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•

Hva er bakgrunnen for den nåværende konflikten?

•

Hvilke delstater og byer er mest berørt?

•

Den etniske dimensjonen i konflikten

•

Hvor mange er drept og/eller internt fordrevet, og hvordan er den humanitære
situasjonen?

•

Hvordan er situasjonen i hovedstaden Juba?

Bakgrunn for konflikten

Sør-Sudan er et av verdens yngste, fattigste og mest underutviklede land. Befolkningen er
anslått til mellom 10 og 12 millioner, og mer enn halvparten av innbyggerne er under 18 år.
Over 80 % av befolkningen bor på landsbygda, og halvparten av befolkningen lever under
fattigdomsgrensen på mindre enn én dollar (ca. syv kroner) om dagen. Forventet levealder er
42 år, og barnedødeligheten er verdens høyeste – 2054 per 100 000 (NBS 2013; OCHA
2014a).
Det sudanske folkets frigjøringsbevegelse SPLM utkjempet fra 1983 til 2005 en krig for
løsrivelse av Sør-Sudan. I januar 2005 inngikk SPLM en fredsavtale med regjeringen i
Khartoum. Avtalen ga Sør-Sudan delvis selvstyre. Ved folkeavstemningen i januar 2011
stemte 99 prosent av velgerne for at Sør-Sudan skulle løsrives fra Sudan og bli et eget land,
og Sør-Sudan erklærte sin uavhengighet 9. juli 2011.
Den første presidenten i Sør-Sudan og nåværende statsoverhode er Salva Kiir, tidligere
visepresident i Sudan. Hans embetsperiode utløper i 2015.
Bakgrunnen for den pågående konflikten er først og fremst en politisk maktkamp mellom
president Kiir og visepresident Riek Machar. Motsetninger internt i SPLM er ikke av ny dato,
og siden uavhengigheten har regjeringen dessuten vært preget av korrupsjon og manglende
kompetanse. Sør-Sudan er et skjørt samfunn, og innbyggernes forventinger om utvikling,
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velstand og trygghet er ikke innfridd. Mer enn to år etter uavhengigheten har Sør-Sudan
fortsatt ikke etablert et fungerende regjeringsapparat eller en forvaltning som kan gi
befolkningen grunnleggende tjenester som utdanning, helse og sikkerhet.
Sommeren 2013 avsatte presidenten hele regjeringen, inkludert sine politiske rivaler Riek
Machar 1 og SPLMs generalsekretær Pagum Amum 2, og 15. desember brøt det ut kamper i
den sørlige delen av hovedstaden Juba mellom rivaliserende grupper av soldater i
regjeringshæren. 3 Dagen etter ble elleve ledende tilhengere av den avsatte visepresidenten
arrestert. Presidenten hevdet at soldater som var lojale mot Machar hadde startet kampene, og
anklaget den avsatte visepresidenten for forsøk på statskupp. 4
Kamphandlingene spredte seg til andre deler av hovedstaden, og ifølge FN ble minst 450
personer, deriblant mange sivile, drept i løpet av det første døgnet. Kampene spredte seg til
andre deler av landet, og titusenvis av sivile har søkt tilflukt i FN-baser både i Juba og andre
byer.
FNs sikkerhetsråd besluttet i desember 2013 at den fredsbevarende styrken i Sør-Sudan
(UNMISS) skal styrkes med ytterligere 5500 soldater, slik at den totale styrken vil være på
12 500. Hovedoppgaven deres vil være å trygge sivilbefolkningen (UN Security Council
2013).
23. januar 2014 inngikk partene i konflikten en våpenstillstandsavtale i Addis Abeba, men
dette er ikke en våpenhvileavtale (IRIN 2014). I praksis betyr det, ifølge Sudan-ekspert og
PRIO-forsker Øystein H. Rolandsen, at avtalen er mindre forpliktende, og at brudd på avtalen
derfor får mindre konsekvenser (foredrag, 6. januar 2014). Det er for øvrig rapportert om flere
brudd på avtalen, og amerikansk UD uttrykte bekymring over situasjonen i en pressemelding
8. februar (U.S. Department of State 2014).
Den etniske dimensjonen

Splittelsen mellom Kiir og Machar har ført til etniske spenninger ettersom presidenten og
visepresidenten tilhører to etniske grupper – dinka og nuer. Dette er grupper som har en lang
forhistorie med mistro og konflikter, 5 og mange har fryktet at den politiske maktkampen kan
utvikle seg til en krig langs etniske skillelinjer.
1

Machar har utfordret Kiir ved å markere seg selv som presidentkandidat ved valget i 2015. Machar har nuerbakgrunn, mens Salva Kiir er dinka.
2

Amum tilhører den tredje største folkegruppen i Sør-Sudan; Shilluk. Shillukene hørere hjemme i Upper Nile og
har tradisjonelt hatt et anstrengt forhold til den dominerende folkegruppen dinka.
3

De interne motsetningene i SPLM kom til syne en drøy uke før, på en pressekonferanse 6. desember 2013. Der
anklaget ledende partimedlemmer, deriblant enken etter John Garang, president Salva Kiir for å ha diktatoriske
tendenser. De påpekte at det var dype skillelinjer innad i partiet, og krevde at partistrukturen ble endret for å
muliggjøre et kollektivt lederskap (Hirblinger & de Simone 2013; Mayai 2014).

