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Förord

Föreliggande uppsats om konflikten mellan norra och södra Sudan

har författats för proseminariet i statskunskap vid Uppsala universitet

på förslag av Nordiska afrikainstitutet. Då litteraturen i ämnet är mycket

begränsad, hdr det ansetts angeläget att göra den tillgänglig för en något

större läsekrets genom denna utgåva i institutets regi.

Uppsala i april 1967

Sven Hamrell

Tf föreståndare
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1 "

Sedan sonnaron 1963 i södl'a Sudan ett skoningslöst inbördoskrig nellan

regeringens s Idater och sydsudanska rGbeller, vilka kämpar för de tre södra

provinsernas självständich,;t. Detta krig, sOL\Hninstone i vårt lcmd är föga

känt, bc:skrivs ofto, sorl ett ras- och religionskrig LH"llan den arabiske" isla-

nitiske bofolkningen i norra provinserna och den n<::groida kristna befolk-

ninC;en i de södr?,. AVdl OLl denna keraktäristik tl;,cker en portion av verk-

ligheten ba,kon konfliktcm är uen duck en gTov föronkling. Syftet ned denna

uppsats, son tillkoDLli t tscmon ett urps från Nordiska ;·frikainsti tutet,

är att jels inforcera on konfliktens fraLNäxt och utveckling, Llels att för-

söka Etnalys,:;ra konflikton och de i 0."n elOllenten och ([äl ("e

en nera elifferontierad bild. Jluvuclvikten har därvid la s på elen se,nare upp

giften.

Det källuaterial SOLl använts har g8non ordiska /_frikainsti tutets för

sore anskaffats från anbass:::..den i Khartwl, och finns nu tillgi:~ngligt i Afrika

instj_tutets bibliotek. D.Jt Ll\;jsta av källnat(;riaL:t är bohäftat Ltd Ller o_Uer

]]indro frallträdanele partiskhet i fraLställnine;en av situationen i södra SULlan.

För att söka en al bild ['"LV sk",_nctet haI' eläI'föI' cm källkritisk av-

vägning av Iiat0rialet vaI'it 9 varvLl sökt ställa de bl'tda paI'-

tornas versimer dols not vaI'awlI'a, dels Ilot 110I'a käl18I' ch be-

aI'betningar. DäI'vil har l( D. D. '_\_ndsrs,)n's: 'J1he Sud::m ltepublic 9 SeJL vaT' nelo

elet av till veI'k som {seI' den [,\.-st oI;fcttande och in"j'åonle skildrinc-

en aVjudan tjänat SOLl huvudverk. Den Dust ögonvi ttnGsskilc:lrin(:cm

från elet kI'igshärjac:.e onI':\det och dcn b.st aktuella anctl;ysen 3,V sk0undet

geI' Joan Zi0glE::r i sina tv'" artiklaI' uI' 1e honde. 'i'illgangen på elylika förs-

tahanclsskildrin,]:Etr är i övrict l\yckc; t , bl. a, berocmd8 dem suelt,l1s1m

I'egeringons oviljQ att bo:ccrelc. utL=indsk2. observatöridI' till tI'äU8 till det

krigshär je.llo s ölI'a Sudan.





2.

Sudan är l;frikas största sta.t, med en areal av 2.500.000 km
2

vilket unge-

fär motsvarar den ;ytan av ngland, Frankrike, ;panien, l'ortu-

gal, ItELlien och ele skandinaviska läncierna. Lanclet är indelat i UJ.O pro-

vinser, av vilka ele tre sodra, ;quatorla, ile och ~ahr-al-Ghazal

är av särskil t intresse för cl!.3nna frar:stitllning. Dessa provinsers norra

gräns foljer Lled n, avviknlngar den tionde . De becränsas norr-

ut av ett vidsträckt oLlr~tde ued svärgenomtri:i.nglig sVEmpvegetation där Ni··

lens lopp förlorar sig i ett otal förGreningar och ditr trafik på floden

ännu i dag erbjucler sv:.'tri€;'heter. Dessa oliråden översväLinas till stora de

lar under regnperioderna.

Sudans befoU-Jling beräknades 1964 till 13.200.000. Den är saJ'lLa"satt

av ett flertal etniska grupper, ca '572 staLtflar är registrerade. ",araktä

ristiskt för elen sudanska befolkningen är uppdelningen Elellan stannar av

arabiskt och afrikanskt ursprung. Den arabiska befolkningen uppskattas

till ungefär 39 %av den totala befolkningen? den är koncentrerad till

landets norra provinscc:lr. De sydsudanska negroida folken utgör ungefär

30 av befolkningen. 'i'ill dessa kOl'uer S,l ett antal andra folk SOEl ej

faller in under dessa tv,\ huvudgrupper, av vilka de största är Nuba och
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2. Inledande historiska strhpolitiska anr.'ärlmin{sar.

Sudan erövrades 1821 av l"lohar:1Tned J_li, den tUTkiska vicekungen i Egypten.

~tt turkiskt-egyptiskt herravälde upprättades, sow varade till 1881, när

den religiöse ledaren l\ohamrlecl Jh.L1ed al i.-:!ahcli (J'ilahdi- den väntaue )fräl

saren) revolterade och lado hela det sudanska området under sig. 1899 åter

erövrades Sudan av britterna, och ett brittiskt-eg;ptiskt kondominium över

Sudan etablerades. lnorl detta kondor'linl1.11:i hade britterna den dominerande

civila och r::ili tära J::akten, personifierad aven brittisk generalguvernör.

När Egypten 19~2 blev självstänuibt undantogs fragan om Suclans framtid för

vidare diskussion•.r;gyptens självständighet I)lev en hållptmkt för de upp

vaknande nationella känslorna i Sudan, och en rörelse för en enad Nildal,

rhe \ifnite tlag Society, bildadds.

linder 30-talet tog nationalismen fart i :)udan. Den kOD att grupperas

orfJkrinc de tva stora islar;litiska sekterna I\nsar. och Khatuia-orden, och

clessas ledare, en ~Lttling till den I'lan som efterträdde rioharnmed Ahmed al

lVlahdi efter dennes död, J'bdel ilahE1an al Lahdi, och Sir'lli al l\~irghani.

SOD en icke-religiös JJotpol till c',Tupperin{;<' Lna onkrinc dessa religiösa

ledare bildades 1938 Graduates I'eneral '~ongress under ledning av ISJfJail

al Azhari. Denne kon senare att bilda det första egentliga politiska par

tiet i Sudan, Ashiqqa (blojsbröder) syftande till ett självständigt Sudan

i union nGcl~g-.fpten. ;Jon en reaktion mot /shiqqa bildades 1945 ULlJ1a-parciet

under ledninG {_LY I.bdel RahI'lan al l'!ahdi. Detta parti tog avst~nd från .8gyp

ten, och var villiet 8.tt saLlarbeta l'led b.!..itterna för att nä självständig

het, vilket stundom tolkades som att cle var helt i britternas händer.

Ashiqqa ombilllacles senare till National Unionist }~arty (NUP) , fortfarande

und(~r lednine av lsuail "·~,hari.l)etta parti stöddes av 3ayed lUi al r/iir

Ghani och Khatuia-orden SOJ;; till inGet pris ville Sl., al l,ahdi i ledning-

en för et i:; fritt Sudan. ]\TUP splittrades S<3nare i tvi partier, NU!... och

P00ple ' s J)d:lOcratic }'arty (PDP). al rzhari kvarstod S01;1 ll-:1dare för NUP.

i.::ipli ttringen förorsakades frcimst av al'.zh:"..ris försök att föra en anti

sekterisk politik. NU}, kOl'1 all tsi'l nu att bli det enda större parti utan

direkt anknytning till n1gon religiös sekt. lnte förrän 1953 bildades

ett parti för tillvaratagandet av de södra provins2rnas intressen. Inom

detta Southern Party, senare Diberal Party, fanns dG olika up~fattningar

na OJll Sudans frar:ltllla inre och yttre struktur sal:laue.

194LI ö]Jpnades över hela Sudan J:'rovincG :)ounc ils, raed dels rildgivande

och uels viss beslutande funktion, samt i norra öuJan ett pdvisory ~ouncil.

1948 ersa ttos l~dvisory Counci l av ....8gislative l' sset:bly för hela landet

!!ied 95 medleuhar, uels valda, dels utsedLla av regeringen. Denna försam

line hade leGislativa fucl(tionur; dock bibehöll generalG~vernören sin

vetor\tt i saLltliGa fr"1.L:or. Generalguvernörens ';ouncil, son bestått av





enbart britter j Olwandlacles till c~tt i~xetutive Council bed sudanska rep

resentant'3ro

1953 fick Sudan en i tution j vilken sj:llvstiindig-

hc!ten skulle' inom 3 ö>r. E:tt med tw\ karnrar, repres,;ntant-

huset Led 97 EJ'c!Clle;.Jilar och sun'LtGn nod 50 Liedl upprci,tt;cLdes. }TGIJi-

ärninistern valdes av repr sentanthus'c,t. '..J.1 suclansK

elr", inrikespolitiska, 'trenden j nedan {-;'ener,Ltt{'llV(;rnC'ren behöll makten över

utrikespoli tiken OC]1 sin vetorätt. \lal till parlaJ;cntot hölls för första

1953. NUP gick ur val'3t som clet största partL;t, fölJt av UnLia.

Hegc!ring blldades av Isnail al Azl:1ari.

l januari 1956 förkLlracies Sudan själv8t~:,ndie,-t• .lJandet bibehöll SOla

ett provisoriml konstitutionen av 19)3, och B;enercu.. guvernörens befogen

heter övertogEl av ett fUlil'lannarcd. Antalet mal1dat i clet n;lj:a parlanentet

fastställd,;s till 17,. al /zhari8 eft(;rträuci(;s i bÖljan av 1956

av en koalition Unra-PDP medbduLLah t11alil son st("r.

l nov8Pber 1958 övertogs nakten av general Ibrahim Ibboud j SOfi! införde

en nili tär vilken satt kvar vid nakten till oktober 1964 n21r llen

störtades. n vänsterorienterad regering under3ir ;'..hatiLl al j(halifa bil-

dades .:fter val i. 1965, vilka endast hölls i de norra provinsur-

av Sayecl

oberoende Luc?cile1! av

eftertri,le.des

och en t

.Uir~."'hucu.i tion UIl!la-NUF med al Azhi'Ti som presiclent

11ohauoed AhDed Maghoub, tidigare utrikes-

till el..Ec?n förstu nahdin. Landet styrs

nu,..>",'! Xlg'E:kCll1sb tttion\.!ll av 1955.

na j bildades en

för Council of l"ive och

minis t er l(hali Is

tiet j son

3adiq al Lahdi j en

fortfarande efter





5·

av den konflikten skall här ges en

presentation av sid?, inblanllct8

arlCLr'1 intellektuGlLl SOL flydde ur lan-

3ildades 1962 i av 'illialll

det 1960. Det il' en

. t· t "h 1)clera lV ':Jucc.n.

