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SUDANIN TILANNEPÄIVITYS HEINÄKUUSSA 2019
Sudanin tilannetta on käsitelty elokuussa 2018 ilmestyneessä raportissa.1 Tässä raportissa
keskitytään mielenosoituksiin ja turvallisuusjoukkojen reagointiin sekä tarkemmin Khartumin,
Darfurin, New Halfan ja Talodin tilanteisiin.
Katsauksen kokoamisessa on käytetty erilaisia julkisia lähteitä, kuten kansainvälisten järjestöjen
ja tutkimuslaitosten tuottamia raportteja ja tietoaineistoja sekä näitä täydentävää uutismateriaalia,
joka on ollut Maahanmuuttoviraston saatavilla raportin kirjoittamishetkellä.
The situation in Sudan has been covered in a previous report from August 2018. This report
focuses on the protests in Sudan, the reactions from the security forces and the situations in
Khartoum, Darfur, New Halfa and Talodi.
The report is based on various public sources, such as reports published by international
organizations and research institutes and complementary news material, which the Finnish
Immigration Service has had access to at the time of writing of this report.
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1. Poliittinen tilanne
Joulukuussa 2018 alkaneissa, maanlaajuisissa mielenosoituksissa arvioidaan kuolleen yli 200
ihmistä.2 Mielenosoitukset johtivat Sudanin presidentin Omar al-Bashirin eroon. Sotilasjuntta,
TMC (Transitional Military Council), nousi valtaan al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen.
Mielenosoitukset jatkuivat al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen. Mielenosoituksista on tarkemmin
alla. TMC:n johtajana toimii Abdel Fattah al-Burhan.
Sudanin sotilasjunttaan, TMC:hen (Transitional Military Council), kuuluu Sudanin asevoimat, joita
Abdel Fattah al-Burhan johtaa sekä RSF-joukot (Rapid Support Forces, aiemmin Janjawid), joita
Mohamed Hamdan ”Hemeti” johtaa.3 RSF nousi merkittävään asemaan kapinallisten vastaisena
ryhmänä Darfurin sisällissodan aikana.4 Aiemmin RSF:n on tehnyt hyökkäyksiä siviileitä vastaan
muun muassa kahdessa operaatiossa vuosina 2014 ja 2015 (counterinsurgency campaign)
Darfurissa. HRW:n mukaan RSF syyllistyi tuolloin kokonaisten yhteisöjen ajamiseen pois
asuinalueiltaan, kidutuksiin, laittomiin tappoihin ja joukkoraiskauksiin.5 RSF:n on tehnyt vakavia
rikoksia siviileitä kohtaan sekä Darfurissa että muualla maassa myös viime aikoina. Tästä on
tarkemmin alla.6 RSF on organisoitu Sudanin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun NISS:n (National
Intelligence and Security Service) alle.7
Afrikan unioni jäädytti Sudanin jäsenyyden 6.6.2019 unionissa kunnes maahan saadaan
siviilihallinto.8
Heinäkuun alussa Sudanin sotilashallinto, sekä oppositioryhmät ja mielenosoittajat sopivat
alustavasti vallanjaosta. Sopimuksen mukaan maahan on tarkoitus perustaa kolmen vuoden
siirtymäkauden ajaksi riippumaton neuvosto, jonka johdossa vuorottelee sotilas- ja siviiliedustaja.
Ensimmäisten 21 kuukauden ajaksi sotilasedustajan on tarkoitus johtaa neuvostoa, minkä jälkeen
loppuajan neuvostoa johtaisi siviiliedustaja. Siirtymäkauden jälkeen on määrä järjestää vaalit.9
Sopimuksessa vallanjaosta sovittiin, että maahan muodostetaan teknokraateista koostuva hallitus
ja että maassa aloitetaan itsenäinen ja läpinäkyvä tutkinta selvittämään mielenosoittajia kohtaan
tehtyä väkivaltaa. Reutersin artikkelissa mainitaan, että ei ollut kuitenkaan selvyyttä siitä, kuinka
tällainen tutkinta taattaisiin, kun neuvosto olisi aluksi sotilasjohtoinen.10
Afrikan unionin edustajan mukaan sopimus oli määrä allekirjoittaa 14.7.2019,11 mutta Kiinan
valtion uutistoimisto Xinhua raportoi, että tapaamista oli siirretty.12 Opposition raportoitiin
vastustavan sotilashallinnon vaatimusta, että sotilasjohtajille taataan sopimuksessa immuniteetti
mahdollisia syytteitä vastaan mielenosoittajiin kohdistuneissa väkivaltatapauksissa.13
Heinäkuun 17. päivä uutisoitiin, että sotilashallinto ja oppositioryhmät olivat allekirjoittaneet
sopimuksen vallanjaosta.14 Tämän raportin kirjoittamisen aikaan neuvottelut eivät kuitenkaan ole
vielä uutislähteiden perusteella ohi. Reutersin uutisen mukaan osapuolien olisi vielä