4

Ifølge forsker Øystein H. Rolandsen ved PRIO vet man relativt lite om hva som faktisk skjedde den 15.
desember og hvem av disse sentrale maktfigurene som faktisk utløste den pågående konflikten (foredrag 6.
februar 2014).

5

SPLA/M ble dannet i 1983 av en gruppe tidligere soldater og offiserer fra den sudanske regjeringshæren. I
1991 ble bevegelsen splittet i to fraksjoner: John Garangs SPLA-Torit og Riek Machars SPLA-Nasir, som skiftet
navn til SPLA-United i 1993. I 1994 skiftet SPLA-United på nytt navn, til South Sudan Independence
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Ledende Sør-Sudan-kjennere peker på at konflikten er sammensatt, og motsetninger mellom
etniske grupper er en del av, men ikke hele, dette bildet. Sudan-eksperten Alex de Waal
uttalte i en artikkel i magasinet Foreign Affairs i januar 2014 at den pågående konflikten har
tre hoveddimensjoner: politisk konflikt internt i regjeringspartiet Sudan People’s Liberation
Movement (SPLM), regional og etnisk krig, og krise i hæren. Dette er synspunkter som også
deles av organisasjonen Crisis Group (2013). 6 Sudan-kjenneren Alex Vines i den britiske
tankesmia Chatham House legger dessuten vekt på dårlig politisk lederskap, i tillegg til å
understreke nettopp etniske spenninger:
There is also an ethnic dimension playing out between Nuer and Dinka – the president
is a Dinka, while Machar represents the Nuer. This is nothing new for South Sudan, as
inter-ethnic tensions have been a feature of the political landscape here long before
independence but the discovery of three mass graves by the UN in recent days signal
how quickly this crisis has deepened (Vines 2013).
Øystein H. Rolandsen (foredrag 6. februar 2014) understreker at situasjonen ennå ikke kan
karakteriseres som noen etnisk konflikt mellom dinkaer og nuere. Etnisitet er en
mobiliserende faktor, men det er ikke slik at folk slåss fordi de har en etnisk identitet.
Samtidig kan politiske konflikter få en stadig sterkere etnisk dimensjon. Hendelsene i både
Juba og andre byer hvor medlemmer av den ene gruppen angrep og drepte medlemmer av den
andre gruppen, er eksempler på dette.
Dødsofre og internt fordrevne

Flere tusen mennesker antas å ha blitt drept i de ulike delstatene siden konflikten brøt ut i
desember, men ingen har sikre tall, verken for Juba eller på landsbasis. Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (2013) beskriver at regjeringssoldater skal ha skutt mot
sivile i tett befolkede deler av hovedstaden etter at kampene brøt ut 15. desember 2013. FN
har anslått at 400-500 personer ble drept i Juba løpet av det første døgnet, mange av disse var
sivile. Både øyenvitner og ofre har fortalt at både politi og regjeringssoldater spurte om folks
etniske tilhørighet, og deretter skjøt dem som var nuere (Doki 2014; HRW 2013).
I delstatshovedstaden Bor i Jonglei er det rapportert om målrettede drap på dinkaer, og i andre
deler av konfliktområdene er både dinkaer og nuere drept (HRW 2013; Doki 2014). 7
President Salva Kiir har innrømmet at etnisk-motiverte drap har funnet sted, og en rekke
soldater er arrestert anklaget for slike drap (HRW 2013; Doki 2014). Den afrikanske unionen
Movement/Army (SSIM/A). I 1997 inngikk Machar en avtale med regimet i Khartoum om å bli kvitt Garang,
men uten at det lyktes. Skillet mellom fraksjonene gikk dels etter etniske linjer, hvor SPLA-Torit hadde sterkest
oppslutning blant dinkaene, mens nuerne støttet SPLA-Nasir/SSLM/SSIM. Splittelsen førte til en svekkelse av
SPLA, og flere andre, mindre fraksjoner ble også opprettet. Riek og Garang ble gjenforent i SPLA/M i januar
2002, og forsoningen mellom de to var en viktig forutsetning for å oppnå uavhengighet for Sør-Sudan (se
Johnson 2004, s. 91-127). Motsetningene mellom gruppene stikker imidlertid dypere enn splittelsen i 1991, for
nuerne har i flere tiår vært på vakt mot dominans fra dinkaene som både John Garang og Salva Kiir tilhører.
6

Se også Zambakani & Kang 2014.

