
 söndag 15 september 201316

söndag : reportaget

I juli 2011 flydde 4 000 invånare i byn 
Heiban till grottor i de omkringliggan
de Svarta bergen, ”the Black Moun
tains”. 

De hade ett mål: att fly de ständiga 
flygräderna från sudanesiska flyg

vapnet som intensivt började attackera 
folket i Södra Khordofan. Regionen, ett 
avlägset område i gränslandet mellan 
Sudan och det nyligen självständiga Syd
sudan, hade återigen förvandlats till en 
livsfarlig krigszon.

Omgiven av tusentals sjungande f åglar, 
skrikande apor och, när solen gått ned, 
även lejon och hyenor, lärde Khamis 
Anur Kodi sin familj att överleva av 
n ästan ingenting.

Han pekar mot ett par tofflor och en 
skottkärra som står parkerad vid bergs
kanten; tillbehör han hastigt tog med 
upp längs bergskanten för nästan två år 
sedan.  

– När jag kom dit bodde vi i grottor 
tillsammans med ormar och skorpioner. 
Det fanns ingen mat, inget vatten och folk 
var väldigt sjuka. Vi hade ingenting, men 

”Det känns som om världen vill att vi ska dö”

Tre kvinnor sörjer sin 6 år gamla brorsdotter som dog dagen innan i en luftattack utförd av regimens flygvapen. 

Två år av blodigt krig i Nubabergen i de södra delarna av Sudan har nu  
e skalerat till en humanitär katastrof. Ständiga luftattacker och en blockad  
har fått k atastrofala konsekvenser för den civila befolkningen i regionen. 
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det fanns inget annat val. I grottorna var 
vi säkra. 

Tvingade av rädsla lärde sig de för
drivna byborna hur man anpassar sig till 
en extrem enkelhet. De byggde hyddor av 
lera och halm, anlade fält där de odlade 
jordnötter, bönor och durra med minimal 
mängd vatten. I dag, nästan två år senare, 
har många flyttat tillbaka till Heiban men 
fortfarande består just denna bergsby av 
cirka hälften av dem som en gång vand
rade upp.

Kodi beslutade att lämna bergen efter 
sex månader. 

– Jag blev van med rädslan för flyg
angrepp och såg att härbärgen i byn 
fungerat bra. Jag kunde inte heller bära 
enkelheten längre. Det finns ingenting 
där. Nere i byn är det farligt, men det 
finns åtminstone faciliteter för ett vanligt 
samhälle. Uppe i bergen kan boskapen 
bli attackerad av lejon, och aporna äter 
upp skörden. Det är inget liv. Jag föredrar 
rädslan före enkelheten.’

Huda Ismael, 32, hävdar motsatsen. 
– Jag vill ha trygghet för mig och mina 

barn. Det är viktigare än fördelarna i byn.
Tillsammans med sin man och tre barn 

bor Huda Ismael i den stuga Kodi och 
hans fru en gång byggde åt sin familj. 

– I början var livet i bergen outhärd
ligt, men allteftersom insåg jag att det är 
den enda säkerhet jag kan erbjuda mina 
barn. Jag kommer inte tillbaka förrän det 
är s äkert, och attackerna upphör.

Striderna i Nubabergen är resultatet 
av en olöst konflikt mellan den huvud
sakligen arabiskmuslimska regeringen 
i huvudstaden Khartoum och de svarta 
rebellerna i de marginaliserade södra 
d elarna av landet.

Med undantag för en period av stabi
litet mellan 1972 och 1983 har Sudan lidi t 
av ett grymt inbördeskrig sedan 1954. 
2005, efter påtryckningar från det inter
nationella samfundet, blev ett fredsavtal 
undertecknat mellan de två huvud sakliga 
fraktionerna av kriget – Sudanesiska 
folkets befrielsearmé (SPLA) från det 
övervägande svarta södra Sudan, och 
r egeringen i Khartoum.

Avtalet innebar att de södra delarna av 

Sudan skulle folkomrösta om självstän
dighet från Sudan. Även regionerna vid 
gränsen – Blue Nile och Södra Kordofan, 
där Nubabergen ligger – fick löfte om att 
samma typ av folkomröstning skulle äga 
rum, men något senare.

