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Sudan efter delningen: Åter mot 
inbördeskrig? 
av Michael Sahlin

i skuggan av det hårt mediabevakade dra
mat i Libyen, hungersnödens och eländets 
Somalia,den ovissa utvecklingen i egypten 
efter mubarak och våldsutvecklingen i Sy
rien, för att välja ut några exempel, fortsät
ter händelseutvecklingen i Sudan, även ef
ter den till synes fredliga delningen,  att in
ge den allra största oro.

 medan regimen i sydsudanesiska Juba 
har börjat ta itu med de enorma utmaning
ar som staplas på hög för denna Afrikas 
54:e nation har utvecklingen i ”restSu
dan” norr om den gräns som den brittiska 
kolo nialmakten en gång drog mellan norr 
och söder blivit precis så instabil och kri
gisk som många befarat. Risken finns att 
kon flikterna mellan den internationellt åta
lade presidenten bashir och hans auktori
tärt islamistiska regim i khartoum och 
norra Sudans olika periferigrupperingar, 
”den nya södern”, i värsta fall så småning
om spiller över på det nya Sydsudan så att 
det allomfatt ande inbördeskriget mot allt 
förnuft återuppstår. 

Det förblir en stor och grannlaga uppgift 
för det internationella samfundets olika 
aktörer, FN, USA, AU, eU, IGAD1 m fl, att 
genom fortsatt aktiv diplomati och freds
bevarande insatser söka förhindra en så
dan katastrof, för berörda människor i de 
båda länderna och i regionen som helhet.

men lätt blir det inte. Sudans aktuel
la konflikter sitter djupt och är oerhört 
komplexa. Den senaste inbördeskrigfasen, 
1983–2005, den som till sist kunde avslutas 
genom det s k cPAavtalet efter att ha ut
spelat sig huvudsakligen i gränsområdena 
mellan det arabiskislamska norr och det 
afrikanska söder (där oljan finns och där 
stammotsättningarna är som störst) och då 
kostade kanske 2 miljoner människor livet 
och kanske 4 miljoner flyktingar, var ett ut
draget utnötningskrig med en mängd olika 
stridande fraktioner och konstellationer, 
inklusive och inte minst ett krig mellan oli
ka grupper i dagens Sydsudan.

Den fred Sudan kunnat åtnjuta sedan 
2005 vilade på ett fredsavtal  (comp rehen
sive Peace Agreement) som – likt Day ton 
och en del andra liknande avtal – ut gjorde 
en kompromiss mellan vad som be dömdes 
krävas då för att få slut på stridig heterna  
och, å andra sidan, vad som skulle ha be
hövts för en mer långsiktig och varaktig 
(just ”comprehensive”) fred och stabilitet. 
cPAavtalet lade grunden för en delning av 
Sudan, den som skett i somras efter folk
omröstningen i januari, men gav föga eller 
ingen vägledning beträffande fredens för
utsättningar i gräns eller ”transitionsom
rådena”, Darfur, Abyei, Södra kor dofan 
och blue Nile, alltså bältet norr om den ko
loniala gränsen mellan norr och söder. 
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Däremot stipulerade avtalet ett antal 
förhandlingsförutsättningar för en even
tuell delning – den slutliga frågan, delning 
eller bevarad enhet, skulle sydsudaneserna 
få avgöra i en folkomröstning. man för
utsatte, för en ordnad och fredlig delning, 
förhandlingsöverenskommelser om ett an
tal helt vitala frågor, såsom oljeinkomster
nas fördelning, gränsdragningen i omtvis
tade områden, valuta, medborgarskap, sä
kerhetsgarantier, provinsen Abyeis status, 
mm. Dessutom legitimerade avtalet inter
nationell närvaro och deltagande, bl a ge
nom FNmissionen UNmIS (syster till den 
stora ”hybridmission” FN/AU som insattes 
senare, till följd av den tragiska utveckling
en i Darfur, alltså UNAmID). I och med 
delningen och cPAavtalets utgång i som
ras, då khartoum förbjöd fortsatt närvaro 
av UNmIS i norra delen, har i stället en ny 
FNmission enbart i Sydsudan, UNmISS, 
tillkommit och är under etablering, liksom 
en särskild mission för Abyeiprovinsen, 
UNISFA, med enbart trupp från grannlan
det etiopien.

