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Lijst van afkortingen
ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

AFDB

African Development Bank Group

BBP

binnenlands bruto product

CSRF

Conflict Sensitive Research Facility

CTSAMVM

Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism in South
Sudan

CUOFSDD

Catholic University of South Sudan

ERW

explosive remnants of war

IDP

internally displaced person

IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre

IOM

International Organization for Migration

NAS

National Salvation Front

OSAC

Overseas Security Advisory Council

POC

Protection of Civilians Sites

R-ARCSS

Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan

SPLA

Sudan People's Liberation Army

SPLM

Sudan People's Liberation Movement

SPLM-IO

Sudan People's Liberation Movement-In Opposition

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNMISS

United Nations Mission in South Sudan

UNOPS

United Nations Office for Project Services

UNSC

United Nations Security Council

USDOS

United States Department of State

UXO

unexploded ordnance

VOA

Voice of America

WFP

World Food Programme
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Inleiding
Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de algemene situatie in de Zuid-Soedanese
hoofdstad Juba. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2021 tot mei 2021,
en werd afgerond op 24 juni 2021.
De analyse bestaat uit drie delen. Het eerste hoofdstuk beschrijft de geografie en demografie van de
stad. Het tweede hoofdstuk licht de veiligheidssituatie in de stad toe. Het derde hoofdstuk focust ten
slotte op het dagelijks leven in de stad en gaat in op de toegang tot diensten, de algemene mobiliteit
en bewegingsvrijheid binnen en buiten de stad, de economie en de sociaaleconomsiche situatie van
de inwoners.
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
data op basis van een brede waaier van lokale, regionale en internationale nieuwsbronnen en
organisaties. Voor Zuid-Soedan zijn dat onder meer Eye Radio, Sudan’s Post, Juba Monitor, Radio
Tamazuj, Voice of America (VOA), de United Nations Security Council (UNSC) en het Ceasefire and
Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism in South Sudan (CTSAMVM).
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.1 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 26 mei 2021.
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.2 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.3
In zijn Codebook licht ACLED de toegepaste methodologie voor de invoering en voortdurende controle
van de data uitgebreid toe.4 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 Zuid-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.

ACLED, Coding Review Process, 09/2020, url
ACLED, 10/04/2019, url
3
ACLED, 10/04/2019, url
4
ACLED, 10/04/2019, url
1
2
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1. Algemeen
1.1. Geografie
Zuid-Soedan bestaat sinds de onafhankelijkheid in 2011 uit drie administratieve gebieden of regio’s,
waaronder Equatoria, en tien staten.5 Die zijn op hun beurt onderverdeeld in 79 counties of provincies.
De staat Central Equatoria bestaat uit 6 counties, waarvan Juba County er één is. Juba County herbergt
16 payams of districten: de hoofdstad Juba, Rejaf, Northern Bari, Lirya, Ganji, Rokon, Lobonok, Dolo,
Mangalla, Lokiliri, Munuki, Bungu, Wonduruba, Gondokoro, Kator en Tijor.6
De hoofdstad Juba is gelokaliseerd op de oever van de Witte Nijl in het centrum van de staat Central
Equatoria. Juba is een van Afrika's snelst groeiende steden. Het landoppervlak van Juba meet 20
vierkante kilometer en is de thuisbasis van een geschatte bevolking van 421.000 in 2021.7

1.2. Demografie
De meest recente volkstelling in Zuid-Soedan dateert van 2008, voor de onafhankelijkheid, de twee
burgeroorlogen en de grote golven van interne ontheemding en externe migratie.8 Het CIA World
Factbook schat de totale bevolking van Zuid-Soedan op 10.984.074 in juli 2021.9
Het International Displacement Monitoring Center (IDMC) rapporteert 271.000 nieuw ontheemden
gelinkt aan conflict en geweld in 2020, en een totaal van 1.436.000 internally displaced persons (IDP)
in Zuid-Soedan.10
Volgens de volkstelling van 2008 wonen 368.436 mensen in Juba County. Het CIA Factbook schat de
bevolking van de stad op 421.000 in 2021.11 De stad is multi-etnisch, maar de Bari, Pajulu, Kakwa,
Kuku en Mundari zijn de grootste etnische groepen. Dinka en Nuer zijn in kleinere aantallen aanwezig.
Engels en Arabisch worden algemeen gesproken, naast andere nationale talen.12
Klimatologische invloeden op de landbouw, langdurige conflicten en de economische gevolgen van
beide leiden tot migratie van het platteland naar de stad, vooral naar de hoofdstad Juba. Migranten
zoeken er naar werk, mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien, gezondheidszorg en
onderwijs. Migratie heeft geleid tot overbevolking in de stad, waardoor het risico op grieven onder
stedelingen en inwijkelingen toeneemt.13
Cedoca vond geen specifieke cijfergegevens over het aantal IDP’s die in en rond de stad Juba wonen.
Een studie van de International Organization for Migration (IOM) en het World Food Programme (WFP)
voor de periode augustus – september 2020 geeft aan dat de gastgemeenschap ongeveer 68 % van
de stedelijke bevolking van Juba uitmaakt, terwijl 32 % van de stedelijke bevolking bestaat uit intern
ontheemden en migranten. De IDP’s zijn afkomstig uit alle staten van het land maar meer dan de helft

