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Internally Displaced Person
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Inter-Agency Network for Education in Emergency
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Integrated Regional Information Networks
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International Refugee Rights Initiative
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National Congress (Party)

NHRMO

National Human Rights Monitors Organisation

UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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Popular Defense Forces

RSF

Rapid Support Forces

SAF

Sudan Armed Forces

SIHA

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa

SKBN

South Kordofan Blue Nile Coordination Unit

SLA/M-AW

Sudan Liberation Army/Movement-Abdul Wahid

SLA/M-MM

Sudan Liberation Army/Movement-Minni Minawi

SPLM/A-N

Sudan People’s Liberation Movement/Army – North

SRF

Sudanese Revolutionary Front

SUNA

Sudan News Agency

TMC

Transitional Military Council

UNAMID

United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur

UNHCR

United Nations Office of the High Commissioner for Refugees

USDOS

United States Department of State

UNITAMS

United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan

VOA

Voice Of America

WHO

World Health Organization
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Inleiding
Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in de Two Areas in Soedan.
Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de
periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 12 januari 2021.
De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de
Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s
Liberation Movement–North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army –
North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de
groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.
De analyse bestaat uit acht delen en begint met een korte geschiedenis van de politieke en militaire
ontwikkelingen in Soedan en in de zuidelijke deelstaten, gevolgd door een beschrijving van de huidige
toestand van het conflict in het tweede hoofdstuk. Het derde hoofdstuk stelt de hoofdrolspelers in het
gewapende treffen in de Two Areas voor. Aan de ene kant van het front staan de rebellen van de
SPLM/A-N, aan de andere kant de Soedanese strijdkrachten en regeringsgezinde milities. Het vierde
en vijfde hoofdstuk bekijken achtereenvolgens de aard en de doelwitten van het geweld. De
geografische verdeling van het geweld wordt in een zesde hoofdstuk uit de doeken gedaan. Het
zevende hoofdstuk handelt over de vluchtelingen uit de Two Areas in de buurlanden en over de interne
ontheemden (internally displaced persons, IDP’s) in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. De impact van het
geweld op de bevolking 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),
International Refugee Rights Initiative (IRRI) of International Crisis Group (ICG). Verder bevatten
rapporten van gouvernementele en intergouvernementele bronnen, zoals het United States
Department of State (USDOS), het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(UNOCHA), en andere agentschappen van de VN waardevolle informatie. Daarnaast raadpleegde
Cedoca ook de rapportering van andere Europese lidstaten, zoals Nederland en het Verenigd
Koninkrijk. Ten slotte zocht Cedoca verdere informatie op 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 de United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur
(UNAMID), de VN-Veiligheidsraad, 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.1 De cijfers van ACLED die Cedoca in deze COI Focus gebruikt zijn opgevraagd op 12 januari
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

1
2

ACLED, 10/04/2019, url
ACLED, 10/04/2019, url
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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 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.

3
4
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1. Korte geschiedenis
Van 1983 tot 2005 woedt de tweede Soedanese burgeroorlog tussen het centrale gezag in Khartoem
en de Sudan People Liberation Army (SPLA), de Zuid-Soedanese opstandelingen. Deze oorlog vindt
haar besluit in het Comprehensive Peace Agreement (CPA) van 2005 en de bij referendum
goedgekeurde onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in juli 2011.5 In juni en september 2011 breken
respectievelijk in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl gewapende conflicten uit tussen het Soedanese leger
en de rebellen over kwesties die in het CPA van 2005 niet worden uitgeklaard of die achteraf
onvoldoende worden geïmplementeerd, zoals de centralisering van macht en rijkdom in Khartoem,
een toenemende religieuze en etnische homogenisering van de maatschappij en zelfbestuur voor de
Two Areas. Een erg controversiële gouverneursverkiezing in Zuid-Kordofan in 2011 steekt het vuur
aan de lont.6 International Refugee Rights Initiative (IRRI) wijst voorts op de decennialange spanning
tussen de overheid en de lokale bevolking rond landverdeling, ontginning van natuurlijke rijkdommen
en onderontwikkeling.7 Volgens het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken (Department of
Foreign Affairs and Trade, DFAT) kent het conflict in de Two Areas politieke, etnische en religieuze
drijfveren.8
Vanaf 2012 voert het Soedanese leger tijdens het droge seizoen grootschalige militaire offensieven uit
ter land en in de lucht. Luchtbombardementen met Antonovs op de burgerbevolking in gebieden in
handen van de SPLM/A-N en burgers die in grotten of in zelfgegraven foxholes schuilen zijn de meest
typische kenmerken van de oorlog. Hoewel het conflict grote bevolkingsverplaatsingen veroorzaakt en
burgerslachtoffers maakt, verandert er sinds de eerste weken relatief weinig aan de situatie op het
terrein. De SPLM/A-N heeft grote delen van het Nuba-gebergte in handen, terwijl de Soedanese
overheid de belangrijkste steden controleert.9 Verschillende bronnen halen aan dat de frontlijnen sinds
het eerste jaar van het conflict (2011) nauwelijks verschoven zijn. 10
In april 2014 start de regering Operation Decisive Summer waarmee ze de verschillende
rebellenbewegingen in Darfoer en in de Two Areas hoopt klein te krijgen.11 Verschillende bronnen
stellen dat het Soedanese regeringsleger een uitputtingsoorlog voert door landbouwgronden en
waterbronnen in rebellengebied te treffen met luchtaanvallen en de voedselvoorziening over de
frontlijnen te ontregelen om zo de burgers uit deze regio’s te drijven. De beperkte toevoer van
voedingswaren en de stijging van de marktprijzen leiden in de tweede helft van 2015 tot hongersnood
in een aantal door rebellen gecontroleerde geïsoleerde gebieden, aldus UNOCHA. 12
In het voorjaar van 2016 worden 10.000 Rapid Support Forces (RSF) naar Blauwe Nijl gestuurd.13 Na
groeiende onvrede bij de lokale bevolking over het gedrag van de milities worden de RSF opnieuw uit

Small Arms Survey (De Alessi B.), 08/2015, p. 12, url
UNSC, 06/03/2017, p. 3, url; Komey G. K., 09/2016, p. 14-15, url; AI, 07/2015, p. 7, url; IRRI, 09/2016, pp. 2122, url; IRRI, 04/2015, p. 10, url; Small Arms Survey (De Alessi B.), 08/2015, pp. 14-15, url
7
IRRI, 09/2016, pp. 4-5, 14, url
8
Australian Government - DFAT, p. 12, url
9
Komey G. K., 09/2016, pp. 14-15, url; IRRI, 09/2016, p. 21-22, url; IRRI, 04/2015, p. 4, url; Small Arms Survey
(De Alessi B.), 08/2015, pp. 49-51, url; ACLED (Wigmore-Shepherd D.), 10/06/2016, url
10
Small Arms Survey (De Alessi B.), 08/2015, p. 15, url; Foreign Policy (Rhodes T., John M.), 19/05/2016, url;
IRRI, 09/2016, p. 21, url
11
IRRI, 04/2015, pp. 11-12, url; UNSC, 06/03/2017, p. 3-4, url; ACJPS, s.d., pp. 6-7, 16-17, url; AI, 09/2016,
p. 8, url
12
IRIN, 27/07/2016, url; Foreign Policy (Rhodes T., John M.), 19/05/2016, url; UNOCHA, 02/03/2016, url; ACLED
(Pinaud M.), 09/12/2016, url
13
IRIN, 2016, url; Foreign Policy (Rhodes T., John M.), 19/05/2016, url; SDFG, s.d., url
5
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de regio teruggetrokken.14 Daar waar Nuba Reports de vijandelijkheden, die traditioneel tijdens het
droge seizoen plaatsvinden, minder intensief noemt dan de voorgaande jaren, stelt ACLED dat de
luchtbombardementen net bijzonder hevig zijn.15 De gevechten zorgen voor tienduizenden IDP’s.
Getuigen verklaren dat regeringsmilities dorpen in brand steken en bewoners doden.16
In september 2015 kondigt de SPLM/A-N een unilateraal staakt-het-vuren af in Zuid-Kordofan en
Blauwe Nijl. Op 18 juni 2016, na het laatste legeroffensief, doet president al-Bashir hetzelfde.
Sindsdien verlengen beide partijen deze bestanden al beschuldigen ze elkaar ook meermaals van
schendingen.17 In oktober 2019, na de val van al-Bashir, kondigt de Soedanese interim-regering een
permanent staakt-het-vuren af in het gehele land.18 In juli 2020 verlengt de SPLM/A-N-factie onder
leiding van El Hilu het eenzijdige staakt-het-vuren met zeven maanden tot januari 2021.19 Sinds 2016
heeft zich geen ernstige confrontatie tussen regeringstroepen en de SPLM/A-N voorgedaan.20
Verschillende bronnen rapporteren in 2016 en 2017 in Zuid-Kordofan en in Blauwe Nijl aanvallen van
beide partijen die aan weerszijden doden maken. 21 De Soedanese regering laat de grondoffensieven
en luchtbombardementen grotendeels achterwege en er worden geen openlijke vijandigheden tussen
de strijdende partijen opgetekend. Toch maken regeringsgezinde milities zich nog steeds schuldig aan
plunderingen van vee bij gemeenschappen in rebellengebied, die soms gepaard gaan met
ontvoeringen en moord. Deze incidenten zorgen voor voedselschaarste en drijven vele burgers naar
het door regeringstroepen gecontroleerde gebied, aldus de Soedanese mensenrechtenorganisatie
National Human Rights Monitors Organisation (NHRMO) in oktober 2017.22 In juni 2017 stelt
International Crisis Group (ICG) dat de gewelddadige incidenten sinds het laatste offensief eerder zijn
toe te schrijven aan lokale conflicten tussen milities over grondstoffen en vee.23 NHRMO merkt in
september 2018 op dat deze incidenten gedurende de voorgaande maanden gewelddadiger zijn
geworden en er meer burgerdoden vallen.24
De SPLM/A-N splitst in 2017 omwille van spanningen tussen Abdelaziz El Hilu enerzijds en Malik Agar
en Yasir Arman anderzijds over richting van de rebellie onder Agar.25 Confrontaties tussen beide
partijen eisen tussen mei 2017 en februari 2018 tientallen levens in Blauwe Nijl en in
vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan.26
De Conflict Barometer van het Heidelberg Institute stelt in 2017 een de-escalatie van de oorlog vast
in de Two Areas.27 De onafhankelijke VN-expert voor de mensenrechten in Soedan beschrijft in

