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En man tar skydd i ett ”fox hole” under en luftattack från sudanesiska flygvapnet. 

Diplomatiskt dödläge
 1 FN:s säkerhetsråd fördömer våldet 
i Nubabergen, men har inte vid tagit 
konkreta åtgärder för att stoppa 
det. I nvändningar från främst Kina 
och Ryssland ses som de främsta 
o rsakerna.
 1 Insatser från Afrikanska unionen, som 
stöds av FN och Arabförbundet, till att 
föra samman de stridande parterna har 
än så länge inte lyckats. Den sudane-
siska ministern för humanitära frågor 
sade i november 2012 att åtgärder inte 
är nödvändiga eftersom situationen 
i områden, som är under kontroll av 
SPLA-N, är på normal nivå, och tyder 
på en avsaknad av en humanitär kris.
 1 Samtidigt har cirka 100 000 flytt våldet 
i Nubabergen, ur en beräknad befolk-
ning på 1,1 miljoner. De flesta av dem 
till Yida, ett avlägset flyktingläger strax 
över gränsen i Sydsudan. Befolkningen i 
flyktinglägret har ökat från cirka 18 000 
i mars 2012, till 71 000 i dag.
 1 Långt ifrån alla är i stånd att göra resan 
till Yida. Omkring 400 000 m änniskor 
är interna flyktingar i regionen. 
Perioden juni till september är en 
särskilt svår tid, då är bristen på mat 
som allra värst, samtidigt som regn-
perioden gör vägarn a till grannländerna 
o framkomliga.  En man på en klippa på väg upp till sitt hem i bergen.

Rebelltrupper på hemlig ort i Södra Kordofan. –  Jag vill ha trygghet för mig och mina barn. Det är viktigare än fördelarna i byn, säger Huda 
Ismael, 32. Hon bor i bergen med sin man och tre barn.

En äldre man med sin fru på S:t Marys sjukhus i staden Kumbo. Han har skadats under en av 
regeringens flygattacker.

 När jag kom dit bodde vi i grottor till-
sammans med ormar och skorpioner. 
Det fanns ingen mat, inget vatten och 
folk var väldigt sjuka.

Khamis Anur Kodi, som lärde sin familj  
att överleva av nästan ingenting.

Därför måste vi hjälpa dem så fort som 
möjligt. Detta är det enda sättet att för
hindra fler dödsoffer. I morse sålde jag 
genast en ko för att köpa mat till min bror 
och hans familj, säger Omar. 

Han tystnar en kort stund och fort
sätter.

– Det som hände Nasreen är hemskt, 
men vi vet att vi kan dö när som helst. Vi 
är på något sätt vana vid det. Det enda vi 
behöver göra nu är att hjälpa varandra. Vi 
är beroende av varandra för att överleva, 
och vi måste gå vidare med livet så snabbt 
som möjligt.

Tillbaka i Heiban. Här lider invånarna, 
precis som resten av Nubabefolkningen, 
av en akut brist på mat. 

– Förra månaden kom 75 familjer hit 
från Dandur, en region där hårda strider 
pågick. Vi gav dem en bit mark för att 
odla mat och placerade föräldralösa barn 
med familjer i byn, säger kommissionär 
Mubarak Bolus Tutu. 

– Det är vårt ansvar att hjälpa dem, och 
byborna är villiga att göra det, men tyvärr 
kan vi inte bidra med så mycket längre. 
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 
mat för alla att överleva de kommande 
månaderna.

När han talar blir ilskan allt mer 
u ppenbar.  

– Regimen vill skapa svält, säger han 
med bestämd röst. Under skördetiden 

är flygattackerna mot människor som 
arbetar på åkrarna extra många, och 
folk vågar inte ge sig ut på fälten. Förra 
året förstördes många gårdar i Antonov
attacker. Vi börjar märka konsekvenser
na nu. Folk tvingas sälja sin boskap på 
marknaden för att kunna köpa mat.

Han fortsätter ilsket: 
– Mellan juni och september är bristen 

på mat som störst samtidigt som vägarna 
till grannländerna är oframkomliga på 
grund av regnperioden. Under de här 
månaderna kan vi inte fly, och vi som 
är kvar tvingas försöka överleva på egen 
hand. Liksom förra året tror vi att många 
kommer att dö av svält.

Plötsligt tystnar han. Tutu riktar 
b licken mot sina händer. 

– Ibland känns det som om världen 
vill att vi ska dö. Att de inte bryr sig om 
oss. När människor utifrån kommer hit 
för att se vad som händer berättar jag om 
allt vi tvingas gå igenom. Om människor 
som dör av de dagliga flygattackerna, om 
den enorma bristen på mat och om alla 
sjukdomar. 

– Men oavsett hur ofta jag gör det 
händer ingenting. Vi har fortfarande en 
regering som inte vill att vi ska existera, 
och världen låter det ske utan att göra 
någonting.

text: LEnnaRt HofMan
Foto: anDREaS StåHL