In 2020 heeft de regering de 10 subnationale staten opnieuw geïntroduceerd in Zuid-Soedan, in plaats van de 32
staten die in 2017 waren opgericht. USIP, 01/03/2021, url
6
CSRF South Sudan, s.d., url
7
CIA, 04/05/2021 (last update), url
8
IOM, WFP, 31/03/2021, url
9
CIA, 04/05/2021 (last update), url
10
IDMC, s.d., url
11
CIA, 04/05/2021 (last update), url
12
CSRF South Sudan, s.d., url
13
IOP, 08/2017, url
5
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komt uit Central Equatoria, waarbij Juba en Yei de meest prominente counties zijn. Daarnaast komt
een aanzienlijk aantal uit de staten Upper Nile, West Equatoria en Jonglei.14
Medio september 2020 wonen ongeveer 32.000 ontheemden in vijf collectieve centra in de stad Juba.
Daarnaast wonen IDP’s en migranten ook verspreid in de stad.15 Net buiten de stad bevinden zich
twee Protection of Civilians (POC)-sites, POC I en POC III.16 Na het uitbreken van de burgeroorlog in
2013 opent de vredesmissie van de Verenigde Naties (VN) in Zuid-Soedan (UNMISS) haar basissen
voor mensen op de vlucht voor geweld. In februari 2019 herbergt POC I 7.515 personen en POC III
24.359 personen.17 De ontheemden in deze twee sites zijn overwegend van de Nuer-etniciteit. Hoewel
bewoners binnen het kamp een aantal problemen ondervinden, zoals de aanwezigheid van bendes,
spanningen rond waterbevoorrading en de politisering van gemeenschappen, blijven velen in de
kampen wonen vanwege externe veiligheidsproblemen en omdat ze afhangen van de voedselhulp die
ze in de sites krijgen. Daarnaast vrezen ze militaire controleposten, de veiligheidstroepen van de
overheid en vergelding voor politieke overtuiging buiten de kampen. POC I en POC III huisvesten
voorname politieke en militaire oppositiefiguren.18
Het verdedigen van deze kampen vraagt veel middelen van UNMISS. UNMISS-functionarissen
beslissen eind 2020 dat de missie niet langer nodig is voor de bewaking en veiligheid in de kampen.
Ze verwijzen naar de verbeterde veiligheidssituatie na de ondertekening van het vredesakkoord eind
2018 en de vorming van een eenheidsregering in februari 2021. UNMISS heeft in mei 2021 vijf van
de zes locaties verlaten, waarvan ook beide POC-sites nabij Juba, POC I en POC III. Sinds de
terugtrekking van de vredeshandhavers in september 2020 zijn gevallen van seksueel misbruik en
uitbuiting gestegen, volgens hulpfunctionarissen geciteerd door The New Humanitarian, die sommige
incidenten
toeschrijven
aan
regeringssoldaten.
Ondertussen
zeggen
Zuid-Soedanese
politiefunctionarissen die nu verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de kampen dat de
bewoners hun gezag niet aanvaarden en dat POC-sites in Juba geen formele beveiliging hebben.19

IOM, WFP, 31/03/2021, url
UNHCR, IOM, DRC, NCA – Act Alliance, CARE International, DRC, Plan International, 09/2020, p. 6, url
16
ACTED, REACH, 15/11/2018, url
17
UNHCR, South Sudan: Intentions of IDPs in Protection of Civilian Sites - Location: Juba POC 1, 28/02/2019,
url; UNHCR, South Sudan: Intentions of IDPs in Protection of Civilian Sites - Location: Juba POC 3, 28/02/2019,
url; Stimson (Gregory J., Gorur A.), 13/10/2020, url
18
Stimson (Gregory J., Gorur A.), 13/10/2020, url
19
The New Humanitarian (Mednick S.), 18/05/2021, url
14
15
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2. Veiligheid
2.1. Nationale context
Zuid-Soedan scheidt zich in juli 2011 af van Soedan na meer dan twee decennia van burgeroorlog. In
december 2013 breekt een politieke crisis uit tussen president Salva Kiir en vice-president Riek
Machar. In de hoofdstad Juba breekt geweld uit tussen rivaliserende etnische groepen binnen de
strijdkrachten. Dit veroorzaakt een breuk binnen de regerende partij, de Sudan People's Liberation
Movement (SPLM), wat Riek Machar ertoe brengt de Sudan People's Liberation Movement in Opposition
(SPLM-IO) te vormen. Binnen enkele uren voeren de hoofdzakelijk uit Dinka samengestelde
regeringstroepen grootschalige gerichte moorden en arrestaties uit van voornamelijk Nuer-burgers in
en rond Juba.20
In augustus 2015 ondertekenen de strijdende partijen een vredesakkoord, maar dat maakt geen einde
aan de gevechten. Het conflict escaleert in 2016. Met de benoeming van Taban Deng als eerste vicepresident splitst de SPLM-IO zich in twee facties, de ene loyaal aan Machar en de andere aan Deng.
Pogingen om een verenigde regering te vormen mislukken. Er breken gevechten uit tussen de
veiligheidsdiensten van politieke rivalen, waardoor ook gevechten tussen regeringstroepen en
verschillende oppositiegroepen in het hele land oplaaien. In de tweede helft van 2016 intensiveert het
geweld in gebieden die voorheen relatief vrij waren van conflict. De staten Western, Central en Eastern
Equatoria, Unity, Upper Nile en Wau zijn getuige van geweld tussen milities en
zelfverdedigingsgroepen gelinkt aan lokale gemeenschappen die strijden om territoriale controle, vee
en politieke vertegenwoordiging. Twee presidentiële decreten tot oprichting van nieuwe
administratieve indelingen wakkeren de onderlinge conflicten in de staten Unity en Upper Nile verder
aan. In december 2017 zijn een op de drie mensen in Zuid-Soedan op de vlucht voor geweld.21
De algemene onveiligheid is algemeen, met plunderingen en brandstichtingen door nietgeïdentificeerde gewapende groepen die tot verdere ontheemding leiden. IDMC geeft aan dat de
gevechten en het willekeurige geweld tegen burgers ook wijdverbreide voedselonzekerheid
veroorzaken, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot verdere ontheemding. De uitbreiding van het
conflict naar de regio Equatoria, die bekend staat als de graanschuur van Zuid-Soedan, verergert de
situatie. Samen met droogte en overstromingen zorgen de gewelddadige ontwrichting van de
landbouw en de instortende economie ervoor dat mensen niet in hun levensonderhoud kunnen
voorzien.22
In september 2018 ondertekenen de regering en de belangrijkste oppositieleiders de Revitalised
Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS). Het staakt-het-vuren houdt
in veel delen van het land stand en de overeenkomst leidt tot een vermindering van de
vijandelijkheden op nationaal niveau. Er zijn echter beperkte gevechten tussen regeringstroepen en
voornamelijk niet-ondertekenende gewapende oppositiegroepen in de regio Equatoria, met name in
de staat Yei River, en in de staat Wau van de regio Bahr El Ghazal. Er vinden ook gevechten plaats in
de deelstaat Upper Nile. Het vermogen van de veiligheidstroepen van Zuid-Soedan om de rechtsstaat
te handhaven is zwak, vooral buiten Juba en de hoofdsteden van de staten. Als gevolg daarvan
beslecht het gewoonterecht veel geschillen, soms met geweld. De lokale veiligheidssituatie is volatiel
en kan snel omslaan.23