SDFG, s.d., url
Nuba Reports, 31/03/2016, url; ACLED (Pinaud M.), 09/12/2016, url
16
Nuba Reports, 31/03/2016, url; IRIN, 27/07/2016, url; Foreign Policy (Rhodes T., John M.), 19/05/2016, url ;
Nuba Reports, 20/05/2016, url; Nuba Reports, 27/05/2016, url; Nuba Reports, 30/05/2016, url; HRW,
22/05/2017, url ; AI, 09/2016, p. 8, url
17
Nuba Reports, 28/02/2017, url
18
Al Jazeera, 18/10/2019, url; VOA, 16/10/2019, url
19
Sudan Tribune, 01/07/2020, url
20
HSBA, 03/2020, p. 10, url
21
Nuba Reports, 26/11/2016 [updated 08/12/2016], url; HRW, 22/05/2017, url; UNHRC, 27/07/2017, p. 9, url;
Xinhua, 22/02/2017, url; Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2018, pp. 103-104, url
22
Act for Sudan e.a., 04/09/2018, url; NHRMO, 10/2017, p. 2, url; NHRMO, 09/2018, p. 1, url; HRW, 22/05/2017,
url
23
ICG, 22/06/2017, url
24
NHRMO, s.d., url
25
Nuba Reports, 07/06/2017, url; Arab Tyrant Manual, 13/10/2019, url; AP, 13/10/2019, url; HSBA for Sudan and
South-Sudan, 03/2020, pp. 34-38, url; ACLED, 27/08/2020, url
26
Nuba Reports, 01/06/2017, url; Nuba Reports, 05/07/2017, url; Sudan Tribune, 18/02/2018, url; NHRMO,
04/2018, url ; Radio Dabanga, 23/02/2018, url ; UNHRC, 13/08/2018, pp. 10-11, url; ACLED, 27/08/2020, url
27
Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2018, pp. 103-104, url
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augustus 2018 de situatie in Zuid-Kordofan als relatief kalm.28 In Blauwe Nijl neemt in de laatste
maanden van 2018 ook de intensiteit van het intercommunaal geweld af.29 NHRMO schrijft in
september 2018 dat, ondanks de aanhoudende mensenrechtenschendingen, de burgers in het
rebellengebied haast normaal kunnen leven. Niettemin registreerde de Soedanese organisatie in 2018
verschillende doden omwille van doelgerichte aanvallen van de Sudanese Armed Forces (SAF) en
milities tegen burgers op boerderijen.30
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.31 Op 17 augustus 2019 ondertekenen
de TMC en de Forces for Freedom and Change (FFC)32 een grondwettelijke verklaring33 die de weg
uitstippelt naar een burgerlijk bestuur.34 Die dag start een overgangsperiode van 39 maanden. De
nieuw opgerichte soevereine overgangsraad, bestaande uit 11 leden (waarvan vijf militairen, vijf
burgers en een elfde burger die gekozen wordt in consensus tussen de twee partijen), zal de rol van
staatshoofd vervullen in de drie jaar durende overgangsperiode. Al-Burhan leidt de soevereine raad
gedurende de eerste 21 maanden van de overgangsperiode.35 Abdalla Hamdok wordt tot premier
benoemd.36
NHRMO en het Sudan Consortium stellen in een rapport van juni 2019 dat de burgers in de Two Areas
geen noemenswaardige verandering merken in hun dagelijks leven sinds al-Bashir is afgezet.37 Hoewel
het aantal incidenten nog steeds een stuk lager ligt dan in juni 2016, plegen regeringstroepen in de
Two Areas in de eerste zes maanden van 2019 wel meer mensenrechtenschendingen dan in de twee
voorgaande jaren.38 Small Arms Survey stelt in juni 2020 dat de politieke veranderingen in Khartoem
zich niet noodzakelijk vertalen in positieve ontwikkelingen en stabiliteit in de verschillende regio’s van
het land.39

UNHRC, 13/08/2018, pp. 10-11, url
NHRMO, 01/2019, url
30
NHRMO, 09/2018, p. 3, url; NHRMO, 04/2018, url; NHRMO, 09/2018, p. 5, url; Enough Project (Baldo S.),
07/2017, p. 18, url; HART, 02/2018, p. 4, url; IRRI, 09/2016, pp. 21-22, url
31
Radio Dabanga, 13/04/2019, url
32
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.
33
Sudan Reeves, 06/08/2019, url
34
NYT (Rashwan N.), 04/08/2019, url; NYT (Walsh D.), 17/08/2019, url
35
Al Jazeera, 21/08/2019, url
36
Reuters, 15/08/2019, url; Al Jazeera, 21/08/2019, url
37
NHRMO, 06/2019, url
38
NHRMO, 06/2019, url
39
Small Arms Survey (Tubiana J., Warin C., Mangare M.S.), 06/2020, p. 72, url
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2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Conflictsituatie
De Human Rights and Development Organization (HUDO), een onafhankelijke Soedanese ngo, geeft
in juli 2020 aan dat de zichtbaarheid en aanwezigheid van de overgangsregering zich over het
algemeen beperkt tot Khartoem.40 Volgens HUDO bestelen, verwonden en doden paramilitairen van
de RSF en de Popular Defense Forces (PDF)41 burgers in de Two Areas.42 De organisatie stelt dat
misdrijven gepleegd door veiligheidsdiensten in de conflictgebieden, buiten de directe controle van de
autoriteiten in Khartoem, onbestraft blijven.43
Midden mei 2020 laten zeker 26 mensen het leven en raken vele anderen gewond na etnische
botsingen in en rond Kadugli, de hoofdstad van Zuid-Kordofan. De incidenten veroorzaken voorts een
grote volksverplaatsing. Er zijn op dat moment geen reguliere troepen aanwezig in Kadugli.44 De
woordvoerder van de soevereine raad, luitenant-generaal Shamseldin Kabbashi, geeft naderhand toe
dat de inspanningen om de veiligheidsproblemen in Zuid-Kordofan in te dijken traag en ondoeltreffend
zijn. Hij erkent ook dat de coördinatie tussen de veiligheidstroepen onvoldoende is vanwege hun
betrokkenheid bij het conflict.45 Hij kondigt aan dat er gezamenlijke veiligheidstroepen zullen worden
gevormd om burgers te beschermen en een veilige terugkeer te vergemakkelijken van degenen die
hun huizen zijn ontvlucht vanwege het geweld.46 Midden juli 2020 ontvluchten 2.000 mensen hun
huizen in Kadugli na schietpartijen door RSF in Kadugli.47 Dit zorgt voor protest tegen de herhaalde
gewelddadige incidenten in de regio.48
Het Human Security Baseline Assessment (HSBA) for Sudan and South Sudan verwijst in maart 2020
naar de verschillende milities die in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl opereren. De gewapende milities
worden aangespoord door wisselende loyaliteiten en etnische verdeeldheid en gedreven door
economische winsten en machtsbelangen.49 Daarnaast wijzen activisten en lokale leiders in ZuidKordofan op de bewapening van herders, schendingen van verzoeningsovereenkomsten en de
verspreiding van haatspraak als belangrijke redenen voor het aanhoudende geweld in de staat.50
ACLED bericht in augustus 2020 dat geweldsincidenten tegen burgers sinds de val van al-Bashir nog
steeds voorkomen in Zuid-Kordofan. Dergelijke daden worden volgens de organisatie meestal
uitgevoerd door herdersgroeperingen en zijn vaak gericht tegen intern ontheemden (IDP's). Daarnaast
geeft ACLED aan dat de PDF betrokken waren bij een golf van aanvallen in Zuid-Kordofan in 2020.51