on vars lii".l är ett fe-

SOLl opererar i E;ödra Sudan e.ll tsedan

ucm Lk'l"a troli.et iiI' attat t sk bako!':orde ansprk

det rörde Ol'l on av i först[~ hanol solcleter SOl flydde ef-

h;r upproret 1955, och de pob tiske. fångar SOD frigavs 1961.
2

)

- Bildades SOLTiaren 1965 av de Llt:'St rCldikala

01euenten inom SAN1J ned Oduho i spetsen. ii1F: s mål i·ir fullständigt oberoende

för elc södra provinserna SOl, Sblll bilda un stat under nmmet Izecnia, efter

ett efrikanskt rike)) 1\111' står SOLl politisk organisatlOn bakoE :'nya-

flyttat n:~rllare den sucl3.nslm

• iJess huvudkontor till att börja i la, rlf,~n UpP{,'os sunare hg

(:::11 !>

4)
i\.LF freL ·stet av til Llateri-

al SOLl en fe.st ion, ""wii.l civilt son Idilit:irt, ned un ut-

arbet2.d konstitution för det nya landet, liksou pro .rDL för
5)ta efter befrielsen.

att vid-

- Bildades efter f3.11

Xhartun. Dess uttaL'.de nål iiI' folkouru f) öclrrl

dc-ras lra.. itida l'3ta.tus. lnoLl :Southern Front

till 90

V~hU1L,.satj_on8n :Lr de tv:J. fbru dettCi~ 1:ini'3trarna i ((hD.. l1fas interiLsrcgerinc~,

eli::] ,,~nt i,boro och i 1-:3..ul
6)

8el1an nord- och sycLsudc,D"3ser

run i 1955, ett k:o ur Southurn orde uppror i farit,

vilkut en av liknande; i andra delFlr av de

södra provinserna. ,x,tta uppror kOUl,l9r att buhancllas utförli{!;t undur av-

snittat Ven

Undur omedelbart efter dessa hhndelser situationen i de

södrn erna ha V2.rl t und,?r kontroll o
(1 '.',:Ja SLi efter uilitärre-

Il,ellan reb,:.:ller och blev vanligare

Prim och somlaren 1963 förvärrades situationen i och Iled att

1. t{;?ndcrson, s. Zi ,s 5, 6,

JJ.a..v icls on , s.

2. , s, 6,

3· , s. 6,

er.

s

sitt hu\~_dkontor inOD
65/66, s. 21611

5 j,zcul.ia .iJibera.tion
6.1enderson, • 210, nr 4, s. 5 "'t:vie,';, s, 18.
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6.

.Anya-Nya d,c började sina nn{"-r'''' '·ioner 9 och efter JeJ'illa tid tycks Fian kunna

tala ett fullt krigstillstimd. ade sina operationer i

clluatoria

till :all.

nattiopien och had", i början av 1964 natt fran

verksaIiLf1et utlöste ökad aktivitut frun rc;g,;ringens si-

da. L)efri .Ls UPPL','aV ha dodat 431 uncLer tiden

fr,'"n oktober 1963 till 2 januari 1964. 1) Under SaIllr'la tid uppgavs d0t frbn

[;issionLirsh,ill att llinst 5,000 bostilder och förstörts.
2

) Yei

uppgavs i oktober vara hc;lt avskuret från den övriga provinsen 9 och fr~m

SMiU-håll neddelades att hela de södrs, provins"rna revolterack. Befolk

ningen flydde i stora skaror och lämnade h81a byar öde. 3 ) Den 12 januari

1964 gjorde rebellerna ,;tt uisslyckat försök att besätta' au. Det var den

största attacken son dittills företagits. Den result~rade i ett stort an-

tal döda och s~Lrade9 och i tre dödsdOIQcr, varav en Ide en katolskt

uppfostrad son till on .uinka-hÖvding, Dornardino. harportc:r on ollfattanclo

skadegörelse och illdc!,d LlOt civilbefolkningen fnm armens sid.c' ströullade

in eft"r dose'a h,;,ndelser, och clntalet flyktIngar till e;rannhi-nderna ökade

ständigt. 4J I novecber 1964, efter ni fall, tillsattes en

koul1ission för att utreda fall av tortyr i de södra provins8rna under 1964. 5)

Den 6 decenber 1964 (Black ) utbröt Vi ldsaLll'tCt orolighc.ter i KhartuIn,

fransprunf~lla ur dc:m stoTa massa ElV sl~r som sanlats vid flygplat-

sen för att ta eLiot inrike:sninistern :;ler,ent boro vid llenn\:oslterkonst

fran en resa i de södTa provinsorna hur ("rna. uppstod är oklart.

:Resultatet var eTlGllertid förödande. il fullkoLlllf~' klappjakt s;ydsuda-

neser utbröt. "lur r:L.nga SOl dödades iiI' ovisst, nem det rörde sig uppenbar-

llgon OLl ett tort anta,l. lladio ~:hartw" upPGav döda och ner in 400 så-

rade, andra, hävdar att antaLet döctade negr .. r kundL nLl:nas i 100-tal. Den

rnateriella teTställts tervände

UbUUO,lJltjber i s tora skaror tilJ sina henprovinser och kunde för sina stam-

fränder berätta OL dc? bl händelsurna i KhartULl. 6J

Stricll~rna fortsatte under v;'trl:m 196') trots vi"idjanden Ol' sti1lest,cnd

i saJJbancl Ltc?c1 den runda- bordskonL;n:ms SOLl hölls i nars.

dock restriktion i sina I början av

iakttog

uPT,gavs i su-

dansk press kontrollvra ,mclast de tre provinshuvudstä-

derna och onr!.lden cl8ssuton, Pledan delar av provinserna holt

bukirskad8s av rebellerna. Do uppg'avs iwon ha 8tablerat dOFlstolar

211 212, Le mois en s.
s 2Ot327 , r:(::vimv, s.

S 9,

för

s. 187

etablerad8 ALF en

de befrEcue

och s

1-
2 rnois
3 Obs,)rver 1
4. Honclorson, s
5.
6.
7





Unier juli 1965 t " 'l .s rlCU~rna KU Lllnera. Samn3J1S i Juba och

rill]; i till

52 och i till 70~ andra källor uppger endast 25 döda i 'au.

l on officiell kw Lc3cLicjlas att 250 r::b(';ller döclats i fml, och re-

belLjrna uppg,)r sa,liS siffr'c fbr anta,leJt döda i Juba. ,iiinduls;rna karak-

fIesta ktillor son assaker frän sida.
1

)

Dem 19 juli utlovade inrikesninic3tern aJ [i,heli alll(;sti illlder för

Ded repressalier. dast ett feits,l l:;x:nad? in sina vapen. Kvällen innan

den 6 augusti började regerincstrupper en L,ot

mnonsc.:rades a.cYlfall i ,ot rebellt,rna i radion 

2) Fre,n

2Cillcsty-perioclens

offioiellt helll i KhartUll L,8ddelas att 500 r,::b811er dödats illld,;r

hicnad. 3 ) Kriget fortts'ick förödande verkningar uncler 1966; att dÖn2.

av officL?lla er intr,:idcLe dock en efter februari wmads

2/3 av Sudans lleL'

antal Uppg8S un,jer 1966 till ungc:fiir

cJlL::r 18.000 nEm. 4)1'r8Liärcinistern ilhned

: shgoub sade:, i slutet a.v att tre niljonur sudans'<2, pWld

för att utrust aT! i söcler. 5 ) i J<h:crtun

rebdller ttll 8.000 tr::,lHde och utrustacle l;:n 6)

anviints

teT 8.ntaLt

Situattomm t södrc: :3udan beskrtve; s ~(1re11 son iJen

natertella fdrstbrcls tor, och aciLltntstri'ttoncns t vissa 01,-

rtc1en t o tala hen' förorsakat ocrl bLa, har

sörmsjukrm ]'iii l

norllalt .. Sänst är

förhr~llLmdGt i

reste runt i söclre :..;rne lnmcle på :nr kal illuntkatianernas

samrnanbrott och a,nllra

tV_l andra större st ~,(ler,

i aria endast

och i jahr al Ghazal endast

bGsöka Juba och

•7) An talet SOfa

1966 av ~~~s flykt

40.000 i , 20.000 i

, 5.000 i .:tiopien och 3.000

tades t bör jim avflytt ur land(~t

Llision hll 80.000-100.')00, fördels,de

Centralafrikc:mska , 30.000 i
8)

i

65/66, s 21612

65/66 so 21

, S 9 2

IRE 1965 s 33
2. 65/66 Se 21611
3 s.
If ? S 4
5 ARE 1966, S $ 5
6. 65/6( Se 21611
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För att analysera den aktuella konflikten i Suda~ 8ste man lånet till-

sitUc~tin re-

dan vid tiden för Sud,ms

att "UPPC;ELcKas" s,;nCtre än övrigalelar av :3u-

dan. LystGriet Milens källor hade vis~=J tid utvöat en storloc-

k,lse, och flera ioner 11':1,c1e prövat att bana sig träskmas-

kerna, Den inte förrän 1839

utröna Nilens lopp och bana

en ,;xp8di tion, utsänd avuhaLlued Ii,

genoLl SV2LIJOllrädena.1) Exp-:ditionens ued-

le, Dar kOrl här i b(;röI'ing LkJd stanuaI' SOD varit i kontakt Ded oDvärl-

den. Politiskt sett var de ofta l:l.ycket utvecklade, Ue frgnent av poli-

tisk organisation son fanns inom vissa stalluar kunde icke bjuda enad

fI'ont not ytteI'viirlden SOl] efter upptäckten tr,cngde in i du outforskade Olll

rådena, friiJ.lst i forn av duropeiska och 'CtI'abisk9, hanclels;,il,n. 2) Gans]m snart,

I'edan 1850-talGt, hade rColationerna Llllan och hanc1elsLl'n-

nen fÖI's,Cj,nrats, Dc: seno.Te:: visade kulturer

av dylika kontakter holt

saknade genuD sin tut21a brist

tt havda s

erfar,nhet

.3) Under

denna först8, tid slavhcmd81n en r,,,ln,tivt Ii tdl roll ,olfenben var

fortfaI'anJe den i säI'klass vikt hclWlelsv[cran. l och att vänskapH-

ga relationer

sikterna för en fI','(~ll

las w1cleI' den första ticlcm var ut

e
4) ibnd('!lsLliI,1li1en

snart till

fnt)cl arabisk

anvjnclEmc.k'lv v"~ld. 13';fitsta 11endelsf:jtation,jr (z',ribas)

tades för att kontrollura oct1 sköta handeln.

etod8rna vaT försök att verka föI' ~tt bittI'e sta-

bil t systeL sikt ordes. Don sar tjtnade SOD betalning för

8lfGnbenGt skaff.'lde Lan s ,Lc""eU-Lo'-)F'.cie F'.ider "'ot infödingarnas bo-

skap. :3lavhandeln utvecklades all tn,:;ra fJon ett till ulf'cnbGns-

hand8ln. 5 ) ntitlet arabiska han,Jelsu:m ökadE) sna,bbt och bIeN snctrt hel t do--

Dinerande. ::llavhan,lL~rna fick stw1dtals stoI' natt ·,tt de orde anspråk

diI'ekt suveriinitet över sina ive oL,räden 1 vilk t 1870-1880-

talen ledde till

t ~ 6) Dsen an~er. en

och bi tt:c'} strider Li(,lL'n och rc:

kheclivem l w1cL.,ed, c.3aid (18 1863)

I'epre-

ordc~ vissa

valhänta försök att kontrolleI'8. 9 och försöl:t bl. . förb

slavh',nc1cln. L-lans efterträdE:.re, Khec1ivco suai1, fö ele urp sin företr;cdares

, s 1
2. ibid s. 10
3. ibicl s. 32
4. ibid s, 44
5· ibid s.
6 ibiel. s. 9 121





o
./ '

Vita Nilen, och skatt

tled striderna

stationerades bl.a.