20
21
22
23

HRW, 07/08/2014, url; IDMC, s.d., url
OSAC, 29/04/2020, url; IDMC, s.d., url
IDMC, s.d., url
OSAC, 29/04/2020, url
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De uitvoering van het vredesproces verloopt traag, vooral de oprichting van bestuursstructuren en de
opleiding van gezamenlijke strijdkrachten, een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzame
vrede, kennen amper vooruitgang. Op 22 februari 2020 ziet de Transitional Government of National
Unity het levenslicht, nadat de deadline voor de vorming van deze eenheidsregering tot twee maal toe
verlengd werd. Benoemingen voor lokale bestuursstructuren zijn op dat moment nog in behandeling,
wat bijdraagt aan geweld over de macht op subnationaal niveau en een toename van lokale conflicten
in het hele land. In alle drie de regio's van Zuid-Soedan is in 2020 sprake van een escalerend conflict.
In de staten Jonglei, Lakes en Warrap is subnationaal en plaatselijk geweld wijdverbreid. Gewapende
conflicten tussen de staatsveiligheidstroepen en gewapende oppositiegroepen, zoals het National
Salvation Front (NAS), duren voort in de regio Equatoria, waar zowel regerings- als oppositietroepen
blijven botsen met groepen die de overeenkomst niet getekend hebben.24
Twee jaar na de ondertekening van het nieuw leven ingeblazen vredesakkoord heeft de uitvoering
ervan de humanitaire behoeften van het Zuid-Soedanese volk niet verminderd. Het gebrek aan
duurzame vrede en beperkte investeringen in basisvoorzieningen ondermijnen de stabiliteit en
duurzame ontwikkeling. In 2020 treft de drievoudige schok van geïntensiveerd conflict en subnationaal
geweld, een tweede achtereenvolgend jaar van grote overstromingen en de gevolgen van de COVID19-pandemie de lokale gemeenschappen zwaar. Ongeveer 1,6 miljoen mensen blijven intern
ontheemd in Zuid-Soedan, daarnaast verblijven 2,2 miljoen Zuid-Soedanese vluchtelingen in de
buurlanden. Onveiligheid, gebrek aan basisvoorzieningen en onopgeloste huisvestings-, grond- en
eigendomskwesties weerhielden mensen ervan om in groten getale naar huis terug te keren. 25

2.2. Veiligheidssituatie in Juba
De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken geen gewag van een gewapend conflict met strijdende
partijen in de hoofdstad Juba.
In een rapport opgesteld op vraag van het United States Institute of Peace (USIP) beschrijft Allan
Boswell, senior analist voor International Crisis Group (ICG), hoe de burgeroorlog in Zuid-Soedan in
2016 uitbreidde naar Equatoria – de regio die zich uitstrekt over het zuidelijke deel van het land en
ook de hoofdstad omvat. Het geweld dwong honderdduizenden mensen te vluchten naar het naburige
Oeganda. Equatoria is anno 2021 de laatste grote hotspot in de burgeroorlog, schrijft Boswell. De
oorlog in Equatoria past volgens deze analist niet binnen de vereenvoudigde verhalen over de oorlog
in Zuid-Soedan als een machtsstrijd om het centrum. De meeste Equatorianen – een verzameling van
diverse etnische minderheidsgroepen – vechten voor meer lokale en regionale autonomie, en een
oplossing voor de (voornamelijk) Dinka-hegemonie.26
Vanaf eind 2020 hebben regeringstroepen in een groot deel van het zuiden van Central Equatoria de
steden en de hoofdwegen in handen, waarbij de troepen van de voormalige plaatsvervangende
stafchef van het Sudan People's Liberation Army (SPLA), luitenant-generaal Thomas Cirillo, die in 2017
deserteerde, losjes de scepter zwaaien in een groot deel van het platteland. Grote delen van Equatoria
blijven anno 2021 omstreden en grotendeels onbeheerd. Het grootste strategische belang van