HUDO, 27/07/2020, url; Radio Dabanga, 31/07/2020, url
De PDF zijn een islamitische paramilitaire macht opgericht in het begin van de jaren negentig. De groep werd in
juni 2020 officieel ontbonden.
42
HUDO, 27/07/2020, url; Radio Dabanga, 31/07/2020, url
43
HUDO, 27/07/2020, pp. 22-23, url
44
Radio Dabanga, 13/05/2020, url;
45
Radio Dabanga, 31/07/2020, url
46
Radio Dabanga, 26/05/2020, url
47
Radio Dabanga, 29/07/2020, url
48
Radio Dabanga, 31/07/2020, url
49
HSBA, 03/2020, p. 48, url
50
Radio Dabanga, 23/11/2020, url
51
ACLED, 27/08/2020, url
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2.2. Vredesonderhandelingen
De vele initiatieven voor vredesonderhandelingen tussen de rebellengroepen in de drie
conflictgebieden en de regering van Omar al-Bashir leveren weinig tot niets op. 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.52 Volgens het grondwettelijk akkoord van augustus 2019 heeft de interimregering zes maanden om vredesakkoorden te sluiten met de gewapende groepen in Soedan. 53
De gesprekken tussen de interim-regering en de gewapende groepen in de Soedanese conflictgebieden
starten in september 2019 onder bemiddeling van de Zuid-Soedanese president Salva Kirr. De Jubaverklaring van 11 september 2019 die hieruit voortkomt, vormt het kader voor verdere gesprekken,
en wordt getekend door de soevereine raad, het Sudanese Revolutionary Front (SRF)54, de SPLM/A-N
El Hilu, het Beja Congress55 en de Sudan Liberation Forces Alliance van Tahir Hajar56.57
Op 16 oktober 2019 vaardigt het hoofd van de Soevereine Raad, Abdel Fattah al-Burhan, een staakthet-vuren uit in het hele land.58 De onderhandelingen binnen het Juba-proces beginnen diezelfde
maand en worden voor de verschillende regio’s afzonderlijk gevoerd. 59 De deadline voor deze
gesprekken wordt meermaals uitgesteld. Op 20 augustus 2020 trekt de SPLM/A-N El Hilu zich terug
uit de onderhandelingen, uit protest tegen het voorzitterschap van Hemeti en een uitbarsting van
geweld in het Khor Warral-gebied van Zuid-Kordofan.60
Eind augustus 2020 sluiten het SRF61 en het Sudan Liberation Army/Movement-Minni Minawi (SLAMM)62 een vredesakkoord.63 Het vredesakkoord, ondertekend op 3 oktober 2020 in Juba, omvat acht
protocollen voor de vijf tracks (Darfoer, Two Areas, centraal Soedan, oostelijk Soedan 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.64 Volgens het
protocol over nationale aangelegenheden is de overgangsperiode vastgesteld op 39 maanden vanaf
de ondertekening van het vredesakkoord. De rebellengroepen krijgen drie zetels toegewezen in de

Sudan Tribune, 31/08/2019, url; Sudan Tribune, 16/12/2019, url
AP, 13/10/2019, url; ISS, 19/11/2019, url
54
Het Sudan Revolutionary Front (SRF) is een losse coalitie van rebellengroepen bestaande uit het SLA-MM, het
SLA-AW en de JEM-Jibril uit Darfoer, samen met de Sudan People’s Liberation –Army/Movement-North (SPLA/MN) uit Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl en een deel van de politieke oppositie. HSBA, 08/10/2012, url; HSBA,
04/06/2014, url
55
Het Beja Congress is een Soedanese gewapende groepering uit het oosten van Soedan, die de Beja
vertegenwoordigt, in HSBA, 07/2013, url
56
De SLFA bestaat uit drie rebellengroepen uit Darfoer, meer bepaald de Sudan Liberation Movement for Justice,
de Sudan Liberation Movement-Unity en de Justice and Equality Movement geleid door Abdallah Jali, in Radio
Dabanga, 09/07/2017, url
57
ISS, 19/11/2019, url; UNSC, 15/10/2019, p. 2, url
58
Sudan Tribune, 28/09/2020, url
59
UNHRC, 30/07/2020, url
60
ACLED, 27/08/2020, url; Radio Dabanga, 26/11/2020, url
61
Voor het SRF ondertekenen de Justice and Equality Movement (JEM), de Sudan Liberation Movement-Transitional
Council (SLM-TC) en de Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM/A-N) onder leiding van Malik Agar.
UNSC, 17/09/2020, p. 3, url
62
Het SLA/M-MM is een rebellengroep die tot 2016 actief was in Darfoer en haar activiteiten daarna steeds meer
ontplooide in Libië. UNSC, 10/01/2019, pp. 21-22, 28, url
63
UNSC, 17/09/2020, p. 3, url
64
Radio Dabanga, 30/08/2020, url
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Soevereine Raad en 25 procent van de zetels in het overgangsparlement en in de Raad van Ministers.65
Het protocol met betrekking tot de regio gecontroleerd door de SPLM/A-N Agar legt machts- en
welvaartsdeling en veiligheidsregelingen vast, en bevat een alomvattend programma voor
ontwapening, demobilisatie en re-integratie.66
De SPLM/A-N El Hilu, voornamelijk actief in het Nuba-gebergte in Zuid-Kordofan, is afzonderlijk
vredesonderhandelingen aangegaan. Centrale doelen van deze groepering zijn een seculiere staat en
zelfbeschikking voor de zuidelijke regio.67 In augustus 2020 beschuldigt Ammar Daldoum, secretarisgeneraal van de SPLM/A-N El Hilu, de Soedanese regeringstroepen van een aanval op inwoners van
het gebied Khor El Waral, ten zuidoosten van Delling. De SAF beschuldigen op hun beurt de SPLM/A-N
El Hilu ervan landmijnen te planten op de weg naar Khor El Waral en de herders aan te vallen terwijl
ze met hun vee uit het zuiden terugkeren.68 Op 3 september 2020 ondertekenen Hamdok en Abdelaziz
El Hilu een gezamenlijke principeverklaring.69 In november 2020 houden de Soedanese regering en
de SPLM/A-N een workshop in Juba over de relatie tussen religie en de staat, ter uitvoering van de
gezamenlijke overeenkomst tussen Hamdok en El Hilu. Onenigheid tussen de premier en de militaire
component van de soevereine raad over de legitimiteit van de overeenkomst staat een akkoord in de
weg.70
Volgens ACLED zal het vredesakkoord niet leiden tot een daling van geweld in de Two Areas. De
organisatie wijst daarbij op de beperkte rol van de ondertekenende rebellengroepen bij gewelddadige
incidenten in de laatste jaren, en het feit dat de SPLM/A-N El Hilu niet getekend heeft. ACLED stelt dat
het vredesakkoord de voorwaarden vastlegt waarin rebellengroepen naast paramilitaire groepen en
strijdkrachten kunnen bestaan. De opname van deze groepen in de reguliere strijdkrachten kan
volgens de organisatie helpen om het staakt-het-vuren permanent te maken en een terugval in cycli
van opstand en wrede tegenopstand te voorkomen, maar zal geen einde brengen aan het geweld.71
Cameron Hudson van het Atlantic Council's Africa Center is eveneens kritisch: “It's a peace agreement
that integrates armed movements but doesn't reform the armed forces who are ultimately responsible
for most of the past violence”.72
Daarnaast zal de uitvoering van het vredesakkoord gepaard gaan met veel uitdagingen zoals onder
meer wantrouwen en competitie tussen de verschillende groepen en partijen, de groeiende
onveiligheid in delen van het land, sabotage van het vorige regime, tegenstand van groepen die hun

UNSC, 13/11/2020, url
De overeenkomst voor de regio gecontroleerd door de SPLM/A-N Agar voorziet volgens Sudan Tribune onder
meer in de toekenning van zelfbestuur en het recht om wetgeving op te stellen volgens een wetgevend systeem
gebaseerd op de seculiere grondwet van Soedan uit 1973. Verder zal een Nationale Commissie voor Religieuze
Vrijheid worden opgericht ter bescherming van de rechten van de Soedanese christenen, die een belangrijke groep
vormen in de staten Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan. Wat de veiligheidsregelingen betreft, omvat de deal de integratie
van SPLA-N-strijders in het Soedanese leger binnen een periode van 39 maanden. De Two Areas krijgen 40 % van
de rijkdom die wordt geproduceerd in Zuid-Kordofan, Blauwe Nijl en West-Kordofan voor een periode van tien jaar.
Met betrekking tot de machtsdeling zal de SPLM-N de gouverneur van Blauwe Nijl benoemen, en de
plaatsvervangende gouverneurs van de staten Zuid- en West-Kordofan. Bovendien krijgt het 30 % van de posten
in de uitvoerende en wetgevende organen. Sudan Tribune, 29/08/2020, url; UNSC, 13/11/2020, p. 3, url
67
Radio Dabanga, 26/11/2020, url
68
Radio Dabanga, 08/08/2020, url
69
Radio Dabanga, 04/09/2020, url
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Sudan Tribune, 10/01/2021, url
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ACLED, 27/08/2020, url
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Al Jazeera, 01/09/2020, url
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voordelen bedreigd zien, de economische crisis en de traagheid van internationale financiële
donoren.73 Een artikel in Voice of America legt de nadruk op de grote uitdaging die ontwapening stelt.74
De nieuwe VN-missie voor geïntegreerde transitiebijstand in Sudan (United Nations Integrated
Transition Assistance Mission in Sudan, UNITAMS) begint haar missie op 1 januari 2021. Ze zal hulp
bieden bij het opstellen van een nieuwe grondwet en het versterken van de veiligheidsinstellingen,
vredesopbouw en civiele bescherming, met name in Darfoer, Zuid-Kordofan en de staat Blauwe Nijl.75