'l ni oden.8,11 hcmJLl

politik. ":n

larna hade! den stillf6retr~dare i de södra provin-

sl;rn8, att Ltt ,meter

fördes fnu jlt i st6rre utstrtick-

ninE' ii,r klart. '3töll)t fri'n , vars ~;konouiska viu 8nrw

tid var , avtog cbSSUtOL; ~dltl:ur:J.2) I och Lsd ['"'.tdins

föll dt)fl till adllinistr' tiv Sal trots all t

utvecKlEds i el", södrC', provins'crml nel t saJ ;l[m. j'ahdins horrcwäldE.::, SOD i

norra Sudan fral Lst:lr soum ärorik ti.l av nationE,listisk 9 repre-

senterar för b8folknint:c;D i Je södra provinsl;rwlen ticl 3.V krig cch UFl-

hos

deCluer' et\~s gsnoIl krig,

konta.kt ,:'r

väs

av

h i,ro,nclt;D 9 uncler vilksn

sjukdonar etc. 3)

Unch;r d8nna först t

sudocnest:rna 8n djupt rotad nisstro mot araber, liksoL .tt

förakt för 9 vilkc;: i t

till enhet inOD Hudans

i

)Yl inuI lendcts s un.J:.T slav-

handelns tid förstiirlctlJs EW britL:cnas ik under l<;:unci.ollini,t.

tt dl;; tre söclra

prubl

d,; olike

f.Tuvins:jrn[,

ville verka i de sa

l . on8r Lellan

oLr.den. 4 )f;in lokal Lli-

Iitär s slsta soLlat(;rn:, fr,n

1917. orsatce sde norra provins;3rrn li.'lnqde st

"":",[,;,,,:,[,.5) 112nuelm)in [nln norr fick
. 6'

provinserno. f)'(mo: siirskild llc(:::l1s. ) 1929 c;: de brittiska

lwterna att eon viss s.LJvhmb l furtfs.r~mdC' florerade l

utlöst ett b~slut tt yttarl vaksallheton. SÖClra

na för

avsikten var "to build up series

of self-contain;d J:'iwiel or tri bal uni ts Hi th s CrllCture anel

basc;d upon us ClIst JltS, trlba.L usage l·klief~3".7)

zatlun

och hEmclelsL1i.n f Lm norr utvisDLles, och s~;rskilt til.lsLmd fordr9.cles för

att res , Groldska och hancklsJ

5

, s, 27
Dlllcan, s. 61

is

~1\~}11d2rS(Jn 9 s'"

lJlmCan 9 S, 61
riend8TsorL 9 s"7

l. ibid. s. 81-82
2 ibicL s. ,150

3·
4,
5·
6.





10.

a t t bo triV'c hcccnu CJl i up;:nuntrad,s SOLl

lingua franca.,ikas:''. stöddes utövcmclot av traditionella seder 9 tn1di tio-

nGHt eliv 9 inhGElski'c hel t i hiindcrna

missionCjTI;rna 9 SOj fr. o. • 1926
1)

'tfeTksamhet ,

freln ;c1taten för dcmwJ,

Syftet Lied denna s istiska s.k. suuthern POllCY uppges ha varit

t dec söclra, lighet att utvecklas i

l ugn och ro, för a,t t så eventuellt kWlna intucrur~s det övri-

e;a ::;ull2n. nbert pacific""-1--1-11,.",.ll

par dec,;nniJr, varför störr:j uppb:/Cjnadsarbete klmclo kOj",a i

förrm 1920-ta ,',Jt. 2) LÖj '2n att låta sö'lrcJ Sudcm centn?ras Ilot

,Jstafrika, för att

ett skill

ev,::;ntueLL t införlivas led lm östafrikansk

.3) Yt t C;.L .I.,-1-(',';\.L1945 isunSiA sentstst fi ,~;-y>,-,-y>"

dlskuteras, nänli,jen att nEm genar; tt det övriga :,)udan ute ville

att kOL: a i kOltakt Led lslan och kanske bli

objekt för lm ny ahclis o;,störtc'llde verks'luhut. De prinitlva folken ansågs

speciel't Hitt kunna en{y"[);era s i '.m fanatisk rör ,ls .4) Av SC:ULC1 skil,

att förhindr2, [J,tt en situation uppstod SOLl en av un ny

nationell, rel rörelse, likson den brittiska

hcc:,de norr,", :3udan acc son islar:l tiskt och dem kristn''c lIll.ssion'm

där förbjudits,S)

I och ned att Sudans franticl aktuEllit3eradc:,s ställdes elon

8GDa.ra.tistiska southern policy undx'l 9 oen 19 förklarade eivil-

sekret.ere.ren i ett bruv n,tt bord" arbeta nXlller <3. t t ~)ndcm

fl "S-

oufornas i ,,:nI

~J- L
U.c: Gion fr;Jn

sk<,lll förbli ett, oet1 o,tt SiJlJtnern policy (Firför skull
6'

het d:irued, )'.lic1en för södr", ~)ndans

te Et ett slut, och SÖClrcL ::luclan intor::rt;ras det Lmc1ot, srvles det.

Syftet var nu a,tt forL'C1 ett

hos alla sUllanska

syns,: tt och un kLnsla av
7)

L,nsamt

Vid den tiden var emellertid obot skaclci redan skedo - södra Sudan

neG do norre di' 'är r8presontantur för je SÖCITC,

provinsurna i L"'!ZlBlativ /sseLbly 1948 var et just SOj reprlJSen-

te,nter för '_o' .:.J
S Ultra son i en allnationell

suc1,C),nsk Den suJanska nationc:tlisDcm vax.' cm nordl förGteelse,

och ett e:nt SOl:! 53 V'1l"

so"- ett försök a.tt c}tt aL ,an för

'1tt tillvaT" so intressen norr, vilket ::i,ven iuts karak-

in t h c':)

s. 14

1 l"abunui 9 s. 10-11, erson, s.
2. Hund c':)rson, s, 160,
3 ;-:Jaic1, s.

5.
6
7





tär av seenl älvs cm för söclr.C', SUdan

i stort sett endast ett
2 \

trodd: ar?~erna. )

t cLe; niss-

South<;;rn SOl: ti

son d,8n

i fl ertalc;t 2V bri ttlskl 'r'cli ticJn8ll::. insti tummel.',

stm:iGnhoter etc. anvi neks son be.s för vis grenar "V adninistretionen

och tradition~lla l

s V::: l i norr SOLl i söder~ dock bdyclligt större

i norr. oyftc:t [,kd C[;?illlcl politik V8T att anpassa ch; Gxistccrande

insti tutionorna till det nya systelot. hesul t'ltet blev dock j cere,. nege,tlvt

än positivt. Det traditionella

sattas för direkta

teten kve,rstocl i stället föra.tt och '..n"sicttas av dl brc:dc.re

nationell loj:i,li tet. 4) l norr,c gudan var det t:", ninclre b(:::tydolsefull t 1

onun cUir r<.::clan en natiunGll ral.l.

t till

en uplösnlng av st::L :8lli'lc:tern\ Doll 'J.v:n Iher' 11,;ttiow=,11 inrikt-

Politiskt

sudan iiT j cmses cliirtill rcLttivt lätt iZUlma

fL,stcL stcL;llar i

s [lot större enheter. 5 )

Don UlldersökningskoLulission som tillsattes efter 1955, den förskt

öppna sanUEulstötningen i söde;r, fastsl att

politisk art. Vid stucliet ?V konfllktdl fr3.ntri 1 dd även

det politiskQ ufter Jub2-konferenscm son ett synnerligen

l t
,

C? OLlun - ],. uönstr"t. i ras;>

av ~andets

den inför

,;n Te,r l t en [tnnan,

Den sudanska natiunalisL!c!lls tillvc\xt ocil a,rt~.t\.u.~.,.,JC.Lll<". tillkO[ls t en

av \.'?t t behc)v aven u.llsuclansk diiI'

av ~-)uclans fre,tid.

1948 lative ASvGkU.L." (Jr 9 valela.

av Jrovinc )ouncils och visse"

eller ex officie 6) I

dels utsedela :,lV

13 l historia hade en lsude.ll.sk för-

1. Fmvzi) s. 59 Jhsic FClcts 9 s.
2. Fawz 1 s. 6,
3 Basic Fa.cts 9

4 BQsic li'ects)
5 ) s 75
6 Dunc:,ul) s.

)

l
lias) s. 25

in s~ 2

en kun-

Buchuann)
s





12.

'12-13 jLmi

SOD FlV tillsc:.tts för att utr8da~ suciEmeS8rn:::,s n::~rL:aTU o'n-

närmc1o'

ut r;lrdat rckoFlLiendEctioner on

Jub' -konfcrnsn ven' D.t t inl1iinta

,Jsikter des Sel.-

sorna var j repr~s lnter i

ärm1den son skul18 disku-

toras vid konfor~ns8n. De rär'du huruvide! de ~)öclra pro-

lc1tiva rörsDulingen,

ev. garantier för e sodr.' erna, för att ena 3uclan i

.c1visory Council för

rent politiska, eventuellt

":1 . 2) J)so c r,'l llrOVlns erna. I e

av ett

representcw-

terne. fr2,: vid .'tt si:riftl svar på c1ett c" UULtorcwdw:!. m--

ligt detta ville; Lem i den lativa försarllintien EkJYl si:inda

reorescmtantc)r för IJtt lys"m8~ och lra; r, s, tri dition, och 'ultur

iqllnilnhet skull ej l up utan utvoclcle,s

och civil.i.sat~u speci811D. er önskac1c;s.

B~tt jouncil skull :jrna.

LSSOL:bly skull.

ful c:r frE'n s ödr';

Conncil fö::c;, beslut till des",; att

kunde i3änclas; handeln

skulle bl serna själva; ik skulle

i nor::c och i söder, und;,rvi

önskacles ve.r,

fr.o, det i?lc)1;cmtörI1 stauiet; kOI'lL!lmikcltionerne, s:ul1

norra och södra ck;larna av 1c,ndet. 3) Ji;X']

förböttras ll.n de

att nordbe::c skulle

ske i , ;l t t ~3kullc \;n nor su-

fick

skull varC1" e:.:tt enatatt

för slav, OCrl ':,tt en norJsudcmes
4)

huruvida EleH}

överge hust::cu och barn i

P ordförandens

danus att kallc1 en

land gavs sV'lr förri'.n efter vl1.LllfS;L..L • 'TvD.

f.sts

ett 18nd. 6)

fö::cst kun-som

varo.att

att detta var (::n

'1.vkunf,_'rensGn dun andra

innan]n3,t s

Cj södra. provinsernc'"

se:.:nare. 5) Vid

te::c för

orclfö::canden tt

cle

Ins täl.LJ.J. .Lll(",CH

bästa vore att direkt bli representerade i försffiJl n 1) Detta L.r be-

s under natten, och uttalacle s sln ikt att d)t

de hult

, S IJI

ttenteckna,s sor;1

1 DW1cD.n
2 Said, s ·
3 Said 9 s ·
4. ibU. s ,

5. ibid. s ·6. ibid. s ·
7 ibicl s , 61





från det skrivnn. bet inLc"nd.o t son överläLmat s innan.