ACAPS 17.6.2019, s. 2.
ICG 7.6.2019.
4 ICG 7.6.2019.
5 HRW 9.9.2015.
6 Amnesty International 11.6.2019.
7 Sudan Tribune 11.6.2014.
8 ICG 7.6.2019; Reuters 6.6.2019.
9 Reuters/Abdelaziz 5.7.2019.
10 Reuters/Abdelaziz 5.7.2019.
11 AP/Abuelgasim & Elhennawy 12.7.2019; Xinhua 12.7.2019.
12 Xinhua 14.7.2019; Xinhua 16.7.2019.
13 Reuters/Awadalla 16.7.2019.
14 Reuters 17.7.2019; al-Jazeera 17.7.2019.
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allekirjoitettava perustuslaillinen julistus, joka viimeistelisi sopimuksen,15 ja al-Jazeera uutisoi, että
perjantaille 19.7. suunniteltuja neuvotteluja oli siirretty myöhemmäksi.16
Amnestyn pääsihteerin Kumi Naidoon kannanoton mukaan sopimuksen onnistuminen riippuu
siitä, kuinka vallassa olevat kunnioittavat sudanilaisten perusoikeuksia: hänen mukaansa on
välttämätöntä, että hallinnon joukkojen protestoijia vastaan tehdyt hyökkäykset on tutkittava ja
syylliset asetettava vastuuseen ja lisäksi hän katsoo, että RSF on irrotettava kaikesta poliittisesta
toiminnasta eikä sitä tule käyttää viranomaistyöhön.17
Sotilashallinnolta ei välttämättä kuitenkaan löydy tahtoa mielenosoittajiin kohdistuneiden
hyökkäysten perinpohjaiseen selvittämiseen tai RSF:n aseman muuttamiseen. Paitsi, että
sotilasjohtajat ovat vaatineet immuniteettia mahdollisia syytteitä vastaan mielenosoittajiin
kohdistuneissa väkivaltatapauksissa,18 kesäkuussa Radio Dabanga uutisoi Sudanin
sotilashallinnon edustajan ilmoittaneen, että TMC ei hyväksy kansainvälistä komissiota tekemään
tutkimusta kesäkuun alun protestoijien joukkosurmasta (ks. alla mielenosoitukset). Lisäksi TMC
oli kesäkuussa kyseenalaistanut sudanilaisen oppositioon linkitetyn lääkäriryhmän (Sudanese
Central Doctors Committee) arvioin kuolleiden mielenosoittajien lukumäärästä katsoen, ettei
kesäkuun iskun uhriluku ylitä 61:tä. Toinen TMC:n edustaja oli kuvannut istumaprotestia
sotilaspäämajan edustalla Khartumissa provokaatioksi.19
TMC:n apulaispuheenjohtaja (deputy chairman) Mohamed Hamdan ”Hemeti” kommentoi
protestoijiin kesäkuussa kohdistunutta hyökkäystä heinäkuussa. Hemeti, joka toimii myös RFS:n
johtajana, ilmoitti, että hyökkäyksen määrännyt henkilö olisi pidätetty. Hänen mukaansa RSF:n
tekemistä oikeudenloukkauksista oli levitetty huhuja, jotta RSF:stä päästäisiin eroon. TMC:n
johtaja al-Burhan oli osaltaan aiemmin kieltänyt, että sotilasjuntalla olisi ollut mitään tekemistä
protestoijiin tehdyn iskun kanssa.20
Heinäkuun 11. päivä raportoitiin, että Sudanin sotilashallinnon mukaan maassa yritettiin uutta
vallankumousta. Sotilashallinnon mukaan se oli estänyt heinäkuussa yritetyn
vallankaappausyrityksen ja pidättänyt 12 upseeria ja 4 sotilasta.21 Sudanissa EU:n edustajana
käyneen ulkoministeri Pekka Haaviston arvion mukaan Sudanin hallinnon kyky johtaa maata on
heikko, ja voi hyvin olla, että sotilaiden piirissä on ryhmiä, jotka pyrkisivät ottamaan vallan.22
Tilanne Sudanissa on vielä epävarma, kun vallanjakosopimusta ei ole viety loppuun. Reutersin
artikkelissa esimerkiksi analysoidaan, että poliittisen kriisin jatkuessa sillä voi olla negatiivinen
vaikutus konflikteihin Darfurissa sekä Etelä-Kordofanissa ja Sinisessä Niilissä. Lisäksi
taloudellinen kriisi voi syventyä ja huonontaa entisestään ihmisten elinolosuhteita.23
Ennen al-Bashirin kaatamista Egypti koki Sudanin yhteistyön Turkin ja Etiopian kanssa
uhkaavana. Jane’s Sentinel Security Assessmentin arvion mukaan Sudanin sotilashallinnon uusi
johtaja al-Burhan on kuitenkin vahva liittolainen Egyptille, minkä takia konfliktin riski Sudanin ja
Egyptin välillä on vähentynyt. Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä on rajakiistoja eteläisten Hegligin,
Abyein ja Malakalin (Etelä-Sudan) alueilla.24

Reuters/Lewis 18.7.2019.
Al-Jazeera 20.7.2019.
17 Amnesty International 5.7.2019.
18 Reuters/Awadalla 16.7.2019.
19 Radio Dabanga 16.6.2019.
20 Radio Dabanga 9.7.2019.
21 The Guardian/AFP 11.7.2019; YLE/Savolainen 12.7.2019.
22 YLE/Takkunen 12.7.2019.
23 Reuters/Lewis 18.7.2019.
24 Jane’s Sentinel Security Assessment 17.4.2019.
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1.1.