3. Strijdende partijen
3.1. Het Soedanese leger en de geallieerde strijdkrachten
De Soedanese strijdkrachten bestaan uit de landmacht, de marine en de luchtmacht. Het Soedanese
leger omvat ook twee paramilitaire groepen: de RSF76 en het Reserve Department (voorheen PDF).77
Naast de officiële strijdkrachten wierp de voormalige Soedanese regering ook meerdere in de loop der
jaren opgerichte paramilitaire groeperingen in de strijd in de Two Areas. Deze milities zijn berucht
omwille van hun aanvallen op de burgerbevolking.78 Het gaat vooral om de PDF, de Border Guards en
de Central Reserve Police (CRP), respectievelijk in 1989, 2003 en 2005 gesticht als grenswachters en
als politiedienst, maar al snel betrokken bij geweld tegen burgers.79 In augustus 2013 richt de regering
de RSF op met het oog op Operation Decisive Summer. De RSF verwerven geleidelijk aan een grote
rol in de militaire operaties tegen rebellengroepen in Darfoer en de Two Areas.80
De strategie van de regering om de opstand in de Two Areas te bestrijden via lokale milities en
paramilitaire troepen, soms slechts enkele maanden voor een offensief gerekruteerd, had volgens
HSBA als doel om onenigheid te zaaien, een toename van lokaal geweld te veroorzaken en zo de
SPLM/A-N af te leiden van haar strijd tegen de regering. Begin 2016 steunt het leger overwegend op
regeringsgezinde milities in de Two Areas, in het bijzonder de RSF.81 Soedanese
mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat leden van de veiligheidsdiensten en geassocieerde milities
straffeloosheid genieten vanwege immuniteit en onwil van de overheid om hen te vervolgen.82
NHRMO wijst er in haar rapporten van juni 2019 en oktober 2019 op dat de SAF verantwoordelijk zijn
voor het merendeel van de incidenten en aanvallen op burgers in de eerste helft van 2019, waar

Chatham House, 14/09/2020, url; Reuters, 15/09/2020, url
VOA, 07/10/2020, url
75
Radio Dabanga, 26/11/2020, url
76
De grondwettelijke verklaring van augustus 2019 plaatst de SAF en de RSF onder het directe bevel van de
soevereine raad die optreedt als staatshoofd en waarvan al-Burhan, zelf een militair, het hoofd is. De formulering
herhaalt het bestaan van de SAF en de RSF als twee afzonderlijke instellingen, maar plaatst ze onder de leiding
van één enkele autoriteit. Constitution Net, 08/2019, p. 12-13, url
77
In juni 2020 heeft de SAF de naam van de paramilitaire Popular Defense Forces (PDF) veranderd in Reserve
Department. Het leger verklaart dat de wijziging van de naam er komt na de ontbinding van de paramilitaire macht.
Sudan Tribune, 07/06/2020, url; CIA, 04/08/2020, url; EASO, 13/10/2020, url
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HRW, Sudan, 09/09/2015, url
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NHRMO, 09/2018, p. 4, url; HSBA, 04/2017, pp. 3-6, url; HSBA, 03/2020, pp. 29-31, url
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HRW, 09/09/2015, url
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Small Arms Survey (De Alessi B.), 08/2015, pp. 9, 22-26, url; ACLED (Pinaud M.), 09/12/2016, url; HSBA,
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voorheen voornamelijk de RSF, de PDF en de regeringsgezinde milities verantwoordelijk waren voor
dergelijke aanvallen in de Two Areas.83
In maart 2020 schrijft USDOS dat onder de overgangsregering de controle over veiligheidstroepen
sterk verbeterd is. USDOS merkt op dat sommige daders van misdaden uniformen van
overheidstroepen dragen, maar nuanceert dat het niet duidelijk is of deze individuen werkelijk behoren
tot officiële veiligheidstroepen of aan de overheid gelinkte milities. Daarnaast behouden lokale milities
wel een aanzienlijke invloed in de regio in een context van volledige straffeloosheid.84 Verschillende
bronnen geven aan dat regeringstroepen zoals de RSF en gelieerde milities ook in 2019 en 2020
oorlogsmisdaden plegen en mensenrechtenschendingen begaan.85 Zo geeft HUDO in haar rapport van
juli 2020 aan dat militairen in Zuid-Kordofan mensen beroven en ontvoeren in de periode januari-juni
2020.86 De organisatie voegt toe dat misdrijven gepleegd door veiligheidsdiensten in de perifere
conflictgebieden, buiten de directe controle van de autoriteiten in Khartoem, onbestraft blijven. 87
ACLED merkt een verschuiving op met betrekking tot de actoren betrokken bij de schermutselingen
in Soedan, van rebellengroepen naar irreguliere milities en paramilitaire troepen. 88 Er is voorts weinig
informatie beschikbaar over het lot van de verschillende politiediensten die bij het voormalige regime
betrokken waren, schrijft ACLED. Volgens de organisatie zijn de meeste onder hen ontbonden of zullen
ze nog ontbonden worden. De kans dat deze groepen een risico vormen voor instabiliteit is groter in
die gebieden waar dergelijke troepen een grotere autonomie genoten, zoals bijvoorbeeld in ZuidKordofan. Daar is een toename van criminaliteit en geweld zichtbaar, die vooral toegeschreven wordt
aan PDF-soldaten voor en na ontbinding van de groep.89 Activisten en leiders van de Native
Administration90 verklaren in november 2020 aan Radio Dabanga dat de PDF (officieel opgeheven in
juni 2020), de CRP en de RSF de belangrijkste milities zijn in Zuid-Kordofan.91

3.2. Rebellengroepen en milities in de Two Areas
De SPLM/A-N vormt aanvankelijk de noordelijke tak van de Zuid-Soedanese Sudan People’s Liberation
Movement (SPLM).92 De SPLM/A-N wordt na de afscheiding van Zuid-Soedan een onafhankelijke
groep, actief in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Ze neemt haar toevlucht tot gewapend verzet uit protest
tegen het uitblijven van democratische verkiezingen en tegen schendingen van de voorwaarden van
het CPA van 2005.93
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De term Native Administration verwijst naar een vorm van lokaal bestuur gebaseerd op stammen of etnische
groepen als sociale eenheden. Hoewel de wortels van dit systeem lang vóór de komst van het kolonialisme onder
lokale gemeenschappen aanwezig waren, werd de specifieke formulering en integratie van tribale leiders in de
werking van een modern staatsapparaat specifiek gepromoot door de Britse koloniale autoriteiten. De term bleef
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het verloop van het conflict tot 2019 is te vinden in HSBA for Sudan and South-Sudan, 03/2020, url
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In 2013 ontplooit de SPLM/A-N een burgeradministratie in Zuid-Kordofan. In 2014 breidt ze deze uit
naar Blauwe Nijl. Het gaat om een politiemacht, een rechtssysteem, onderwijs en gezondheidszorg en
lokale besturen. In Blauwe Nijl hebben deze bestuursorganen een beperkte reikwijdte.94
Volgens Small Arms Survey telt de SPLM/A-N begin 2016 om en bij de 35.000 manschappen. 95 In
2016 beschrijft IRIN in een reportage over het conflict in Blauwe Nijl de SPLM/A-N als een verzameling
vermoeide, slecht getrainde, hongerige en nauwelijks bewapende soldaten, die niet op een militaire
overwinning hopen maar de regering rond de onderhandelingstafel willen krijgen. 96 Cedoca vond
tijdens deze verslagperiode geen recente cijfers over de precieze omvang van de SPLM/A-N. Een artikel
van Reuters van april 2019 stelt dat de SPLM/A-N duizenden strijders telt en de grootste
rebellenbeweging van Soedan is, met een aanwezigheid in Blauwe Nijl en grote delen van ZuidKordofan, voornamelijk in het Nuba-gebergte.97
De beweging splitst in juni 2017 in twee facties vanwege spanningen tussen voorzitter Malik Agar, die
steun geniet bij de Ingessana in Blauwe Nijl, en vicevoorzitter Abdel Aziz El Hilu met een sterke
aanhang in het Nuba-gebergte.98 De factie onder leiding van Malik Agar heeft voet aan de grond in
Blauwe Nijl en maakt deel uit van de rebellenalliantie SRF die in oktober 2020 een vredesakkoord
getekend heeft met de autoriteiten in Khartoem. 99 Ondanks hun beperktere activiteit is de factie van
Abdelaziz El Hilu het militair dominante blok van de groep. Deze factie is assertiever dan de factie
onder leiding van Agar met betrekking tot de kwestie van zelfbeschikking voor de Two Areas. 100
ACLED registreert in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (zie verder) geen
gewelddadige incidenten waarbij de SPLM/A-N betrokken is.101 Gegevens van ACLED tonen voorts dat
ook onbekende gewapende groepen en etnische milities betrokken zijn bij het geweld in de Two Areas,
in het bijzonder in Zuid-Kordofan. ACLED schrijft respectievelijk 4 en 22 incidenten van geweld gericht
tegen burgers toe aan etnische milities en onbekende gewapende groepen (waarvan één incident in
Blauwe Nijl). Verschillende etnische milities zijn volgens de gegevens van ACLED betrokken bij
6 gevechten in Zuid-Kordofan in 2020.102 In november 2020 verklaren jonge activisten en lokale
leiders in Zuid-Kordofan dat de etnische conflicten in de staat voornamelijk toe te schrijven zijn aan
gewapende herders en aan milities gevormd door het regime van de afgezette president Omar alBashir.103 Ook HSBA verwijst in maart 2020 naar de verschillende milities die in Zuid-Kordofan en
Blauwe Nijl opereren. Deze milities worden gedreven door economische winsten en eigenbelang eerder
dan loyaliteit aan een bepaalde groep.104 De herders en militieleden gebruiken hun wapens anno 2020
om andere stammen en groepen aan te vallen en eigendommen te stelen, geeft de burgemeester van
de stad Abu Jubeiha aan.105
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4. Typologie van het geweld
4.1. Aantal incidenten
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 registreert ACLED 58 incidenten in
de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Daarvan beschouwt ACLED 13 incidenten als battles en 45
als violence against civilians. 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 ACLED. 106