Jube.-kunferensen hUT SeclerL(":Ta blivit för delade tolkningar.

h,'~vdar 'c'.tt de repres,mt'mtorna gav sitt uttryckliga

tIll ett ematudan. /ndra FI'unar att hela konferensen var cm

bluff, och att oriteten av de

de ett en?t SUdEm.
1

) leV vad s av protokoll~t

förekon , Den som redan p~peksts raddo

en viss eYJksauIlct bland de syd::mdansl<:a rcmrc-

stm tanturn':L landets flamtida utseende. Oron för att den bristan-

dc? politiska GrfclrEJnlLt":'ll hos den syc1sudanska befolknin,:;en skulle vara

till alltför stort förfcmg i en fÖrS31'11int',' ned Llyckut n",ra erfarna och driv-

na politiker var dock tydlig. Likaså föreligger tvekan 0[, at t de

önskade vissa L;r. I de slutliga föruskrift'Jrn,cl fanns ellellertid

dylika , ua det att €;eneralguvernörcms v\?to-rätt var

tillräckligt skydd för de

't' , '"l "'1 2)POSl lon l soera bULan.

intressema. Detta vc~ckte stark op-

SEWltic1i{,t L'8cl Juba-konf,rensl,m grw ilen brittiske. suclanska

ut en publikation, "Sudan: record of progress", vilklJn befolk-

i södra )udan skulle ges sw ligh;,tor sou elen i norra Sudan

över sin fraLticl. 1ik'"ts~i.

av att unch,rställa ,=:n int,..::rnr,tion",ll ko; :ui tt,§ hla

.. 'kt ' 't t k ·t" ~ d 3)vae (:) l Sln ur s lj.r. OppOSI lon l norra ,Ju an.

ligheten

• Detta dokuncmt

Det är att 1l8.n vid denna t int förut , 2"tt :311c12...n

skull,-" km :LlO. att stå helt utcm garcmtier fr:tt1

skulle ne, sj lIvs tänd s~: kort tid ~lilreftGr9 oeh att söclra Sudan då
c . 4)hall.

D,..::n sudo.nsket nationalisllGnS fr8.l 1vii.xt hello bi till att aktuali-

.:udans fr"y tida i till do två kon-

att

Sudan - dot hävdaeles att de
5)

f:3aLJ.~2.l1" OC11shtt hörde

orda :::ms

ländc]rna ett ne.turl

dorniniemakturna. en

CO liC; el.i. "" '"'' LJ.l1C'.U, de l vi s

18 til d r::r2. S

::30r~l 011

krav. 6 )

jlnst för salla::cbetjt umkr skul··

fördes lmder 40-tall"t Iiien

utan r~sultat9 vilket ledde till att 1947 fraula.cl", saken för

1"]\[:s s,ci.ke;rlkts::C:\ll. Detta kund.e j n' ett b,;slut i son bordlades,

Elen iem för ens krav ett brl ttisk:::,. skull drE~s

frän i:ludar var alluim liksonbort

skull ha rätt at t bestiic.' över

att sUlian,,;s ·rna s

sitt lcmcls f::cauticl. 7)

1 '9 lic'neL ()TS i,)11 ') S {l

2. ibicL s 170
3 ibid. 8

il
e'
)

ibicl. s.
Fabunui

170
s, 23 2

6 ibid. s. 237
7, ibid. s 260





IIcm ;~t()r1)rit:mnion och un kOD

3udFlns t slative ; ss

ut.cn iskt dk'inxlLmd,.. i

- ett SO]:~ dnskudt0 s un 9 och

i förde vilken var av dc,l-

vis ~3Ui.l mskt ursprun!: och i:iuci'm, till I'edden, inb

reprlcCs ntantcr för :dln. id' i SucLm 1i1G30;; ropruse!nt:~.nti:-,r för höv-

fr: n s öd re'. ,:Judon till l\e,iro, d:1T <.L"11 1° jemuc.ri 1953 c:-,tt '.'.vtal

unclerh,ckna,desnv dc egyptiska

ierna,. /~vtaL,t Ide; Liv n södra Sud'n och ut ett

nedbryta.nde av l cliir, tillska-

p':mdot even Genl:ral GClVornur' s Courlission ~v tv:\

icr, ~n engelsoan och en indier eller sten, sudaniscrinc

2.V c).rJl'linistr:-,tionun och av utlimdsK"L i Sudan.

fr:h1 (iut frar:,-

al not för elen 12 L;bruarl 53 Ldle till en

~)U<.L~U1S

i tri f'lsor: val i 1kla L;.IKL t, biLl",rlCtet av cm sudensk r

31ut in01 i, tre hr huruvida det

elLer förbli olkro i ;nJe.
2

)

fria Sudan ville! sluta s till

::.nKlanske. fo.Lkuts sy l vb;s tiiJiP:=mderi tt, hade f,:.1.1i t till in-

för en enad front 'lV Juda,n ocn för inf()rand~t av SC·.l'-

i r för c.' södrE. utcm r, sul tat, l'ift8r un-

b,'?,ssadörun i

för att evsaknanekt?v

l::t SOL!

att leda till ionor. Datt

cloLJ. 3 ) I söclreL Suclrm kmdc nem s

visades snert varan

saväl av

spå-

s

av UlVo1. SC;1.nrl(~n ,

SjclV fl.
4)

V[:lrs st av viL,a du nu Ei.Emats hol t

lLcll::.nl ;)tc,rbri tarmien och en var dock into slut

datts.• huruvida Sudan f,wta.let

hade rhtt att aSSOC1Lra

varandra fbI' försök tt

Storbrittanien. b",sl>"llde

utv,c:ck i Sud'cn. 5,~tt

oti i sö,~Lra lJllderteck-

sin sons oej t ick,-J

för sin

brittiskE:

1-
2. '7 j

3.
4
5. FabunLi, B. 300

för att





-1 :-
I).

danska advokater SOD kOL till hans

ha handlat okonstitutionellt. Janbo ftingslaoes senare liksoD de nordsu-
1 )

var för .3ucLc1l1S eVLmtuulla.

SOl skulL; w'.lj

till

höst.m

Det

53

tycks

he: utlöst frim b;·ue och on,

fortfarFlnde had:; funktions.r<cJr Kvar i landet SOD kW1Li utöva

Storbri t2.nnicm
2)

fr:.,st radion i . 'iroutnytttive

Valen övervalmdes enliGt 1953 ctrs avtc.l av ,m in ternstic)l1jll kOIU',ission

vars rapport,;r oj dir,jkt Llst ,!'lcm underförstår föreJkOl,st",n av in

bLmdning från de båda kondouiniostaterne.• 3 ) Eilllic;,t 1955 :'TS umlursök-

ningskourlissions rapport var i södra provins CJ rnc, , ve~rs

bc:ctydcls för

aHtför

!.v valet var stor,

v2.Llöftcm. Valet blev en sog'CH' för

grov och

• De södra provin-

s,;rnas 22 nrmdat förd"ln.dus 8

6 NlIP och 4 var o1)croonde. 4)

följer: 12 tillföll 30uthern Party,

förste. urfar<;nhet rnn. ']'v det puli tisk:J. tor:lo

V3Tit för do södrcl provins! ,rnElS viclkul!uandc, vars intr(;s-

seJn skjuti t8 :et sLl 'n av ,.leJn s örr", fr ,gan ou :::ucl ,ns f:::,autid, cch s

blivit on bricka i lIan ilura avanc )rade ier. Den fortsatta

utvucklinr;cn V!.:T

Efter llträclet ti isattes

::n er och tru sudaneser, för att utreJcla

av adninistratilnen. 5 ) /'ens offe11.tl

icSslst2,nt District COLllissi:)l1L:rJch

ordes, visade det s att UOUUcl-1J.IC:Oer tiL.de1ats f yre,
6

) 'l' tSOD omiurer ,Vl kG

SOL

vE:r vä-

scmt Vred

ledClu.)tc:rna. Do hado bl. a. tre

lission,.T, [',tta ssistantuistrict CouL.issioncr och tolv F,armrur.

De t te. utlös stort llJ.ssnöje i ch; södr? lll.slJrJ12..• Vid d1k:onfcrcns

i Jubrc i oktobe::: 1954 ..mac!us U.bural fc?uIJral st"tus

för du södre. :rna. l sina försök att istiska,

tencLms, för vilk3. konferensen var ett uttryck, s11.8o-

rarc up no. Ltotsatt effekt än u(~n efterstr v[lde .isstrm och nissnöjet

för att 1951)

strict Crnm~issioneJr.

1t, s

;:~ist::,ntId

.,r80n 9 s. 172,

172

s. 300-301
3

ibid1
2

3a 11 'clblUl1·· ' i 9 Sä

4 unclc:rson j s.
5 li'abunmi, s.
6
7





19 s odr:::

nettot? '1
l Cten De

avLJiberal 9 S

södra provinserna ob~roende av i tillhörighet till

ännu ett Fiöt i Jub:: i ,jmli 55· fors a.llc', sitt hindra

detta Flöt • 'ssi:3t:mt Dlstrict COLI :ission.;r i ,..,Ilbio s axLlu::mkE1l le. 13

till sitt kontor och 'Jvsände (?tt t till

vilket uttl-yckte dc försaLlclclos stöd för not den !lnnonsera.de

Jubo'-konferensen. Dottr' faktml j att '.m cLdl'linistratlv t,j:mst(,'Juan direkt

ingrc.:p i politiken? utnyttjades aVen entsledeTlot av Zande-staLLen

s ():Cl de inblanclLldos For detta Llrresterades han och dör ,des

den 20 juni till 20 irs

ci tcT:::,xlc undersöknln skor:il:lission SUl, cm juri,iisk skrmcl2,1. 700

Elt t clor,en skulL" h;'j,vas, Folknassan av

polisen hj cJ.,V tt antal butik2r tillhbr:'.ndc nordsudl nes r

n8r 'lV c[(;n de lassen. Den

26 juni utbröt

fr:'m l .bio.