Mielenosoitukset

Joulukuun 19. päivä 2018 ihmiset kokoontuivat osoittamaan mieltään useassa kaupungissa
Sudanissa. Hallinnonvastaisten mielenosoitusten raportoitiin saaneen alkunsa hintojen
merkittävän nousun takia.25 Protestoijia vastaan on käytetty alusta alkaen lukuisia kuolonuhreja
vaatinutta väkivaltaa. Al-Jazeera raportoi kahdeksan mielenosoittajan kuolleen protestien toisena
päivänä.26
Mielenosoitukset ovat olleet maanlaajuisia keskittyen Khartumiin.27 Hallinnonvastaisia
mielenosoituksia on raportoitu esimerkiksi Darfurissa ainakin Etelä-Darfurin Nyalassa
(13.1.2019), Länsi-Darfurin El Geneinassa ja Itä-Darfurin Ed Daeinissa (17.1.2019)28. Lisäksi
esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeriön vuotta 2018 käsittelevän ihmisoikeusraportin mukaan
joulukuun protesteissa Sudanin turvallisuusjoukot ampuivat mielenosoittajia päin Gadarefin
kaupungissa Gadarefin osavaltiossa ja Atbaran kaupungissa Niilin osavaltiossa.29
Sudanista on raportoitu mielenosoituksia ja niiden väkivaltaisia tukahduttamisia myös muualta
Sudanista,30 mutta tässä tilannepäivityksessä ei ole raportoitu kaikkia tapahtumia. ACLEDin
(Armed Conflict Location & Event Data Project) analyysin mukaan al-Bashirin vielä ollessa
vallassa (14.12.2018–10.4.2019) 79 % raportoiduista mielenosoituksista oli muualla kuin
Khartumissa ja 21 % mielenosoituksista järjestettiin Khartumissa. Analyysin mukaan al-Bashirin
syrjäyttämisen jälkeen (11.4.2019–18.5.2019) 70 % mielenosoituksista on järjestetty muualla kuin
Khartumissa.31
Kuukausia jatkuneet protestit johtivat Sudania itsevaltaisesti johtaneen Omar al-Bashirin
syrjäyttämiseen. Armeija kaappasi vallan huhtikuussa 2019 ja asetti maan poikkeustilaan sulkien
ulkomaanrajat, lentokentät ja ilmatilan.32 HRW:n mukaan al-Bashirin syrjäyttämiseen mennessä
hallinnon mielenosoittaja kohtaan harjoittama väkivalta oli vaatinut yli 100 siviiliuhria.
Silminnäkijöiden mukaan väkivaltaisuuksien takana oli pääasiallisesti Sudanin tiedustelupalvelu,
NISS.33
Mielenosoitukset ovat jatkuneet vallankaappauksen jälkeen, ja sotilashallinnon alla väkivalta
protestoijia kohtaan on jatkunut.34 Esimerkiksi toukokuun 13. päivänä mielenosoittajia päin
ammuttiin Khartumissa ja kuusi henkilöä kuoli. Ampujia epäiltiin RSF:n jäseniksi.35
Mielenosoittajat vaativat NISS:n uudelleenjärjestämistä, mutta kesäkuun lopulla 2019 NISS:iä ei
ollut HRW:n mukaan uudistettu millään lailla. Sen sijaan Sudanin sotilashallinto oli vahvistanut
RSF:n asemaa.36
Al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen Sudanin protesteja johtanut ryhmä SPA (Sudan Professionals
Association) vaati siviilijohtoista väliaikaishallintoa.37 Siviilihallintoa vaativia mielenosoituksia
raportoitiin ainakin kymmenessä suuressa kaupungissa mukaan lukien Khartumissa,