Läget idag, i skrivande stund, slutet av 
oktober 2011, kännetecknas av att Syd
sudan nu vunnit status och erkännande 
som självständig stat men också av att allas 
våra förhoppningar om en fredlig separa
tion, baserad på kompromissöverenskom
melser i de vitala förhandlingsfrågorna till 
nytta för båda parter och syftande till upp
komsten av två vänligt sinnade, samarbe
tande och livsdugliga stater och därmed en 
stabilitetsfaktor i den känsliga nordöstafri
kanska regionen, tyvärr måste nedjusteras.

Läget idag präglas främst av

 att man fortfarande lever i ett avtalslöst 
tillstånd, således utan överenskommelser 
om de livsviktiga frågorna om oljeinkomst 
fördelning, medborgarskap m m, trots 
fort satta medlingsansträngningar genom 

Afri kan ska Unionen och dess chefsmed
lare thabo mbeki och starka påtryck
ningar från USA och andra aktörer;

 att de båda staterna anklagar varandra 
för att stödja milisgrupper i respektive 
landsdel som bekämpar respektive hu
vudstad;

 att khartoum fortfarande ockuperar 
större delen av det omstridda området 
Abyei (som i fredsavtalet hade utlovats 
en folkomröstningen om sin status och 
vars överväldigande sydsudanvänliga 
Din ka Ngok-befolkning flydde en masse 
söder ut vid den nordliga invasionen i vå
ras);

 att khartoum fr o m delningen således 
förvägrade FNmissionen UNmIS fort
satt verksamhet i norr – och återkom
mande även hotar Darfurmissionen 
UNAmID med stängning;

 att khartoum fortsatt ger vaga besked 
om vad som skall ske med den uppåt mil
jonstora sydsudanesiska befolkningsan
delen uppe i norr, den som återstår sedan 
uppåt två miljoner flyttat söderut efter 
fredsavtalet 2005 och de minst 300 000 
som flytt eller flyttat söderut sedan tiden 
för folkomröstningen;

 att (apropå allt det som cPAavtalet inte 
löste) öppna strider förekommit än da se
dan i juni i gränsdelsstaten Södra kor
dofan mellan den nordliga armén SAF 
och främst Nubabefolkningen och den 
nordliga grenen av sydarmén SPLA po
litiskt företrädd av den nordliga grenen 
av det i Sydsudan dominerande partiet 
SPLm (SPLmN), strider som i interna
tionell debatt gett upphov till ”Darfur
liknande” anklagelser (främst mot khar
toum) om allvarliga mRövergrepp;

 att liknande strider även brutit ut i den 
andra randdelstaten blue Nile, varvid 
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khar  toum har bombat militära och civila 
mål och ersatt den folkvalde guvernö ren, 
tillika ledaren för SPLmN malik Agar 
med en SAFgeneral, åtgärder som seder
mera formellt sanktionerats av det suda
nesiska parlamentet samt, 

 att SPLm(N) sedermera skapat en ny an
ti-Khartoumallians tillsammans med fle
ra gerillagrupper i Darfur. 

Händelseutvecklingen har, bland mycket 
annat, väckt nya frågor om vem som egent
ligen styr i khartoum efter de tecken på in
tern maktkamp inom det styrande partiet 
NcP som förmärkts senaste månader. men 
listan på orosanledningar, även i urvalet 
ovan, är som synes lång. Och kunde gö
ras längre.

För de styrande i khartoum tycks för 
närvarande överhanden finnas hos kraf
ter, mer eller mindre uniformerade, som 
läser läget så att regimens överlevnad nu 
hänger på förmågan att med kraft konsoli
dera ”restSudans”  sammanhållning i har
nesk mot allehanda rebell eller mot stånds
grupperingar i gränsområdet mot Syd
sudan,  mot den traditionella oppositionen 
i khartoum, mot dominerande Sudanre
gimkritiska kret sar i USA och övriga väst
världen samt, givet vis, mot den problemdi
mensionerande motparten Sydsudan.

 I detta ligger faran för en riktigt ond 
cirkel: kravet på liberalisering och demo
kratisering av styret i khartoum fanns 
och finns (inte minst till följd av ”Arab-
våren”) som en viktig faktor i det politis
ka spelet, det bemöts med auktoritära och 
militära maktmedel samt varsel om åter
införande av sharia, detta alienerar op
positionen ytterligare, försvårar kompro
missöverenskommelser och försenar de
mokratisering, osv, osv. SPLmN säger nu
mera öppet att framtvingad ”regime chan
ge” i khartoum är vad som återstår sedan 

kompromissöverenskommelser omöjlig
gjorts av utvecklingen på marken. 

