milities enerzijds en irreguliere milities en paramilitaire troepen
anderzijds, met een dalende rol voor rebellengroepen. ACLED wijst op de etnische dimensie. Een
stijgend aantal incidenten wordt geïnitieerd door leden van perifere groepen zoals de Masalit. Die
acties leiden tot buitenproportionele vergeldingsacties van dominante groepen, die bijzonder ernstig
worden als veiligheidstroepen zoals het leger of de RSF betrokken raken, zoals het geval was in El
Geinena in juli 2020.44

1.2. Vredesonderhandelingen
De verschillende initiatieven voor vredesonderhandelingen die tijdens het regime van voormalig
president Omar al-Bashir tot stand kwamen tussen de rebellengroepen in Darfoer en de regering in
Khartoem leveren weinig tot niets op. Aanvankelijk weigeren de rebellen in Darfoer in de weken na de
coup van 11 april 2019 te onderhandelen met de militairen.45 Na het tekenen van het grondwettelijk
akkoord op 17 augustus 2019 door de FFC en de TMC en de vorming van een interim-regering, maken
vier gewapende groepen uit Darfoer en de Two Areas eind augustus 2019 werk van een gezamenlijke
onderhandelingspositie om in de nabije toekomst gesprekken aan te gaan met de overgangsregering.46
Het SLA-AW ligt dwars en weigert vredesgesprekken zolang de situatie op het terrein niet verbetert.47
De gesprekken tussen de interim-regering en de gewapende groepen starten in september 2019 onder
bemiddeling van de Zuid-Soedanese president Salva Kirr. De Juba-verklaring van 11 september 2019
die hieruit voortkomt, vormt het kader voor verdere gesprekken en wordt getekend door de
Soevereine Raad, het SRF, de SPLA/M-N El Hilu, het Beja Congress48 en de Sudan Liberation Forces
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Alliance van Tahir Hajar49.50 Op 16 oktober 2019 vaardigt het hoofd van de Soevereine Raad, Abdel
Fattah al-Burhan, een staakt-het-vuren uit in het hele land.51 De onderhandelingen binnen het Jubaproces vinden voor de verschillende regio’s afzonderlijk plaats.52 De deadline voor deze gesprekken
wordt meermaals uitgesteld.
Het uiteindelijke akkoord, ondertekend op 3 oktober 2020 in Juba, omvat acht protocollen voor de vijf
tracks (Darfoer, Two Areas, centraal Soedan, oostelijk Soedan53 en noordelijk Soedan) en behandelt
kwesties die verband houden met machtsverdeling, overgangsjustitie, de integratie van rebellen in
het leger, de terugkeer van ontheemden en grondbezit.54 De overgangsperiode wordt vastgelegd op
39 maanden vanaf de ondertekening van het vredesakkoord. De rebellengroepen krijgen drie zetels
toegewezen in de Soevereine Raad en 25 % van de zetels in het overgangsparlement en in de Raad
van Ministers.55
Het SLA-AW weigert deel te nemen aan de vredesbesprekingen. In 2020 stelt Abdul Wahid een eigen
vredesinitiatief voor aan de Darfur Displaced and Refugees General Coordination in de vorm van een
interne dialoog.56 Abdul Wahid mobiliseert ook verzet tegen het vredesakkoord van Juba in sommige
IDP-kampen. Begin september 2020 vinden verschillende demonstraties plaats in IDP-kampen in
Centraal- en Zuid-Darfoer tegen de Juba-overeenkomst.57
De veiligheidsprotocollen voor Darfoer omvatten een permanent staakt-het-vuren en de creatie van
een 12.000 man sterke veiligheidsmacht58 bestaande uit troepen van de regering en de
ondertekenende gewapende groepen. De veiligheidsmacht wordt belast met wetshandhaving in
Darfoer na het vertrek van UNAMID.59 Andere belangrijke voorzieningen zijn onder meer het herstel
van de regionale status van Darfoer, de evenredige toewijzing van posten op de verschillende
beleidsniveaus, opname van vrouwen op alle niveaus van de besluitvorming, de lancering van een
ontwikkelingsfonds voor de regio, de oprichting van een landcommissie in Darfoer, de oprichting van
een speciale rechtbank voor misdaden begaan in Darfoer en de benoeming van een onafhankelijke
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aanklager, de vrijwillige terugkeer van intern ontheemden en vluchtelingen met garanties voor
veiligheid, teruggave van land, compensatie en basisdiensten.60
Gezien de beperkte rol van de ondertekenende rebellengroepen bij gewelddadige incidenten in Darfoer
in de laatste jaren, en het feit dat het SLA-AW en het SPLA/M-N El Hilu – twee rebellengroepen die in
tegenstelling tot de ondertekenende groepen wel effectieve controle hebben over stukken van het
grondgebied - niet getekend hebben, voorspelt ACLED reeds eind augustus 2020 dat het
vredesakkoord niet zal leiden tot een daling van geweld in Darfoer.61

2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Algemene politieke situatie in Soedan
Op 25 oktober 2021 vindt een militaire machtsovername plaats onder leiding van generaal Abdul
Fattah al-Burhan in Soedan. Hamdok en andere vooraanstaande politici worden gearresteerd. De
volgende dagen en weken vinden demonstraties plaats en worden acties van burgerlijke
ongehoorzaamheid opgezet in het gehele land. De veiligheidsdiensten reageren met geweld en
traangas en schieten in sommige gevallen met echte kogels op de betogers.62 Arrestaties van politieke
en mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, leden van lokale resistance committees
(verzetscomités) en demonstranten vinden plaats in Khartoem en andere steden over het hele land,
ook in de perifere gebieden Darfoer en de Two Areas (Blauwe Nijl en Zuid Kordofan).63
Een maand later, op 21 november 2021, bereiken premier Hamdok en Burhan een akkoord, na weken
van binnenlandse en internationale inspanningen. Het akkoord herstelt Hamdok in zijn functie van
premier en bevestigt het grondwettelijk document van 2019 als basis voor de overgangsperiode. De
vrijlating van politieke gevangenen, een onderzoek naar recente incidenten tijdens protesten waarbij
doden en gewonden gevallen zijn en de vorming van een technocratische regering zijn in de
overeenkomst vastgelegd.64 De overeenkomst stuit op tegenstand van politieke partijen en
verenigingen binnen de FFC, verzetscomités, maatschappelijke organisaties en vrouwengroepen die
de deal afdoen als verraad.65
Op 2 januari 2022 treedt Hamdok af als premier te midden van een politieke impasse. Hij verklaart er
niet in geslaagd te zijn een compromis te vinden tussen de heersende generaals en de
prodemocratische groepen. De protestbeweging dringt aan op een volledige burgerregering om de
overgang te leiden, een eis die wordt afgewezen door de generaals die zeggen dat de macht alleen
aan een gekozen regering zal worden overgedragen.66
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Op 24 januari 2022 staat het totale aantal demonstranten dat is gedood sinds de staatsgreep van 25
oktober 2021 op 76. Volgens een onafhankelijke groep van dokters zijn meer dan 2.000 mensen
gewond geraakt tijdens protesten tegen de staatsgreep van 25 oktober 2021. 67
Bij het afsluiten van deze Focus houdt de United Nations Integrated Transition Assistance Mission In
Sudan (UNITAMS) consultaties met een zo breed mogelijk scala aan belanghebbenden in een poging
de politieke dialoog tussen alle betrokken op gang te trekken.68

2.2. Conflictsituatie in Darfoer
Het mandaat van UNAMID loopt af op 31 december 2020. De volledige terugtrekking van alle UNAMIDtroepen is eind juni 2021 een feit.69 UNAMID was 13 jaar aanwezig in Darfoer en fungeerde volgens
BBC als een afschrikmiddel. De terugtrekking eind 2020 leidt dan ook tot een golf van geweld in de
regio.70 In een brief van 21 mei 2020 aan de VN-Veiligheidsraad licht de Soedanese overgangsregering
nochtans een nationaal plan toe om burgers in Darfoer te beschermen na het vertrek van de VNmissie.71 In overeenstemming met de constitutionele verklaring en het vredesakkoord van Juba van
oktober 2020 zou een troepenmacht, bestaande uit soldaten van het SAF en de ondertekenende
rebellengroepen uit Darfoer, worden ingezet in Darfoer.72 De Soedanese troepen die UNAMID moeten
vervangen zijn bij het vertrek van de missie nog niet gevormd.73
De VN blijft aanwezig in Soedan, onder de vorm van de nieuwe politieke missie UNITAMS.74 UNITAMS
heeft tot doel de overgangsautoriteiten bij te staan in de uitvoering van de constitutionele verklaring
en het vredesakkoord, maar heeft geen mandaat om fysieke bescherming te bieden aan burgers. 75
The New Humanitarian (TNH) stelt dat de overgangsregering zich niet aan de belofte gehouden heeft
om de burgers in Darfoer te beschermen. TNH wijst op de escalatie van geweld in Darfoer doorheen
2021, de late en soms afwezige reactie van de veiligheidsdiensten en de gebrekkige opstart van de
beloofde troepenmacht. Wanneer in januari 2021 dodelijke gevechten ontstaan in de stad El Geneina
in West-Darfoer komen Soedanese soldaten, in hun eerste test sinds het vertrek van UNAMID, niet
tussenbeide. IDP’s van het kamp Kereneik vertellen daarentegen dat de RSF actief deelnam aan de
aanvallen op het IDP-kamp. Bij het geweld komen meer dan 150 mensen om.76 Ongeveer gelijktijdig
kosten gevechten in Zuid-Darfoer 50 mensen het leven. Een uitbarsting van gewelddadig protest en
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brandstichtingen begin februari 2021 leidt tot de instelling van een avondklok in verschillende staten
van Darfoer, waaronder Noord- en Centraal-Darfoer.77
In de loop van 2021 vinden verschillende grootschalige geweldsincidenten plaats tussen
gemeenschappen in Kereneik, El-Geneina en Jebel Moon (West-Darfoer), Gereida (Zuid-Darfoer),
Azum (Centraal-Darfoer) en El Fasher (Noord-Darfoer).78 Tegengestelde opvattingen over de transitie
die nodig is in Soedan spelen daarbij een rol, betoogt TNH. Gesterkt door de transitie intensiveren
leiders van niet-Arabische gemeenschappen hun eisen om compensatie, gerechtigheid en de
teruggave van land dat tijdens het conflict door milities van hen is afgenomen. Arabische
gemeenschappen, waarvan sommigen effectief land bezetten, voelen zich daardoor bedreigd. De
verwijdering uit machtsposities van lokale elites die deel uitmaakten van de voormalige regerende
partij van al-Bashir verhit de gemoederen. Sommige lokale Arabische gemeenschappen voelen dat het
machtsevenwicht verschuift in hun nadeel. Ze voelen zich buitenspel gezet door de prodemocratische
instellingen en de verzetscomités. Personen gelinkt aan het oude veiligheidsapparaat en de voormalige
regerende partij exploiteren deze spanningen tussen gemeenschappen.79
Het geweld is in sommige delen van Darfoer toegenomen in aanloop van en vooral na de coup van 25
oktober 2021.80 De gouverneur van Noord-Darfoer roept op 19 oktober 2021 de noodtoestand uit
omwille van het geweld tussen gemeenschappen in Tawila en Dar El Salam.81 In november en
december 2021 vallen militante Arabische stamleden dorpen en kampen aan in Jebel Moon, Kereinik
en Sirba in West-Darfoer. Minstens 200 mensen komen om, tientallen dorpen worden in de as gelegd
en duizenden vluchten naar andere delen van Darfoer of naar het naburige Tsjaad.82
Ondanks een staakt-het-vuren met de regering, gaat het geweld in de bergen van Jebel Marra in 2021
door. Gevechten tussen het SLA-AW en veiligheidstroepen en milities in januari, februari en september
2021 eisen burgerdoden en veroorzaken ontheemding.83 Daarnaast vinden gevechten plaats tussen
rivaliserende facties van het SLA-AW onderling, eveneens met dodelijke slachtoffers en vluchtelingen
tot gevolg. TNH schrijft dat er dagelijks aanvallen op burgers zijn. Het wantrouwen in de
overgangsregering heeft geleid tot een bunkermentaliteit bij de rebellen. Zo zouden aanvallen in de
buurt van Jebel Marra volgens SLA-AW-commandanten het werk zijn van milities van de
overgangsregering.84 Bij de meeste incidenten zijn aan regeringszijde voormalige commandanten van
het SLA-AW betrokken die veiligheidsovereenkomsten met de regering ondertekenden en zich
vervolgens bij de veiligheidstroepen voegden, schrijft het panel van VN-experten.85
De VN-Veiligheidsraad wijst ook op het hoge criminaliteitsniveau in regio.86 Wapens zijn wijdverspreid
onder milities en burgers en poreuze grenzen faciliteren de illegale wapenstroom in de regio.87
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Eind 2021 omschrijft Volker Perthes, de chef van UNITAMS, de veiligheidssituatie buiten Khartoem als
fragiel. Hij geeft midden december 2021 aan zich grote zorgen over de heropflakkering van conflicten
tussen gemeenschappen en gewapend banditisme in de regio’s Darfoer, Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan.
De VN ontvangen berichten over een significante toename van het aantal incidenten waarbij burgers
omkomen, eigendommen vernield worden en mensen ontheemd raken, alsook van seksueel geweld
tegen vrouwen en meisjes, aldus Perthes. In Darfoer zijn in 2021 ongeveer acht keer zoveel mensen
ontheemd als in 2020.88 De VN-Veiligheidsraad stelt in haar rapport van december 2021 dat, mede
door de zwakke overheidsinstellingen en wetshandhavingsinstanties, burgers in Darfoer blootgesteld
blijven aan veiligheidsrisico’s.89