Middle East Eye/Mahmoud 25.12.2018; al-Jazeera 21.12.2018.
Al-Jazeera 21.12.2018.
27 Reuters/Awadalla 10.7.2019.
28 UNSC 10.4.2019, s. 1–2.
29 USDOS13.3.2019, s. 3.
30 Esimerkiksi hiljattain raportoitiin RSF:n ampuneen protestoijia päin Sennarin osavaltiossa 14.7.2019.
Ainakin yhden mielenosoittajan raportoitiin kuolleen ja useita loukkaantui. Reuters 14.7.2019.
31 ACLED/Matfess 24.5.2019.
32 YLE/Kokkonen 11.4.2019.
33 HRW 23.6.2019.
34 YLE/Kettumäki 1.7.2019.
35 OHCHR 17.5.2019.
36 HRW 23.6.2019.
37 Reuters 15.4.2019.
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Omdurmanissa, Kassalassa, Gadarefissa, Madanissa, Port Sudanissa, Atbarassa, El Fasherissa,
Nyalassa, Zalingiessa ja Kostissa.38
3.6.2019 turvallisuusjoukot hyökkäsivät mielenosoittajien kimppuun Khartumissa tappaen yli 100
ihmistä ja haavoittaen satoja muita.39 HRW:n mukaan hyökkääjät kuuluivat juuri RSF:ään. RSFjoukkoja oli HRW:n kesäkuun tiedon mukaan sijoitettu suurissa määrin sekä Khartumiin että
muihin kaupunkeihin.40
Radio Dabanga uutisoi 4.6.2019, että RSF:n jäseniä sekä turvallisuusjoukkojen jäseniä oli
sytyttänyt istumaprotestin mielenosoittajien teltat tuleen, käskenyt mielenosoittajia makaamaan
maassa, ruoskinut mielenosoittajia ja ajellut useiden protestoijien päät partaterillä ja pakottanut
jotkut juomaan likavettä.41 Turvallisuusjoukot olivat raportoinnin mukaan heittäneet protestoijien
ruumiita Niiliin,42 mahdollisesti peittääkseen tekemänsä hyökkäyksen laajuuden.43 Kesäkuussa
uutisoitiin myös, että RSF on mielenosoittajien surmien lisäksi raiskannut systemaattisesti naisia
sekä miehiä.44 Lisäksi RSF:n raportoitiin jahdanneen haavoittuneita protestoijia sairaaloihin ja
jatkaneen hyökkäyksiään näitä vastaan. Hyökkäyksissä myös sairaaloiden henkilökuntaa on
haavoittunut.45
Reaktiona mielenosoittajia vastaan kohdistuneeseen väkivaltaan oppositio julisti yleislakon
9.6.2019. Lakko kesti kaksi päivää.46
Kesäkuun alun protestoijiin tehtyjen väkivaltaisten hyökkäysten jälkeen sotilasjuntta määräsi
internetin katkaistavaksi koko Sudanissa.47 BBC uutisoi 24.6.2019, kuinka internetiin pääsy oli
estetty käytännössä koko Sudanin väestöltä tuolloin jo kolme viikkoa.48 Pääsy internetiin alkoi
palautua vasta viiden viikon katkoksen jälkeen.49 Sudanin hallinnon oli raportoitu katkaisseen
osittain pääsyn internetiin aiemminkin. Pääsy sosiaaliseen mediaan oli esimerkiksi estetty
Sudanin suurimpien internettarjoajien verkoissa yli kahden kuukauden ajan mielenosoitusten
alusta lähtien joulukuussa 2018.50 Internetkatkot ja -estot ovat voineet heikentää yleisesti
mahdollisuutta saada tietoa Sudanin tilanteesta. Myös lehdistön toimintaa on estetty. Reporters
Without Borders esimerkiksi raportoi tammikuussa, että se oli laskenut yli sata rikkomusta
lehdistönvapautta kohtaan protestien ensimmäisen kuukauden aikana,51 ja sotilasjuntta sulki alJazeeran Khartumin toimiston toukokuun lopussa.52
BBC uutisoi sunnuntaina 30.6.2019, että Sudanin valtiollisen uutistoimiston mukaan kyseisen
päivän protesteissa oli kuollut seitsemän henkilöä ja 181 oli loukkaantunut. Sudanilaisen
lääkäriryhmän (Central Committee of Sudan Doctors) mukaan ainakin viisi henkilöä oli kuollut.
Sunnuntain protestit olivat suurimmat kesäkuun 3. päivän protestoijiin kohdistuneen
joukkosurman jälkeen. AFP:n mukaan turvallisuusjoukot olivat lisäksi käyttäneet kyynelkaasua
mielenosoittajiin usealla alueella Khartumin osavaltion Omdurmanissa ja Khartumissa sekä
Gadarefin kaupungissa, Gadarefin osavaltiossa.53
UN News 3.7.2019.
The New York Times/Yuhas 4.6.2019; UNSC 11.6.2019.
40 HRW 23.6.2019.
41 Radio Dabanga 4.6.2019.
42 Radio Dabanga 4.6.2019; UNSC 11.6.2019.
43 UNSC 11.6.2019.
44 YLE/Haukka 8.6.2019.
45 YLE/Haukka 8.6.2019; the New Humanitarian/Lynch 14.6.2019.
46 The New York Times/Walsh 11.6.2019.
47 BBC 24.6.2019; HRW 12.6.2019.
48 BBC 24.6.2019.
49 YLE/Takkunen 11.7.2019.
50 Netblocks 26.2.2019.
51 RSF 22.1.2019.
52 France 24/AFP 31.5.2019; al-Jazeera 31.5.2019.
53 BBC 30.6.2019.
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2. Turvallisuustilanne alueittain
Tässä raportissa käsitellään Khartumin, Darfurin, New Halfan sekä Talodin alueiden
turvallisuustilannetta. Raportissa on käsitelty vuoden 2019 tilannetta keskittyen viime aikojen
tapahtumiin.
Itsenäisen humanitaarista analyysiä tuottavan tutkimusprojektin ACAPSin mukaan (17.6.2019)
Khartumin kaoottinen turvallisuustilanne näytti levinneen muuallekin Sudaniin. Toukokuun puolen
välin jälkeen yhteiskunnalliset levottomuudet, mukaan lukien yhteisöjenväliset taistelut sekä
turvallisuusjoukkojen ja aseellisten ryhmien väliset yhteenotot olivat lisääntyneet, ja niitä
raportoitiin Darfurista, Kassalasta sekä Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltiosta.54
Konfliktialueiden, erityisesti Darfurin, tilanne on epäselvä, ja tieto eri alueiden
turvallisuustilanteesta sekä humanitaarisista operaatioista on puutteellista.55
Alla on listattu raportointia ja uutisointia välikohtauksista tarkasteltavien alueiden osalta.
Listaukset eivät ole kattavia.
2.1.