av .' 1 "l,lS}~D, s (Fl S j S3J ,t för krav

lönl'r. j}3Loilstr'lticJI1ul1 urartclclc till [l,lllilnt

J;'örstiirkningar ,cw fer; till-

polisen och

dödades j tVQ sarades och tv nr i

d,en allniinnG. kalabaliken. D.m 7 i avsloJ 8n SDl J inon

toria • Detta r,;sultl.,rnde i att tVi. civilp,.rsoil0r SOLl Tarit in-

nilitär personal. Do-

uonstr'ltionor för fri)lVanc1ct n.v ,Le: arr",stcn:cdc:: föl,j(le; Fl8.SSEll1

nu att de kun-

cle kontrolL:rJ. situationen, och stOJ fr23,n Kh8TtuIl q De centraL:, myn-

c;rr1.a VD.r att siinc1a försti,i,rknin{;a:r

2Gn sanJo dock 200 ut:,)n utms l då donna skulL sänc1as nur S ()nC"lT8 •

i ett beslut att

der de

,Jouthcrn

fick e.nsc;s för

till dnrtul:l; f:',sti.n det un

sann;likt att urdern

skulL; hörs,]; llas. lien 18 ti c't av uutllern

i rorit up I'18n j kvinnur j

och I)arn från du norra 78 personer" De

sold:,t0rnn stöd hus hos brittiska

i l:Juc1an och i och hus nen fick

från ile",) '.J 11 , oc 11 slutl

urne~ frem





urna h2~ litat

iur för on rättvis rätte-

stöd frh.n britturna ; dctt'?c ex(;up-

lifieras bl. '1. av rar SOL, tillst·.1Llos bön

hj : It". 9 wo ,9,TC; 11':..,)\'f to end our troub-

le. Urateful order orth~rn in evacuotu Juba to nurth or to

S nd British• Oth'..:l'\visc:
11 2 )tht;rn

in i 'i'lJri t Y'ir stcl,dcn t

f':lr-offlistrict bcfore

trco1's ir:

p(;r den 31

civila. h.':u:l,) flytt in i dc Oj' l

ii'orit

för att

I'{D,llbLJ och Z'lre, dö(lJ,u~s 1'8rson,;r.

elh!r i stortillpanikslagna till

orolighutcT i he;lel

uts trL-cd::nin{'; till !cm i BClhr elI Ghazal där hade b~varats. Pacifi-

efter dessa händelser utfördes till stor Jel hjälp :,:w solcl,:-c-

ter ur )inka-stc:ulon, so', förblivit loj".l

uppskattnincar f Lån

,:wrättD,dGs 300

till nCjrra ,)udan. 5) 1961 fris GS ca

uch C'l 2.000

soo
Ll.des och si,i,ndi)S

södr Sudan. 6)

8n kOi ,!'issiun tillsa ttes för a i;t utred, konfliktun och dess

:3ttuS i det s 3uclcm

kV!lrstod duck olöst. En rof, ren lUL under }'J\j ~ s av-

viSD,C1GS SOI····~ v,;~r·:Jnd\:: det britti is

l LotionCer9,clc;s fedc)ral St8~tus, 1i'Jn llL' nordsudemska

uontslGd?,liöturn'.1 strckt int iin 'l t t lovs,:: t t fors skull,~

Y',durbörl ~ir den konstituurande 82Eu:u.?.n-

tr~iclde eft r 1,bttn :U.t

leday·,ötcrn::: ich laJc sin;1 röster för ett Sudan.

I s 56 haclu cm ltt6 tillsatts for att utarbGt9 ett förs

till konstitution.

fick anses SOLl

i det sj . dudan till en

lers tict enaeles DL att un f'oc[er,0,l statsbi-Lu,Lu_U;

sm: ufter Ler än ett
7)

Vc•. lGt till Constjtuunt JiSS skullu hil.1b,s i fubruari och El"TS 1958.

Inför cL::tta

och

flortalut 'J.V

anc1u

40

vinsarnn

- ko:: Ettt tillhöra fraktiGn. 3a,

3 i

pro-

civila

i

ochsulCLet

om brittiskför
fL

officiell brittisk
1.

Fn.bUJ1[] l {jer
3d li'::1:mYll,i

2. ibicL

4
5
6
7. ibi'l. u.





De var alltså

Lib,'ral fenns förut L;CLcr::t tion krav er-

kännrmclc

kan son offunt tillsruJLcJ,lls

erna liks universitt och ett nytt
2)

titutim1 1 vi.lkun

tuent s till en kris inoG

sakad av utforLilllnc;~n av Ldentu::2.J.<ton och 1 ,.[.;;1vis 1 ou frc,-

gan ck söd.rcc lJrovins,;rn"s status. 3 D", leclamö-

ckt sä tt P vil

IbnlhiI:1

:bboUll uaktcn (';enoL, en nili tär s t '1. t

klDTt utforracl tik fran de södra

surnE, undeT tya ~6rsta aren eft",r s

den enskilcL

urskilja, OCll i dem Lli'n

störst'1

dut en sådan var dess till
c' )

funktionilr"m.) I juli 1956 hulE;

dock b slut t föJjcmdo riktlinjer för

sin politik: KraVet f()dcr~l s~a~us skull c'.v Cunstituent j,sSGub-

ly; 8n sp,.:ciell 8ldion för si,ure utvCKlad uuraclnn sl<:ull~ inrätt,:cs för

tt pustor skull inrättas, t.ex.

poster SUG e.ssistt'm t govLrnor i de sö~lra provinsl;rne,. - ,jl"SSCt po: tur sku1-

lo utc:slutande tillsi,ttas

ser till och ,m; förbättring CtV inforrlcLticmcm 2.t c rJan i do

söclra :rne V1S03t vad S

av

ev fler

llcm nord och

och j .or kVilliflcericcle ;;]:,<,ndon till eks

,;ouncils
6)

Son ett Ltktun Kvrstod dJck efter chmnc, forste, till SOJ, sj:lvs vCCJl1\.l.LV.

stat att fodc:rationskravln ut ti1lb'Jk:1visats 1 vilket var

en stor bOSV1KCls för sÖllr"

Abb,ouds blGV situationen 0n annan. 1)on

eriska konstltutionen av 1953 uv

L-w,er dcs~

milith.r

f~rbud ti och

t'infcn',j.cs. ) Lbbcud03 politik till cm stnTk nn-

tionell dlJ.L:t. DettEt t

och arabis i södra

i en hårt driv,)n is 1.'eLlis

urnc,.8) Situationc)11

1 ibili.s.lEll j

2. s
3 ibid. s. 108

• ibicL s.
5 Hendfilrson, g

6 };'awzi, s.
7. rlendorson, s. 132
~ j,eVie\'11 6 ,

s. 35

, 03.

on, s. l





l o
:; o

i de söclr8~ provinserna förs2;~nracle;s ,::11 tucra, Vid julen 1960 ett an-

tal intellektuella st",l ter till • J3L,nd ss~ var Willi~ll

och Jos Uduho SOl, kJP: att bli 1ecL'lr.\ i SLNU, SOl. biluachs 1962.

oro och

de funktioni:i,rel' i de södrec nrovinsurna son v'cer av

förflyttades snabbt norl'ut Ltl

ursprung
1 \

• ) Den kan-

var dock att renOL det

diktatoriska styrelsusättut fl t t s akYUl ~; nö,jlighet att denokra-

ordetisk fre \ ,föra krl tik och önskeni\l och att partiförbuclet OT1Öj

varje kanalis lighet.
2

)

Polis- och säkerhetstj;instun kJll att hel t cloElinerccs av norclsudan",ser.

sofficcrarml, i ,lo södra provinserna var 1964 emlast 16 syd-

sudaneser. v polisstyrkorm':, sem före uppror t 195') i sin helhet ordes

av sydswl::m, srr, V8T end8st n,;lLm 41-53 o nu, 1964, sydsuCl.aneser. j-'erso-

nalen i s\.;rna bestod i Bahr al Ghaza1 och oria till 22

tive 30 och i 'Upper ile; av hela. 70 i, av n()nisucU:meser.

nalen bcstcJc1 till dm hel t doninc,rande ciel,;n av nonlsuc1E:meSl'r. 3)

1961 infördes ett syst f T 10k':11t självstyre son syftado till att

aktiviteten

" sund,,", dOLukratiska il1stitcltiol'l\;r fö.' [',tt se.r'lorllns,
LJ.) ,

lok:l niv'i".' Detto, skulle sk2 g'cnoFl

eL ·~,;n officioll8.

Council i

J'rovince:ouncils l botLm och ett 'C:;ontI.'C11

Hesult· t,jtcw denne, ny" forn av 101c,1 t självstyro bLJV

doci<.- snarast att förlorade förtroendet fur rugeringsre-

l::rna i )istrict COll;issioner hade vari t en nyckel-

fiC,UT till vilken Lan kunde v:mdr.:c si s,lla ~~renden.6) DE,t nya syste-

uet införde nu en

havsru och institutioner, vilk,t

utOI; brast och

förvirring hos

r:mh",tlig lin:! o kunde;

.l."\..H.l.HC, 'OH 0 iJe 8S.-

hrUlas , 7 ) 'rill

att börj ut-

var 25 av 31

]"'iL av 31. 9)

va,lda 0ftor tEiYli-

av 29 och i

:ow1cil

toria

1962 infördes folkvalda

8) l l'rovinc

nons~c1da r~lf~;dl~;,'CiLl'=,_,r'1

gen llberala

Vid störtand.et'2v JbDouds i oktODOI.' Centrrtl~Olmcil

en icke roll. Där frDJ ,fördes on oro SOFl börj för

veTt den

av

skulle leda, vilket tIll l::n

förhöJ. landen?, i ,3öe[0r 10) Jbbouds störtan,lc var rcsultateJt

40U Cl,illlO (>.;lJ cng , S

, i';l1,Lrs,m, s.
s. 4, He;nders~n s.

s.

l{.cn,L(;r:i3'·n, s.
B:l,sic F'acts, s,

Henclerson, s

ic Facts, s
IL.n ,,:Tson, s.
ibLl. s.
Dunccm, s. 12

l~E-?vi

1.
2

3
4
5.
6
7
8

9
10





av den

20.

ökand8 opposi tioncm not Ciermes nen en av bestc'mcls-

clelexn'l i i tionems ni orcles clock"'1v oron för vart

utvecklingen i

Vid bilde.ndet ,'.v int

till 3ir Kh[d7iD cd Khalifa, cm

farcnh,,:t fr 'n s c:iclr " ett SOl;l '.:en ansvarsfull

och klok besattes dessutoD

lc"cla!lötcr frl.n ele sc:iclra provinsen'na, varav en Cylt, V'1r CL.![1(mt boro SOl"

inrik'~:sninlster• av kunde dock

söder, Den ny8. första v r att upphäva och press-

förbudet, frige politiska och vädja till rebellerna i söder att in-
2

stiHla fient t e rna. och öppna förh'meilingc.r. ) återinförcles SOL!

h,: i södra Suclcm. K1Elif'lS tid SOle pre!nii:i:rIilinistor kar2.kti,i.risorls av

försök Cltt n;'1. fran till (,:n tisk lösninr; konfliktcm. vis

källor även vinna ett visst förtrl)tmcle hos SA[:'U 9 SOD

sade si, VClra tillfr. clsst,HIJe efter hbbouds fall,

[len nya i fall drkcmclc: existensen c~v och sökt", förJlc:mcllingar

denne

ionen. Dock r\:,s'-.:rv(~rl,de uan El t Kh::,life. s

l, '"'. 3)SOCL::r.