UNHCR, IOM, DRC, NCA – Act Alliance, CARE International, DRC, Plan International, 09/2020, url; IDMC, s.d.,
url; UNOCHA, 01/2021, p. 12, url
25
UNOCHA, 01/2021, url
26
Toen de eigen burgeroorlog in Zuid-Soedan in 2013 begon, vochten bijna alle gewapende groepen in de regio
Equatoria onder de vlag van de belangrijkste gewapende oppositiegroep, de SPLM/A-IO van Riek Machar. Velen
stapten later over naar een nieuwe gewapende beweging, het NAS onder bevel van Thomas Cirillo. Cirillo heeft het
hernieuwde vredesakkoord van september 2018 niet ondertekend. Gebieden van Centraal- en West-Equatoria waar
zijn troepen aanwezig blijven, zijn nog steeds conflictgebieden. Cirillo en andere 'holdout'-groepen ondertekenden
in januari 2020 een nieuw staakt-het-vuren met de Zuid-Soedanese regering. Het akkoord werd herhaaldelijk
geschonden in april en mei 2020 te midden van hernieuwde botsingen tussen Cirillo en regeringstroepen, met
sommige SPLM/A-IO-troepen die zich bij regeringtroepen scharen tegen Cirillo. USIP (Boswell A.), 14/04/2021, url
24
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president Kiir in Equatoria is de veiligheid in de buurt van alsook in de hoofdstad Juba. Een opstand in
de buurt van Juba zou zowel de veiligheid van de hoofdstad als de belangrijkste aanvoerroute van het
land vanuit Oeganda bedreigen.27
Ook uit de cijfers over politiek geweld bijgehouden door ACLED blijkt er geen sprake van een gewapend
conflict met strijdende partijen in de hoofdstad. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 21 mei 2021
registreert ACLED slechts één incident, gecategoriseerd als battle, in de stad Juba.28 Op 15 april 2021
raken soldaten slaags met elkaar nadat enkelen onder hen een predikant en zijn zoon hadden
aangevallen op het terrein van de African Inland Church wegens landgeschillen. Minstens twee
soldaten raken gewond en de zoon van de pastoor wordt in het been geschoten.29
In dezelfde periode in het voorgaande jaar, van 1 januari 2020 tot mei 2020, registreert ACLED zes
incidenten, waarvan vier incidenten van violence against civilians en twee battles. Voor heel 2020
registreert ACLED negen incidenten, waarvan zeven incidenten van violence against civilians en twee
battles.30
De Overseas Security Advisory Council (OSAC), een samenwerking tussen het US Department of State
(USDOS) en de Amerikaanse particuliere sector, beoordeelt Juba als een locatie met een hoog risico
op misdaden gericht tegen of met nadelige gevolgen voor Amerikaanse overheidsbelangen.
Betrouwbare, officiële statistieken over misdaad zijn niet beschikbaar in Zuid-Soedan, aldus OSAC.
Voor haar analyse van de veiligheid in de stad steunt de Amerikaanse ambassade in Juba op de
rapportage van lokaal personeel, de VN, andere ambassades en ngo’s die hen beperkte statistieken
en rapporten over misdaad bezorgen.31
Er is een aanzienlijk risico op criminaliteit in heel Zuid-Soedan, stelt OSAC, met een piek in de
hoofdstad Juba. Misdaden worden er vaak toegeschreven aan personeel van de veiligheidstroepen.
Het risico op diefstal is bijzonder hoog in Juba, deels vanwege de hoge kosten van geïmporteerde
dagelijkse goederen en een gebrek aan harde valuta. Het hoge wapenbezit van het land betekent dat
bij overvallen, woninginbraken en carjackings vaak vuurwapens zijn gemoeid. De veiligheidstroepen
zijn zwak en vaak medeplichtig aan overvallen. OSAC geeft aan dat de misdaad in Juba stijgt
naargelang de bevolking van de stad groeit. Hoge armoede- en werkloosheidscijfers zorgen ervoor dat
criminaliteit wijdverbreid is. OSAC geeft niet aan of dit crimineel geweld etnisch geïnspireerd is of zich
richt tegen bepaalde gemeenschappen.32
Wijken waar regeringsleiders, zakenmannen, ngo-personeel en buitenlandse diplomaten wonen, zijn
niet immuun voor criminele activiteiten zoals gewapende overvallen en carjacking, vooral ‘s nachts.
In sommige gevallen dragen daders uniformen van de veiligheidsdiensten, hebben ze militaire wapens
en gebruiken ze de list van legitieme controleposten om individuen tegen te houden of toegang te
krijgen. Sinds avondklokken zijn ingesteld neemt de misdaad overdag toe. Invasies in huizen of
compounds komen voor, vooral in faciliteiten met zwakke beveiliging, slechte buitenverlichting en
slechte toegangscontrole. In het algemeen doden of verwonden daders hun slachtoffers niet, maar
dreigen ze met geweld. Pogingen om zich te verzetten, lokken geweld uit.33

27

USIP (Boswell A.), 14/04/2021, url
Cedoca neemt in dit hoofdstuk enkel de incidenten op die ACLED categoriseert als battles, violence against
civilians en explosions/remote violence. ACLED registreert ook andere incidenten, meer bepaald onder de
categorieën riots, protests en strategic developments. Deze neemt Cedoca niet in dit hoofdstuk op. 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. CGVS / CGRA - Cedoca, 21/05/2019, url; ACLED, via export tool
geraadpleegde update: 21/05/2021, url
29
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 21/05/2021, url
30
ACLED, via export tool geraadpleegde update: 21/05/2021, url
31
OSAC, 29/04/2020, url
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In december 2020 klagen inwoners van de wijk Jonduru in Juba de toename van gewapende
nachtelijke overvallen aan. De stadsbuurt gaat gebukt onder plunderingen, verkrachtingen en
moorden. Slachtoffers omschrijven daders vaak als mannen in leger- of politie-uniform.34
Ook in de twee POC-sites net buiten de hoofdstad is sprake van criminaliteit. Sinds de oprichting van
Juba POC III hebben de bewoners er te maken met bendegeweld. Op 4 juni 2020 breekt in deze site
een gevecht uit tussen jongeren van twee Nuer-clans, de Fangak en de Guik. De escalatie resulteert
in 373 gewonden, waarvan 46 worden opgenomen in het ziekenhuis, en de ontheemding van ongeveer
2.000 jongeren van Guit-, Nasir- en Fangak-clans.35 Midden mei 2021 dragen gemeenschapsleiders
van POC III twaalf leden van rivaliserende jeugdbendes over aan de politie nadat ze een persoon
doodstaken. De leiders beschuldigen jeugdbendes in het kamp van diefstal, gewapende overvallen en
straatgevechten met ruwe wapens zoals messen en machetes. In de dagen voorafgaand aan de
overlevering terroriseerden de bendeleden de bewoners, onder andere door hen te bestelen.36