Khartum

Sudanin pääkaupunki Khartum on ollut keskustana Sudanin protestiliikkeelle.56 ACLEDin
analyysin mukaan mielenosoituksia on keskittynyt Khartumiin aiempaa enemmän al-Bashirin
syrjäyttämisen jälkeen.57 Khartumissa erityisesti al-Burrin alueen sanotaan toimineen keskustana
protestiliikkeelle.58 Joulukuussa 2018 alkaneissa, mielenosoituksissa arvioidaan kuolleen koko
Sudanissa yli 200 ihmistä.59
Khartumissa protesteissa on kuollut kymmeniä ihmisiä. Esimerkiksi sudanilaisen lääkäriryhmän
mukaan 21 ihmistä kuoli istumaprotestissa Khartumissa neljän päivän aikana huhtikuun alussa.
Viisi kuolleista kuului ryhmän mukaan Sudanin asevoimiin.60
3.6.2019 hallinnon joukot hyökkäsivät mielenosoittajia vastaan Khartumissa (ks. yllä). Aluksi
raportoitiin ainakin 35 ihmisen kuolleen. Myöhemmin sudanilainen lääkäriryhmä raportoi
uhriluvuksi yli sata. Hyökkääjien joukossa oli RSF:n joukkoja.61
Sotilasjuntta sulki al-Jazeeran Khartumin toimiston toukokuun lopussa.62 Al-Jazeera uutisoi, että
Sudanin sotilashallinto oli lisäksi evännyt uutistoimiston työntekijöiden työlupia. Lisäksi
sotilashallinto oli todennut televisioidussa ilmoituksessa, että pääkaupungin protestit olivat uhka
maan turvallisuudelle.63
UNHCR raportoi, että ainakin 1600 eteläsudanilaista pakolaista oli sijoittunut Bantiun alueelle
Khartumin kaksoiskaupungissa Omdurmanissa, Khartumin osavaltiossa, sen jälkeen, kun
pakolaisia vastaan oli hyökätty 5.–6.6.2019. UNHCR:n tietojen mukaan noin yhdeksän pakolaista
oli kuollut, seitsemän loukkaantunut ja kaksi oli kadonnut. Lisäksi pakolaisiin oli raportoitu
kohdistuneen seksuaalista väkivaltaa. Paikalliset ovat syyttäneet pakolaisia lisääntyneestä
rikollisuudesta Khartumissa, ja katsotaan, että heihin voi kohdistua jatkossa uusia iskuja.
UNHCR:n mukaan Khartumin osavaltiossa on 290 000 eteläsudanilaista pakolaista.64

ACAPS 17.6.2019, s. 1.
ACAPS 17.6.2019, s. 1.
56 Carnegie/Feldstein 13.6.2019.
57 ACLED/Matfess 24.5.2019.
58 Reuters/Awadalla 10.7.2019; al-Jazeera 16.7.2019.
59 ACAPS 17.6.2019, s. 2.
60 Radio Dabanga 10.4.2019.
61 HRW 4.6.2019; Sudan Tribune 6.6.2019; YLE/Haukka 8.6.2019; the New Humanitarian/Lynch 14.6.2019.
62 France 24/AFP 31.5.2019; al-Jazeera 31.5.2019.
63 Al-Jazeera 31.5.2019.
64 UNOCHA 17.6.2019.
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Opposition julistaman kahden päivän yleislakon ensimmäisenä päivänä 9.6.2019 poliisin
raportoitiin käyttäneen protestoijia vastaan kyynelkaasua Khartumin pohjoisella Baharin
alueella,65 ja RSF:n raportoitiin surmanneen ainakin neljä henkilöä.66
The New Humanitarianin67 raportoinnissa Sudanin tilanteesta 14.6.2019 kuvataan, kuinka
kesäkuun alun protestoijiin kohdistuneen joukkosurman jäljiltä elämä kaupunkiin oli pikku hiljaa
palautumassa. Silti Khartumin kaupungissa oli öisin siviileiden asettamia tiesulkuja sotilailta,
erityisesti RSF:ltä, suojautumista varten. YK-lähteen mukaan noin kolme päivää kesäkuun alun
hyökkäyksen jälkeen todennäköisesti tuhansiin naisiin kohdistui väkivaltaista ahdistelua. The New
Humanitarianin haastattelemat khartumilaisnaiset kertoivat, että heihin kohdistui pääkaupungin
kaduilla merkittävää ahdistelua RSF:n taholta.68
Sunnuntaina 30.6.2019 BBC uutisoi suurimmista protesteista 3.6. joukkosurman jälkeen (ks. yllä).
Sudanilaisen lääkäriryhmän mukaan viisi ihmistä kuoli, joista neljä kuoli Khartumin
kaksoiskaupungissa Omdurmanissa.69
Tämän raportin kirjoittamisen aikaan protestit Sudanissa ja sen pääkaupungissa Khartumissa
jatkuvat yhä. Al-Jazeera uutisoi, että maanantai-iltana 15.7.2019 mielenosoittajat kokoontuivat
kaduille al-Burrin alueella Khartumissa vain tuntien jälkeen siitä, kun poliisi oli hajottanut aiemman
protestin kaupungissa. Mielenosoituksen raportoitiin järjestetyn reaktiona siviilin tappoon elSoukin kaupungissa Sinnarin osavaltiossa aiemmin sunnuntaina.70 Silminnäkijöiden mukaan
RSF:n joukot ampuivat siviilin el-Soukissa sen jälkeen, kun kaupunkilaiset olivat kokoontuneet
NISS:n toimipisteen ulkopuolelle protestoimaan RSF:n läsnäoloa kaupungissa.71
2.2.

