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Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met
aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking
behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de
algemene situatie in Sudan.
Ik verzoek u de onderstaande onderwerpen te behandelen en in uw ambtsbericht
expliciet melding te maken van reeds door u geschreven openbaar gemaakte
(deel)ambtsberichten over Sudan.
Input van maatschappelijke relevante organisaties is betrokken bij de
totstandkoming van deze brief.
1. Landeninformatie
1.1. Politieke ontwikkelingen
1.1.1. Kunt u een beschrijving geven van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in Sudan sinds het vorige algemeen ambtsbericht en
de informatie uit dat ambtsbericht actualiseren?

1.2. Veiligheidssituatie
1.2.1. Ik verzoek u een beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in
Sudan en daarbij zoveel mogelijk per deelstaat en per regio, en dan met
name Zuid-Kordofan, Blue Nile, Noord-, West-, Centraal-, Zuid- en
Oost-Darfur. Indien u spreekt over een wijziging van de situatie in een
deelstaat, kunt u dan toelichten waaruit deze wijziging feitelijk bestond.
1.2.1.1. Ik verzoek u hierbij te volstaan met een beschrijving van de
feitelijke situatie (waar vinden gevechten en andere soorten van
geweld zoals bijv. banditisme e.d. plaats)?
1.2.1.1.1. Welke facties/ personen/ commandanten zijn daarbij
betrokken?
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1.2.1.1.2.
1.2.1.1.3.

Welke gebieden staan onder controle van de Sudanese
overheid en welke oppositie/rebellenbeweging?
Vindt er rekrutering plaats en zo ja, waar, door wie en op
welke schaal en onder welke omstandigheden (is er sprake
van dwang)?

1.2.2. Ik verzoek u bij de beschrijving aan te geven op welke schaal er
gevechten plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben voor de
burgerbevolking. Kunt u aangeven hoeveel geweldsincidenten er per
deelstaat hebben plaatsgevonden en hoeveel burgerslachtoffers (doden
en gewonden) er per deelstaat en regio zijn gevallen de afgelopen
periode?
1.2.2.1. Kunt u hierbij aangeven of het gericht of willekeurig geweld betreft
en indien het gericht geweld betreft, tegen wie het geweld gericht
is?
1.2.3. Is er een onderscheid te zien tussen de behandeling van niet-Arabische
bevolkingsgroepen in Darfur zelf, en in de rest van Sudan (zoals
Khartoum)? Lopen zij veiligheidsrisico's vanwege hun etniciteit?
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1.3. Documenten
1.3.1. Kunt u hoofdstuk met betrekking tot documenten actualiseren?
1.3.1.2. Kunt u daarbij aangeven of aanvragen voor documenten vanuit het
buitenland kunnen worden gedaan. Zo ja, op welke
wijze/procedure?
1.3.1.3. Kunt u verder aangeven of iedereen in aanmerking voor
identiteitsdocumenten of wordt er in de praktijk onderscheid
gemaakt tussen bepaalde bevolkingsgroepen? (Arabisch/nietArabisch)
1.3.2. Kunt u informatie geven over de praktische mogelijkheden van
documentfraude?
2. Mensenrechten
Kunt u daar waar relevant, bij de hieronder genoemde onderwerpen, aandacht
besteden aan de positie van minderjarigen?
2.1. Juridische context
2.1.1. Verdragen
2.1.2. Grondwet
2.1.3. Overige nationale wetgeving
2.2. Toezicht en rechtsbescherming
2.2.1. Welke mogelijkheden bestaan er om aangifte bij de politie te doen van
een misdrijf?
2.2.1.1. Onderneemt de politie ook daadwerkelijk actie nadat er aangifte
wordt gedaan? En zo ja, wordt daarbij onderscheid gemaakt door
wie aangifte wordt gedaan? (man/vrouw, Arabische/niet-Arabische
bevolkingsgroep)
2.3. Naleving en schendingen
2.3.1. Vrijheid van meningsuiting
2.3.1.1. Hoe is het gesteld met de mogelijkheden om te demonstreren?
2.3.2. Bewegingsvrijheid
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2.3.2.1.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