34
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3. Het leven in de hoofdstad
3.1. Mobiliteit en bewegingsvrijheid
3.1.1. Mobiliteit van en naar Juba
Juba is een havenstad langs de Witte Nijl en het zuidelijke eindpunt van het verkeer langs de Nijl, ook
wel het Bahr al Jabal-gedeelte van de Witte Nijl genoemd. De Juba-brug is momenteel de enige brug
over de Witte Nijl in Zuid-Soedan. De brug verkeert in een slechte staat van onderhoud en momenteel
is er slechts één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Het Japanse Agentschap voor Internationale
Samenwerking bouwt ondertussen een nieuwe brug, de Freedom Bridge.37
Voor de burgeroorlog was de stad ook een transportknooppunt, met snelwegen die het met Kenia,
Oeganda en de Democratische Republiek Congo verbond. Zes hoofdwegen en een aantal secundaire
wegen verbinden Juba met de omliggende provincies.38 Er is openbaar vervoer naar
plattelandsgemeenschappen met onregelmatig rijdende minibussen.39
De toestand van de wegen is buitengewoon slecht. De meeste wegen zijn onverhard en slecht
onderhouden. Onverharde wegen lijken op rivierbeddingen die bezaaid zijn met sporen, rotsen,
greppels of andere obstakels die de doorgang erg moeilijk maken. Tijdens het regenseizoen (meinovember) kunnen wegen onbegaanbaar worden door wateroverlast en gebrek aan afwatering. Er is
een dreiging van niet-ontplofte munitie (unexploded ordnance, UXO) en/of explosieven (explosive
remnants of war, ERW), waaronder landmijnen, op of nabij grote wegen. De reistijden over de weg
zijn lang als gevolg van de slechte staat van de wegen, aftandse voertuigen en het langzame verkeer.40
De aanleg en het onderhoud van wegen en andere infrastructuur in Zuid-Soedan wordt gehinderd door
beperkte staatsbegrotingen, een onderontwikkelde lokale bouwsector en hoge prijzen voor
geïmporteerde
materialen.
Hoewel
de
regering
van
Zuid-Soedan drie
grootschalige
infrastructuurprojecten heeft aangevat (Juba-Bor Malakal, Juba-Rumbek en Juba-Torit), is er
momenteel slechts één verharde snelweg in het land, tussen Juba en Nimule. 41 Een tweede verharde
snelweg, tussen Juba en Bor, is onder constructie en zou af zijn voor het einde van 2021. 42
Beveiligingsposten zijn meestal 's nachts operationeel maar kunnen ook overdag actief zijn. De
autoriteiten hebben bij deze controleposten diplomatieke, VN- en ngo-chauffeurs tegengehouden en
lastiggevallen, aldus OSAC. Beveiligingsbeambten bij controleposten lijken vaak dronken en eisen
soms geld/voedsel.43 Gewapende personen doen voertuigen soms stoppen om inzittenden te
beroven.44 In november 2020 klagen reizigers een stijgend aantal illegale checkposts aan op de wegen
die verschillende staten in Zuid-Soedan verbinden.45
Verschillende bronnen geven aan dat op de wegen buiten Juba veel hinderlagen en banditisme
voorkomen die vaak gepaard gaan met geweld.46 De algemene onveiligheid, hinderlagen op
burgervoertuigen en aanvallen op humanitaire konvooien langs de belangrijkste bevoorradingsroutes
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leiden bovendien tot opschorting of vermindering van verkeer.47 Begin juni 2021 waarschuwt Logistics
Cluster, een coördinatiemechanisme ingesteld door het Inter-Agency Standing Committee (IASC) om
een efficiënte en effectieve reactie op noodsituaties te garanderen, voor de slechte staat van de
zuidwestelijke hoofdweg naar Lainya en Yei, zowel tijdens het regenseizoen als het droge seizoen.
Daarnaast geeft Logistics Cluster aan dat de weg richting Lafon in het oosten gesloten is. De andere
hoofdwegen zijn open.48
Eind maart 2021 vallen bij aanvallen in Central Equatoria op de weg die Juba met Yei verbindt een
dertigtal doden. Een week later vallen gewapende mannen een konvooi vrachtwagens aan op de weg
Nimule – Juba. Daarbij komen vijf mensen om en raken drie anderen gewond. De aanvallers
beschieten en verbranden vrachtwagens met de inzittenden erin.49 Na deze reeks aanvallen op
belangrijke handelsroutes tussen Zuid-Soedan en Oost-Afrika, zetten Kenia en Oeganda het transport
van goederen naar Zuid-Soedan in april 2021 stop. Truckers vragen de Zuid-Soedanese regering om
meer militaire aanwezigheid op handelsroutes.50 Verschillende handelaren melden forse prijsstijgingen
van basisgoederen in Juba als gevolg van de onveiligheid langs snelwegen die importeurs afschrikt om
naar Juba te reizen.51 Midden april wordt het transport opnieuw opgestart.52
In juli 2020 heropent Juba International Airport voor internationale en binnenlandse vluchten na een
sluiting van enkele maanden in het kader van restrictieve maatregelen om de opmars van COVID-19
in te dijken.53 De regering heeft bij het afsluiten van deze COI Focus alle COVID-19-beperkingen in
het land opgeheven vanwege een daling van nieuwe gevallen. Strikte hygiënemaatregelen worden
aangemoedigd.54