Darfur

YK:n ja Afrikan unionin yhteinen rauhanturvaoperaatio UNAMID on toiminut Darfurissa vuodesta
2007 lähtien.
UNAMIDin raportissa Darfurin konfliktista (4.1.2019–3.4.2019) katsotaan, että yleistilanne
Darfurissa oli suhteellisen vakaa pois lukien Jebel Marran alue, jossa hallinnon joukkojen ja SLAAW:n (Sudan Liberation Army-Abdul Wahid) väliset yhteenotot sekä SLA-AW:n sisäiset taistelut
jatkuivat. UNAMIDin raportoimien yhteenottojen määrä SLA-AW:n ja hallinnon joukkojen välillä
lisääntyi. Tammikuun ja huhtikuun välisellä ajanjaksolla yhteenottoja raportoitiin 18, kun
edellisellä raportointikaudella yhteenottoja raportoitiin 8. Yhteenotot olivat pääosin pienimuotoisia.
SLA-AW:n aktivoitumisen taustalla saattoi UNAMIDin arvion mukaan olla halu käyttää hyväksi
maanlaajuisen protestiliikkeen (ks. yllä) aikaansaamaa poliittista ja taloudellista epävarmuutta.
Yhteisöjenväliset yhteenotot lisääntyivät hieman tarkasteluajanjaksolla, mutta kaiken kaikkiaan
niiden määrä pysyi raportin mukaan vähäisenä. Karjapaimenten ja viljelijöiden välillä raportoitiin
väkivaltaa erityisesti Pohjois- ja Länsi-Darfurissa.72
UNOCHA raportoi, että SLA-AW:n kahden ryhmittymän sisäisten taistelujen takia helmikuussa
2019 Jebel Marran pohjoisosassa 2 600 ihmistä pakeni kodeistaan. Lisäksi tammikuun ja
maaliskuun välillä Etelä-Darfurin Otashin IDP-leirille raportoitiin saapuneen tavallista suurempi
määrä pakolaisia, noin 6000. Toukokuussa avustusjärjestöjen sekä UNAMIDin tiloja ja omaisuutta
ryösteltiin.73