In hoeverre houden de Sudanese autoriteiten politieke activiteiten
in de gaten van leden van de diaspora in het buitenland? Hoe gaan
zij hierbij te werk? Kunt u daarbij aangeven in hoeverre sprake is
van het monitoren van oppositionele uitingen op het internet door
de autoriteiten en leidt dit tot problemen bij terugkeer?
Mishandeling en foltering
Verdwijningen en ontvoeringen
Buitengerechtelijke executies en moorden
Doodstraf
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2.4. Positie van specifieke groepen
2.4.1. Leden van oppositiepartijen / politieke activisten
2.4.1.1. Zijn er momenteel leden van oppositiepartijen / politieke activisten
vanwege hun denkbeelden gedetineerd?
2.4.1.2. In hoeverre worden opposanten daadwerkelijk actief vervolgd en in
hoeverre wordt het gedrag van opposanten op de sociale media
door de Sudanese autoriteiten gemonitord?
2.4.2. Etnische minderheden
2.4.3. Religieuze minderheden
2.4.3.1 Hoe is het gesteld met de veiligheidssituatie van religieuze
minderheden? Kunt u hierbij specifiek aandacht besteden aan de
positie van christenen?
2.4.3.2 Wat is de positie van afvalligen/bekeerlingen? Worden zij
strafrechtelijk vervolgd? En wat is hun positie in het dagelijkse
leven?
2.4.4. Vrouwen
2.4.4.1. Ik verzoek u de positie van vrouwen te actualiseren en daarbij
bijzonder aandacht te besteden aan genitale verminking (FGM), huiselijk
geweld, gedwongen - en kindhuwelijken, en seksueel geweld.
Hoe is het gesteld met de veiligheidssituatie van alleenstaande vrouwen?
2.4.5. LGBTI’s
2.4.5.1. Ik verzoek u de positie van LGBTI’s te actualiseren en daarbij in
het bijzonder aandacht te besteden aan eventuele wetswijzigingen
en de positie van belangenorganisaties.
2.4.6. Alleenstaande minderjarigen
Ik verzoek u de positie van minderjarige kinderen te actualiseren en
daarbij bijzondere aandacht te besteden aan straatkinderen, opvang en
voogdij, en kindsoldaten en rekrutering daarvan.
2.4.7. Dienstplichtweigeraars en deserteurs
Ik verzoek u hier de situatie van dienstplichtweigeraars en deserteurs te
actualiseren.
2.4.7.1. Tot op welke leeftijd kun je opgeroepen worden voor de dienstplicht
en op welke wijze gebeurd dat?
2.4.7.2. Welke mogelijkheden zijn er om onder de dienstplicht uit te komen?
2.4.8. Ngo’s
Kunt u de positie van Ngo’s beschrijven en in hoeverre zij vrijelijk
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kunnen opereren zonder daarbij door de overheid te worden
gehinderd in hun werkzaamheden?
3. Vluchtelingen en ontheemden
3.1. Ontheemden- en vluchtelingenstroom
Kunt u daar waar relevant, bij de hieronder genoemde onderwerpen, aandacht
besteden aan de positie van minderjarigen?
3.1.1. Kunt u een feitelijke beschrijving geven van de ontheemden- en/of
vluchtelingenstroom in en uit het land van herkomst?
3.1.2. Zijn er gebieden in Sudan waar binnenlandse ontheemden worden
opgevangen?
3.1.3. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze gebieden?
3.1.4. Worden er buitenlandse vluchtelingen opgevangen? Zo ja, op basis
van welke wetgeving en hoe werkt dit in de praktijk?
3.1.5. Wat zijn de verblijfsmogelijkheden van Eritreeërs in Sudan? Kunt u
hierbij een overzicht geven welke verblijfsdocumenten zij kunnen
krijgen (ook de fysieke beschrijving), welke status deze
documenten hebben en op basis waarvan de inhoud van deze
documenten tot stand komt (brondocumenten of mondelinge
overdracht)?
3.1.6. Welke andere officiële documenten kunnen Eritreeërs in Sudan
krijgen? (huwelijksakte, woonverklaring, etc.)
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3.2. Opvang in de regio
3.2.1. Zijn er landen in de regio waar uit de praktijk blijkt dat vluchtelingen
worden opgevangen?
3.2.2. Zo ja, wat is de feitelijke situatie in deze landen?
3.3. Activiteiten internationale organisaties
3.3.1. Kunt u beknopt weergeven wat de activiteiten zijn van relevante
internationale organisaties in en ten aanzien van het land van
herkomst?
3.3.2. Kunt u aangeven wat het standpunt is van de UNHCR t.a.v. terugkeer
van afgewezen asielzoekers uit Sudan?
3.4. Terugkeer
3.4.1. Zijn er gevallen bekend waarin migranten die (gedwongen)
terugkeren bij aankomst door de autoriteiten werden mishandeld? Zo
ja, waar blijkt dat uit en wat was hun behandeling?
3.4.2. Is er informatie waaruit blijkt dat leden van specifieke groepen bij
terugkeer vaker worden mishandeld dan leden van andere groepen
en zo ja, voor welke groepen geldt dat? Maakt het hierbij welk soort
document iemand bij zich heeft bij terugkeer? Maakt het uit of het om
zelfstandige of gedwongen terugkeer gaat?
3.4.3. Zijn er risico’s verbonden aan zelfstandige terugkeer? Wordt hierbij
onderscheid gemaakt tussen personen die het land illegaal hebben
verlaten en personen mensen met asielachtergrond?
3.4.4. Zijn er specifieke veiligheidsrisico’s voor zelfstandige terugkeer naar
bepaalde gebieden in Sudan (bijvoorbeeld, brengen bepaalde
herkomstgebieden en/of te nemen routes gevaar met zich mee)?
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Indien u vragen heeft over bovengenoemde aandachtspunten kunt u contact
opnemen met Team Onderzoek en Expertise Land en Taal.
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De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Datum
12 oktober 2018

Namens deze,

Ons kenmerk
2386539

(Hoofd Team Onderzoek en Expertise Land en Taal)
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