2.3. Vredesonderhandelingen
UNITAMS en de VN-Veiligheidsraad schrijven in hun rapporten van september 2021 en december 2021
dat de uitvoering van de vredesovereenkomst van Juba traag verloopt. Vooral de veiligheidsregelingen
van het vredesakkoord, waaronder ontwapening en re-integratie van troepen, zijn vertraagd.90
Enerzijds belemmert het gebrek aan publieke middelen tijdens een economische crisis de
implementatie, anderzijds heeft het leger er belang bij dat de veiligheidsregelingen niet worden
geïmplementeerd.91
De erbarmelijke economische situatie in het land is het belangrijkste aandachtspunt van de
overgangsregering onder premier Hamdok. Land-, water-, klimaat- en milieukwesties worden
weliswaar in de vredesovereenkomst behandeld, maar moeten in de praktijk nog worden aangepakt.
Deze kwesties beïnvloeden de betrekkingen tussen gemeenschappen van nomaden, herders en boeren
langs trekroutes tot IDP’s en vluchtelingen die naar hun land willen terugkeren.92
De ineenstorting van de openbare orde en bestuursstructuren, de wreedheden en
mensenrechtenschendingen sinds 2003 en de herhaalde mislukkingen van eerdere vredesakkoorden,
hebben geleid tot een aanzienlijk wantrouwen van de bevolking van Darfoer tegenover de
autoriteiten.93 Het gebrek aan gerechtigheid, zoals de vrijlating van voormalige Janjaweedcommandant Musa Hilal, zendt volgens HRW een verkeerd signaal. 94 Het rechtsbeginsel van
bevelverantwoordelijkheid, waarop de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiders vaak berust, is
nog steeds niet opgenomen in de Soedanese wetgeving. Immuniteit voor degenen in officiële posities
en statuten hindert de rechtsgang in Soedan. Het land ontbeert de voorwaarden voor het houden van
eerlijke en geloofwaardige processen in de wet en in de praktijk. Hoewel nieuwsberichten suggereren
dat er vooruitgang is geboekt in een paar binnenlandse strafrechtelijke onderzoeken naar misdaden
uit het verleden overheerst volgens HRW de straffeloosheid.95
Het vredesakkoord richt zich tot de rebellengroepen, maar slaagt er vooralsnog niet in de actiefste
rebellengroep te integreren, en is volgens ACLED en IPS daardoor niet in staat de patronen van geweld
aan te pakken. Het is immer net het geweld tussen gemeenschappen dat aan intensiteit heeft
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gewonnen in de perifere regio's van het land. Intercommunaal geweld is al lang belangrijker dan
botsingen tussen het leger en rebellen, aldus zowel ACLED als IPS.96 De transitie van Soedan heeft
daardoor nog geen positieve impact op de inwoners van Darfoer. Er is verzet tegen het vredesakkoord
van het SLA-AW die deelname blijft weigeren, evenals van door conflicten getroffen gemeenschappen
waarvan de leden klagen dat hun stem niet is gehoord. Een leider in het IDP-kamp Kalma, waar het
SLA-AW grote steun geniet onder de ontheemden, wijt de resolute weigering aan het gebrek aan
betrokkenheid van de burgers en het wantrouwen van de burgers ten aanzien van de nieuwe
overgangsregering, die wordt gedomineerd door militaire leiders die betrokken waren bij de ernstige
misdaden sinds 2003.97
De bezorgdheid over de veiligheid in Darfoer neemt toe bij analisten. Als onderdeel van de
vredesovereenkomst keren rebellengroepen vanuit buurlanden terug naar Darfoer, een regio die al
wemelt van milities, paramilitaire groepen en regeringstroepen. Analisten vrezen dat de terugkeer van
ontheemden naar hun huizen, ook voorzien in het akkoord, eveneens voor conflicten zal zorgen met
de huidige bewoners van het land. De uitvoering van het vredesakkoord van Juba is deels gestart,
waarbij leden van ondertekenende rebellengroepen een baan bij de overheid hebben aangenomen.
Het opnemen van individuen uit Darfoer en andere afgelegen delen van het land zou een politiek en
economisch systeem dat lange tijd werd gedomineerd door elites uit Khartoem en andere centrale
delen van het land, opnieuw in evenwicht kunnen brengen. Tegelijkertijd beschuldigen velen de
rebellenleiders ervan hun posities in de regering voorrang te geven op de behoeften van de mensen
ter plaatse.98 Het panel van VN-experten voor Soedan merkt voorts op dat sommige gewapende
groepen die het vredesakkoord van Juba wel hebben ondertekend, zoals de JEM en de SLM-MM,
vooruitlopend op de integratie van de strijdkrachten, strijders blijven rekruteren, in strijd met het
vredesakkoord. En ondanks dat de ondertekenaars beloven om te transformeren in civiele politieke
partijen als onderdeel van de overeenkomst, vermoeden veel analisten dat ze resterende troepen in
Libië zullen achterlaten om hun geldverslindende huurlingenoperaties voort te zetten.99
Het vredesakkoord van Juba bepaalt regionaal bestuur voor Darfoer. Om terug te keren naar een
dergelijk bestuurssysteem zijn nieuwe structuren en autoriteiten nodig. De afwezigheid van deze
elementen staat de voortzetting van de voorbereidingen niet in de weg. Hamdok benoemt Minni
Minnawi, de leider van de SLM-MM, op 29 april 2021 tot gouverneur van Darfoer. Er is op dat moment
evenwel geen wet goedgekeurd die de bevoegdheden van de gouverneur van Darfoer bepaalt. 100
Minnawi wordt ingehuldigd op 10 augustus 2021.101
Bij het afsluiten van deze Focus is nog onduidelijk welke impact de militaire coup van 25 oktober 2021
zal hebben op de uitvoering van het vredesakkoord van Juba. Het Rift Valley Insitute (RVI) schrijft in
december 2021 dat de toekomst van het vredesakkoord onzeker is. Hoewel het leger in zekere mate
een bondgenoot gevonden heeft bij de voormalige rebellengroepen, willen ze vooral hun eigen
belangen en privileges veilig stellen.102
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3. Strijdende partijen
3.1. Het Soedanese leger en de geallieerde strijdkrachten
Het Soedanese leger of de SAF bestaat uit de landmacht, de marine en de luchtmacht. Het Soedanese
leger omvat ook twee paramilitaire groepen: de RSF103 en het Reserve Department (voorheen de
Popular Defense Forces).104
De RSF worden opgericht in 2013 om het hoofd te bieden aan verhoogde rebellenactiviteit in de staten
Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. De manschappen van de RSF arriveren in februari 2014 in Darfoer105
om er de controle over de Arabische milities terug te winnen.106 De SAF dragen hun militaire operaties
geleidelijk over aan deze paramilitaire groep onder leiding van de voormalige Janjaweed-commandant
Mohammed Hamdan Dagalo alias Hemeti.107 De RSF spelen een leidende rol in de Decisive Summeroffensieven tussen 2014 en 2016 in Darfoer en de Two Areas en tijdens de ontwapeningscampagnes
vanaf 2017. Volgens verschillende bronnen zijn ze verantwoordelijk voor een aantal wrede
counterinsurgency-campagnes in Darfoer, waarbij burgers werden mishandeld en gedood, en dorpen
geplunderd en vervolgens platgebrand.108 Volgens Radio Dabanga was de RSF tussen 2016 en 2020
bij minstens 93 incidenten betrokken waarbij burgers, boerderijen en dorpen werden aangevallen.109
Voor de val van voormalig president al-Bashir was de gebruikelijke modus operandi bij militaire
operaties tegen rebellenbewegingen in Darfoer dat SAF-troepen occasioneel deelnamen aan
artilleriebeschietingen, terwijl de RSF-troepen dorpen binnen vielen met hun voertuigen en de
hulpmilities te paard of op kamelen door de buitenwijken zwierven terwijl ze burgers aanvielen en het
dorp plunderden.110 De VN-Veiligheidsraad geeft aan dat de RSF daarbij niet enkel de rebellen
aanvielen, maar ook doelbewust burgers en dorpen viseerden, plunderden en platbrandden om de
steun aan de rebellen de kop in te drukken. 111 Verschillende hulpmilities streden aan de zijde van de
regering in Darfoer. De leden van lokale Arabische stammen werden op ad-hocbasis gemobiliseerd
door de Soedanese veiligheidstroepen.112 Daarnaast steunde de regering in de operaties tegen het
SLA-AW tevens op groepen die vroeger tot deze gewapende groepering behoorden. Deze groepen
hebben immers een uitstekende kennis van de modus operandi van de beweging.113
USDOS vermeldt in maart 2020 dat onder de overgangsregering de controle over veiligheidstroepen
sterk verbeterd is. Daarnaast behouden lokale milities wel een aanzienlijke invloed in de regio in een
context van volledige straffeloosheid.114 Bronnen geven aan dat regeringstroepen zoals de RSF en aan
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de overheid gelieerde milities in 2019 en 2020 oorlogsmisdaden plegen en mensenrechtenschendingen
begaan.115 Leden van de RSF worden anno 2021 nog steeds beschuldigd van deelname aan
geweldincidenten in Darfoer, zoals bijvoorbeeld in West-Darfoer in januari en april 2021 en in NoordDarfoer begin april 2021.116 Een van de veiligheidsmaatregelen van het vredesakkoord van Juba is
een volledige integratie van de RSF in het leger, maar Hemeti heeft reeds publiekelijk geweigerd zich
te verenigen met de SAF.117
In juli 2020 al kondigt premier Hamdok aan dat een gezamenlijke troepenmacht van legersoldaten,
leden van de RSF en de SAF in Darfoer zal worden ingezet na de piek van geweld in de regio, om de
bevolking te beschermen tegen aanvallen van milities en om het landbouwseizoen veilig te stellen.118
De oprichting van een Joint Force ligt vervat in het nationaal plan ter bescherming van burgers en
wordt opgenomen in het vredesakkoord van Juba.119 In het vredesakkoord staat dat de Joint Force
12.000 man groot zal zijn en voor de helft zal bestaan uit leden van de voormalige rebellengroepen,
en daarnaast uit leden van de SAF en de RSF. 120 Maar deadlines voor het oprichten van de
troepenmacht worden overschreden. En wanneer het mandaat van UNAMID afloopt op 31 december
2020, is van een Joint Force in Darfoer nog geen sprake.121
Na uitbarstingen van geweld in Darfoer, waarbij veiligheidstroepen niet of laattijdig in actie schieten
en in sommige gevallen zelf beschuldigd worden van medeplichtigheid, worden in 2021 steevast extra
veiligheidstroepen beloofd en naar de regio gestuurd door de overgangsautoriteiten in Khartoem. Het
is niet steeds duidelijk of de ingezette troepen aparte troepenmachten vormen of behoren tot de Joint
Force, zoals bedoeld in het nationaal plan en het vredesakkoord.122 Voorts bestaan twijfels of de
ingezette troepen de nodige training en kwalificaties hebben inzake veiligheidshandhaving,
mensenrechten, misdaadbestrijding en wapenverzameling.123
In de nasleep van de uitbarstingen van geweld in januari 2021, begint de Joint Security Force op 22
januari 2021 in West-Darfoer met het uitvoeren van haar taken. De gezamenlijke strijdmacht bestaat
uit leden van de Central Reserve Police (CRP), de RSF en de SAF. De troepenmacht zal instructies en
richtlijnen aannemen van het leger in West-Darfoer.124 Eind januari 2021 gaat ook het disarmament,
demobilization and reintegration (DDR) programma van start. Voormalige rebellen van de SLM-TC
begeven zich naar kantonplaatsen in Noord-Darfoer om op termijn te worden opgenomen in de Joint
Force.125 In april 2021 bericht Sudan Tribune dat de regering 6.000 soldaten heeft ingezet in Darfoer.
Het artikel geeft aan dat de vorming van de Joint Force vertraging kent door het gebrek aan financiële
middelen.126
Radio Dabanga en Sudan Tribune berichten in januari en februari 2021 over de inzet van Peace Shield
Forces van de RSF in Noord- en Zuid-Darfoer om het gebrek aan veiligheid het hoofd te bieden.127 De