3.1.2. Bewegingsvrijheid en toegang tot markten
Verkeersongevallen komen vaak voor, vooral op de (weinige) verharde wegen waar de snelheden
hoger zijn en op kruispunten zonder verkeerscontroles.55 Bestuurders leven de verkeersregels amper
na.56 Motortaxi's (boda-boda's) en minibustaxi's zijn gebruikelijke vervoersmethoden. Voertuigen
stoppen regelmatig, slingeren zich in en uit het verkeer, zijn overbelast en verkeren zelden in goede
staat.57
De markten Konyo Konyo en Gumbo zijn de belangrijkste markten in Juba, vooral voor verse producten
die het land importeert.58 Andere grote markten zijn Customs, Jebel and Souq Lybia. Daarnaast
bestaan een groot aantal kleinere buurtmarkten.59 Begin maart 2021 vaardigt het stadsbestuur van
Juba het bevel uit dat alle winkels hun gevels blauw en geel moeten schilderen. Winkeliers komen
diezelfde maand in opstand tegen oneerlijke behandeling door het stadsbestuur en willekeurige hoge
boetes die hen worden opgelegd.60
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3.2. Toegang tot civiele diensten
Zuid-Soedan kampt met zware beperkingen inzake civiele diensten en infrastructuur. Volgens een
studie uitgevoerd door IOM en WFP in de tweede helft van 2020 beschikt ongeveer de helft van alle
huishoudens in Juba niet over identiteitskaarten. Onder IDP-huishoudens is dat voor twee derde van
de families het geval.61 Dat zelfs in de hoofdstad maar de helft van de inwoners over
identificatiedocumenten beschikt is volgens het het Office of the High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) exemplarisch voor de zwakke openbare instellingen, infrastructuur, wetten en beleid in het
land.62

3.2.1. Toegang tot energie en water
De energie-economie in Juba is gevormd door de bijzondere druk van snelle stedelijke groei sinds
2005 en economische crisissen en conflicten sinds 2013, evenals door de langere geschiedenis van
beperkte infrastructurele ontwikkeling in het land. Zelfs vóór het uitbreken van het conflict in 2013
had Zuid-Soedan het laagste elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking ter wereld, schrijft het
Rift Valley Institute (RVI) in een recent rapport over de toegang tot energie voor huishoudens in
Juba.63
De hoofdstad van Zuid-Soedan heeft sinds de onafhankelijkheid in 2011 geen stabiele en betrouwbare
elektriciteitsvoorziening meer en heeft altijd last gehad van stroomuitval.64 Nochtans is elektriciteit
van fundamenteel belang voor onderwijs, gezondheidszorg en andere diensten, evenals het
functioneren van overheidsinstellingen en bedrijven, zo stelt RVI.65
Ezra Construction & Development Group, de belangrijkste elektriciteitsleverancier voor Juba, kondigt
in januari 2021 en in april 2021 aan dat het stopt met het leveren van stroom aan het nationale
elektriciteitsnet vanwege een gebrek aan harde valuta die het nodig heeft voor haar werking.66 De
nieuwssite Juba Echo schrijft op 11 april dat er na vier dagen volledige blackout opnieuw elektriciteit
geleverd wordt.67
Dieselgeneratoren zijn de belangrijkste bron van elektriciteit in Juba, maar in het algemeen zijn ze
alleen toegankelijk voor overheidsinstanties, agentschappen, bedrijven en de weinige rijkere
individuen die de aankoop- en brandstofkosten kunnen betalen. Buiten deze kleine groep is de
stadsbevolking vrijwel volledig afhankelijk van biomassa (hout, houtskool en gras) voor het koken en
verwarmen van water, met een voorkeur voor houtskool. De snelle verstedelijking heeft geleid tot een
enorme uitbreiding van de houtskoolhandel, met gevolgen voor het milieu en het conflictpotentieel in
de omliggende plattelandsgebieden.68
Ook watervoorziening in de stad is een probleem. Terwijl 86 % van de huishoudens toegang heeft tot
voldoende water, heeft slechts 10 % voldoende én veilige toegang69 tot water.70
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3.2.2. Onderwijs
Zuid-Soedan is het land in Sub-Sahara-Afrika met de laagste alfabetiseringsgraad (27 %) onder de
bevolking en met ongeveer 2,8 miljoen niet-schoolgaande kinderen, wat volgens het United Nations
Children’s Fund (UNICEF) neerkomt op meer dan 70 % van de kinderen. De grootste groep nietschoolgaande kinderen in Zuid-Soedan zijn meisjes. Armoede, kindhuwelijken en culturele en
religieuze opvattingen staan het onderwijs voor meisjes in de weg.71
De eerdergenoemde studie van IOM en WFP geeft aan dat ongeveer de helft van de kinderen in de
bevraagde huishoudens in Juba tussen februari en december 2019 naar een formele school 72 gingen.
Ongeveer 15 % van de kinderen stopte dat schooljaar met schoollopen, terwijl 13 % nooit naar school
gegaan is in deze periode. Uit deze cijfers blijkt dat het gemiddelde aantal schoolgaande kinderen in
Juba hoger ligt dan het nationale gemiddelde. Een vergelijking van de aanwezigheidspercentages
tussen de gastgemeenschap en de IDP-bevolking toont dat de ontheemde huishoudens kampen met
hogere percentages van kinderen die nooit naar school gaan.73
Juba huisvest drie universiteiten, namelijk de University of Juba, het St. Mary’s College en de Catholic
University of South Sudan.74 De scholen sluiten in april 2020 in het kader van restrictieve maatregelen
om de opmars van COVID-19 in te dijken. In juli 2020 kondigt de University of Juba de start van online
lessen aan.75 In mei 2021 openen de scholen in Zuid-Soedan na een sluiting van 14 maanden opnieuw
de deuren.76