RFI/AFP 9.6.2019.
UPI/Coote 10.6.2019.
67 Aiemmin IRIN News.
68 The New Humanitarian/Lynch 14.6.2019.
69 BBC 30.6.2019.
70 Al-Jazeera 16.7.2019.
71 Al-Jazeera 16.7.2019; Middle East Eye 14.7.2019.
72 UNSC 10.4.2019, s. 1.
73 UNOCHA 12.5.2019.
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UNAMIDin raportin (10.4.2019) mukaan Sudanin mielenosoituksilla ei ollut huhtikuun alkuun
mennessä ollut suurta vaikutusta Darfurin tilanteeseen. Alkuvuonna 2019 (3.4.2019 asti)
mielenosoituksia raportoitiin Etelä-Darfurin Nyalassa (13.1.2019), Länsi-Darfurin El Geneinassa ja
Itä-Darfurin Ed Daeinissa (17.1.2019). Protestiliike vaikutti kuitenkin Darfurin rauhanprosessiin
negatiivisesti SLA-MM:n (Sudan Liberation Army-Minni Minawi) ja JEM-Gibrilin (Justice and
Equality Movement-Gibril) peruutettua aiempi joulukuinen suostumuksensa jatkaa neuvotteluja
hallinnon kanssa tammikuussa 2019. Al-Bashir julisti vihollisuuksien lopettamisen Darfurissa ja
Etelä-Kordofanissa ja Sinisessä Niilissä määrittelemättömäksi ajaksi 28.1.2019, ja Sudanese
Revolutionary Front74, johon SLA-MM myös kuuluu, jatkoi unilateraalisesti sitoumustaan
vihollisuuksien lopettamisesta kolmella kuukaudella.75 Vallanvaihdoksen ollessa Sudanissa
käynnissä, ei tiedetä, kuinka rauhanprosessi tulee jatkumaan.
Keski-Darfurin Deleijissä raportoitiin heimojenvälisiä taisteluita 9.6.2019. Alueella oli surmattu 17
henkilöä, 15 oli haavoittunut ja yli 100 taloa poltettu. Taistelujen sanottiin tapahtuneen
paimentolaisten ja paikallisten välillä,76 mutta toisaalta al-Jazeera uutisoi oppositioon linkitetyn
lääkäriryhmän sanoneen, että surmien taustalla oli ”Janjawid”-militiat. Ryhmä kutsui tapahtunutta
”systemaattiseksi joukkomurhaksi”.77
Amnesty International raportoi kesäkuussa, että muun muassa satelliittikuviin perustuen näytti
siltä, että Sudanin hallinnon joukot, mukaan lukien RSF ja sen liittolaismilitioita, olivat jatkaneet
sotarikosten ja vakavien ihmisoikeusrikkomusten tekemistä Darfurissa. Amnestyn mukaan
heinäkuun 2018 ja helmikuun 2019 välillä Sudanin hallinnon joukot ja niiden liittolaismilitiat olivat
tuhonneet tai vahingoittaneet ainakin 45 kylää Jebel Marrassa. Tämän lisäksi Amnesty oli
dokumentoinut muuta turvallisuusjoukkojen tekemiä hyökkäyksiä kuten laittomia surmia,
seksuaalista väkivaltaa, ryöstelyä ja siirtymään pakottamisia. Amnestyn mukaan se oli pystynyt
vahvistamaan viimeaikaisia hyökkäyksiä siviileitä kohtaan siitä huolimatta, että Sudanin hallinto
esti pääsyn Jebel Marran alueelle useilta toimittajilta ja ihmisoikeustarkkailijoilta. Amnestyn
mukaan UNAMID ei ollut pystynyt raportoimaan monista Jebel Marran viime aikojen
hyökkäyksistä. Amnestyn edustaja Jonathan Loeb vetosi YK:hon, ettei järjestö vetäytyisi
Darfurista ja jättäisi alueen siviilejä RSF:n käsiin.78
YK:n ihmisoikeusasioiden apulaispääsihteeri Andrew Gilmore raportoi YK:n
turvallisuusneuvostolle 14.6.2019, että UNAMID oli dokumentoinut huhtikuun 11. päivän ja
kesäkuun 12. päivän välillä 47 siviilin tapetun79 ja 186 haavoittuneen Darfurissa. Gilmore kuitenkin
sanoi, että monet tapaukset jäävät raportoimatta, koska kaikille alueille ei ole pääsyä. Lisäksi
UNAMID oli raportoinut aikavälillä 163 henkilön pidätyksestä mielenosoituksiin liittyen
Darfurissa.80
UNAMID on osittain jo vetäytynyt Darfurista. Joulukuussa 2018 uutisoitiin, että UNAMID oli
sulkenut ja luovuttanut Sudanin hallinnolle 10 tukikohdistaan.81 TMC on vaatinut toukokuussa
2019, että UNAMID luovuttaa resurssinsa RSF:lle.82 Foreign Policyn saamien tietojen mukaan
UNAMIDin luovuttamista 10 rauhanturvaoperaation tukikohdista yhdeksän oli RSF:llä hallussa.

Sudanese Revolutionary Frontiin kuuluu SLA-MM, JEM/Gibril, Sudan Liberation Movement-Transitional
Council ja Malik Agarin johtama Sudan People’s Liberation Movemen/Army-North. UNSC 10.4.2019, s. 2.
75 UNSC 10.4.2019, s. 1–2.
76 UNOCHA 13.6.2019; the New Humanitarian 14.6.2019.
77 Al-Jazeera 13.6.2019.
78 Amnesty International 11.6.2019.
79 Näistä oletettavasti 17 kuoli Deleijin kylässä Keski-Darfurissa, kuten yllä on mainittu. UNOCHA
13.6.2019; the New Humanitarian 14.6.2019.
80 UNSC 14.6.2019, s. 4.
81 Sudan Tribune 21.12.2018.
82 HRW 11.6.2019; Foreign Policy/Lynch 7.6.2019.
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Tukikohtiin kuului YK:n asemapaikat Etelä-Darfurin Buramissa ja Itä-Darfurin Labadossa, joissa
RSF:ssää on syytetty siviileihin kohdistuneesta väkivallasta.83
YK:n turvallisuusneuvosto päätti kesäkuun lopulla 2019 jatkaa UNAMIDin mandaattia 31.10.2019
asti sekä pidensi ”väliaikaisesti ja poikkeuksellisesti” periodia, jonka aikana loput YK:n joukot
vetäytyisivät Darfurista.84
2.3.

New Halfa

New Halfa sijaitsee Kassalan osavaltiossa. Mielenosoittajat ovat protestoineet kevään 2019
aikana myös Kassalassa,85 ja ACAPSin mukaan Kassalasta on raportoitu yhteiskunnallisia
levottomuuksia.86
New Halfa on maatalous- ja väestösiirtohanke, jossa 1960-luvun alkupuolella Pohjois-Sudanin
Wadi Halfan paikalliset nubialaiset siirrettiin uudelle alueelle, New Halfaan, padonrakennuksen
tieltä. Tutkija Marianna Wallinin mukaan siirrettyjen nubialaisten oli vaikea tulla toimeen uudessa
elinympäristössä. Siirrettyjen nubialaisten, alueella asuneiden paimentolaisryhmien sekä alueelle
tulleiden siirtotyöläisten väliset ekonomiset ja sosiaaliset eroavaisuudet johtivat yhteisön
fragmentoitumiseen eri etnisiin ryhmiin. Sittemmin monia nubialaisia on Wallinin mukaan lähtenyt
New Halfasta. Alue on kuitenkin lisännyt merkitystään alueellisena kaupallisena keskuksena ja
luonut mahdollisuuksia maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille.87
Radio Dabanga uutisoi 17.1.2019, että myös New Halfassa protestoitiin hallintoa vastaan. Ihmiset
olivat marssineet torilla, kunnes turvallisuusjoukot hajottivat mielenosoituksen.88
Vuonna 2019 New Halfasta on raportoitu lisäksi tulipalojen tuhonneen viljelyksiä,89 ja huonon
taloustilanteen aiheuttamista vaikeuksista.90
2.4.