Open Democracy, 15/08/2019, url; FIDH, ACJPS, 12/2019, url; AI, 08/04/2020, url; Radio Dabanga,
21/12/2020, url
116
Darfur24, 03/04/2021, url; Radio Dabanga, 09/04/2021, url
117
BBC, 21/07/2021, url
118
Radio Dabanga, 27/07/2020, url
119
HRW, 14/12/2021, url
120
Radio Dabanga, 20/01/2021, url; TNH, 06/04/2021, url
121
TNH, 06/04/2021, url
122
Bronnen gebruiken termen als Joint Force en Joint Security Force dooreen. Cedoca heeft ervoor gekozen de
termen in het Engels over te nemen zoals ze vermeld worden in de brontekst.
123
Darfur24, 29/12/2021, url
124
Radio Dabanga, 23/01/2021, url
125
Sudan Tribune, 25/01/2021, url
126
Sudan Tribune, 11/04/2021, url
127
Sudan Tribune, 30/01/2021, url; Radio Dabanga, 14/02/2021, url
115

Pagina 18 van 59
CG – 825b N

SOEDAN. Veiligheidssituatie in Darfoer
11 februari 2022

Peace Shield Forces zijn belast met de bescherming van burgers. Deze militaire contingenten van de
RSF staan onder toezicht van juridische adviseurs van het kantoor van de procureur-generaal.128
Op 10 april 2021 besluit de Security and Defense Council (SDC), de nationale veiligheidsraad
voorgezeten door Burhan, om de Joint Force in Darfoer uit te breiden van 12.000 tot 20.000 troepen.
De voormalige rebellengroepen zullen 8.000 soldaten leveren en de regering 12.000. Daarnaast wil
de SDC versneld werk maken van een Rapid Reaction Force. Die zal gestationeerd zijn in El Fasher en
Nyala en bestaat uit zo'n 3.000 tot 4.000 soldaten.129
De VN-Veiligheidsraad wijst op de aanwezigheid van leden van rebellengroepen in Darfoer, die het
Juba vredesakkoord ondertekend hebben, maar geen deel uitmaken van de Joint Force. 130
De eerste daadwerkelijke Joint Force, die naast de reguliere troepen van de SAF ook contingenten van
de voormalige rebellengroepen omvat, wordt midden september 2021 officieel gelanceerd in El Fasher,
Noord-Darfoer. Deze initiële troepenmacht zal de kern vormen van een grotere strijdmacht die is
ontworpen om de burgers in Darfoer te beschermen, zoals bepaald in de vredesovereenkomst. De
gouverneur van Darfoer benadrukt dat de missie van de Joint Force er niet in bestaat de confrontatie
aan te gaan met rebellengroepen die het vredesakkoord niet ondertekend hebben, behalve in het
kader van verdediging. De Joint Force in Noord-Darfoer zal niet alleen reageren op meldingen van
slachtoffers, maar zal zich ook inspannen om proactief pogingen om wegen te blokkeren, vee te stelen,
dorpen en boerderijen in brand te steken of eigendommen te beschadigen, af te weren.131
De coup van 25 oktober 2021 brengt de moeizame en gebrekkige veiligheidshervormingen tot
stilstand. Na de opflakkering van geweld in West- en Noord-Darfoer in november 2021 beslist de Joint
High Council for Security Arrangements in Khartoem begin december 2021 om een “joint deterrent
force with special tasks” op te richten die zich moet concentreren op het terugdringen van verder
geweld in Darfoer. De troepenmacht zal bestaan uit soldaten van de SAF en de RSF, voormalige
rebellenstrijders en veiligheids-, inlichtingen- en politiediensten. Het gezamenlijke commando zal
gevestigd zijn in El Fasher, Noord-Darfoer.132 Op 10 januari 2022 lanceert de soevereine raad op het
voormalige UNAMID-hoofdkwartier in El Fasher, Noord-Darfoer, de procedures voor de uitvoering van
de veiligheidsregelingen voor 3.300 leden van voormalige rebellenbewegingen met als doel hen op te
nemen in een Joint Security Force met speciale taken in Darfoer. De gouverneur van Noord-Darfoer
meldt dat vier voormalige rebellenbewegingen hun strijders met hun uitrusting naar het nieuwe
militaire trainingskamp gestuurd hebben.133 Een paar dagen later plundert een groep, die het
veiligheidsbureau van Noord-Darfoer niet nader wil benoemen, de overblijfselen van de UNAMID-site
in El Fasher. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de site, gebruikt voor de training van
voormalige rebellen, wordt aangevallen.134