3.2.3. Gezondheidszorg
Gezondheidsfaciliteiten in Zuid-Soedan zijn slecht uitgerust en onderbemand. Het land kent een groot
tekort aan medisch geschoold personeel. De zeven of acht instellingen die medische assistenten
opleidden, sloten de deuren vanwege de oorlog. Bovendien brengen de drie topuniversiteiten van het
land - de Universiteit van Juba, de Universiteit van Bahr El Ghazal en de Upper Nile University - niet
het aantal artsen aan dat ziekenhuizen nodig hebben. Zelfs als de universiteiten genoeg artsen zouden
afleveren, kan de overheid ze niet in dienst nemen wegens geldgebrek. Door deze ziekenhuis- en
personeelstekorten is de kwaliteit, zelfs bij een beperkte dienstverlening, slecht. Aan het begin van de
pandemie heeft het grootste ziekenhuis van het land, het Juba Teaching Hospital, minder dan tien
beademingstoestellen. Hoge overheidsfunctionarissen vliegen gewoonlijk naar het buitenland om
medische zorg te zoeken.77
Volgens de studie van IOM en WFP geeft een derde van de huishoudens in Juba aan dat ze in de
afgelopen zes maanden geen toegang hadden tot gezondheidszorg wanneer dat nodig was. De
meerderheid van de huishoudens verklaart dat ze de dichtstbijzijnde zorginstelling binnen een uur
kunnen bereiken. De belangrijkste toegangsdrempel zijn de kosten.78
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3.3. Economie
3.3.1. Algemeen
Het ontluikende economische herstel van Zuid-Soedan, aangedreven door het opnieuw gelanceerde
vredesakkoord van 2018, stijgende olieprijzen en een hervatting van de olieproductie, gaat in 2020
teniet door de sprinkhanenplaag, overstromingen en de COVID-19-pandemie. Maatregelen om de
verspreiding van COVID-19 in te dammen verstoren de economische activiteit. Vooral de
dienstensector, goed voor 6 % van het binnenlands bruto product (BBP), wordt zwaar getroffen.
Overstromingen en sprinkhanen teisteren de landbouwsector, die goed is voor 15 % van het BBP en
werk biedt aan 80 % van de bevolking. De ineenstorting van de olieprijzen schaadt de oliesector, goed
voor 70 % van het BBP en meer dan 90 % van de overheidsinkomsten. De overheidsinkomsten dalen
met 40 %. De lagere inkomsten uit olie-export en een vertraging van de financiële instroom,
voornamelijk overmakingen en buitenlandse directe investeringen, laten het begrotingstekort oplopen.
De economische vertraging zal mogelijks de armoede en de werkloosheid verergeren, met
onevenredige gevolgen voor jongeren en vrouwen.79 Veel Zuid-Soedanezen steunen sterk op de
informele sector.80
In oktober 2020 opteert de regering om de munteenheid te veranderen om het hoofd te bieden aan
de desastreuze economische situatie in het land. Voorafgaand aan de beslissing stond de wisselkoers
van de Zuid-Soedanese pond op 510 pond per dollar op de parallelle zwarte markt. Na de aankondiging
daalt de waarde tot 870 pond per dollar. De waardevermindering leidt tot een stijging van de prijs van
goederen, waardoor winkels de deuren sluiten.81 Daarop bergt de regering de plannen voor de
introductie van de nieuwe munt op.82

3.3.2. Werkgelegenheid
De aanwezigheid van nationale, staats-, provinciale en gemeentelijke overheidsinstellingen, evenals
de humanitaire en ontwikkelingsgemeenschap in Juba, biedt aanzienlijke kansen voor
werkgelegenheid in de stad. Veel Zuid-Soedanezen in Juba werken ofwel rechtstreeks voor de overheid
of de humanitaire/ontwikkelingssector of bieden bijkomende ondersteuning en zakelijke diensten om
deze twee sectoren te ondersteunen. Juba dient ook als transit-hub voor zowel reizigers als
geïmporteerde goederen op weg naar andere delen van het land.83
Volgens de studie uitgevoerd door IOM en WFP werkt 26 % van de huishoudens in Juba in loondienst,
16 % verricht geschoolde arbeid en 12 % werkt via tijdelijke contracten in de bouwsector. Dit zijn,
volgens deze studie, de drie belangrijkste bronnen van inkomsten.84
COVID-19 heeft de werkgelegenheid in Juba negatief beïnvloed, in het bijzonder voor vrouwen. Veel
winkeltjes en zaken, zoals ook de theehuisjes waar veel vrouwen werken, zijn een tijdlang gesloten.85
Uit voornoemde studie komt naar voor dat vier op de vijf huishoudens een verandering in hun
inkomstenbronnen melden na de invoer van COVID-19-gerelateerde beperkingen in april 2020.
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Ongeveer driekwart van de huishoudens gaf een daling aan van het inkomen, waarbij de helft een
lichte daling meldt en de andere helft het heeft over een substantiële daling van het inkomen.86

3.3.3. Socio-economische situatie van de bevolking
Zuid-Soedan is afhankelijk van de invoer van basisvoedselproducten. De prijzen voor de meeste
voedselproducten stijgen in maart 2020. Wereldwijde COVID-19-gerelateerde reis- en
transportbeperkingen veroorzaken hoge prijzen voor de meeste voedingsmiddelen. De voedselprijzen
blijven hoog gedurende het hele jaar. Hierdoor neemt de koopkracht van de gezinnen in Juba af,
aangezien zowel de formele als de informele werkgelegenheid aanzienlijk daalt. De stedelijke
bevolking wordt zwaar getroffen, aangezien bijna alle huishoudens voor de aankoop van basisvoedsel
afhankelijk zijn van markten.87 De devaluatie van de lokale munt weerhoudt handelaren er voorts van
om voedsel te importeren. Deze ontwikkelingen treffen de armen in de steden – met hun grote
afhankelijkheid van markten en onzekere, instabiele en laagbetaalde jobs –het hardst.88
Volgens de studie die IOM en WFP ondernamen in Juba tussen augustus en september 2020 besteedt
een vierde van de huishoudens ten minste 65 % van hun totale huishoudelijke uitgaven aan voedsel.
Die huishoudens zijn dus kwetsbaar voor marktschokken. 89 Mensen in Juba hebben het moeilijk om
hun gezin te voeden.90 De Turkse nieuwssite Anadolu Agency kopt in september 2020 dat ZuidSoedanezen in vluchtelingenkampen gaan wonen omdat ze geen eten kunnen kopen door de stijgende
voedselprijzen. Zuid-Soedanezen geven op dat moment aan dat ze gedwongen zijn 95 % van hun
inkomen te besteden aan het kopen van etenswaren.91 Sommige ouders sturen hun kinderen de stad
in om te bedelen op de markten en langs de weg om wat geld in te zamelen om hun gezin te voeden. 92
Onderstaande grafiek geeft de stijgende kosten van voedsel in Juba aan.