Talodi

Talodi on kaupunki Nubavuorten alueella Etelä-Kordofanissa. Nubat käsittävät noin 50 eri
yhteisöä, jotka ovat kotoisin Kordofanin vuorialueilta.91
Etelä-Kordofan ja Sininen Niili kuuluvat niin kutsuttuihin ”Kahteen alueeseen” (”Two Areas”), joita
SPLA/M-N (Sudan Peoples’ Liberation Army/Movement-North) pitää hallussaan. Sudanin
hallinnon ja SPLA/M-N:n välillä on ollut aseellinen konflikti vuodesta 2011 lähtien.92 Viimeisen yli
kahden vuoden ajan Sudanin hallinnon ja SPLA/M-N:n välillä on kuitenkin ollut pääosin aselepo.93
The National Human Rights Monitors Organisation, joka seuraa Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin
konfliktia, raportoi esimerkiksi, että väkivaltaisuudet olivat vähentyneet vuonna 2018, ja tilanne
jatkui samanlaisena tammikuussa 2019. Kuitenkin aselevosta huolimatta Etelä-Kordofanista oli
raportoitu tammikuun aikana joitakin Sudanin hallinnon joukkojen ja sen liittolaismilitioiden
tekemiä hyökkäyksiä, joiden takia yksi henkilö kuoli.94 On huomioitava, että pääsy EteläKordofanin ja Sinisen Niilin alueille on erittäin rajoitettua, mikä vaikuttaa ihmisoikeusjärjestöjen
mahdollisuuksiin raportoida alueen tapahtumista.95
Foreign Policy/Lynch 7.6.2019.
UN 27.6.2019.
85 AP/Youssef 2.2.2019.
86 ACAPS 17.6.2019, s. 1.
87 Wallin 2014, s. 4.
88 Radio Dabanga 17.1.2019.
89 Radio Dabanga 29.1.2019.
90 Radio Dabanga 14.3.2019; Radio Dabanga 31.1.2019.
91 MRGI [päivitetty 6/2018].
92 Sudan Tribune 25.9.2018.
93 NHRMO 2019; the New Humanitarian/Mednick 11.6.2019; al-Jazeera 17.4.2019.
94 NHRMO 2019.
95 Esim. HUDO 11.2.2018, s. 5.
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Radio Dabanga uutisoi 11.3.2019, että Talodin kaupungin asukkaat ovat valittaneet Sudanin
armeijan ja NISS:n kiihdyttäneen polttoainekriisiä viemällä polttoainetta pumpuista ja myymällä
sitä pimeästi korkeaan hintaan.96
Sudanilaisen ihmisoikeusjärjestö HUDO (Human Rights and Development Organization) raportoi,
että 22.4.2019 RSF:ään kuuluva sotilas ampui Altugulan kultakaivoksen työntekijän. Taustalla oli
HUDOn mukaan henkilökohtainen välienselvittely. Tapahtumapaikalla oli useita RSF:n sotilaita, ja
he veivät ruumiin pois yhdessä. Poliisi ei HUDOn mukaan ollut ainakaan välittömästi tutkinut
tapausta rikosilmoituksesta huolimatta.97
Radio Dabanga uutisoi 23.4.2019, että El Lerissä Talodin alueella siviilit olivat vaatineet
kullanjalostamon lakkauttamista. NISS hyökkäsi raportoinnin mukaan siviileiden kimppuun
haavoittaen viittä siviiliä. Tämän jälkeen Popular Defense Forcesiin kuuluvat henkilöt ottivat
yhteen NISS:n joukkojen kanssa tappaen yhteensä kuusi turvallisuusjoukkojen jäsentä.
Paikallisten haavoittuneiden lukumäärä nousi yhdeksään.98
HUDO raportoi toukokuussa RSF:n sotilaiden avanneen tulen Altugulan kultakaivoksen torilla
Talodissa. Yksi ihminen kuoli välikohtauksessa ja neljä muuta haavoittui. Syytä ampumiselle ei
ollut tiedossa. Yksi silminnäkijä oli kertonut HUDOlle, että hyökkäys oli tahallinen ja että RSF on
uhannut ja häirinnyt alueen ihmisiä saadakseen heidät jättämään kultakaivoksen.99

Radio Dabanga 11.3.2019.
HUDO 9.5.2019a.
98 Radio Dabanga 23.4.2019.
99 HUDO 9.5.2019b.
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