4.2. Aard van de incidenten
ACLED deelt de 58 incidenten geregistreerd in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl in de periode
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 als volgt op:
Zuid-Kordofan

Blauwe Nijl

Incidenten

Doden

Incidenten

Doden

Battles

13

63

/

/

Violence a/
Civilians

43

57

2

2

Totaal

56

120

2

2

Tabel 1: Aantal incidenten en doden per categorie van geweld in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Tabel
opgemaakt door Cedoca op basis van ACLED-data voor de periode van 1 januari-31 december 2020.107

De gegevens van ACLED tonen dat het merendeel van de incidenten in de periode van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2020 zich voorgedaan heeft in Zuid-Kordofan. ACLED codeert twee incidenten
in Blauwe Nijl. Het betreft beide keren geweld gericht tegen burgers waarbij in beide gevallen de
veiligheidsdiensten betrokken waren, respectievelijk de SAF en de RSF.108
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 codeert ACLED 56 incidenten in
Zuid-Kordofan waarvan de organisatie er 13 categoriseert als battles en 43 als violence against
civilians. Een aantal voorbeelden van incidenten van violence against civilians in Zuid-Kordofan:

106
107
108
109
110

-

Op 22 januari 2020 schieten zes onbekende gewapende mannen twee burgers dood in Al
Abbasiya nadat ze hen beroofd hebben.109

-

Op 8 mei 2020 vallen ongeveer 60 mannen in PDF-uniform een veekamp aan in Sefaifeer nabij
Abu Kershola. Ze doden een veehouder en stelen meer dan 300 stukken vee.110
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-

Op 12 en 13 april 2020 ontvoeren twee niet nader gespecificeerde etnische milities, die
betrokken waren bij overvallen die op 10 april 2020 tot twee doden leidden, leden van elkaars
gemeenschap.111

-

Een aanval in augustus 2020 kost drie burgers het leven en verwondt acht anderen in de regio
Khor Warral nabij Delling. Het leger beschuldigt de SPLM/A-N El Hilu ervan veehouders in het
gebied aan te vallen, terwijl de rebellen de regeringsgezinde Baggara Hawazma-militie
beschuldigen van het doden van burgers tijdens twee aanvallen.112

Veel van de incidenten die ACLED als violence against civilians beschouwt, bestaan uit overvallen met
doden en gewonden tot gevolg. Ook de South Kordofan Blue Nile (SKBN) Coordination Unit van de
Britse ngo Humanitarian Aid Relief Trust (HART) bericht over incidenten in juli 2020 in Zuid-Kordofan
waarbij vee gestolen wordt en boeren overvallen en gedood worden. 113 De voornaamste actoren van
geweld tegen burgers zijn, volgens de gegeves van ACLED, paramilitaire groepen verbonden aan
veiligheidsdiensten, zoals de RSF (betrokken bij 8 incidenten) en de PDF (betrokken bij 7 incidenten),
onbekende gewapende groepen (22 incidenten) en etnische milities (4 incidenten).114
In haar rapport over geweld in de periode januari-juni 2020 documenteert HUDO de moord op 34
mensen in 20 afzonderlijke incidenten in de Two Areas. HUDO schrijft deze dodelijke gewelddaden toe
aan de RSF, de PDF en militieleden.115 De organisatie bericht voorts over verschillende incidenten in
Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl waarbij veiligheidstroepen van de SAF, de RSF en de PDF burgers
ombrengen voor persoonlijk gewin.116 Zo schieten RSF-leden drie landbouwers dood in Kadugli begin
juni 2020. De politie wordt ingelicht maar de RSF-leden worden niet vervolgd. Een aantal dagen eerder
hadden PDF-leden een landbouwer gedood nabij Delling in Zuid-Kordofan, schijnbaar zonder reden.117
Ontheemden in het kamp Tello ten zuiden van Kadugli verklaren herhaaldelijk te worden lastig gevallen
door de RSF in mei 2020. Radio Dabanga bericht verder dat mannen geaffilieerd aan de RSF twee
mensen ombrengen en een vrouw verwonden in dezelfde regio.118 De organisatie wijdt de situatie aan
de aanwezigheid van de zwaarbewapende RSF, de verschillende milities gelinkt aan de PDF en de
afwezigheid van de centrale overheid in de perifere regio.119
Ondanks het feit dat de SKBN Coordination Unit van de Britse ngo HART in november 2020 melding
maakt van een zorgwekkende toename van seksueel geweld in Zuid-Kordofan, met een speciale
vermelding van de locaties Yabus Bala en Moguf, registreert ACLED geen incidenten in de categorie
sexual violence voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De SKBN
Coordination Unit haalt aan dat 12 gevallen van vermeende verkrachting gemeld werden bij de lokale
autoriteiten in de maand oktober 2020.120
HUDO stelt in haar rapport over geweld in de periode januari-juni 2020 tevens dat paramilitaire
groepen zoals de RSF en de PDF en etnische milities slaags geraken vanwege tegengestelde
belangen.121 Zo schieten vier RSF-leden twee politieagenten dood nabij Kadugli in juni 2020 wanneer
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die hen hinderen bij het stelen van brandstof.122 Dergelijke incidenten stemmen overeen met wat
ACLED categoriseert onder de noemer battles. Enkele andere voorbeelden van deze categorie van
incidenten in Zuid-Kordofan:
-

Op 26 juni 2020 komen een tiental mensen om het leven bij botsingen tussen nietgespecificeerde lokale groepen in het Hodeid-gebied in Talodi in een landconflict.123

-

Op 30 juni 2020 botst de politie in Rashad met leden van de PDF-militie, die kort voordien was
ontbonden, nadat de PDF een burger hadden vermoord.124

-

Op 30 oktober 2020 vinden zware confrontaties over de toegang tot graasroutes plaats tussen
veehouders van de Hawazmah Baggara-clan en veehouders van de Kenena-clan in de buurt
van Talodi.125

De gegevens van ACLED voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in de Two
Areas tonen dat de voornaamste actoren betrokken in battles onbekende of ongeïdentificeerde
gewapende groepen, etnische milities en paramilitaire groepen zoals de PDF en de RSF zijn.126
Het onderscheid tussen de categorieën violence against civilians en battles is niet altijd absoluut. Zo
categoriseert ACLED de incidenten van 11 tot 15 mei 2020 in Kadugli onder beide categorieën. Tussen
11 en 12 mei 2020 vinden intense gevechten plaats in de stad die verband houden met etnische
spanningen tussen het personeel van de SAF, behorend tot de Nuba, en de RSF, behorend tot de
Hawazma Baggara. Op 13 mei 2020 valt de 14e divisie van het leger, bestaande uit Nuba-soldaten,
een groep RSF-soldaten, naar alle waarschijnlijkheid leden van de Hawazma-clan van de Baggara, aan
nabij Kadugli. Hierbij vallen negen doden en zestien gewonden, waaronder tien burgers.127 Huizen
worden in brand gestoken en geplunderd, ook in het IDP-kamp Tello naast de stad. Ten minste 18.000
ontheemden raken opnieuw ontheemd als gevolg van de gevechten. Ook op 14 en 15 mei 2020 vallen
doden bij gevechten tussen beide groepen. Volgens ACLED volgen deze aanvallen op de onrust in en
rond de stad ontstaan door de onenigheid tussen Nuba en Hawazma Baggara.128 Gevechten tussen
beide groepen in juli 2020 in Kadugli eisen opnieuw tientallen doden en veel gewonden. De gevechten
in Kadugli zijn gestaakt na tussenkomst van het leger.129
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5. Doelwitten van het geweld
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 noteert ACLED 122 dodelijke
slachtoffers in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl bij incidenten van het type battles en violence
against civilians.130
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.131 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.132 Meer informatie
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 ACLED.133
De gegevens van ACLED voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in de staten
Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl tonen dat de meeste incidenten geweld tegen burgers betreffen (zie
grafiek 1 op pagina 15).134 HUDO vermeldt in haar rapport over geweld in de periode januari-juni 2020
verschillende incidenten in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl waarbij veiligheidstroepen van de SAF, de
RSF en de PDF burgers ombrengen voor persoonlijk gewin. 135 Volgens een lokale burgemeester in
Zuid-Kordofan vallen etnische milities andere stammen en groepen aan om hen van hun bezittingen
te beroven.136