Figuur 1: 2019-2020 Cost of food basket to meet daily energy requirement93

Volgens het United Nations Office for Project Services (UNOPS) ontvangen bijna 100.000 arme en
kwetsbare mensen in Juba, gelijk aan zo’n 15.500 huishoudens, contante betalingen in het kader van
het South Sudan Safety Net Project, gefinancierd door de Wereldbank. Begunstigden zijn onder meer
huishoudens met een vrouw aan het hoofd, kinderen, mensen met een handicap en ouderen. 94 WFP
tracht de toegenomen behoeften enigszins op te vangen door de Urban COVID-19 Response waarbij
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de organisatie 185.000 mensen, onder andere in Juba maar ook in Bor, ondersteunt met contant geld
en voedselhulp.95
Een derde van de huishoudens in Juba ontvangt remittances, 16 % stuurt zelf geld op naar familie.
Beide groepen geven aan dat de bedragen die ze respectievelijk ontvangen of versturen sterk
verminderd zijn sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie.96
Nepotisme en corruptie dragen bij aan de fragiele socio-economische situatie van veel stedelingen in
Juba. Zo bericht Eye Radio dat inwoners van de buurt Hai-Game in Juba de gemeenteraad van de stad
beschuldigen van het illegaal toewijzen van hun land aan hoge regeringsfunctionarissen. 97
Het gebrek aan overheidsinitiatieven voor kwetsbare personen wordt deels gecompenseerd door
solidariteit van de gastgemeenschap. De eerdergenoemde studie van IOM en WFP geeft aan dat zo’n
27 % van de huishoudens in Juba kwetsbare personen zoals ontheemden, kinderen of terugkeerders
opvangt en ondersteunt. Ongeveer de helft van deze huishoudens maakt zich zorgen dat ze de hulp
die ze bieden aan deze personen misschien moeten stopzetten vanwege gebrek aan ruimte en hoge
kosten.98
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Samenvatting
De hoofdstad Juba bevindt zich op de oever van de Witte Nijl in het centrum van de staat Central
Equatoria. De stad telt naar schatting 421.000 inwoners in 2021. Ongeveer een derde van de
stadsbevolking bestaat uit intern ontheemden en migranten. De stad is multi-etnisch, maar de Bari,
Pajulu, Kakwa, Kuku en Mundari zijn de grootste etnische groepen. Dinka en Nuer zijn in kleinere
aantallen aanwezig. Engels en Arabisch worden algemeen gesproken, naast andere nationale talen.
De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken geen gewag van een gewapend conflict met strijdende
partijen in de hoofdstad Juba. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 21 mei 2021 registreert ACLED
slechts één incident van politiek geweld in de stad Juba, tegenover negen dergelijke incidenten
gedurende heel 2020. OSAC wijst op de hoge aanwezigheid van criminialiteit in Juba. Overvallen,
woninginbraken en carjackings – vaak met het gebruik van vuurwapens – komen vaak voor.
De toestand van de wegen die Juba met de rest van Zuid-Soedan en de buurlanden verbindt, is
buitengewoon slecht. De meeste wegen zijn onverhard. Reizigers klagen over een stijgend aantal
illegale checkposten. Verschillende bronnen geven daarnaast aan dat op de wegen buiten Juba veel
hinderlagen en banditisme voorkomen die vaak gepaard gaan met geweld.
In juli 2020 heropent Juba International Airport voor internationale en binnenlandse vluchten na een
sluiting van enkele maanden in het kader van restrictieve maatregelen om de opmars van COVID-19
in te dijken.
De snelle stedelijke groei en beperkte infrastructurele ontwikkeling zorgen ervoor dat Juba, net zoals
bij de onafhankelijkheid in 2011, nog steeds geen stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening
heeft. De toegang tot onderwijs is in Juba beter dan elders in het land, al ligt het percentage van
schoolgaande kinderen van IDP’s lager. De gezondheidszorg is in het algemeen van slechte kwaliteit
en voor veel stadsbewoners te duur.
De aanwezigheid van nationale, staats-, provinciale en gemeentelijke overheidsinstellingen, evenals
de humanitaire en ontwikkelingsgemeenschap in Juba, biedt aanzienlijke kansen voor
werkgelegenheid in de stad. COVID-19 heeft de werkgelegenheid en het inkomen van de stedelijke
bevolking negatief beïnvloed, in het bijzonder voor vrouwen. Veel winkeltjes en zaken, zoals ook de
theehuisjes waar veel vrouwen werken, zijn een tijdlang gesloten.
De markten Konyo Konyo en Gumbo zijn de belangrijkste markten in Juba, vooral voor verse producten
die het land importeert. Zuid-Soedan is afhankelijk van de invoer van basisvoedselproducten. De
prijzen voor de meeste voedselproducten stijgen in maart 2020. De stedelijke bevolking wordt zwaar
getroffen, aangezien bijna alle huishoudens voor de aankoop van basisvoedsel afhankelijk zijn van
markten.
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