3.2. Rebellengroepen en milities in Darfoer
Volgens ACLED is het laatste decennium, maar vooral sinds de val van Bashir, een verandering in het
karakter van geweld duidelijk in Darfoer. Een grotere rol is weggelegd voor irreguliere, etnische milities
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en paramilitaire groepen en het geweld verschuift naar een stedelijke context, met een verminderde
rol voor rebellengroepen in Darfoer.135
Het SLA-AW136 is sinds 2016, en in 2022 nog steeds, de enige nog actieve gewapende groep met een
significante militaire aanwezigheid in Darfoer.137 Het SLA-AW geniet een aanzienlijke steun van de
meer dan 1,5 miljoen IDP’s in Darfoer, heeft de grootste strijdmacht in de regio en beheerst een groot
deel van het grondgebied in het afgelegen Jebel Marra-gebergte, tevens de thuisbasis van
honderdduizenden mensen.138 De VN-Veiligheidsraad haalt aan dat het SLA-AW begin 2019 een gebied
controleert dat reikt van Sortoni in Noord-Darfoer, over Golo in Centraal-Darfoer tot het gebied van
Sharq Jebel Marra in Zuid-Darfoer.139 Het Kalma IDP-kamp is het grootste kamp voor IDP's in Darfoer
en staat bekend om zijn steun aan het SLA-AW. De bewoners raakten reeds meerdere malen slaags
met de veiligheidsdiensten. De rebellengroep wordt ervan beschuldigd wapens in het kamp te hebben
verstopt.140
De structuur van de rebellengroep is in de loop der jaren geërodeerd. De strijdkracht bestaat uit
diverse los gecoördineerde, lokale groepen, aangevoerd door verschillende militaire commandanten.
Het gebrek aan eensgezindheid over deelname aan het vredesproces en concurrentie over schaarse
middelen verdeelt het SLA-AW intern.141 De greep van Abdul Wahid op het SLA-AW en de steun voor
de beweging onder intern ontheemden zijn aanzienlijk uitgehold.142 Abdul Wahid tracht zijn positie te
bevestigen met de hulp van IDP’s in de kampen in Kalma en Hamadiya. Die aanpak leidt tot
gewelddadige spanningen tussen verschillende groepen IDP’s in 2019.143
Het aantal operaties van het SLA-AW ligt laag en de aanvallen beperken zich tot hit-and-run-operaties
tegen regeringstroepen.144 Sinds oktober 2019 vinden gevechten vooral intern plaats, binnen de groep
en haar talrijke sub-facties, om de controle over grondgebied en goudmijnen.145 Ondanks de interne
strijd weet het SLA-AW de militaire capaciteiten te versterken in 2020. Dankzij nieuwe
financieringsbronnen, zoals inkomsten uit goudwinning, kan de groep strijders rekruteren en nieuw
materiaal aankopen.146
Begin maart 2021 wijdt Radio France internationale (RFI) een artikel aan de laatste rebellengroep in
Darfoer. Abdelgadir Abdelrahman Ibrahim, beter bekend onder zijn bijnaam Gaddura, is de militaire
commandant van het centrale SLA-AW.147 De thuisbasis Jebel Marra is een onherbergzaam gebied,
onbegaanbaar voor auto's. Het hoofdkwartier van de rebellen bevindt zich in het dorp Toran Tonga.
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De rebellen circuleren in de omgeving en hebben een kamp in het aanpalende dennenbos. De groep
claimt 60 tot 70.000 strijders te hebben. RFI geeft aan dit aantal onmogelijk te kunnen verifiëren. 148
De VN-Veiligheidsraad schat het aantal strijders van de rebellengroep in 2019 op zo’n 2.000 man. 149
RFI schrijft voorts dat de strijders slechts lichte wapens hebben zoals Kalasjnikovs, machinegeweren
en raketwerpers. Het SLA-AW zegt zichzelf te financieren. De mensen van Jebel Marra helpen hen,
schijnbaar spontaan, schrijft RFI. Er zijn ook goudmijnen in Jebel Marra en het SLA-AW neemt de helft
van de opbrengst in beslag.150
Recente gevechten in Jebel Marra, grotendeels veroorzaakt door dissidente SLA-AW-commandanten
die zich verzetten tegen het controversiële leiderschap van Abdul Wahid en Gaddura, concentreren
zich in het oosten van Jebel Marra.151 Het wantrouwen in de overgangsregering heeft geleid tot een
bunkermentaliteit bij de rebellen. Zo zouden aanvallen in de buurt van Jebel Marra volgens SLA-AWcommandanten het werk zijn van milities van de overgangsregering.152
Naast het SLA-AW zijn verschillende gewapende milities - vooral van Arabische etniciteit,
georganiseerd volgens stamlijnen en moeilijk controleerbaar - actief in Darfoer. Ze zijn betrokken bij
criminele activiteiten zoals ontvoeringen voor losgeld, mensenhandel, wapen- en drugssmokkel en
veediefstal. De VN-Veiligheidsraad haalt aan dat mensen in het algemeen met de term janjaweed naar
deze milities verwijzen.153 In haar rapport van 12 maart 2020 benadrukt de VN-Veiligheidsraad dat de
belangrijkste plegers van geweld in Darfoer deze etnische milities zijn, waarvan de omvang en
vuurkracht vaak groter zijn dan die van de Soedanese politie.154 In januari 2021 teisteren schutters
op voertuigen, motorfietsen, paarden en kamelen de regio Tawila in Noord-Darfoer met geweld waarbij
doden en gewonden vallen, geplunderd wordt en meer dan tien dorpen in brand gestoken worden.155
Dr. El Hadi Idris, lid van de Soevereiniteitsraad en hoofd van het SRF, waarschuwt in maart 2021 voor
de proliferatie van militieleden in een aantal steden in Darfoer, vooral in Nyala (Zuid-Darfoer), Zalingei
(Centraal-Darfoer) en Kabkabiya (Noord-Darfoer).156 Ook de gouverneur van West-Darfoer maakt
gewag van de aanwezigheid van gewelddadige milities.157 Al Jazeera schrijft dat deze gewapende
groepen en milities – die moorden, verkrachten, plunderen en brandstichten – sterk de Janjaweed en
hun acties aan het begin van het conflict in 2003 weerspiegelen.158 Volgens HRW hebben de Soedanese
autoriteiten een vacuüm gelaten in Darfoer na het vertrek van UNAMID dat door gewapende groepen
is opgevuld.159
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4. Typologie van het geweld
4.1. Aantal incidenten
Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 registreert ACLED 318 incidenten
en 1.036 dodelijke slachtoffers in de vijf deelstaten van Darfoer. Daarvan beschouwt ACLED 89
incidenten als battles (715 dodelijke slachtoffers), 4 als explosions/remote violence (7 dodelijke
slachtoffers) en 225 als violence against civilians (325 dodelijke slachtoffers).160 Uit de gegevens blijkt
een stijging van het aantal incidenten ten opzichte van vorig jaar. Voor 2020 registreert ACLED (van
1 januari tot 12 december) 196 incidenten met 525 dodelijke slachtoffers. Daarvan beschouwt ACLED
58 incidenten als battles, 1 als explosions/remote violence en 137 als violence against civilians.161
ACLED neemt ook andere incidenten op, meer bepaald onder de categorieën riots, protests en strategic
developments. Deze worden niet in dit hoofdstuk opgenomen. Een volledig overzicht van de
verschillende categorieën en subcategorieën van incidenten is terug te vinden in een nota van Cedoca
over de methodologie van ACLED.162
In de vorige Focussen vergeleek Cedoca de ACLED-gegevens met de monitoring van UNAMID.
Vanwege het einde van deze VN-missie op 31 december 2021 is dit niet langer mogelijk. De nieuwe
politieke VN-missie rapporteert, net zoals UNAMID dat deed, elke 90 dagen over de politieke,
veiligheids-, sociaaleconomische, mensenrechten-, rechtsstaat- en humanitaire ontwikkelingen maar
doet dit voor Soedan in het geheel.163 Een vergelijking voor Darfoer is daarom niet langer mogelijk.

4.2. Aard van de incidenten
De 318 incidenten die ACLED registreert in de vijf deelstaten van Darfoer in de periode van 1 januari
2021 tot en met 31 december 2021 kunnen als volgt worden ingedeeld.
East-Darfur

Central-Darfur

West-Darfur

South-Darfur

North-Darfur

Incident

Dead

Incident

Dead

Incident

Dead

Incident

Dead

Incident

Dead

Battles

0

0

9

36

46

390

19

170

15

119

Remote
Violence

0

0

0

0

1

1

1

0

2

6

Violence
a/civilians

3

2

41

19

43

155

43

69

95

69

Total

3

2

50

55

90

546

63

239

122

194

Tabel 1: Aantal incidenten en doden per categorie van geweld in de vijf deelstaten van Darfoer. Tabel opgemaakt
door Cedoca op basis van ACLED-data voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021164
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De gegevens van ACLED voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tonen dat
vooral bij battles in West-, Zuid- en Noord-Darfoer de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd
worden. De voornaamste actoren betrokken bij battles in Darfoer zijn etnische en
gemeenschapsmilities, ongeïdentificeerde gewapende groepen, de verschillende facties van het SLAAW (Centraal-, Zuid- en Noord-Darfoer) en in mindere mate de veiligheids- en ordediensten zoals de
SAF (Centraal-Darfoer) de politie (Zuid-Darfoer). In 56 van de 89 battles waren etnische en
gemeenschapsmilities de voornaamste actor, meestal in gevecht met andere etnische en
gemeenschapsmilities, maar soms ook met facties van het SLA-AW en een enkele keer de veiligheidsen ordediensten. Meer dan de helft van de door ACLED genoteerde battles betreft dus gevechten
tussen gemeenschappen.165
Darfoer kent een lange geschiedenis van strijd tussen Arabische herdersstammen en niet-Arabische
landbouwers. Arabische groepen die de vruchtbare gronden bezetten, voelen zich gesterkt door de
opkomst van Hemeti als plaatsvervangend voorzitter van de Soevereine Raad, maar tegelijkertijd
bedreigd door het vredesakkoord van Juba, stelt Jerome Tubiana in een rapport van november
2021.166 Ook niet-Arabische gemeenschappen voelen zich aangemoedigd door politieke veranderingen
in Khartoem, en worden assertiever in hun pogingen om de traditionele gronden die ze tijdens het
conflict hebben verloren, terug te winnen. Deze verslechterende relaties hebben geleid tot meerdere
grootschalige botsingen en aanvallen op burgers, met een frequentie, omvang en aantal slachtoffers
die de afgelopen jaren niet zijn gezien, aldus het VN-expertenpanel.167 Veel van deze uitbraken van
geweld beginnen als kleinschalige incidenten tussen individuen, gevolgd door een gewelddadige en
uitgebreide reactie van een van de betrokken gemeenschappen.168 Veiligheidsdiensten kijken toe en
nemen in sommige gevallen deel aan de aanvallen. 169 Deze aanvallen worden bijzonder ernstig
wanneer veiligheidstroepen erbij betrokken raken. 170 Onderzoek van HRW naar het geweld in El
Geneina, de hoofdstad van West-Darfoer, in januari en april 2021 heeft uitgewezen dat
regeringstroepen, met name de SAF, inactief bleven en de aanvallen ongemoeid lieten. Getuigen
stellen dat leden van de RSF hebben deelgenomen aan de aanvallen in april 2021. 171
De geweldsincidenten komen voort uit geschillen over grondbezit, toegang tot grondstoffen en
criminaliteit.172 Conflicten over land blijven de belangrijkste oorzaak van geweld tussen
gemeenschappen. De talrijke aanvallen in Darfoer die gericht zijn op IDP’s en vrijwillige terugkeerders
in het seizoenslandbouw illustreren dit. In veel gevallen worden boeren aangevallen vanwege hun
weigering om herders toe te staan hun dieren los te laten om op hun gewassen te grazen. Deze
incidenten resulteren in doden en gewonden, (secundaire) ontheemding en verlies van
levensonderhoud, huizen en andere eigendommen.173
Daarnaast eisen geweldsincidenten gericht tegen burgers (violence against civilivans) eveneens het
grootste aantal burgerslachtoffers in West-, Zuid- en Noord-Darfoer. Ook hier zijn etnische en
gemeenschapsmilities de voornaamste actoren van geweld (138 van de 255 geweldsincidenten tegen
burgers), naast ongeïdentificeerde gewapende groepen (75 van de 225 incidenten) en in mindere
mate orde- en veiligheidsdiensten (8 incidenten). Een incident van geweld tegen burgers wordt door
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ACLED toegeschreven aan het SLA-AW. Veel voorkomende gewelddaden tegen burgers zijn
gewapende overvallen, vernietiging van eigendommen, plundering, ontvoering, hinderlagen, diefstal
van vee, mishandeling en intimidatie, moord en brandstichting. IDP’s en landbouwgemeenschappen
zijn de voornaamste slachtoffers.174
Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 registreert ACLED 10 incidenten van sexual
violence175 in de vijf deelstaten van Darfoer.176 Ondanks dit relatief lage aantal door ACLED
geregistreerde incidenten schrijft het VN-expertenpanel begin 2021 dat seksueel en gendergerelateerd
geweld endemisch blijft in Darfoer. Seksueel geweld wordt door slachtoffers toegeschreven aan
verschillende daders, waaronder leden van de veiligheidstroepen, leden van etnische en
gemeenschapsmilities en leden van het SLA-AW.177 Volgens Radio Dabanga leven ontheemde vrouwen
en meisjes in Darfoer onder een constante dreiging van gendergerelateerd geweld. Het Chr. Michelsen
Institute (CMI) geeft aan dat vrouwelijke boeren in Darfoer het belangrijkste doelwit van seksueel
geweld zijn. Door armoede, ontheemding en een slechte infrastructuur moeten vrouwen lange
afstanden lopen naar de te bewerken gronden. De afstand dwingt hen om daar weken achtereen te
blijven. Verkrachting komt zo vaak voor dat oudere vrouwen vaak op de boerderij werken om jongere
vrouwen en hun zonen te beschermen, aldus CMI. In september 2021 melden activisten zeventien
gevallen van verkrachting in twee maand tijd in de nabijheid van het IDP-kamp Zamzam, ten zuiden
van El Fasher, Noord-Darfoer.178