, dti

söclra provinsurna orda di;t svårt att dh.r,

vö.sntl skillnad den nya

lifa fr21.härlacle i sine försök att SeLl -rn'1 till on rund'c-

bordskonferens. Dot vn.r dock t n Inte

nuc ldGd att

det swirast\::

kunele orna. Varb"n eller

Soutlkrn Front kunllce ant.c:1,s r':pr.;,-, r(;bolL:rnn i (L"ss holhc;t. SJ:lJU

hade inför spEttrats i SULl

scnDTO kUll 8, t utvt:ckln.s till cc'xil- ocll CH"!. inh~JLsk

dun sonare: lecLlos '},V SOLl c1terv'int till hartwc för rö-

rande konft:rt:nson, och

inte; stödd8

helst fcirhe.l1'Jl

och ~,t t
5)

u\cra t linj

son Vi'T VL Jadon r,:proson·

el t:11 s

es de öka sin

för s fm8. till s helst

1. Henclerson, s.
2. ibid. s.

SUI s.'J.t
3
4
5 H·;;llU'-.:.LOUll, s. 217

saLt
5, s. 190





aktivitiJt når en
1 )

21 •

Slutligen nåddes en civr0nmskomnols:?

öppna förhandlingar i Kh;3,rtW:1. Detta väckte först I:L)tsti~,nd inom 30uthern

Front och den extr2I',a riktningen inom SJJlTU, men sc;nare ned

att sända rl~pr;6sentexltcr till konLT",nseno S.ANU: s

Kwanai, sedcr;er'J, inforuationsuinist",r i AL]i'l s

CL~~crc;tion leddes av Akwilbek

2) Konferen-

sen öppnades den 16 L2TS i I-Chartumo ),11'3, Ln' och grupper V:T reprt.~-

st,nteraele, och konferensen bvervaracles rw observatcirer från Eenya,

zani'-l, Ghana, liigeria och L,'br,made PT2,br,"publihm. ,) Konferensc;n

·'11an-

~ill elen 29 mars. överenskor;ui1(.!Ise om de södra provinsl;rnas status

kunde icke nås. De södra provinserna erbjöds en rc;gering av den typ som

.finns på norra Irland, llod bibr"hållcin representation i den centrala re

geringen. Detta tillfredsställde dock icke de sydsudanska representan

terna som ville ha en folkomröstning i.vilhm folket fick Tälja nellan

de~ta fbrslag Gler federation och fullständig självständighet. De krtvde

att alla regeringssoldater skuLle d:rE1S til..Lbaka före folkomröstnlngen. 4)

Vid konferens8llB avslutande hade nEm enats on ett antal atgärder för

förbättrandet 'J,v förh.",llandena i de södra

tas i de tre följande huvudpunkterna:

1. riepa.tricring av flykt

ra provins l~rna,

och av i de söd-

2. Stödaktione~ och raot hungersnöd;

3.11illbakaflytt:l".ing a.v alla skolor SOLl flyttats från de sacLra till

norra provinserna under kriget.

Vidare man följanJe huvudlinjer för den framtida politiken i do f<ödra

. provinSerna:

Utbildning och rekrytering av sydsudaneser för

dUli~ll~.utrationen;

och don

och full frihet för r.;issionen Emligt landet~

hörcclsofrihet;

UpphävandGt av förbudet Bot skolor, iJterförandl; av undervis-

ninc;sinstitutione::r sou flyttats norrut, alluän expansion av utbild-

för ~,J,.vn.v.L; rektorer syuEiUclaJl1eSer och

nödvänclig-tvis tala. inrättandet av ett f)CV~v~~t ~iversitet

·för Je södra

för att finna, sySG sa;

Ti ttandet =,v "tt ekononiskt råd för ,~kono[lisk

1 H8~Jcrso~, s. 21 18
2 ibid. s 218, Azania
3. Hesolutions of the
41mB 5. 2,

l)iberc,tion Front
nferdnce



.,.

'. '

"

l.



lmd cnlVi[I.G.LnlYJl!S för ckonolllsk i 8 söclre

av cktot.

j~n t'jlVLannc:Jw,ui tto tillsattes för att Ul1clersöka

till konstitution SiJLl fTE~;:kuni t 'U1~l()r konfor;nscm • KOl nittons resultat

skull\:' ~ras för kanfeI' nS8n inOL 3 r."OIILi t skull dess-

1 )

att striclornai och

konferensen enats OM och

illst nitet i

bLiv dock

utOl! övervClka

förbuT,;cla ett
De nrc;;ktiska
r e Stll·v,~.1-t \.;n'~:LV

ofön,jinskal

stc,nd den

",+","'1r0 9 och ALF' a.v-

'[Gr r··[Jr.s cI,t 'ra~ 2),~ c: ~ L ~ 0 ~~u.

Uppfattninu:rnc:, on vi,el S b'islut::1ts Vllc konf,;ronsGn isär. sä-

uecliJ,n 1'1an fr,.n r i,

tion;r. 3J
t i~nats r<:kCLl.l __ oncla-

Den ifc:"s kULL ')1tt r';pres;ntGre. on hår-

dare linj • Don 21 l hölls val till;onfoti h;ent 1\8S(;1.bly i do nurr:l

provi11serna.. \l:],l,~_-,t hr~,cle ts '~v diskussim1lcT 9 inte

kund c l)l1D.S huruvida Dan skull inviinta h\t t TE; förhiUlanc.[c)l1 i södrD,

~3udtm SOL skulL: liöjl ti

Senare tillf~llo. V~lot be ur

rne och i s bdr:'
4)

:)CJUttlcrn Front. lLav

norr·,i

rhet 9 följt .w ]\TUP. llliDed biLl',de en

söure provins urna. skul-

l sV9rt s vril Southern

F'ront son att enseXi::'-' föra. des provins.rs talan.

UT SI\.NU och tVi 1- oboroond,,; s i

Sti. sDf1ningoIJ c~fter förhe.nd .L.LilOO,.L Jock n ministor

I den s siun 9 tilL3att av

Constituont "ss 1966 studerade fbrhällanJcna i s~dra

Sudan lCh2,lif:3.s för alltför stor S.LU,"'J'H., i

handha.v:Jmlet ,",v den .I·an hiivc1e',r ?ett

tionerns hEJ.c10 lxbnytt t len ITil)r Låterhålls8J 'j le linjen till e.tt först, !rka

sin ooh att situation'n försäLlrEcts. Do tro

ka uinistrsxna uppges 11". s roll '1tt sti!lla s

rubc:;l.l,Jrni'.s sida.

f t or

för att

tillsUm:Lt i

söclr3 vid t on för Khalifas var detta ,,--~.L.",..·~t bättre

än vid hans tillträde.

Resolutions of
2. Azcnia Llborati
3 ,s 6
4. Henderson, s. 222.
5 ibid. S. 2259 not
6 Revi , s 2,7 8;

i' bl. ;onf:; .n08

9 s. 2 3





r.V v2.1 sac fn:.i-:-·~3ar av ovan nä!.mda r::tpport r"pres"nteraJe Lahgoubs

;ili. t.,nt linjE:: än lVle.lifa. d'Lens b _tyJdls<. vil~ åt01'-

st.'i.llandat '2,V orclninc,--n b", tons..s s t2.rkt, liks _!'1 vikt,)n :w s t.':i.rkamlet [lV

r8c;erint..;Slnkt<.:n i provins",rnA.. !'~agra Llin,ktA. ini t i::1.t i v till förnyacle för

hanJlinC8.r tir 'ick", r"JuvisaJe, 1h_n Lnn vrbjod vi", 8tt p~ r tillf'illen ab

nGsti för dOL SOl.. öve:rFil.ill::l--:" sin."1, v8.pen Jch upphörd,_ l. '-'_l kri;,saktivi

tet.-,.m~'.., liksall L~"'.n ctvc-n v<\Jj2,de till flyktin( arnn att ato:;rvinLla till sitt

her.lL:mll. ill erbjuJ.::..n ul.1 ~n.nl;sti SOt', b'8.VS ' ..v inrikc..sl.:inist-.olTI 2.1 i:;ahdi

den 19 juli innehöll saltiJi~t hot mI r~pr8ssalidr o l Jdn ej acc~ptvra

dl;S, vilk,]t infri3.Jcs S:1. r<.;[:;c..rinGstruPl}t::r barjado skml:,'8. gr,;;"nsen r:wt

U[;8.nda.
1

) 1"8.hr:~oub i,jorde uPl'r(:pRll~ utt.:>.landen ou att lu-~n2t snart skulLe;

V8.ra åt"rstCLll t, och att val skullG ho.lla8 i sÖJe;r. ,,:m 11eJg2.V Jock c.en

2 Liars 1966 att v6.1d ännu var nöJvändit"t i Je södr? provinsc;;:Lna. 2) Den

ovan citerade kCKiJ.. ission",n utfi..~rdade förs12.(~ för hanuhave-nJet av lc.. söd

rA. provinscrn:c. l an rekonl1under3.lk uppriitte.ndet e.v 0tt spc)ci\.;llt kJntor

I;.ed s;.Lrskildr1. bvfor"··nhoter at t ÖV rv.'1.k2. 'llla lnvGstEJrincar i do södra pro

vins,.rna 1 ett nytt ~kpartcl:<.:nt för d8 söcir9. pruvins""rna inon inforua 

tionsr:inisturi\.;t, ett instl tut för utbiLminf..., [tv el! SOld skall tjtinst

gare>- i 'yJsUllF1.n, öppn-=md,-,t av uGvecklinc"Sproj<.;kt i fredliGa ouräu",n och

indr~banuet rv social v' rks2.I:iliL. t i dc orolic'1, att d",l~'UJ,tion",r fr'::.n de

söclr2. provinsGrna sk~:ll visas -::.tt ,~,Vlm norra öudo,n h:l.L· lill,lorutv-..:ckladu

(;Lr:i-d,m, r~pe-tri\Jrin. e-v flyktinar, c-.:nsur 2.V filL, förbättring C!.V un

dorvisnin~...m. 3)

ÄV8n zani8. Liberation Frvnt tycks Il;:'. • jurt skllln'1J I:I~l1Cm ;~halif~s

och '}hcoubs r .. :gcrinf,':lr. D<:. siib'Lr, att. ;·,hc;oubs r,_'g~lings förste. n.tGfird

vr'-r o.tt utlys2c en kricspolitik, '::m betr{.ckt~r t y;Hi .....,,;n Xhalifas politik

SOI.l nåcot annat. 4)

I slut _t s.v juli 1966 '1vCick 1 'tl:1L oub SOj i pr~llie.rl'linistLr och efter

trfiJues 2.V dem <.ndast 30-t1.rip.9 0:c.,Y8d Sadi~' al I ,'1.hdi, -.;n sc;ntida ii ttlinl::;

till den först"" suc..! -nsk", uah.tin .5) D,nn" prGs~nterad" i sin rl..:l!.crings

förkl:lrinr" ""tt pro,-J:.m för ,l.", ;Ltr~änl;r son skulle: vitHas för att kunlla

kOI..J p. tillr,itt'l [l"ll konfliktc.:n i sÖJ<::r. Lan skulld yttc..rliL,aru o.nsträn[a

sit...: för !1.tt förbrittr;::. s :.k<.;rh",tssi tU2.tion,,'n i söJ""r 66n01:1 att sök~. för-

hanJlinl:~,qr l ,~d Ud.• se,!:.; tror pu. on lösninu inor" raL,en för e;nh0t, stud8ro.