6. Geografische verdeling
Volgens de gegevens van ACLED voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 in
de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl beperkt het geweld zich, behoudens twee gewelddadige
incidenten tegen burgers in Blauwe Nijl, tot de staat Zuid-Kordofan. De incidenten in Zuid-Kordofan
situeren zich vooral in de districten Kadugli (19), Dilling (10), Abu Kershola (8) en Ar Rashad (7) (zie
bijlage 1 voor een gedetailleerde kaart van Zuid-Kordofan).137
ACLED merkt een belangrijke verschuiving op in de geografie van het conflict, waarbij steeds meer
ernstig geweld plaatsvindt in en rond steden. Dit staat in contrast met de overwegend landelijke
gevechten uit het verleden, terwijl het geweld nu ook een explicietere etnische vorm aanneemt, aldus
de organisatie. Ook Radio Dabanga geeft aan dat gewelddadige incidenten en etnische botsingen in
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Zuid-Kordofan in de eerste helft van 2020 in het bijzonder toenemen in de omgeving van de stad
Kadugli.138
De verschillende geraadpleegde bronnen zijn het niet altijd eens over de gebieden die onder controle
staan van de twee facties van de SPLM/A-N. Small Arms Survey schrijft in 2015 dat de rebellen in
Zuid-Kordofan een gebied controleren dat reikt van de Zuid-Soedanese grens tot bijna aan de grens
met de provincie Noord-Kordofan, dat grote delen van het Nuba-gebergte omvat en Kauda als
hoofdstad heeft.139 In februari 2018 stelt HUDO dat sommige van de zeventien regio’s van ZuidKordofan (gedeeltelijk) onder controle van de SPLM/A-N staan.140 Volgens een vertrouwelijke bron die
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak in 2019 gaat het om de volgende gebieden:
Al Buram, Um Durein, Heiban, delen van Rashad, Dilling, Talodi, Rashad El Abassiya en enkele kleine
gebieden in Abu Jubaiha.141
De frontlijn in Blauwe Nijl ligt in 2016 in het zuidelijke deel van de staat, waar de SPLM/A-N een klein
grondgebied in handen heeft dat grenst aan Ethiopië en Zuid-Soedan. Ten noorden van deze lijn
controleert de SPLM/A-N ook de Ingessana Hills (of Mountains) (zie bijlage 2 voor een gedetailleerde
kaart met de frontlijn van 2015-2019 in Blauwe Nijl).142 Volgens HUDO staan delen van vier van de
zes districten in Blauwe Nijl in februari 2018 onder controle van de SPLM/A-N.143 Een vertrouwelijke
bron van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de SPLM/A-N in 2019 aanwezig
is in delen van Kurmuk (met name het zuidelijke deel), gebieden bij Geissan (op de grens met Ethiopie)
en sommige delen van Baw.144
In 2017 splitst de SPLM/A-N in twee facties, een onder leiding van Abdelaziz El Hilu met een sterke
aanhang in het Nuba-gebergte en een groep onder leiding van Malik Agar die steun geniet bij de
Ingessana in Blauwe Nijl.145 Confrontaties tussen beide partijen kosten tussen mei 2017 en februari
2018 tientallen levens in Blauwe Nijl en in vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan.146 Volgens HSBA
beheert de SPLM/A-N El Hilu in december 2019 de meeste niet door de overheid beheerde gebieden
in de staat Blauwe Nijl en ook de gebieden in Zuid-Kordofan die oorspronkelijk onder de verenigde
SPLM/A-N vielen.147 The New Humanitarian schrijft in juni 2019 evenwel dat ongeveer 36.000 mensen
onder de controle van de SPLM/A-N-factie van Malik Agar leven in Blauwe Nijl, het grootste deel in
Baw. Volgens dezelfde bron wonen ongeveer 44.000 burgers in delen van Zuid-Kordofan onder
controle van de SPLM/A-N El Hilu.148 In november 2020 schrijft Radio Dabanga dat de SPLM/A-N El
Hilu in Kauda in het Nuba-gebergte gevestigd is en er drie van de elf 11 staatslocaties bestuurt.149
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7. Verplaatsingen van de bevolking
7.1. Intern ontheemden
Volgens Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) woont de meerderheid van de mensen die
door het conflict ontheemd zijn in de staten Zuid-, Noord- en Centraal-Darfoer, waar eind 2019
ongeveer 1,5 miljoen intern ontheemden verblijven. Daarnaast wonen eind 2019 naar schatting
192.000 IDP’s in Zuid-Kordofan en 47.000 in Blauwe Nijl.150 De Operational Portal van UNHCR telt
2.552.174 IDP’s in Soedan op 31 juli 2020 waarvan er 290.313 in Zuid-Kordofan en 47.390 in Blauwe
Nijl verblijven.151

Figuur 1: IDP population density (April 2020)152

In de periode januari-maart 2020 registreert de Displacement Tracking Matrix (DTM) van IOM 11.223
nieuwe ontheemden in Zuid-Kordofan. De meerderheid van deze IDP’s zijn vrouwen (63 %), wat
volgens DTM kan wijzen op de genderimpact van conflicten op sociale structuren.153 In april 2020
registreert DTM 2.085 personen in Zuid-Kordofan. Die ontheemding is volgens DTM het gevolg van de
evacuatie van vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan die geleid heeft tot grootschalige terugkeer naar
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Soedan. De schaarste aan beschikbare diensten, transport en infrastructuur in terugkeergebieden
hebben vervolgens geleid tot secundaire verplaatsing naar Kadugli.154
Ongeveer 35.000 van de nieuwe 39.000 conflictverplaatsingen die in de eerste helft van 2020 in
Soedan worden geregistreerd door IDMC zijn het gevolg van een toename van geweld in de staten
Darfoer, Zuid-Kordofan, Kassala en Gezira. De belangrijkste gebeurtenis in de eerste helft van 2020
is een opflakkering van etnisch geweld rond Kadugli in mei 2020 met meer dan 20.000 nieuw
ontheemden en aanzienlijke schade aan openbare infrastructuur en privébezittingen. Veel van de
getroffen mensen woonden al in een ontheemdenkamp en worden gedwongen een tweede keer te
vluchten.155 Radio Dabanga bericht in juni 2020 dat 4.000 gezinnen na het geweld in Kadugli vluchten
naar gebieden in het Nuba-gebergte onder controle van de SPLM/A-N van Abdelaziz El Hilu.156 In juni
2020 bericht de SKBN Coordination Unit van de Britse ngo HART dat meer dan 1.500 huishoudens hun
huizen in West-Kadugli ontvlucht zijn en hun toevlucht nemen in de districten Um Durain en Thobo na
een escalatie van geweld tussen verschillende gemeenschappen waaronder de Missiriya.157 Ook in
augustus 2020 bericht de SKBN Coordination Unit over grote verplaatsingen rondom Thobo en WestKadugli omwille van spanningen in Kadugli.158
Gegevens over ontheemding in Blauwe Nijl zijn schaars. De SKBN Coordination Unit van de Britse ngo
HART rapporteert 1.560 terugkeerders in Blauwe Nijl in februari-maart 2020, voornamelijk studenten
die terugkeren uit Ethiopië. Volgens HART zijn andere terugkeerders boeren die naar hun boerderijen
komen voor de oogst terwijl anderen terugkeren naar hun huizen vanwege de stabiliteit en veiligheid
in de regio.159 In april 2020 registreert de overheid ongeveer 2.500 terugkeerders. Volgens HART is
het gebruikelijk dat velen tijdens het regenseizoen pendelen tussen Blauwe Nijl en
vluchtelingenkampen in Maban in Zuid-Soedan voor landbouw.160 Tegen het einde van september
2020 en in oktober 2020 zijn er bewegingen vanuit Ethiopië vanwege de opening van de grens met
Blauwe Nijl. Volgens de SKBN Coordination Unit zijn dit voornamelijk terugkeerders die hun families
komen bezoeken.161
Verschillende bronnen geven aan dat IDP’s bijzonder kwetsbaar zijn voor tekorten aan voedsel,
drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.162 De IDP’s, die voorheen van landbouw en veeteelt
leefden, kunnen in veel gevallen niet meer in eigen levensonderhoud voorzien. 163 Ze verlaten hun
woonplaats op zoek naar middelen om te overleven, zoals kleinschalige landbouw voor eigen gebruik,
en trachten een inkomen te genereren door het verzamelen van hout, het maken van houtskool en
kleine handel.164
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7.2. Vluchtelingen
UNHCR telt 305.410 geregistreerde vluchtelingen in Zuid-Soedan op 31 oktober 2020, waarvan 92
procent (282.659 personen) van Soedan komt.165
Het gewapende conflict in Zuid-Soedan heeft zijn weerslag op de levensomstandigheden van
vluchtelingen uit de Two Areas. In juli 2019 verblijven meer dan 147.000 Soedanese vluchtelingen,
vooral van de regio Blauwe Nijl, in vier kampen rond de noordelijke stad Maban in Zuid-Soedan. De
omstandigheden zijn er bijzonder moeilijk en velen willen terugkeren, aldus Al Jazeera. 166 Jaren van
conflict en recente natuurrampen hebben ertoe geleid dat veel intern ontheemden, vluchtelingen en
gastgemeenschappen in Zuid-Soedan moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien en nu
bijzonder kwetsbaar zijn voor de dreiging van COVID-19, zo schrijft UNHCR eind april 2020.167
Soedan is ook een gastland voor vluchtelingen. Soedan heeft een lange geschiedenis van het opvangen
van vluchtelingen en biedt nog steeds onderdak aan een miljoen mensen uit Eritrea, Tsjaad, Syrië,
Jemen en andere landen. Onderstaande kaart uit het halfjaarlijks rapport van het Refugee Consultation
Forum (RCF), gezamenlijk voorgezeten door UNHCR en de Sudanese Refugee Commission, geeft het
aantal vluchtelingen aan dat in elke Soedanese staat verblijft in juni 2020. De grafiek geeft het aantal
vluchtelingen per herkomstland weer. Het merendeel van de vluchtelingen komt uit het naburige ZuidSoedan.