5. Doelwitten van het geweld
5.1. Data
Voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 noteert ACLED 1.036 dodelijke slachtoffers
in de vijf deelstaten van Darfoer bij incidenten van het type battles, explosions/remote violence en
violence against civilians.179
Het aantal dodelijke slachtoffers dat ACLED registreert in de kolom fatalities omvat zowel burgerdoden
als veiligheidspersoneel of militieleden. Gewonden worden niet geregistreerd. ACLED maant aan tot
grote voorzichtigheid bij het gebruik van cijfers omtrent het aantal doden uit zijn eigen of enige andere
databank.180 Zelf kan ACLED informatie over het aantal dodelijke slachtoffers niet verifiëren. De
organisatie wijst erop dat van alle conflictdata, cijfers over dodelijke slachtoffers het meest
vooringenomen en het minst accuraat zijn. Dergelijke informatie is gevoelig voor manipulatie door
gewapende groepen en soms ook door de media, wat kan leiden tot overdrijvingen of onderrapportage.
ACLED benadrukt dat de cijfers als “gerapporteerde” aantallen beschouwd moeten worden. Verder
licht de organisatie toe dat de in de databank ingevoerde aantallen schattingen zijn. 181 Meer informatie
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update: 14/01/2022, url
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over de werkwijze van ACLED bij het invoeren van cijfers over het aantal dodelijke slachtoffers is terug
te vinden in een nota van Cedoca over de methodologie van ACLED.182

5.2. Analyse
Afgezien van de strijd die de regeringstroepen en het SLA-AW voeren, alsook de interne strijd tussen
splintergroepen van het SLA-AW, en ondanks het nationale plan voor de bescherming van burgers dat
de overgangsautoriteiten in 2020 voorstelden als anticipatie op het einde van UNAMID, blijven burgers
het grootste doelwit en slachtoffer van geweld in Darfoer. De VN-Veiligheidsraad wijst in deze naar de
toenemende frequentie en omvang van conflict tussen gemeenschappen van nomaden, herders en
boeren; botsingen tussen het SLA-AW en veiligheidstroepen en tussen facties binnen het SLA-AW in
Jebel Marra; de acties van gewapende individuen en milities, waarvan sommige verband houden met
het vorige regime; criminaliteit; en de wijdverbreide beschikbaarheid van handvuurwapens en lichte
wapens.183 Onder meer door zwakke overheidsinstellingen en rechtshandhavingsinstanties blijven
burgers blootgesteld aan veiligheidsrisico’s. De heropflakkering van gevechten tussen
gemeenschappen resulteert in burgerdoden, de vernietiging van eigendommen en ontheemden, vooral
in West- en Noord-Darfoer. Een deel van het geweld tegen burgers gaat gepaard met de gedwongen
verdrijving van boeren van hun land door Arabische nomaden.184 Verschillende bronnen wijzen ook op
het toenemende aantal aanvallen op IDP’s die willen terugkeren naar hun land. 185 Geweldplegers
blijven onbestraft, aldus de VN-Veiligheidsraad.186 De straffeloosheid die er heerst, leidde in het
verleden en ook nu nog tot verdere misdaden, stelt HRW.187

6. Geografische verdeling
Volgens de gegevens van ACLED vinden in de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 de
meeste incidenten plaats en vallen de grootste aantallen dodelijke slachtoffers in de deelstaten WestDarfoer (546 dodelijke slachtoffers bij 90 incidenten), Zuid-Darfoer (239 doden bij 63 incidenten) en
Noord-Darfoer (194 doden bij 122 incidenten). In Centraal-Darfoer regsitreert ACLED in diezelfde
periode 55 dodelijke slachtoffers bij 50 incidenten. In Oost-Darfoer zijn dat 2 doden bij 3 incidenten
(zie Tabel 1 op pagina 22).188
Het bergachtige Jebel Marra189 in Centraal- en Zuid-Darfoer is de enige plaats in Darfoer waar de
gewapende oppositie, het SLA-AW, een stabiele controle heeft over het grondgebied.190 Gevechten
tussen verschillende facties van het SLA-AW concentreren zich in de eerste helft van 2021
voornamelijk in het oosten van Jebel Marra. Moorden, seksueel geweld en het platbranden van dorpen
door rivaliserende facties van het SLA-AW, al dan niet bijgestaan door Arabische milities, veroorzaken
er ontheemding van de bevolking. 191
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ACLED merkt op dat geweld steeds meer plaatsvindt nabij stedelijke centra. De belangrijkste reden
daarvoor is de systematische ontheemding als gevolg van aanvallen van regeringstroepen en milities
gedurende jaren van conflict waardoor grote aantallen niet-Arabische groepen zich in IDP-kampen
nabij stedelijke centra hebben gevestigd.192 De gebieden die het meest zijn getroffen door geweld
tussen gemeenschappen dat voortkomt uit geschillen over grondbezit en schaarste van hulpbronnen
zijn Kutum, Sortony en Saraf Umrah in Noord-Darfoer, El Geneina, Masteri en Jebel Moon in WestDarfoer, Golo en Nertiti in Centraal-Darfoer en Kass en Graida in Zuid-Darfoer.193
In Oost-, Centraal- en Zuid-Darfoer ligt het aantal incidenten in lijn met 2020. In West- en NoordDarfoer is evenwel sprake van een stijging van het aantal geweldsincidenten en dodelijke slachtoffers.
Zo vinden dubbel zoveel incidenten plaats in West-Darfoer in 2021 als in 2020 en vallen daarbij drie
keer zoveel dodelijke slachtoffers. In Noord-Darfoer vinden drie keer zoveel incidenten plaats als in
2020 waarbij vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers vallen.194 Hier volgt een een beknopt overzicht van
het geweld doorheen 2021 in West-, Noord- en Zuid-Darfoer.
West-Darfoer kent herhaaldelijke opflakkeringen van geweld doorheen 2021. In januari 2021 breken
gevechten uit in de omgeving van het IDP-kamp Kereneik nabij El Geneina. Na de dood van een
Arabische man in een ruzie met een Masalit-man omsingelen Arabische milities de IDP-kampen van
Kereneik en vallen willekeurig bewoners aan. Bij deze aanvallen komen 159 mensen om, raken bijna
200 anderen gewond en duizenden mensen ontheemd.195 Twee weken na het bloedbad in El Geneina
eind januari 2021 geven burgers in West-Darfoer aan dat sommige wegen in El Geneina nog steeds
gesloten zijn en dat sommige buurten nog steeds worden belegerd.196 In april 2021 breiden de
gevechten tussen Masalit- en Arabische gemeenschappen in West-Darfoer zich uit naar het centrum
van El Geneina.197 De militaire versterking die gestuurd was in de nasleep van het geweld in januari
2021 in de stad is in april 2021 reeds grotendeels teruggetrokken. In drie dagen tijd vallen volgens
Sudan Tribune 137 doden en 221 gewonden.198 HRW stelt dat regeringstroepen, met name de SAF,
bij het geweld in januari en april 2021 lieten begaan.199 De bemiddeling onder leiding van Burhan
leveren niets op.200 In mei 2021 beschrijft Radio Dabanga de buurten van El Geneina als een
spookstad. In een rapport van 27 mei 2021 schrijft UNOCHA dat de situatie in de stad een maand na
het dodelijke geweld gespannen en onvoorspelbaar blijft. Zo vallen midden mei 2021 vijf doden en
raken 1.850 mensen ontheemd na een conflict tussen herders en een boerenfamilie in de regio.
Markten in El Geneina blijven gesloten in mei 2021 vanwege de voortdurende wetteloosheid en
veiligheidsincidenten. Zo’n 40 boerderijen worden die maand geplunderd en platgebrand.201 In juli
2021 bericht BBC dat de Soedanese overgangsregering na het geweld van januari en april 2021
controleposten installeert om de veiligheid te waarborgen en mensen aan te moedigen terug te keren
naar hun nederzettingen. De meeste ontheemden zijn evenwel bang en vrezen degenen die het land
bezetten.202 Na de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021, met alle aandacht op de gebeurtenissen
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in Khartoem, escaleert het geweld opnieuw in Jebel Moon en Kereneik. Vier dagen van gevechten
tussen Arabische milities en leden van de Missirya Jebel-stam tussen 17 en 21 november 2021 in de
plaats Jebel Moon hebben aan minstens 50 mensen het leven gekost. De VN meldt voorts dat 594
huizen geplunderd en in de as gelegd zijn en 6.655 mensen heeft ontheemd, terwijl 2.261 mensen
naar Tsjaad zijn gevlucht. Radio Dabanga bericht dat tien dorpen volledig verwoest zijn.203 Tussen 5
en 7 december 2021 vallen gewapende leden van Arabische stammen Kereneik aan. Delen van het
IDP-kamp worden in brand gestoken. Zo’n 18.000 mensen zijn op de vlucht volgens UNOCHA. Een
vereniging van artsen in West-Darfoer verklaart dat bij één aanval op 5 december 2021 88 doden en
84 gewonden zijn gevallen, terwijl op 6 en 7 december 2021 aanvallen plaatsvonden in de buitenwijken
van Kereneik.204
Ook Noord-Darfoer kent een sterke stijging van geweldsincidenten in 2021. Tijdens het
landbouwseizoen keren ontheemden tijdelijk terug naar hun gronden. Dat zorgt steevast voor
spanningen met Arabische gemeenschappen die gronden in de regio bezetten, en tussen boeren en
herders over het begrazen van landbouwgronden. Eind juli 2021 vallen groepen militante Arabische
stamleden een aantal dorpen aan ten zuiden van El Fasher, Noord-Darfoer, waarbij zeker zeven
mensen omkomen. Een contingent van de Joint Force, naar de regio gestuurd om de situatie in
bedwang te houden, wordt op 6 augustus 2021 in een hinderlaag gelokt. Zeven van hen worden
gedood, zeventien anderen raken gewond. De regeringstroepen trekken zich vervolgens terug uit het
gebied.205 In augustus en september 2021 vernietigen gewapende groepen 63 dorpen. Deze groepen
zetten wegversperringen op, vallen overdag landbouwgrond en ‘s avonds dorpen aan. In september
2021 slaan 50.000 mensen op de vlucht in drie dagen tijd. 206 In december 2021 breekt geweld uit
nabij het IDP-kamp Zamzam ten zuiden van El Fasher. Arabische nomaden branden zeven dorpen plat
in Tawila als wraakactie voor een aanval op een Arabische stam door een onbekende gewapende groep
waarbij vier doden en drie gewonden vallen. Op 8 december 2021 blokkeren nomaden de ingang van
het IDP-kamp alsook de weg naar El Fasher. De Joint Security Force wordt ingezet om burgers te
beschermen.207 In december 2021 blijven gewapende mannen dorpen platbranden en faciliteiten
vernietigen in Tawila in de nasleep van het geweld.208 Het Centraal Comité van Soedanese Artsen telt
49 dodelijke slachtoffers van de gevechten in Noord-Darfoer tussen begin oktober en medio december
2021. De cijfers omvatten enkel de slachtoffers die naar de gezondheidsfaciliteiten van de regio zijn
gebracht. Mogelijks ligt het werkelijke aantal slachtoffers aanzienlijk hoger, aldus het Comité.209
Conflict breekt op 18 januari 2021 uit tussen Falata- en Arabische gemeenschappen in het dorp El
Tawil nabij Gereida, Zuid-Darfoer, en kost aan meer dan 50 mensen het leven. Volgens een Falataleider nemen RSF-soldaten deel aan de aanval. Op 1 maart 2021 breken er spanningen uit tussen de
Falata- en Masalit-stammen in de stad Gereida, als gevolg van toenemende geschillen over een lokale
waterbron.210 In juli 2021 is wederom sprake van conflict tussen Falata en Masalit.211 In de twee
maanden volgend op de staatsgreep van 25 oktober 2021 komen voglens het Centraal Comité van
Soedanese Artsen 45 mensen om in Zuid-Darfoer als gevolg van confrontaties tussen
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gemeenschappen.212 Wijdverbreide protesten en wegafsluitingen in november en december 2021
klagen de onveiligheid in de regio aan.213

