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SUDAN/TCHAD: Darfur - mänskliga
rättigheter på undantag
Den 10 december uppmärksammas, världen över, FN:s internationella dag för
de mänskliga rättigheterna. I skuggan av detta utsätts civilbefolkningen i
Darfur för fruktansvärda övergrepp, dag efter dag, vecka efter vecka, månad
efter månad. Konflikten mellan rebellgrupperna och Janjawidmilisen, som
stöttas av den sudanesiska regeringen, har pågått sedan 2003. Ingen kan
säga att man inte vet vad som pågår, men omvärlden står handfallen. Den
sudanesiska regeringens vägran att släppa in FN-styrkor och det politiska
spelet i FN:s säkerhetsråd blockerar alla möjligheter att få stopp på
konflikten. Säkerhetssituationen i Darfur är så allvarlig att FN tvingades
påbörja evakuering av sin humanitära personal i början av december. Trots
fredsavtalet, som undertecknades av Sudans regeringen i maj i år där de
förband sig att avväpna Janjawidmilisen, har attackerna intensifierats sedan
mitten av september då regnperioden upphörde. Janjawid fortsätter att sprida
död och förödelse, de stjäl boskap och bränner matförråd. Vid några av de
senaste attackerna har de kommit i motorfordon i stället för på hästryggen
vilket innebär att de tar sig snabbare från by till by. Konflikten har även
spridit sig till Tchad dit hundratusentals flyktingar har sökt sig undan de
brutala angreppen i Darfur. Milisens härjningar i flyktingläger och byar i östra
Tchad visar samma mönster som i Darfur; nedbrända byar, våldtäkter,
kidnappningar, tortyr och mord. Amnesty har just avslutat en tvåveckors
utredningsresa till Tchad och vittnesmålen från överlevande är ohyggliga.
-Fem män försökte fly men fångades av Janjawid, de band rep kring deras
halsar och fäste repen till hästarna, milismännen red fram och tillbaka med
männen släpande i marken och sedan piskades de till döds, vittnesmål från
Abdelrahman Sinoussi i byn Koloye. -Vad som sker nu är en dramatisk
upptrappning med ännu brutalare attacker allt längre in i Tchad, milisen och
rebellgrupperna har nått 150 km från gränsen mot Sudan, trots det gör
varken militären eller polisen i Tchad ens ett symboliskt försök att skydda
vare sig flyktingarna från Darfur eller sina egna civila, säger Alex Neve som

deltog i Amnestys delegation. Amnesty uppmanar FN:s säkerhetsråd att
snabbt agera för att stoppa spridningen av konflikten i Tchad och att
intensifiera kraven på den sudanesiska regeringen att acceptera en FN-ledd
fredsstyrka. Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer
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Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar
för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja
kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar
och makthavare runt om i världen.
Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de
nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