tolVJ ,annMul.'J:i tt~ns r."-pport, söka ci.t0rställ'. ll<:., n .. I'J 1;~1C1. förhällandenC', i

söJer, re;prvs0nter'1 Jo södr pravinse;rna i ccntralko Ditt~n för ~kono~isk

pl:1nerinc:, aDvrLlna ko~ 'plett<3rinc;sval i lle s ')rlr.~ provins\.;rna, försi-ikro. r~-

1. \Jeekly .evio"" s. 2, 7, 8.
2. Kecsin~ 65/66, s. 21611, _RB 19b6, s. 450, 46 3, 473, 494
3. \,Je,kly Il\Jvi0VT, s. 22-23
4. ~zania Liberation Front
5. ARE 1966, s. 574





i november 1965, vi..u<::~t ]fled 150 röster

för; 12 ,L;t !ich ') • F'örbucl~;t ]nför~lc8

vilk~n

förSOEl ärt

t , e:1kränsol :~llur D.nitrD. i1-

1) KOIIiuni td.'na h".de s

,~lSh uehis s bru.per tiL 'etc.r

11·;1.'

oder störta

v:".rs

de roll vi störtandet av Abbou0s , i h:"lifas tre

ninist ue vl:l vCllcn i fick de int r:inclre än 11 T'nJ1-

uc~t • ViLL ets införande fr~ntGgs do dessa nanJat. 2 ) Det är

iskc. liv:lnnu i stor utstrici.cknin{;

i Lot cm utvecklin,':

i anncm

l.is L södrCL ~)uc1an k3.n

tt l t den för lis

irlVCJ,si(Jn 1821 t r:.di t L)lk llCL brutl ts

har försett

s

i,nt rel ~tt socialt sys -

f 8sta lV liv~ts situ ~ionGrq31

DCot lsL'.1. kort

bl

:.tt pru

lsL .l,i-

lor:l1t

sbn. 4)

ti b0

f

VLLS tl

b~;känner s t Jl

I sö;lre.

fo:ctf

är bc::folk-

i
i sitt

till
9 s. 183 not

orth frica fördolaI'
Is12u.; 6. 39 :minis-

.981; ortodoxa 12.5259
t orth frice" 1964/65

orna. till 270.2519 ll.V et föl-
.teLs till '13. 2(lO. 0(8 Hlva.neI'O ve'rav

..Ll.J.uC5..L1L") och om fL.. ;rt.'1.let i li\Li tiskq tJ:'()s

;i
'f.

1-
2.
3.

k~inn:).re :mtD.S fim1!' s i

svar er l Black
ca 500 000 9 vilk(~t notsvaru' ca 15 av



"



rörelsen de 1 vilken i

norra bröt öm1U Lmns kvar,

i sÖ(~Lr~}

för

korfist stiil-

J blir

I.)~:in

l](:::n

kunsi~Tv 't'LSU 1 un slut t inför ':.11 t

f"o"r 1'1, j' t ""h ,c,;:j- 'rt'?1
. v UL- '~)k)I,~,_\.\.... •

t. v

I,ven r

av not 3 Et sid. 25 elen kristnn. tUL

15 lIen isbDl tisks till

Karaktäris(;-

norrJch

t!h.;rn ';udan fre>uhävs just '-2n kristne re

"w::,mt i k ;Dflikt~n. 2) tt t'de, konflikton s dn rel

flikt förefaller till oV(w

,r elen LieS

dock g,V ritt

to. stt frih tsrörols:n b~rs fOrlJ ,:1,V l1t

t 11 töretCl en Eihö,n el CJ rhJft s krlstncl l!is-

1 "Sl()n,_:j11 t)or ',lIt elever fr,

elen ke,tolf3kt1 S

]Jett':

t direkt ,~Xc; l

tLlrninc. 3)

k:OljIJ1.S t

k'~~,n Jt TÖL S ett är utt

i

tidigare nÖLmeLr'1 strr'x ufter

Sl nem SUD et t

docl'C

jtiskt b t

:jn ,;ttt

tiLJ n:"tin,li

av Lis,·

si t och ([,,,,n sIn l utvi

s. 111





SCL t i s lill'Jor kon-

:,.V :)()uth,crn

uLsc\ionsskolor i söder 1950 under i'he nm-

uncl ..·rvi

,1T infbrlks;;v:'.m lm, t _,rvi

1) l fcbrlari 1957

att na tionrtlist?rcl nis i,. "sskulurml och tt skJL r i

södro 1955 skulornEI hällite') i

nii.stc.n etc är 1 och nX;r cLr)ft r IJ .• UU.L,J:l~18S l'12"ti':")11ali

av läro-

'lV skolurncl

eton r''ldike.la natimnlis inn.;
2 )

h~lll SUl

st ,orm:., liks

s tViS2. tt skclorn2 endast i de sbd-

r' I)ch icke i n .. rra 3)

De södra prVlnS!1rnas i l.l.lln s3iul1f3Säll-

kor,

undervi

,lels v:3ri c:J:'c'1nd.o r(o'suJ:'s.r 9

4)
1 'Kune.e bli tel

on i dess'?, s skilln'-clen i lctn

lC),nclc;ts två i issicmsskolorna

ta stc,.di t s och dh,rcfter sket I norra

.m EIT'],bJ.s

nins-

,m lik-

like.rt3.l

eL:,J:'. 5) Onskel ,C.J.

och

fllnns

för l1(lE\

ka den

'w underviuH~"h"H i norra '.Jcb h: eL 'iven f:C'lL-

sth:iELllskt l1åll ,rict Jub::t-k,~jnfc;r(311~3

A,'\[ d l, ans'onl

skolor

till 61. 6 )

kore,n-tt:',r föru

iLv,.rt"issionsskulor,ut

1 (s, I)

9 S

9 8 <:>

brith:.
l

1. Basic facts,
20 , 179, 181,
3
4. s. 110,





- "

ta klass,Jn i (;lelIEmtary-skolan låg 1961 i SÖJT". Suden på 15,5 ':S och för

norr': Ju ~"n p:\ 15,9 ,LL!d~n notsv".r~n~10 procontt'3.1 för 1~64 lag på 23,2

respektiv0 14,2.
1

) D.ssa sist~ j~~ör81sur bör Q~ck betr2kt~s ned ~n viss

skepsis, J:'uLl tank", på e.tt uF'r::Gift~r för'..:.llf~,-,er all ?tt [j',nga skol~lr flyttats

fr1n je; söur".. till l10 norra provinscJrna Ll,"L! anL,,-lninc: 'l..V uppruret i söc]r..;r.

Dc; sydsuuanska r,,·bel1crna förn'c'k2or att no.,;r'3. utb (;e.,'Yl3.d8r I::llc:r fr::lltstE;C

inar: skolvisenc1et skc,tt i dt; sÖJro. provinserne..

Natiollalis\:;rin~;811 o.v skolorna inn<..:bar intlJ vC'.ru sit:;' att rL.'lie:;ionsun

dervisnintj,-n skulle u{I,'8hörp 21101' :-~tt Eule, i:,issionär",r skul18 uPIJhön'. att

und" rviso.. hi>-,sionssf..'.llskapen skulle; ;,iVull i furtsättningen få !.iudinflyk.n

de öVE:;r driftlo'n [tv skolorna och cle skull<.O Ol'lhtinJorha unL1. rvisningL:n i r,::li

gion.
2

) 1959 uI:.pg8s Ud pr.:'.ktiska <Jffekterna av nationalisGrinc.:m vara bo-

e'TänsaLle. k'..rc..rstabcm jr ung f tir denSaJ:1J:IC'- SOj" tiLlicarcJ, och Lissionärer

unl~0rvisar i r, 'lic:ion. 3) Föräldr?orna skulL~ h:".. frihet att välja vilkcoll sko-

l J. b l Il c' 4) tJt t t "d" l" " k l 5) Ia . ras o.rn s<u u ga l. u', 0n s o er aVL:n re l[;'losa s O or. svp-

teubor 1966 utlovad", rcgc:.:ring~n i Khartur'J stöd at ,-l0n kristna kyrkan för

utbildnint och rekryturinti ?v präst,..;r i d8 sÖLlrc. provinsl;rna, 6)

För deli SOI:'l i p'l,rl.::w,ont<..t k1up::tt för un fL.'d .. ral stat;us för de söLlr2,

prvvinserl1"t, var naturlii:j'tvis n'ltiunaliserinr;un <'v skolurn::, ett rött skynke,

då eL,n utt~12.t syft.?ll", till ",tt ene,nd.:. QV norLl och s~rLl. HL:aktionc;n inorJ

skolorna bL.N vcks·'l stunllt:::ls hiiftitS och leu"" till u"l1onstr:,tioncr, str",j

kel' och cllD8.n oro. 7 )

""2-

j(. l"lission~lr~rn.?s roll.

1964 utvisa..les santliGD. kristn'l. !iissi,-,n~i.r,)r, cc, 272 ronerska katolikur

och 28 protestr.ntL.r, ur södra tJuu'-n. 501., sk!?,l 3.nC:lvs att ue l.IJtarbc.:t8.ue

stabilitut vch inru s~:korh~t i l::'..l1d t, uppv1L,lade b~folknin{;0L

i de söur:l provinsorn"- l.Iot r<:lgorintS0n i norr i syfte att U1Jpriittr:. en so

par'et politisk st.'l.tus för do söJra provinsornR, uPJ)nuntraJ.~ urcli(;'heter

och v,>lJ i ue södra rrovinsernc.. D~t b\.Jt0n2.cl·~s starkt '1.ct utvisninG~n int8

syftac.l0 till att bccrö.nsa rcliGionsfrih~t,c;n i l.::muet. r. tvisning'on har vLi.ckt

ont bloL! i vida krL.tsar (Jch helt naturligt flitigt anvhnds i rcbL:llernas
8'

prop'" ''''nd'' )~"b"""" .•

praktiskt onöj liCt. Ovan ci turade; Black Book so:] utgo.vs eft(:r b8s1utc:.: t

oe utvisninl;·~n) innuh6.11er L~n : ,;)Teket kOL,pakt förteckning övur försG01s0r