Självfallet finns denna onda cirkel som 
allvarlig risk även i förhållandet mellan 
khartoum och Juba: att khartoum miss
tänker Juba för att mer eller mindre diskret 
söka sabotera nordliga centrums anspråk 
på rätten att konsolidera makt och myn
dighet över ”restSudan”s olika periferi
grupper, medan Juba misstänker khartoum 
för att med olika maktmedel söka sabotera 
Sydsudans utsatta statsbyggnadsansträng
ningar – bådadera till nackdel för viljan 
och förmågan att hitta kompromissöver
enskommelser om de vitala utestående frå
gorna. ett minskande förtroende mellan 
parterna innebär också risk att även om 
överenskommelser till nöds nås inom ett 
område, kanske till följd av hårda interna
tionella påtryckningar, dessa snabbt visar 
sig inte hålla särskilt länge.

Också internationellt lurar en ond cir
kel. I det diplomatiska spelet om cPA
avtalet och folkomröstningen/separatio
nen fanns, och finns i någon mån, en vik
tig dimension av västliga incitament för 
att påverka khartoum till konstruktivi
tet. Obamaadministrationen, som länge, 
kanske fortfarande, betraktade Sudan 
som den katastrof som absolut inte fick 
till åtas att hända, utvecklade under förra 
hösten en politik av villkorade löften till 
khartoum: skuldavskrivning, avförande 
från terrorsponsarlistan, diplomatisk nor
malisering, bistånd. Villkorandet handla
de om fredsvilja i Darfur och om att låta 
Sydsudan lämna, skulle sydsudaneserna 
så bestämma i sin utlovade folkomröst
ning. ”Hökarna” i khartoum får antas ha 
använt uppenbart minskande utsikter till 
amerikansk, kongressacceptabel leverans 
enligt antydda löften som argument när 
de verkat för militära lösningar, medvet
na i sin bunkermentalitet om att ytterligare 
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”darfurisering” av periferiområdena ytter
ligare minskar utsikterna till amerikanska 
och västliga belöningar. Vad hade vi för, 
kan man ha frågat sig, att vi lät Sydsudan 
gå, mer än ekonomisk kris och fortsatt in
ternationell isolering?

I detta, i denna onda cirkel, ligger ock
så tyvärr en prognos om minskande ame
rikansk ekonomisk, politisk och för den 
delen militär makt till stöd för de inter
nationella ansträngningarna att förhindra 
en katastrofal utveckling i det sudanesiska 
dramat. med Sydsudans självständighet en 
uppnådd realitet, utan annan belöning för 
khartoums del än fortsatt vaga löften, är 
det svårare att se vilka (ytterligare) sudane
siska eftergifter som kan framlockas eller 
framtvingas utifrån. Det amerikanska sär
skilda sändebudet Princeton Lyman har m 
a o inte särskilt mycket av vare sig piska 
eller morot när han vädjar till khartoum 
(och för den delen Juba) om återhållsamhet 
och förhandlingsansträngningar. Och när 
han försöker påverka khartoum att medge 
t ex humanitärt tillträde till stridsområde
na  i Södra kordofan och blue Nile.

Om frågetecken finns om vem som styr i 
khartoum så råder knappast osäkerhet på 
den punkten i sydsudanesiska Juba. Han 
heter Salva kiir, landets president, mannen 
med den svarta hatten som i så hög grad 
priioriterade Sydsudans självständighet 
att han – nu med anmärkningsvärt bety
dande maktbefogenheter i det självständi
ga Sydsudan – lyckades hålla tillbaka sina 
egna hetsporrars lust att slå tillbaka t ex 
när bashirs generaler invaderade ”Sudans 
kashmir”, Abyei , i våras. För Salva kiir 
och hans nyutnämnda regering utgör ut
vecklingen i norr, och i förhandlingarna om 
de utestående frågorna, ett stort dilemma. 
med nyvunnen, skör självständighet och 
gigantiska politiska, sociala och ekono
miska problem att ta itu med, brådskande, 

tvingas han till svår balansgång: Han kan 
inte ta risken att provocera khartoum ge
nom öppet stöd till motståndsgrupperna 
norr om gränsen, men samtidigt är det po
litiskt svårt att hantera ickestöd till ”brö
derna” norr om gränsen, de som kämpa
de i SPLA på södra Sudans sida under de 
långa inbördeskrigsåren och som såg sig 
svikna i cPAavtalet.