Under 2011 valde således också Syd 
självständighet, men den planerade 
folkomröstningen i Blue Nile och Södra 
Khordofan lyckades regeringen i Khar
toum effektivt motverka. De ville hålla 
regionen under kontroll, främst på grund 
av de stora olje och guldreserverna i 
o mrådet.

Kort därefter krävde Khartoum att 

r ebellerna i Nubabergen, Sudanesiska 
folkets befrielsearménorr (SPLAN), 
som kämpat i många år sida vid sida med 
Sydsudans SPLA, skulle lämna in sina 
vapen. 

SPLA-N vägrade. Man misstänkte att 
avsikten med den inställda folkomröst
ningen var att förvandla landet till en 
arabisk, islamisk stat. Kort därefter i juni 
2011 förklarade regimen i Khartoum krig 
mot SPLAN, och regionen var plötsligt 
återigen i ett nytt blodigt krig. I septem
ber samma år sträckte sig våldet till den 
angränsande Blue Nileregionen.

Nästan omedelbart bröt ett fullskaligt 
krig ut. Luftattacker mot civila och livs
medelslager, sudanesiska soldater och 
den stödjande arabiska milisen Popular 
Defense Forces (PDF) förstörde byar, 
vattenpumpar och fält, och tusentals 
människor tvingades fly. Att regionen 
dessutom blev helt avskuren från om
världen genom Khartoumregimens för
bud mot humanitär hjälp till de drabbade 
områdena, orsakade snabbt en humani
tär katastrof bland Nubabefolkningen. 
En skriande brist på mat, vatten, medi
ciner och utbildning är i dag lika tydlig 
som akut.

Så, efter sex år av vad som närmast 
kan kallas en bräcklig fred, förvandla
des N ubabergen återigen till en plats 
där d öden alltid lurar. Där förlitar de sig 
enbart på sig själva, och invånarna har 
fastnat i en ibland nästan overklig kamp 
för att överleva.

I Kauda,   en dammig by ungefär en halv
timmes bilfärd från Heiban, lurar stora 
hål i marken. Skyttevärnen fungerar som 
tillflyktsplatser när dånet från det ryska 
stridsplanet Antonov rullar över himlen. 
Det är ett flygplan som det sudanesiska 
flygvapnet använder för att bombardera 
området med på daglig basis. 

– Hålen är en del av vår kultur nu, säge r 
Kucko Shaine Abajo, en lokal tjänste
man. Vi ger kurser där vi förklarar hur 
man bygger skyttevärn och tillhandahål
ler byggmaterial. Det räddar många liv.

Kort därefter hörs plötsligt dånet av en 
anländande Antonov som ett eko genom 
gatorna. Omedelbart börjar byborna 
springa mot hålen. Efter två år vet till 
och med hundar och getter hur de ska 
ta skydd mot faran, och även de hoppar 
ner i hålen. 

Det märkliga är att en stor del av be
folkningen ler när de tar sig upp från 
h ålen efter attacken. 

– Vad kan vi göra, säger en av byborna 
senare samma eftermiddag. Det här är 
det enda sättet att ta itu med den rädsla 
vi går igenom dag som natt.

Men nästan alltid dör människor i 
denna dödliga dans. Som i Marnyang, 
en by strax utanför Kauda. Yousif Omar, 
38, står i de ännu rykande spillrorna av 
sin brors hus. Dagen innan släppte en 
A ntonov ner tolv bomber i grannska
pet. Yousif Omars sexåriga brorsdotter 
Nasreen Khalid d ödades och hennes tre 
b röder och pappa skadades svårt.

Mellan de förkolnade och ännu rykan
de träbitarna från det sönderfallande 
take t sitter Nasreens fastrar och sörjer 
mot lerväggen. En grupp kvinnor för
söker samtidigt rädda små mängder av 
frön i sanden kring den rykande ruinen.

– Utan mat överlever inte den drab
bade familjen de kommande månaderna. 

En marknadsplats nära ett ”fox hole” , rävhål på svenska, där människor söker skydd mot luftattacker skydd mot luftattacker i södra 
Kordofan i Sudan.