Figuur 2: Vluchtelingen in Soedan per staat en per nationaliteit168

UNHCR geeft aan dat Soedan 991.787 vluchtelingen telt op 31 oktober 2020.169
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Na de uitbarsting van militaire geweld in de noordelijke regio van Ethiopië op 4 november 2020, heeft
het Soedanese leger troepen ingezet in de grensgebieden waar de schermutselingen plaatsvinden.170
De vluchtelingenstroom naar Oost-Soedan begint op 9 november 2020. De meeste vluchtelingen
komen binnen via de staten Kassala en Gedaref. Sinds 15 november 2020 zijn enkele Ethiopiërs de
grens overgestoken naar Soedan in de regio Wadi Al Mahi in Blauwe Nijl.171

8. Impact van het geweld op het dagelijkse leven
8.1. Toegang tot humanitaire hulp
UNOCHA meldt in januari 2020 dat reisvergunningen sinds augustus 2019 niet langer nodig zijn om
naar conflictgebieden af te reizen. Het proces voor het melden van humanitaire hulpmissies is
vereenvoudigd en ingekort, en vereist niet langer een afzonderlijke goedkeuring op staatsniveau of
stempels van de Humanitarian Aid Commission (HAC).172 Toch blijft toegang voor humanitaire
hulporganisaties tot Zuid-Kordofan volgens het Center for Strategic and International Studies (CSIS)
een uitdaging. Terwijl HAC in Khartoem zich uitzonderlijk open opgesteld heeft, rapporteren HACkantoren in de verschillende deelstaten van het land rechtstreeks aan staatsgouverneurs. Deze waren,
vóór de aanstelling van burgerlijke gouverneurs eind juli 2020, rechtstreeks door het leger benoemd
en bijgevolg minder ontvankelijk voor de aanwezigheid van internationale en binnenlandse
organisaties. Bureaucratische belemmeringen blijven een uitdaging voor kleinere ngo's.173 Het
Assessment Capacities Project (ACAPS), een onafhankelijk informatieplatform over humanitaire crises,
onderstreept dat er nog altijd gebieden zijn in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl die worden gecontroleerd
door niet-statelijke gewapende groepen waar de toegang voor humanitaire hulp beperkt blijft.174 Een
konvooi van RSF-soldaten met humanitaire hulp arriveerde in door de rebellen bezette gebieden in
Blauwe Nijl in mei 2020.175
Zware regenval en overstromingen176 sinds half juli 2020, conflicten, een economische crisis - inclusief
brandstoftekorten en schommelingen van het Soedanese pond177 - en slechte infrastructuur
belemmeren effectieve humanitaire operaties.178 De International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (IFRC) voegt hieraan toe dat ook de aanwezigheid van landmijnen de toegang tot
de Two Areas hindert, vooral op de weg tussen Kadugli en Talodi, tussen Kadugli en Kauda en op de
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weg die Kurmuk in Blauwe Nijl met Ethiopië verbindt.179 Ook grenssluitingen, ingesteld als maatregelen
om de verspreiding van COVID-19 te stoppen, hebben de hulpverlening gehinderd.180
Een recordaantal mensen in Soedan had in de periode juni-september 2020 dringende humanitaire
voedselhulp nodig. Naar schatting 9,6 miljoen kampen met een voedselcrisis of met ergere niveaus
van acute voedselonzekerheid (IPC fase 3 en hoger).181

8.2. Voedselvoorziening
Voedselschaarste is een weerkerend fenomeen in de Two Areas, in het bijzonder in rebellengebied.182
Het conflict verstoort immers op ingrijpende wijze de economische activiteiten van de lokale
huishoudens.183
De SKBN Coordination Unit van de Britse ngo HART waarschuwt voor lage voedselvoorraden in de Two
Areas in juni-juli 2020. Beperkende COVID-19-maatregelen hinderen de lokale markten en werken
voedselschaarste in de hand. Dit resulteert in hoge prijzen voor de beschikbare etenswaren uit Ethiopië
en Zuid-Soedan. Bovendien leiden de aanhoudende botsingen in Kadugli in Zuid-Kordofan tot een
grote toestroom van ontheemden in Um Durain en Thobo, waardoor de vraag naar voedsel toeneemt
en de prijzen van essentiële grondstoffen stijgen.184 De organisatie geeft aan dat ze in augustusseptember 2020 voedsel verdeeld hebben in Zuid-Kordofan.185 De voedselvoorraden van huishoudens
zijn verbeterd na de oogsten in oktober 2020.186
Tussen oktober 2020 en mei 2021 verwacht het Famine Early Warning System Networks (FEWS NET)
dat de meeste gebieden van Soedan te maken krijgen met voedselonzekerheid op de niveaus Minimal
(IPC Phase 1) of Stressed (IPC Phase 2), hoewel delen van Jebel Marra, Zuid-Kordofan, Kassala,
Noord-Kordofan en Noord-Darfoer in crisis zullen verkeren (IPC fase 3).
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Figuur 3: Sudan: Acute Food Insecurity Projection Update - October - December 2020187

8.4. Gezondheidszorg
Door onvoldoende investeringen in gezondheidszorg is het Soedanese gezondheidssysteem niet
opgewassen tegen de hoge nood aan zorg, vooral in de conflictgebieden Darfoer en de Two Areas.
Tientallen VN-agentschappen, 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.188
Onderstaande
geografische
weergave
van
het
aantal
gezondheidswerkers per 1.000 inwoners per staat toont aan dat geen enkele Soedanese staat de
WHO-minimumstandaard van 4,45 gezondheidswerkers per 1.000 inwoners haalt.
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Figuur 4: Health Workforce Density per State (June 2020)189

De internationale humanitaire ngo Première Urgence Internationale geeft in december 2020 op haar
website aan dat de toegang tot gezondheidsdiensten uiterst beperkt is in Zuid-Kordofan en meldt dat
maar 167 van de 302 centra werkzaam zijn, en slechts op minimale capaciteit.190 De SKBN
Coordination Unit stelt dat de toegang tot opgeleid medisch personeel en de levering van medicijnen
voor de bevolking in de Two Areas onvoldoende is. Gemeenschappen moeten lange afstanden
overbruggen op zoek naar medische zorg.191 Er zijn wel regionale verschillen. Zo beschikken de regio’s
Um Durain, Thobo en Heiban over meer en betere gezondheidsdiensten in vergelijking met Delami en
West-Kadugli met geïsoleerde gebieden zoals Kau, Nyaro en Warni, Rashad, New Tagele en Western
Jebel.192
Begin december 2020 begon een vaccinatiecampagne tegen polio waarbij de gouverneur de
inspanningen van de SPLM/A-N El Hilu prees.193
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8.3. Onderwijs
Volgens het Statics Book van het Ministry of Education voor het jaar 2018 heeft de staat Zuid-Kordofan
het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen. Zuid-Kordofan telt 1.958.664 inwoners, waarvan
160.869 schoolgaande kinderen. Het inschrijvingspercentage bedraagt 58,5 %. Er zijn 606
basisscholen met 5.264 leerkrachten. De toestroom van Zuid-Soedanese vluchtelingen in ZuidKordofan heeft de druk op de overbelaste diensten verhoogd. Verschillend bronnen geven aan dat het
onderwijs te kampen heeft met slechte infrastructuur, onvoldoende sanitaire voorzieningen en een
gebrek aan opgeleide leraren, studieboeken, onderwijsbenodigdheden en goede zitplaatsen.194 In
oktober 2020 voegt de organisatie toe dat onderwijs in Blauwe Nijl ondergefinancierd is en er slechts
47 basisscholen zijn. Er is geen middelbaar onderwijs.195
De gouverneur van Zuid-Kordofan, Hamid El Bashir, beschreef de toestand van het onderwijs in zijn
staat als tragisch en zei dat slechts 12 % van degenen die naar de basisschool gaan, de achtste klas
afmaakt.196 Het onderwijs heeft in Zuid-Kordofan ook te lijden onder de slechte veiligheidssituatie. Zo
meldt HUDO dat de RSF op 14 juni 2020 de Elzahraa-meisjesschool in Kadugli binnenvalt en bezet.
Leerlingen en leraren kunnen de school niet langer betreden.197
Inter-Agency Network for Education in Emergency (INEE) wijst op de kritieke toestand van het
onderwijs voor gemarginaliseerde gemeenschappen in het Nuba-gebergte in Zuid-Kordofan. Gegevens
uit het Global Education Cluster van Sudan laten zien dat de uitvoering van onderwijsprogramma’s in
Zuid-Kordofan niet heeft plaatsgevonden in Heiban, Buram en Habila, allen gesitueerd in het Nubagebergte. Het United Nations Children’s Fund (UNICEF), dat de Sudan Education Cluster leidt, schreef
in haar jaarverslag van 2019 dat het Nuba-gebergte sinds 2011 geen toegang heeft tot basisdiensten
zoals onderwijs en nog steeds zo goed als ontoegankelijk is.198 Volgens een studie in 2019 uitgevoerd
door To Move Mountains, een kleine ngo met een hoge mate van rapportage over het Nuba-gebergte,
behaalde geen van de 273 onderzochte kinderen de leesvaardigheid van de eigen graad. Minder dan
32 % van die kinderen konden drie gegeven getallen tussen 1 en 20 identificeren. Nog minder kinderen
konden elementaire optel- en aftreksommen uitvoeren. Voorts wijst de studie op ernstige
materiaaltekorten.199
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Figuur 5: Map of Education Cluster Work in South Kordofan province, relative to Nuba Mountains 200

