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Gambia: Kuppforsøket 30. desember 2014 

 

• Hvem sto bak kuppforsøket, og hva skjedde med dem? 

• Er det rapportert om reaksjoner mot personer som ikke var direkte involvert i 
kuppforsøket? 

• Hva vil en person involvert i kuppforsøket kunne risikere i dag? 

Bakgrunn 
Gambias president Yahya Jammeh kom selv til makten gjennom et militærkupp i 1994 
(French 1994). Jammeh og regimet hevder det er gjort kuppforsøk ved flere anledninger etter 
hans maktovertakelse for 21 år siden (HRW 2015b, s. 2; BBC News 2010; BBC News 2007; 
BBC News 2000). 

Kuppforsøket 30. desember 2014 
Natt til tirsdag 30. desember 2014, mens president Jammeh befant seg på privat besøk i 
Dubai, gikk rundt tolv væpnede menn til angrep på presidentens offisielle residens, State 
House of Gambia. Det brøt ut tung skuddveksling mellom angriperne og gambiske 
sikkerhetsstyrker, hvor minst fire personer døde og mange ble såret (Aljazeera 2014; 
Aljazeera 2015; Allison 2015; BBC News 2014; BBC News 2015; Rice 2015; Whitlock & 
Goldman 2015). 

Hvem sto bak kuppforsøket, og hva skjedde med dem? 
Ifølge grundige reportasjer i internasjonal presse, sto seks navngitte menn av gambisk 
opprinnelse bosatt i USA bak planleggingen av kuppforsøket. Disse kalte seg The Gambia 
Freedom League:1 

1 Redegjørelsen i denne delen er basert på opplysninger fra Aljazeera 2015; Allison 2015; Amnesty 2015b; BBC 
News 2015; Dart & Mark 2015; HRW 2015b; Look 2015; Rice 2015; Rosen 2015; UNHRC 2015; VOA News 
2015a; Whitlock & Goldman 2015. 
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• Alagie Barrow – tidligere offiser i nasjonalgarden i den amerikanske delstaten 
Tennessee. 

• Papa Faal – tidligere amerikansk militæroffiser som har tjenestegjort i Afghanistan, 
dessuten grandnevø av president Jawara som ble avsatt i Yahya Jammehs militærkupp 
i 1994. 

• Njaga Jagne – tidligere offiser i nasjonalgarden i den amerikanske delstaten Kentucky, 
har tjenestegjort i Irak. 

• Banka Manneh – leder av en eksilopposisjonsgruppe kalt Civil Society Associations 
Gambia med base i delstaten Georgia. 

• Cherno Njie – entreprenør bosatt i Austin, Texas. 

• Lamin Sanneh – i eksil i USA etter at Jammeh avsatte ham som leder for den 
gambiske presidentgarden i 2013. 

I tillegg til disse seks, skal også andre gambiere i eksil i Storbritannia og Tyskland ha vært 
involvert, men disse er ikke blitt navngitt i kildematerialet Landinfo har funnet. Papa Faal har 
i avhør med amerikansk politi sagt at kuppmakerne forventet at opptil 160 gambiske militære 
ville slutte seg til kuppforsøket. 

Barrow, Faal, Jagne, Njie og Sanneh deltok i selve kuppforsøket, men ikke Banka Manneh. I 
tillegg til de fem kuppmakerne, skal også enkelte medlemmer av den gambiske 
presidentgarden ha deltatt i kuppet. Jagne og Sanneh var blant de drepte,2 mens Barrow, Faal 
og Njie klarte å komme seg ut av Gambia etter at kuppforsøket feilet. 

Arrestasjoner og rettsforfølgelse i USA 
I ettertid har de fire overlevende blant de navngitte som sto bak planleggingen av 
kuppforsøket – Barrow, Faal, Manneh og Njie – blitt stilt for retten i USA. Barrow, Faal og 
Njie ble tiltalt i januar for å ha brutt amerikansk lov som forbyr amerikanske statsborgere å 
delta i militære operasjoner mot «vennligsinnede stater», mens Manneh ble tiltalt i mars. 
Barrow, Faal og Manneh har erklært seg helt eller delvis skyldige etter tiltalen, mens Njie har 
erklært seg ikke skyldig. Det er ikke meldt om at det er falt dom i saken hans. 

Arrestasjoner og rettsforfølgelse i Gambia 
Det ble rapportert om arrestasjoner av flere titalls militære og sivile i Gambia i tida etter 
kuppforsøket. Gambiske myndigheter rapporterer om at det ble gjort funn av våpen i 
forbindelse med noen av pågripelsene. FNs spesialrapportør om tortur (UNHRC 2015, s. 5) 
har opplyst at det var 52 som ble tatt i forvaring i januar 2015 (dette tallet inkluderer personer 
som ikke selv var involvert i kuppforsøket, se nedenfor). Seks soldater ble dømt for 
involvering i kuppforsøket 30. mars 2015 – tre av dem ble dømt til døden, og tre fikk 
livstidsdommer. Rettssaken ble avholdt i hemmelighet i en militærdomstol uten å bli 
observert av utenforstående. 

2 Human Rights Watch opplyser at de to sannsynligvis ikke ble drept i kamp, men ble pågrepet under 
kuppforsøket og siden torturert før de ble drept (HRW 2015b, s. 24). 
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Arrestasjoner i Senegal 
Det skal også ha skjedd arrestasjoner i Senegal tidlig i januar 2015, men det er uklart hva som 
har skjedd med de arresterte. 

Er det rapportert om reaksjoner mot personer som ikke var direkte involvert i 
kuppforsøket? 
Amnesty rapporterte i januar at minst 30 slektninger av personer mistenkt for å ha vært 
involvert i kuppforsøket, var blitt tatt i forvaring av National Intelligence Agency eller 
Presidentgarden. Her er det altså snakk om familiemedlemmer av kuppmakere som ikke selv 
var involvert i planleggingen eller deltok under kuppforsøket (Amnesty 2015a). Noen ble 
løslatt i perioden januar-mars (Amnesty 2015b). I slutten av mai satt fremdeles flere titalls 
personer fengslet. Gambiske myndigheter benektet å ha flere av dem i forvaring, og pårørende 
av dem er blitt truet med arrest om de fortsetter å lete etter informasjon om hvor slektningene 
deres befinner seg (HRW 2015a). 

Tolv av familiemedlemmene til kuppmakerne ble løslatt fra fengsel i juli, som del av et 
amnesti gitt i forbindelse med ramadan, men dette omfattet ikke personer mistenkt for å være 
direkte involvert i planene om kupp (HRW 2015b, s. 28-29; VOA News 2015b). 

Landinfo har ikke funnet pressemeldinger fra menneskerettighetsorganisasjoner eller 
pressedekning hvor det går fram at de resterende familiemedlemmene som er blitt arrestert, er 
blitt løslatt. Dermed er det sannsynlig at de fremdeles sitter i forvaring. 

Det er ikke rapportert om at noen av disse slektningene er døde, men siden det går fram av 
kildematerialet at gambiske myndigheter nekter å opplyse hvor de befinner seg eller hvordan 
de har det, kan det ikke utelukkes. 

Hva vil en person involvert i kuppforsøket kunne risikere i dag? 
President Jammeh har selv erklært hevn av typen «øye for øye» over personer involvert i 
kuppforsøket (Allison 2015). Dersom det finnes personer gambiske sikkerhetsstyrker mener 
har vært personlig involvert i kuppforsøket, men som ikke er blitt pågrepet, holder Landinfo 
det for sannsynlig at de vil bli arrestert om de blir oppdaget i Gambia. 

 

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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