 Och ju spändare det säkerhetspolitiska 
läget desto svårare att på hemmaplan po
litiskt försvara förhandlingseftergifter och 
kompromisser. Samtidigt börjar det bli kri
tiskt att i varje fall få på plats en överens
kommelse om oljeinkomsternas fördelning. 
Utan betryggande tillgång till denna livs
viktiga inkomstkälla kommer den sydsuda
nesiska ekonomin att braka ihop innan den 
ens hunnit etableras. ett av Sudans mest 
infernaliska delningsproblem är ju att den 
mesta oljan finns i söder men utskeppning
en sker via pipeline till Port Sudan i norr.

Jag har nu lämnat bakom mig befatt
ningen som regeringens särskilde sände
bud för Sudan och dess fredsprocess, cPA. 
Det enkla budskapet i denna artikel är att 
det finns all anledning att – med intresse 
och oro – fortsätta följa de båda Sudans 
fortsatta utveckling, var för sig och tillsam
mans. Det framgår att det internationella 
samfundet, inklusive eU och Sverige,  har 
fortsatt stora uppgifter och att drömmen 
om en harmonisk relationsutveckling mel
lan de båda, givet de stora objektiva pro
blemen, nu ter sig avlägsen. minst två onda 
cirklar hotar: den ena i förhållandet mel
lan Sudan och Sydsudan så här några må
nader efter separationen, trots det faktis
ka, objektiva ömsesidiga beroendet, den 
andra mellan khartoumregimen i nuva
rande tappning och USA och övriga väst, 
med risk för de senare att tappa i inflytande 
och påverkansmöjligheter.
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 Den stora risken, värsta fallscenariot, 
är att uppgörelsen eller rättare sagt uppgö
relserna om det nya norra Sudans framtid 
blir så destruktiva att Sydsudan även med 
stark vilja att hålla sig undan inte kan und
gå att dras in, så att det allomfattande in
bördeskriget trots alla ansträngningar att 
förhindra det likväl blir landets och regio
nens bittra öde. eller det näst värsta, mer 
sannolika, scenariot, år efter år av oviss 
maktkamp, i båda huvudstäderna, och ett 
utdraget tillstånd av varken krig eller fred 
där faktiska ömsesidiga beroendet, i avsak
nad av kompetent kirurgi, blir ett infekte
rat sår snarare än en lyckad operation.

Det man hoppas, och gärna vill tro, är 
att den politiska makten, i båda huvudstä
derna,  kommer att ge utrymme för ratio
nalitet och inklusivitet efter denna inledan
de period av konsolideringsmödor i norr 
och etableringsmödor i söder.

men Sudan, båda Sudan, har åter bli
vit flyktingarnas land. Hundratusenden 
är de som bara detta år tvingats fly, från 
khartoum till följd av trakasserier, från 
Abyei till följd av SAFinvasionen, från 
Kadugli m fl platser i Södra Kordofan, 
och nu senast från Damazin och kurmuk 
i blue Nile på grund av striderna, från och 
till olika platser i Darfur till följd av årets 

nya strider där, från ett stort antal plat
ser i Sydsudan m a a uppgörelserna mel
lan SPLA och de olika (khartoumstödda?) 
militiorna liksom till följd av lokala stam
strider i den eviga konkurrensen om bo
skapshjordarna, osv, osv. Och i bakgrun
den mullrar hotet om massavvisningar av 
sydlänningar uppe i khartoumområdet. 
Det elände som oftast gäller för dessa arma 
människor, de nya internflyktingarna, har 
alltså att överlagras de kanske miljoner 
som flydde inbördeskriget och därefter 
Darfurstriderna och fortfarande lever som 
flyktingar.

behovet av att vända utvecklingen och i 
stället skapa en positiv trend, en god cirkel, 
är kort sagt extremt stort. I ett i sin region 
och för internationell fred och säkerhet ex
tremt viktigt land (som nu delats itu).

Författaren är ambassadör, f d särskilt sän
debud i Sudan och ledamot av kkrVA.
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Not

1. AU = Afrikanska Unionen; IGAD 
= Intergovernmental Authority on 
Developrment (i Östafrika).