8.5. Bewegingsvrijheid
De overgangsregering bevestigt de bewegingsvrijheid en het recht om te reizen voor alle burgers in
haar voorlopige grondwet, maar handhaaft de noodtoestand van de voormalige regering onder alBashir door in oktober 2019 de avondklok te stellen en het verkeer in de staat Zuid-Kordofan te
beperken. Buurtcomités in de staat beweren dat veiligheidstroepen willekeurig personen arresteren
tijdens de noodtoestand.201 De door de voormalige president afgekondigde noodtoestand is volgens
de onafhankelijke Soedanese ngo HUDO nog steeds van kracht in de Two Areas in juli 2020 wat de
algemene bewegingsvrijheid van de burgers beperkt.202
Op 12 januari 2021 bericht HUDO dat de SAF en/of de militaire inlichtingendienst twee burgers heeft
gearresteerd en vasthoudt in Talodi sinds 18 december 2020 zonder toegang tot rechtsbijstand of
contact met familie. De mensenrechtenorganisatie geeft aan dat ze vermoedelijk zijn opgepakt omdat
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202
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nieuwe gouverneurs. De door Cedoca geraadpleegde bronnen maken niet duidelijk of hiermee ook een einde komt
aan de noodtoestand in alle staten van Soedan. Radio Dabanga, 23/07/2020, url; HUDO, 27/07/2020, p. 6, url;
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ze reisden uit het gebied gecontroleerd door de SPLM/A-N El Hilu naar door de regering gecontroleerd
gebied.203
Daarnaast is sprake van een toename van geweld op de wegen in Zuid-Kordofan. De weg die Talodi
en Kologi in Zuid-Kordofan verbindt, is eind november 2020 de locatie van ten minste drie gewapende
overvallen in een week tijd. In het gebied duiken in november 2020 spanningen op tussen de
herdersclans Kenana Arifab en Hawazma Dar Ali. Een lokale burgemeester wijt de spanningen die
eerder ook al plaatsvonden in juni 2020 en augustus 2020 gedeeltelijk aan de afwezigheid van de
autoriteiten in het gebied.204 Op 22 november 2020 meldt HUDO een gewapende overval door
gewapende mannen gekleed in RSF-uniformen op een bus met meer dan 20 passagiers die van Abu
Jubeiha naar Talodi reisden.205 Volgens HUDO werden langs deze weg nog veel meer pogingen tot
overvallen gepleegd vanwege het gebrekkige politieoptreden. In alle gevallen is aangifte gedaan van
de aanslagen bij de politie maar is volgens Radio Dabanga geen actie ondernomen. Boze burgers
blokkeren eind december 2020 de hoofdwegen in Kadugli in protest tegen de wetteloosheid en de
toename van moorden en gewapende overvallen in de stad.206
Blauwe Nijl is zwaar getroffen door grote overstromingen in de zomer van 2020. De gouverneur van
Blauwe Nijl roept de regering in september 2020 op om dringende en noodzakelijk steun te leveren
en daarnaast de snelweg naar de hoofdstad Ed Damazin te herstellen. Hij zegt dat de overstroming
van de snelweg in het gebied van Wad El Nil in het zuiden van Sennar een reële bedreiging vormt voor
de staat, aangezien deze daardoor is afgesneden van Khartoem.207
Bij het afsluiten van deze COI Focus zijn geen COVID-19-gerelateerde bewegingsbeperkingen van
kracht, maar het stijgende aantal bevestigde COVID-19-gevallen in Soedan maakt het waarschijnlijk
dat reisbeperkingen en andere inperkingsmaatregelen opnieuw zullen worden ingevoerd.208
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Samenvatting
Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, ook bekend als de Two Areas, vormen sinds 2011 het strijdtoneel van
een gewapend conflict tussen enerzijds het Soedanese leger en regeringsgezinde milities en anderzijds
de SPLM/A-N. Een aantal bronnen haalt aan dat de frontlinies sinds de aanvang van het conflict in
2011 nauwelijks veranderd zijn. De SPLM/A-N controleert in Zuid-Kordofan een uitgebreid gebied dat
onder meer het Nuba-gebergte omvat en in Blauwe Nijl een klein territorium in het zuiden.
Na het regeringsoffensief van 2016 kondigen beide strijdende partijen een staakt-het-vuren af.
Ondanks enkele kortstondige confrontaties vinden er geen openlijke vijandigheden meer plaats. Het
aantal doden, inclusief burgerdoden, daalt sterk in 2017 en 2018. Een conflict tussen twee
rivaliserende facties binnen de SPLM/A-N leidt in 2017 en 2018 tot dodelijke confrontaties.
Verschillende bronnen beschuldigen het leger van een uitputtingsoorlog door landbouwgronden te
treffen, de voedselvoorziening te ontregelen en burgers uit rebellengebied te verdrijven. NHRMO stelt
in 2018 dat de systematische plundering door het leger en gewapende milities van vee en land, waarbij
ook burgers gedood worden, de grootste bedreiging vormt voor de burgers in de Two Areas.
Op 11 april 2019 wordt voormalig president al-Bashir afgezet. Op 17 augustus 2019 ondertekenen de
TMC en de FFC een grondwettelijke verklaring die de start aangeeft van een overgangsperiode waarin
een soevereine overgangsraad de rol van staatshoofd vervult. Abdalla Hamdok wordt premier.
De impact van de nationale politieke ontwikkelingen op de situatie in de Two Areas is beperkt.
Verschillende bronnen berichten over geweld tegen burgers door lokale milities en paramilitaire
groepen zoals de PDF en de RSF. De SKBN Coordination Unit van de Britse ngo HART maakt in
november 2020 melding van een zorgwekkende toename van seksueel geweld in Zuid-Kordofan.
De SPLM/A-N-factie onder leiding van Malik Agar maakt deel uit van de rebellenalliantie SRF die op
3 oktober 2020 het Juba-vredesakkoord ondertekent. Ondanks de beperktere activiteit is de factie van
Abdelaziz El Hilu het militair dominante blok binnen de rebellenbeweging, en is ze assertiever met
betrekking tot de kwestie van zelfbeschikking voor de Two Areas. De SPLA/M-N El Hilu had zich
teruggetrokken uit de vredesgesprekken maar tekent op 3 september 2020 een gezamenlijke
principeverklaring met premier Hamdok.
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 codeert ACLED 58 incidenten met
122 dodelijke slachtoffers in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl. Behoudens twee gewelddadige
incidenten tegen burgers in Blauwe Nijl, beperkt het geweld in de Two Areas zich volgens de gegevens
van ACLED tot de staat Zuid-Kordofan. De incidenten in Zuid-Kordofan situeren zich vooral in de
districten Kadugli, Delling, Abu Kershola en Ar Rashad.
UNHCR telt 290.313 intern ontheemden in Zuid-Kordofan en 47.390 in Blauwe Nijl op 31 juli 2020.
Ondanks de vereenvoudigde administratie voor humanitaire hulporganisaties blijft toegang tot
gebieden in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl die worden gecontroleerd door niet-statelijke gewapende
groepen een uitdaging. Zware regenval en overstromingen, conflicten, een economische crisis en
slechte infrastructuur belemmeren effectieve humanitaire operaties. Een recordaantal mensen in
Soedan had in de periode juni-september 2020 dringende humanitaire voedselhulp nodig. Naar
schatting 9,6 miljoen mensen kampen met een voedselcrisis of met ergere niveaus van acute
voedselonzekerheid. Voedselschaarste is bovendien een weerkerend fenomeen in de Two Areas, in het
bijzonder in rebellengebied. Gezondheidszorg en onderwijs hebben ernstig te lijden onder het conflict
en zijn voor velen ontoegankelijk. De bewegingsvrijheid van burgers lijdt onder meer onder een
toename van geweld op de wegen in Zuid-Kordofan.
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Bijlage 1 : South Kordofan State UNHCR presence and refugee locations (23 June 2020) 209
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Bijlage 2: The conflict in Blue Nile State, 2015-19210
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