7

Drapene på dinkaer i Bor vekker sterke reaksjoner og minner blant dinkaene, fordi det var i denne byen dinkaer
ble massakrert i 1991 etter splittelsen i SPLA mellom John Garang og Riek Machar. Styrker som var lojale til
Machar – hovedsakelig nuere – drepte den gangen hundrevis av dinkaer i og utenfor byen (HRW 2013). Se
OCHA (2009) for å få en oversikt over kjerneområdene til de ulike etniske gruppene i landet.
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har igangsatt arbeidet med å opprette en kommisjon som skal granske hendelsene (African
Union 2014).
FN anslår at i underkant av 740 000 mennesker er blitt fordrevet fra sine hjem. Anslagsvis
74 000 befinner seg fremdeles i FN-baser ulike steder i landet, der de søkte tilflukt da
kampene brøt ut. En del har vendt hjem etter at byene Bor og Malakal ble gjenerobret av
myndighetene (Blair 2014a; Gridneff 2014; OCHA 2014b). Ca. 130 000 har flyktet til
nabolandene Uganda, Kenya, Etiopia og Sudan.
Hvilke delstater er hardest rammet av kamphandlinger, og hvordan er den humanitære
situasjonen?

FNs koordineringsenhet for humanitære saker (OCHA) opplyser at 3,2 millioner sørsudanere
lider under akutt matmangel. Konflikten brøt ut i innhøstingstiden i Sør-Sudan, men i stedet
for å høste avlingene, måtte folk flykte fra hjemmene sine.
Det er delstatene Unity, Upper Nile og Jonglei som er hardest rammet av konflikten (OCHA
2014b, 2014c). I disse tre delstatene finner man også flest internt fordrevne – 190 000 i Unity,
152 000 i Upper Nile og 129 000 i Jonglei, og det er der de humanitære behovene er størst.
Det er dessuten der man har de største utfordringene med å få frem nødhjelp. Jonglei har
videre vært åsted for lokale konflikter i lang tid. I løpet av de senere årene har flere tusen
sivile mistet livet i slike konflikter. 8
FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO melder også at mange ikke får sådd åkrene sine
(FAO 2014). Det betyr at enda flere vil være avhengige av matvarehjelp de neste månedene.
Under halvparten av de mer enn 700 000 internt fordrevne mottar nødhjelp.
Byen Bor, som er hovedstad i Jonglei, ble gjenerobret av regjeringsstyrker med støtte fra
ugandiske styrker 18. januar, etter at kontrollen hadde byttet hender flere ganger siden
desember 2013 (BBC 2014). Malakal i Unity ble inntatt av opprørerne 24. desember 2013,
men ble gjenerobret av regjeringshæren i januar 2014 (BBC 2014; Donaldson 2014; Gridneff
2014).
Bilder fra Bor viser betydelige ødeleggelser, men flere hjelpeorganisasjoner er på vei tilbake
til så vel Bor som Malakal og Bentiu fordi sikkerheten nå er bedre. Det er fortsatt sammenstøt
i Leer og Guit-distriktene i delstaten Unity, og det er derfor vanskelig å få nødhjelp frem til
befolkningen i disse områdene.
Situasjonen i Juba

Juba har mellom 300 000 og 500 000 innbyggere, og majoriteten ble tilsynelatende ikke
direkte berørt av kampene i desember 2013. Informasjonen om forholdene for befolkningen
generelt er imidlertid svært begrenset, utover rapporteringene om de internt fordrevne i FNbasene i hovedstaden og deres situasjon. FN beskriver situasjonen i Juba som rolig, men det
er et betydelig militært nærvær og mye skyting nattestid. Slik skuddveksling er imidlertid ikke
et nytt fenomen, det var heller ikke uvanlig før konflikten, ifølge forskeren Øystein H.
8

Se Rolandsen & Breilid 2013, som gir en svært god beskrivelse og analyse av forhold i Jonglei, og HSBA
2013a, 2013b, 2013c og 2014.
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Rolandsen. Spenningsnivået er imidlertid høyt, påpeker han, og det er stor usikkerhet knyttet
til den videre utviklingen. Svært mye avhenger av hva som skjer videre med dem som ble
arrestert i Juba i desember 2013 (telefonsamtale 11. februar 2014).
Majoriteten av de ca. 40 000 som søkte tilflukt i FN-basene i Juba i løpet av desember 2013
og januar 2014 er nuere (NTB 2013; Blair 2014a; OCHA 2014). FN rapporterer at forholdene
der er vanskelige på grunn av overbefolkning og manglende sanitære fasiliteter.
Når det gjelder forholdene for den øvrige befolkningen, er det grunn til å tro at en viss grad av
normalitet er gjenopprettet. Størstedelen av innbyggerne livnærer seg av dagarbeid,
småhandel og lignende. Få har stabilt, lønnet arbeid og de fleste bor i slumområder som har
vokst frem siden 2005. Der lever folk til en viss grad side om side med folk fra samme etniske
gruppe. Majoriteten av innbyggerne i hovedstaden tilhører folkegruppene som er
hjemmehørende i Equatoria-delstaten, men tilflytningen fra alle deler av landet har vært
betydelig siden 2005.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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