7. Verplaatsingen van de bevolking
7.1. Intern ontheemden
Volgens een schatting van de Wereldbank telt Soedan in 2020 zo’n 43,85 miljoen inwoners. Het
inwonersaantal van Darfoer wordt in 2013 geschat op 7,5 miljoen. Het Central Bureau of Statistics
schat dat 9,2 miljoen inwoners in Darfoer wonen in 2017.214 Langdurige ontheemding is wijdverbreid
in Soedan. De VN noteert 3 miljoen IDP’s in Soedan in augustus 2021. Volgens UNHCR zijn er in juli
2021 2,6 miljoen IDP’s in Darfoer.215 Aanhoudend geweld, vooral in Darfoer, en rampen zoals
overstromingen, leiden elk jaar tot nieuwe ontheemden. De meerderheid van de mensen die door
conflict ontheemd zijn, woont in de staten Zuid-, Noord- en Centraal-Darfoer.216

IDP Population Density217

Sudan Tribune, 04/12/2021, url
Radio Dabanga, 03/12/2021, url
214
International Donor Conference for Reconstruction and Development in Darfur, 2013, url; World Bank, s.d., url;
Central Bureau of Statistics, 2017, url
215
USAID, 10/12/2021, url
216
UNSC, 14/01/2020, p. 33, url; HRW, 16/03/2020, url; IDMC, s.d., url; IOM DTM, 01/2022, p. 3, url
217
IOM DTM, 01/2022, p. 6, url
212
213

Pagina 28 van 59
CG – 825b N

SOEDAN. Veiligheidssituatie in Darfoer
11 februari 2022

Volgens de VN zijn er in de eerste vier maanden van 2021 zo'n 237.000 mensen nieuw ontheemd
geraakt, bijna vier keer zoveel als in heel 2020.218 UNOCHA stelt in een rapport van 8 augustus 2021
dat er 225.685 mensen ontheemd geraakt zijn door conflict sinds januari 2021, waarvan 201.490 in
Darfoer219, het hoogste aantal ontheemden in zes jaar. 220 De International Organization for Migration
(IOM) geeft aan dat in 2021 tot november meer dan 365.000 mensen ontheemd zijn geraakt in
Soedan, waarvan ongeveer 349.000 als gevolg van conflicten. 221 Volgens de Norwegian Refugee
Council (NRC) zijn van januari tot begin december 2021 meer dan 430.000 mensen ontheemd geraakt
door gewapende conflicten in Soedan.222 Het Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) spreekt
over een niveau van ontheemding dat in geen jaren meer gezien is in Soedan. Vooral de staten van
Darfoer kennen veel nieuwe IDP’s.223
Gevechten tussen gewapende milities van de Massalit en de Arabische gemeenschappen in de
deelstaten West-, Zuid- en Noord-Darfoer van 15 tot 18 januari 2021 veroorzaken de ontheemding
van 183.000 mensen. In januari 2021 ontvluchten zo meer mensen hun huizen in drie dagen tijd dan
in heel 2020 in Soedan.224 In april 2021 barst het geweld opnieuw in alle hevigheid los in de stad El
Geneina, West-Darfoer. Volgens de VN zijn 65.000 mensen ontheemd geraakt door de gevechten, en
ongeveer 2.000 mensen op de vlucht naar het naburige Tsjaad. 225 Een maand na dat geweld in El
Geneina bericht UNOCHA dat nog steeds 151.300 ontheemden zich niet veilig voelen om terug naar
huis te keren.226 Ook in Jebel Marra, Centraal-Darfoer, veroorzaken aanvallen in april 2021
ontheemding van burgers.227 Aanhoudend geweld in oktober tot december 2021 in West-, Centraalen Noord-Darfoer leidt tot de primaire ontheemding van duizenden mensen en secundaire
ontheemding van IDP's in Darfoer en over de grens naar Tsjaad, meer dan 83.000 mensen in totaal
volgens IOM.228
Verschillende bronnen geven aan dat IDP’s bijzonder kwetsbaar zijn voor tekorten aan voedsel,
drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.229 De IDP’s, die voorheen van landbouw en veeteelt
leefden, kunnen in veel gevallen niet meer in eigen levensonderhoud voorzien. 230 Ze overleven op
kleinschalige landbouw voor eigen gebruik en trachten een inkomen te genereren door het verzamelen
van hout, het maken van houtskool en kleine handel.231 Het Institute for Security Studies (ISS) schetst
de precaire situatie waarin IDP’s zich in Darfoer bevinden in 2020. Bijna twee miljoen intern
ontheemden leven in plastic tenten en hebben geen toegang tot onderwijs of
gezondheidsvoorzieningen. De humanitaire hulp voor IDP’s is sterk teruggelopen sinds het vertrek van
UNAMID.232 Gewapende groepen en milities vallen regelmatig IDP’s aan, waarbij ze in sommige
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gevallen hun onderkomens platbranden en hun vee stelen, en hen zo dwingen opnieuw te vluchten.
Gendergerelateerd geweld is wijdverbreid.233
De levensomstandigheden van nieuw ontheemden in 2021 in Darfoer zijn erbarmelijk. Voedseltekorten
vormen de grootste uitdaging voor de ontheemden in de kampen. Er is ook een grote behoefte aan
dekens, dekzeilen voor onderdak en drinkwater.234 Mensen krijgen amper of geen steun, vanwege
aanhoudende onveiligheid of vanwege beperkte humanitaire aanwezigheid en middelen in sommige
delen van de regio.235 Ze hebben ook amper of geen toegang tot gezondheidsdiensten vanwege de
algemene onveiligheid en omdat aanvallen op gezondheidspersoneel en -faciliteiten de hulpverlening
hinderen.236 In april 2021 worden verschillende IDP-kampen nabij El Geneina, West-Darfoer, in brand
gestoken.237 De ontheemden creëren geïmproviseerde onderkomens in de stad waar ze scholen,
moskeeën, universiteitsgebouwen en lege achtertuinen bezetten.238 In november 2021 worden dorpen
in de regio jebel Moon, West-Darfoer, in de as gelegd. Dorpelingen zoeken hun toevlucht in de bergen
en in het grensgebied met Tsjaad. De meeste ontheemden leven in open lucht. Ze graven gaten in de
grond om hun kinderen tegen de kou te beschermen.239
Ontheemding creëert op zichzelf een risico op meer geweld, tussen ontheemden en gastbevolking –
eveneens bestaande uit Arabische en niet-Arabische gemeenschappen en niet ongevoelig voor de
historische spanningen.240
Uit de gegevens van IOM blijkt, naast een stijging van het aantal nieuw ontheemden in 2021, een
afname van het aantal terugkeerders in 2021, een evolutie zichtbaar over de jaren heen. Tussen 2003
en 2010 keerden zo’n 94.417 ontheemden (10 %) terug naar hun dorpen. Het hoogste percentage
(280.510) keerde terug tussen 2011 en 2015 (30 % van het totale aantal). Dit wordt gevolgd door
118.476 terugkeerders (13 %) in 2016, 131.372 terugkeerders (14 %) in 2017, 124.200
terugkeerders (13 %) in 2018 en 111.521 terugkeerders (12 %) in 2019. 2020 en de eerste zes
maanden van 2021 zien het laagste percentage terugkeerders (50.528), respectievelijk 5 % en 3 %.
De afname suggereert een correlatie tussen de duur van verplaatsing en de afnemende kans op
terugkeer.241 Gezinnen zijn genoodzaakt een nieuw leven op te bouwen in wat oorspronkelijk tijdelijke
opvangplaatsen waren. Dit vertaalt zich in historisch lage terugkeercijfers.242
Veel IDP’s achten het onmogelijk terug te keren naar hun gronden omwille van de onveiligheid en het
feit dat veel van hun eigendommen zijn ingenomen door Arabische groepen en milities, in sommige
gevallen RSF-soldaten.243 Ontheemden die hun land claimen, worden lastiggevallen, bedreigd,
geïntimideerd, weggejaagd en aangevallen, en soms vermoord. Vrouwen en meisjes worden seksueel
misbruikt en verkracht.244
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IDMC geeft aan dat veel terugkeerbewegingen niet duurzaam en succesvol zijn. 245 Zo zijn
terugkeerders in sommige gevallen gedwongen terug te gaan naar de IDP-kampen of worden ze een
tweede maal ontheemd.246 Een gebrek aan middelen om terugkeerders bij te staan plaatst bovendien
extra druk op de gastgemeenschappen.247

7.2. Vluchtelingen
Mensen uit Darfoer die het land ontvluchtten vanaf de start van het conflict in 2003, vestigen zich
voornamelijk in de buurlanden en de wijdere omgeving zoals Tsjaad, Egypte, Zuid-Soedan, Ethiopië,
de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kenia, maar ook in Niger en Libië.248 Volgens UNHCR bevinden
de grootste aantallen Soedanese vluchtelingen zich in Tsjaad (374.216249), Zuid-Soedan (308.174250)
en Ethiopië (46.181251).
Soedan is ook een gastland voor vluchtelingen. Soedan heeft een lange geschiedenis van opvang van
vluchtelingen en biedt nog steeds onderdak aan een miljoen mensen uit Eritrea, Tsjaad, Syrië, Ethiopië
en andere landen. Onderstaande kaart uit een rapport van het Refugee Consultation Forum (RCF),
gezamenlijk voorgezeten door UNHCR en de Sudanese Refugee Commission, toont het geschatte
aantal vluchtelingen per nationaliteit op het einde van 2021 in Soedan.

Figuur 3: Estimated total refugees in Sudan by the end of 2021252
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Volgens UNHCR telt Soedan 1.130.547 vluchtelingen en asielzoekers op 31 december 2021.253

8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
8.1. Toegang tot humanitaire hulp
Conflict, de economische crisis - inclusief brandstoftekorten en schommelingen van de Soedanese
pond - en slechte infrastructuur belemmeren effectieve humanitaire operaties.254 Hulpfunctionarissen
zeggen dat individuen binnen de Humanitarian Aid Commission (HAC), de overheidsinstantie die
humanitaire werkzaamheden reguleert in Soedan, hen nog steeds belemmeren bij het onderhandelen
over reisvergunningen en stempels om toegang te krijgen tot gemeenschappen in nood in heel
Soedan, schrijft TNH in juni 2021.255
Het Assessment Capacities Project (ACAPS), een onafhankelijk informatieplatform over humanitaire
crises, haalt aan dat er nog altijd gebieden zijn in Darfoer die worden gecontroleerd door niet-statelijke
gewapende groepen waar de toegang voor humanitaire hulp beperkt blijft.256 In de dorpen onder
controle van het SLA-AW in Jebel Marra is sprake van logistieke uitdagingen. Beperkingen op de
verplaatsing van hulpverleners in het verleden hebben ertoe geleid dat talloze dorpen bijna geen
toegang hebben tot gezondheidsdiensten, functionerende scholen en andere diensten. In de afgelopen
maanden hebben hulporganisaties, waaronder UNICEF, de evaluaties en het hulpverleningswerk in de
bergen opgevoerd en sommige dorpen voor het eerst in meer dan tien jaar bereikt, schrijft TNH in
april 2021.257
Humanitaire hulporganisaties hebben te lijden onder de slechte veiligheidssituatie in het gebied, en
worden gehinderd in hun activiteiten. Bij de aanvallen op het IDP-kamp Kereneik in West-Darfoer in
januari 2021 worden drie hulpverleners gedood.258 UNOCHA haalt aan dat wegversperringen en
opschorting van vluchten de levering van humanitaire hulp aan bijna 700.000 ontheemden in het
gebied belemmeren.259 Na de escalatie van geweld in april en mei 2021 schort de VN alle humanitaire
activiteiten in El Geneina, een hub voor hulpverlening, tijdelijk op. Dit besluit treft 700.000 mensen.260
Na een korte onderbreking van de activiteiten na de staatsgreep op 25 oktober 2021, hervatten de
humanitaire operaties met enige impact op sectoren die nauw samenwerken met het
overheidsapparaat, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Veldoperaties worden ondanks de
beperkte beschikbaarheid van brandstof voortgezet. Na de aankondiging door de Hoge Raad van Beja
om een einde te maken aan de sluiting van de havens en wegen in de deelstaat Rode Zee, worden
950 containers die sinds half september 2021 vastzaten, uit de haven vervoerd. Humanitaire
organisaties hebben vervolgens geen problemen gemeld met het vervoer van goederen uit de
haven.261
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Sinds november 2021 is de onveiligheid in Darfoer aanzienlijk toegenomen, wat een bedreiging vormt
voor de hulpoperaties en het risico veroorzaakt dat de al kwetsbare gemeenschappen niet de steun
krijgen die ze nodig hebben, aldus de VN. In de afwezigheid van een rechtsstaat, regeringscontrole
en geloofwaardige veiligheidstroepen, is het moeilijk voor humanitaire operaties om voedsel,
gezondheidszorg, onderwijs en andere humanitaire hulp te verstrekken. In 2022 zijn er naar schatting
14,3 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben in heel Soedan, terwijl bijna een op de vier
mensen in het land kampt met voedselonzekerheid.262 Volgens UNOCHA zullen in 2022 6,2 miljoen
mensen, meer dan de helft van de bevolking van Darfoer, humanitaire hulp nodig hebben.263
Het kantoor van de internationale medische NGO Médecins Sans Frontières (MSF) in Ed Daein, OostDarfoer, is op 19 november 2021 bij zonsopgang geplunderd door gewapende mannen. 264 Een
gewapende groep heeft bijna 5.000 ton hulp van het WFP geplunderd in drie opslagplaatsen in El
Fasher, Noord-Darfoer, op 29 december 2021. WFP zet vervolgens de operaties in Noord-Darfoer
tijdelijk stop. Deze beslissing treft mogelijks zo’n twee miljoen mensen in 2022.265

8.2. Voedselvoorziening en koopkracht
Het aanslepende conflict en de langdurige ontheemding zorgen in Darfoer voor een verlies aan
dagelijkse arbeidskansen en levensonderhoud. De precaire levenssituatie van de mensen in Darfoer
staat voorts onder druk door klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, inflatie en devaluatie van
de lokale munt266, een dalende koopkracht en infrastructurele beperkingen.267 COVID-19-gerelateerde
beperkingen hebben negatieve effecten op de landbouwgewassen- en veemarkt. Dit heeft geleid tot
arbeidstekorten, hoge kosten van arbeid en zaaigoed, gebrek aan transportdiensten en de sluiting van
markten in onder meer Centraal- en Noord-Darfoer.268 Ook het geweld in El Geneina in West-Darfoer
in januari, april en mei 2021 zorgt ervoor dat de markten enkele dagen gesloten blijven in de stad.269
Conflicten hebben het landbouwseizoen voor veel boeren verstoord. Een gebrek aan veiligheid
verhindert het bewerken van land tussen juni tot september en het oogsten van gewassen tussen
november en februari.270 Volgens de projectie van de Integrated Food Security Phase Classification
(IPC), een multi-partnerinitiatief voor het verbeteren van voedselzekerheid en voedingsanalyse, daalt
het aantal acuut voedselonzekere mensen in Soedan van 9,8 miljoen in de periode juni-september
2021 tot ongeveer 6 miljoen bij aanvang van het oogstseizoen in oktober 2021. Volgens de IPCprojectie zullen 1,5 miljoen mensen in Darfoer te maken krijgen met een voedselcrisis in de periode
oktober 2021-februari 2022.271 De VN-Veiligheidsraad stelt evenwel dat de voedselonzekerheid, die
traditioneel daalt tijdens het oogstseizoen, dit jaar zou kunnen aanhouden aangezien de
productiekosten volgens het WFP drie tot vier keer hoger zijn in vergelijking met het voorgaande
oogstseizoen.272
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De militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 brengt het prille economische herstel in Soedan in
gevaar. Aanhoudende politieke instabiliteit, de gevolgen van de coronapandemie en de hoge inflatie,
belemmeren investeringen en economische activiteit. De koopkracht van huishoudens blijft daardoor
laag. Daarnaast kampt Soedan met een hoge werkloosheid. De Soedanese economie wordt in 2021
voorts negatief beïnvloed door de sluiting van havens en wegen in de deelstaat Rode Zee273 en de
daaruit voortvloeiende noodzaak om geïmporteerde goederen om te leiden. De opschorting van
internetdiensten van 25 oktober 2021 tot gedeeltelijk herstel op 18 november 2021 heeft eveneens
een negatief effect gehad op de economie.274
In de onmiddellijke nasleep van de staatsgreep kondigt de Wereldbank aan dat ze de uitbetalingen
voor al haar operaties in Soedan stopzet, ook de betalingen binnen het Family Support Programme,
dat aan ongeveer elf miljoen kwetsbare Soedanezen maandelijks geld overmaakt. Ook de VS en
Duitsland schorten hun hulp op. Frankrijk kondigt aan dat het de toegezegde kwijtschelding zal
heroverwegen. Het besluit van donoren om de internationale ontwikkelingshulp stop te zetten heeft
een aanzienlijke impact op het levensonderhoud van het Soedanese volk en dreigt de zwaarbevochten
prestaties van de afgelopen twee jaar terug te draaien, schrijft UNITAMS. Humanitaire activiteiten
gaan door maar sommige diensten die via overheidsmechanismen worden verleend, zoals
gezondheidsdiensten en onderwijs, zijn verstoord. Ook activiteiten van de VN zijn getroffen waardoor
de kwetsbaarheid en humanitaire behoeften toenemen. 275

8.3. Gezondheidszorg
Door onvoldoende investeringen in gezondheidszorg is het gezondheidssysteem niet opgewassen
tegen de hoge nood aan zorg, vooral in de conflictgebieden Darfoer en de Two Areas. Tientallen VNagentschappen en internationale en nationale ngo’s vullen de hiaten in de gezondheidszorg op. Ze
coördineren hun acties binnen de Health Cluster die 67 VN-agentschappen, ngo’s en
overheidsinstanties verenigt.276 Volgens de WHO is in 2019 ongeveer een kwart van de
eerstelijnsgezondheidszorg in Darfoer niet functioneel. Minder dan de helft van de
gezondheidsinstellingen bieden het minimale basispakket. Geestelijke gezondheidszorg wordt amper
aangeboden. Een derde van de gezondheidsinstellingen biedt elementaire verloskundige zorg. In de
hele regio kampen gezondheidscentra met tekorten aan personeel en aan medicijnen.277
Van 20 juli tot 11 december 2020 voert de Danish Refugee Council (DRC) een multi-sectorale
behoefteanalyse uit in Centraal-Darfoer. In totaal worden 1.530 huishoudens bevraagd. Uit de analyse
komt naar voor dat slechts 28 % van de respondenten toegang heeft tot gezondheidsfaciliteiten in
hun gemeenschap, voornamelijk verloskundigen, vaccinatiediensten en eerstelijnsziekenhuizen. De
kwaliteit van de zorg wordt door de respondenten als slecht ervaren. 48 % van alle respondenten
moet een uur of langer reizen om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten.278
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Binnen Darfoer is de toegang tot gezondheidszorg het slechtst in de regio Jebel Marra. Evaluatiemissies
in 2017 leggen een bijna volledig ingestort gezondheidszorgsysteem bloot.279 De gouverneur van
Centraal-Darfoer verklaart in november 2020 dat er delen van de staat reeds 20 jaar lang verstoken
zijn van gezondheidszorg.280 Sinds maart 2021 runt MSF een kliniek in Dilli, een dorp in het zuiden
van Jebel Marra, waar gratis gezondheidszorg wordt verleend. De patiënten komen uit meer dan 60
verschillende dorpen, sommigen reizen wel 10 uur per ezel om de kliniek te bereiken. Het MSF-team
moet drie uur rijden vanaf hun basis in Nyala, gevolgd door een tocht van twee uur over smalle,
rotsachtige paden op de rug van een ezel om de kliniek te bereiken. Alle benodigdheden worden
eveneens vervoerd op ezels of kamelen. De kliniek biedt basisgezondheidszorg, kraamzorg en
voedingszorg, met gemiddeld 150 tot 200 consultaties per dag. MSF runt een soortgelijk project in de
plaats Omo in Jebel Marra (Centraal-Darfoer).281 Een medewerker getuigt dat ongeveer 60 % van de
bevolking in de regio geen toegang heeft tot basisgezondheidszorg.282
De veiligheidssituatie in Darfoer heeft een grote impact op de gezondheidszorg in 2021. Op 1 januari
2021 valt een gewapende groep het ziekenhuis in Zalingei in Centraal-Darfoer aan. Daarbij raken
personeelsleden gewond. De apotheek brandt af. De aanleiding van het incident is een ruzie tussen
een lid van de RSF en een politieagent verbonden aan de ziekenhuisbewaking. Getuigen zeggen dat
de aanwezige reguliere strijdkrachten niet tussenkomen.283 In april 2021 leggen artsen van het
ziekenhuis in Nyala, Zuid-Darfoer, het werk neer om te protesteren tegen de regelmatige aanvallen
op artsen en verpleegsters.284 Diezelfde maand wordt een duidelijk gemerkte ambulance van MSF
overvallen onderweg van Rockero naar El Fasher.285 Verschillende gezondheidsfaciliteiten worden in
de nasleep van geweld in West-Darfoer in april-mei 2021 aangevallen en medisch personeel wordt
gehinderd bij het vervoer van gewonden naar ziekenhuizen.286 Op 16 mei 2021 sluit het Academisch
Ziekenhuis in El Geneina een volledige dag vanwege een staking van artsen op alle afdelingen in
protest tegen herhaalde aanvallen op medisch personeel.287
Volgens de WHO registreren gezondheidsactoren in Soedan sinds eind november 2021 een sterke
stijging van het aantal coronabesmettingen, waarbij ook de ziekenhuisopnames en sterfgevallen
toenemen. Ziekenhuispersoneel meldt een tekort aan essentiële medische benodigdheden. Naast de
beperkte bedruimte in ziekenhuizen, identificeert de WHO financieringstekorten, tekorten aan
zuurstof, essentiële medicijnen en opgeleid personeel als sleutelfactoren die gezondheidsactoren ervan
weerhouden om de toenemende COVID-19-caseload te beheren.288

8.4. Onderwijs
De inschrijvingspercentages van kinderen van schoolgaande leeftijd in de conflictgebieden in Soedan
bedragen 47 % in 2019.289 Zelfs als men alle hindernissen die de toegang tot onderwijs belemmeren
overwint, is de kwaliteit van het onderwijs ondermaats. Het ministerie van Onderwijs identificeerde
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3.692 ondergekwalificeerde leerkrachten in Zuid- en Oost-Darfoer op een totaal van 7.315
leerkrachten. Veel leerkrachten hebben geen opleiding genoten.290
Uit de analyse die DRC uitvoert tussen 20 juli tot 11 december 2020 in Centraal-Darfoer komt naar
voor dat het niveau van scholing onder de bevolking laag is in deze deelstaat van Darfoer. Slechts
43 % van de huishoudens telt een lid dat de basisschool heeft afgemaakt. 67 % van de huishoudens
heeft een leerplichtig kind dat niet naar school gaat. De belangrijkste belemmeringen voor onderwijs
zijn het hoge schoolgeld en het gebrek aan scholen.291
Daarnaast staat de continuïteit van het onderwijs in Darfoer onder druk. Scholen sluiten soms
noodgedwongen de deuren tijdens periodes van geweld of demonstraties, en heropenen opnieuw
nadat de situatie gekalmeerd is.292 Scholen worden eveneens ingezet als onderkomens voor IDP’s,
ontheemd door geweld of rampen zoals overstromingen.293 De VN-Veiligheidsraad meldt in maart 2021
ook een incident van militair gebruik van een school.294

8.5. Bewegingsvrijheid
De VN-Veiligheidsraad stelt dat de beperkte aanwezigheid en capaciteit van politie en
veiligheidstroepen alsook van instellingen voor wetshandhaving buiten de stedelijke centra een
negatief effect heeft op de veiligheid en de mobiliteit van burgers. De Veiligheidsraad onderstreept
daarbij de veiligheidsrisico’s op de wegen in Darfoer.295 Lokale media berichten veelvuldig over
gewapende overvallen in plattelandsdorpen en op (vracht)verkeer op de wegen in Darfoer doorheen
2021. Af en toe komen burgers daar ook bij om.296 Vooral de regio ten noorden van Kutum in NoordDarfoer is zwaar getroffen. Gewapende mannen stoppen er het verkeer en bestelen de inzittenden van
de aanwezige voertuigen van hun geld en eigendommen. De autoriteiten geven volgens Radio
Dabanga niet thuis.297
Darfur24 bericht dat het hevige geweld in de stad El Geneina begin april 2021 heeft geleid tot een
volledige stilstand van het leven en dat bewegingen van zowel voertuigen als voetgangers beperkt
zijn.298 Veiligheidsautoriteiten in de deelstaat sluiten de vier grootste markten in El Geneina in mei
2021 tijdens de avond vanwege veiligheidsincidenten op de markten. Ook in december 2021 sluiten
de markten en overheidsvoorzieningen in de nasleep van de aanval op het Kereinik.299
Begin december 2021 ontvoert een onbekende gewapende groep twee Turkse medewerkers van een
bedrijf in El Fasher. Met hulp van de Soedanese autoriteiten zijn de twee mannen op 10 december
2021 bevrijd.300
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De mogelijkheid om zich vrij te bewegen in Darfoer wordt mogelijks gehinderd door infrastructurele
beperkingen. Zo stellen verschillende bronnen dat de bereikbaarheid van bepaalde regio’s in Jebel
Marra een uitdaging is door de onveiligheid en occasionele hevige regens die de wegen onbegaanbaar
maken.301 Het gebrek aan brandstof in het hele land jaagt de transportkosten de hoogte in, wat een
verdere negatieve impact heeft op de mobiliteit van de bevolking.302
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Samenvatting
Twee rebellengroepen, de JEM en het SLA-M, komen in 2003 in opstand tegen de centrale regering in
Khartoem. De regering beantwoordt de revolte met het inzetten van Arabische milities. Het geweld in
Darfoer heeft al meer dan 400.000 levens gekost en meer dan 2.500.000 mensen zijn ontheemd.
De gewapende treffens tussen de regeringstroepen en de rebellen in Darfoer zijn afgenomen sinds
midden 2016. De veiligheidssituatie in Darfoer blijft volatiel omdat er naast het leger, de paramilitaire
groepen en de rebellengroepen ook gewapende milities en criminele bendes aanwezig zijn.
Op 11 april 2019 wordt president al-Bashir afgezet. Op 17 augustus 2019 ondertekenen de TMC en de
FFC een grondwettelijke verklaring die een overgangsperiode inluidt waarin een soevereine
overgangsraad de rol van staatshoofd vervult. Abdalla Hamdok wordt premier.
De soevereine raad en de rebellengroepen tekenen het Juba-vredesakkoord op 3 oktober 2020. Het
SLA-AW, de enige actieve rebellengroep in Darfoer, weigert deel te nemen aan de vredesbesprekingen.
Het aantal strijders van het SLA-AW wordt anno 2019 op 2.000 man geschat en het grondgebied onder
haar controle beperkt zich tot delen van het Jebel Marra-gebergte. Ondanks een staakt-het-vuren
veroorzaken gevechten tussen het SLA-AW en veiligheidstroepen en milities doden en ontheemding.
Na 13 jaar ter plaatse gaat de terugtrekking van UNAMID eind 2020 gepaard met een golf van geweld
in Darfoer. In de loop van 2021 vinden verschillende grootschalige geweldsincidenten plaats tussen
gemeenschappen in Kereneik, El Geneina en Jebel Moon (West-Darfoer), Gereida (Zuid-Darfoer),
Azum (Centraal-Darfoer) en El Fasher (Noord-Darfoer).
Op 25 oktober 2021 pleegt de legertop een coup. Sindsdien vinden in heel Soedan elke week meerdere
prodemocratische betogingen plaats. De veiligheidsdiensten reageren met geweld en traangas en
schieten in sommige gevallen met scherp op de betogers. Op 24 januari 2022 staat het totale aantal
demonstranten dat is gedood na de staatsgreep op 76.
Eind 2021 noemt UNITAMS de veiligheidssituatie buiten Khartoem fragiel, met een heropflakkering
van conflicten tussen gemeenschappen en gewapend banditisme in Darfoer.
Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 registreert ACLED 318 incidenten
en 1.036 dodelijke slachtoffers in Darfoer. De gewelddadige incidenten in die periode concentreren
zich in Zuid-, West- en Noord-Darfoer. Burgers blijven het grootste slachtoffer van geweld in Darfoer.
Soedan telt 3 miljoen IDP’s in augustus 2021, waarvan er 2,6 in Darfoer verblijven. De oorzaken van
het conflict in Darfoer leiden nog steeds tot nieuwe ontheemdingen en verhinderen dat ontheemden
kunnen terugkeren naar hun land.
Het aanslepende conflict heeft een negatieve impact op de reeds precaire levenssituatie van de
mensen in Darfoer die verder onder druk staat door klimaatverandering, stijgende voedselprijzen,
inflatie en devaluatie van de lokale munt, dalende koopkracht en infrastructurele beperkende
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Humanitaire organisaties hebben te
lijden onder de slechte veiligheidssituatie in Darfoer. De kwaliteit van de gezondheidszorg en het
onderwijs is laag en deze diensten blijven voor velen in Darfoer ontoegankelijk. De beperkte
aanwezigheid en capaciteit van orde- en veiligheidstroepen en de gebrekkige wetshandhaving buiten
de stedelijke centra heeft een negatief effect op de veiligheid en de mobiliteit van burgers in Darfoer.
Het besluit van donoren om de internationale ontwikkelingshulp stop te zetten heeft een aanzienlijke
impact op het leven van het Soedanese volk en dreigt de zwaarbevochten prestaties van de afgelopen
twee jaar terug te draaien.
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Bijlage 2: Jebel Marra Overview, November 20162
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