1. Basic facts, s. 77, ll_nl.rsun, s. 192
2. Said, s. 95-96, liunuerson:Lctt_r tu tha L:Jitor, s. 311
3. ,fric') ··jp ..cic,l "l~port, s. 8.
4. ':>'l,iu, s. 103
5. Henderson: DcttL.r to tho editor, s. 311
6. 1.RE 1966, s. 623
7. Henderson, s. 179, 181, Black Book, s. 6
8. lillB 1964, s. 32, B12.ck Book, s. 17-19





ort s till och som stoder ovan

romerskt-katolskt missiuns '.,Jnderson

är do i (Jet svar for .tt frikänna L'is8io-

1) De

9 uch tr", av

slutGt.
2

)

tt icke' t

i vilke vilkoLmando hälsade bc-

crW.l not uissiunriT8:L'na, kem i sus s un

Dat don brittiska itikcn l (less h\.::lhut. lissicniirc;rncl, SOll blev

kvar sudan de brittisk:, tjänstd:lännGn återvc;,nt h c;Li , fick i viss r1M son

vad suu forbrutits UYick;r koloni3,1 tid n o tt cl(~n kristna missionen kom ':ltt

intint den brit tiskcc ikcm rr s , Under kOCido-

miniet fick missioniirerna fritt i de södra provinserna, uch all

is1c,iJli tisk rllSSlon en av

l)ri t t Grl1"'s s istisk'L -eV den kristnE], liirr:l1 kunde

ske lättare i 8tt störcwck yttr, elol'lent Sorl

a.nde a,v 'Jra,bisk' s och isleLiitiska

ta Jinnc;n för (; iskt Ledv8tna i

n:,rrctiudc:l1 att repr...:sent8l"',

Öell" t"Tn cjf'fekt,r o 4)

s,cd'C 9 n,~)JJl ;~,)utn(:Jr11 L1CU dess

iJdivt i dt

otvivelakt förr;kclFu;i t. Vi.l va,LLn 19 f58 inv'ldes tvL kristna, uissionärrLr

v2r Fe, ,her ::iaturnino 9 si

Liberal elen ny":,

representanter för

feJcrala fraktionon inom
5)

oS,turnino s

bcJco:·; ±',J<.TJti'Jnskrav(;n frän sod(;rch '"eV forhållanden2 i p:n-

d12ck t S"Lturnina 9 S

de till utls,ndot 1960, stod

n on-

verbet v?,r t

ur (:n

. . ..
ElV ,·;lS;:3l0Da,-

över

ts'?~V ,tt

Se,turnino ha haXt ett väs

'3ud'.m. 7)

Uduho ech

t lJfäl

'+,J.U''::l1'OUUC.(,'''J. < 1'i11 att börj

l ärlIlCc t landet inres

1
2. ibid.s. 189
3
4
5
6
7

Christie.n
s, 21,81 9 Bl.

180
s? 10,

to s lp ~" S il 39





tills 9 1961 öds o.ll 2J<:tivi t .t utan i kyrkorns.• 1962

infördus l'issiol1e.ry"'s let .LLi,.LUll.C'-L) Islam

Dem öel 1 issl'Jnssällskap att beclriV:. uissionsvurkS3Lllut utOLl

pl.tser erode i lie8ns~n, riktad t pursonur

heh.;t pali tisk vi:;rkS'Jlh,;t, \,lLT att b8clriW1

särskilj aktivit.t ut ,.ml spGci 11 t tillsttm,l. Det päpekas

att var

av sam"a. karaktar son av de södro. pravins~rna i

Z)nor - att förhinJr direkta sa~nan tötningar nollan olika religiösa rikt

ll.LLl(,C.• .l.' 1) Det förbjöds Liven?tt uppta i ett r,;ligiöst sällsk'ctp barn undor

18 år utan från förnyndar~, l'illståndot skullo föriJlä, Gas un

nv provinsr,;yndichotlm utsedd person i skriftlig foru. 2) l BI:2ck Book be-

tcm'ls att iss 's et ej sätt strider Lhit Jokl2.ratinem

on de ',llnänna r,änskliga rättighet,,'rm1••
3) IkirGuot förnekas ick~ ntt ak-

osa

ten tillkoLui t för att begrii.nsa Llissionärernas v'erks2nhet till Jet strikt
4)

i f8bruari 1964 alltsR son Jon sista Lsen l cm ut-

inlueldes nati')l1;:.lis av skolorna. Boslutet ut-

kUl, uyeket snabbt.

JäribLmcl int'.crna'cioncll t käml'1 9 fick läril13, Sill::1h8Lt

under

tt j kunclo Ll,;,lföra sine

'1rb~tc,.5)
ins2.Lllado

issionär :rnE~S försäuracle i södor.

i svic:'!! att utvi'JlJ..Ll1b'~H

tjänsti::r i
6)

att frru~st~ SOLl ott försök att beröva

etc o S0m ,lissionb.r,-,rnaun s

8.

Det är att i konflikten floIlan södra och nc)rre. Sud'1n urskilj vis-

S2. . ro L,;c1arna för frilktsrör:.;ls,:n karaktäris,;J:""1.s"JV

sun afrikcmska

Profc;s,~or .J3.ll(;S

7)
se" förs affikEmsk YlE'.ti~)nalisL?

tion " ULU·.:;.. cu_.y cunsci )usnus;~ uf to nation (existent or in

or natiol1f1li a.ncl

sentinunt act sccure or LUlintain i ts \velfo.ro, pro

L, ria.xi! iizo i ts V UlJ '." " '.'1 o ,'he rsL:?renc, group for "natio-

1 Basic fact , s. 82
2. denclerson, s. ,Basic facts, s 81-B2
3. lnn.ck 9 s. '11 12
4. Basic ,s 81, Black s 11 12

HenJerson, s. 190
6 ew, s. 5
7 , s. 1





facto nation or ur a territorial defincd

grUu] in ",mich certEtin

Jestinc,u, to

bers believl;
1)

n~lti()ne II

, or is

afrik'JJ1sk nGti:malish är otCll • Geuen-

SiTt för flesta tYCkE vara ett fastslående av

i .r,'~i8 9 un j

s flc;xibilitut.

t

kulturellt,

tycks

rådet. H\~folknin 0n iiI' SJl"rmsatt av tr,) utniskE', gruprer, nl1oter, nilo-

hani t8r och V~\stsudan-c:s-c:T,lJon SlStS> gruppen s91',lar inol ~

a GIGllent,2) Des i;rllp,ur är i sin tUT splittrade i

fl2r2 dis-

i3asic facts UIJpgi,T eontelet s'r:Lk till ett 50-teol

stcll11ieT och unllerstaLJi2T i,ch i8n olika )e:)r. Enligt

llka,3) De ulik3 stan-

varierande. inka- och Ylh.T-sten-

on

i s

frru~ till 1920-talet

i'wucok- och Shillul(·-stC:'Jl(arnC'

utan inbörd~s relationer. 4)

t vcml

ittrad

':>taustrider var ändc'-

en seL vikt beståndsdel i afrikansk nati

duck ']v

en"

SL. Detta

och

i i Sln buk'J.tt tiken

t söJr:~ att förstöre J.un afrikanske, 9 negro

h"ten \)ch id. nti tc:ten i , dan och att ,:Ts,':ittc'. en c;,T.9.bisl.:I'ild Gch

isl,'lLiser3.d :;) l izcmi? Lib,'TcLtiun J.1'ront 's kOl nc:;ntJ.T till

nye

att

LJch is!':::,. iser::,

sista 11 ~ren9 iiI.' att arabisura

lTt'm in \mafrikansk~j, cms "innebörd"

'e.V förakt för ci.<mna. afrik:=msk'l

fr~n arabLJrnas s i >ucLms his t Jri2" • Under slevhe.ndclns

tr,tc,l bri t

lV',8 S s , J)Gt te h"1"r sa t uch i

i sod.ur svårt 'ltt lidna

1."~iLr:ct efter , s, 6,
2. tId, s.
3 Basic facts, s. 33
4 iddloton ,it . s. 93
5 Luh,)
6 $ Je. Z ~"1,n_ i'?:;





UllclerVi ttcts uj av arEtbe:cnas ,!V2Jla att

tt,Lettcc s istnälJ1da f'lktUL

verkl ::r en frlkt Jr :\If b bL :1iiri:~tt n"m vid Jubrl-

kunferunscn SOD eXuf Öl1skaclu se,fu- '~11'OY','! Q nmmdc: just ett förbud Dot

~n öd ,;;n n:,r'Jsu::l:J1US SUD h :~r barn och hUf3tru i söder att

drm:' up. kS:'JllL:t,2n till dl-t f:LldlJJ' [ltt dl nonlsudanes vL.l

kan s

ogärna gifta sig l'led en sydsml'm·.c s. .l':larmen d"miner:T kvinn8.n (JOll k:ln OD-

linjen

vända henIlCJ till IsleE och s'l.uhäIL~t ÖT latrLLrkaliskt - elen kvinnlige.
1 )

Ytt n,;clLH.",nhet och bristende först:\Gls2 för den

afrikanske, un kan nhJmas .lslar,i t e:: r har on "nedärvd Il faSEt för

nakenhet, SOD för övrii\'t clula,les c.v uissionärl:rncl. :B'olkcjn i

för utvockle,nclut e,v rula ticmorna i)-.:llan EtTabcJ:'

SOD dl ts'll, m,,;n V::T dock en fe,ktor SOL en roll

". '·"r.'r 2) Fo"r arabernaIl"i,. ,~ • ""

för ett st",diuI'l av ut-

tickms inbrutt följande
3)

S is

n'·T.'ld '-'denfocts uti lfl.sic

sion 80D tillsa tes 1966 bukräftar att isl<t

Cl,lla i södrD. lucl::cn kii.mkr s ilIe::. och bl~handL:tcle 'LV nord-

från

förutecl-
4)ser.

So; ted fr~in·3.r biskt håll, ,Jii,rför [J,tt o scJcnar ",n "rik 9

kul ture,ll

i

,;lLr skriv,~t arv" va,rE',

c,tt fdrsvinw'" 5)

uch

i ett land för ",tt kunn::c utv,;ckl:~s bi llÖj

'JV l)is1<:::,ns rik'], kul tur::.rv i

kultur rn:::.s "bri;3t" kultur t·) dc,ck

Et ,)c1'1 cLfini

sin afrikansk

kultur, n l tillt,nkt;::.

S e,l afril<:ansk kul tur. a.v

s t v"l t "tt nCtLn s 1'ö1'-

1. FabuYlEli, s, 356~357

2 HonJorson, s. 1
3. Basic facts, s. 48
40 r,)viu\v, [iq 13
5 Basic facts, s. 33





ankring i ett histuI'iskt forflutlct Si)]l

34.

för,,; koloni'llLaldcrn2-8 an-

kasst. Detta kan ses SOLl ett led i st~ivanj~na eft~I' eG~n identitet. Af-

rikCLs förflutna, s av kulonialJcElkt. rna out:l1ades s
1 '

barl och Dörk~r? lyfts fraLl i ljuset. )

ett st2cliw1 i bar-

Ett drag i elen a.frikcmska nationalisL~n aI' like.sa hicivdandet av folkz:ms

sj3.1vb'CstäL I~,an(lcreltt uch lika rät t,Jr, liksor:i jäLllighet DcllCLn rCLsor-

na? cmligt For nt:l n'ltionernas d()klelr ·tion ou ele uiinskliga rättighGt2rna.
2

)

"It is qU8stiun tlF:t urthcw!rs ar,-, f:J:'(;o to cl100sCJ th8ir links? but

to dony thCLt 'l(:ry fri.d"u tu30utnernurs is n(;tlHn!~ short of enslaveuont ".3)

"1\0 natim or rC'.ce h'ls nission - divino or hunan - to rulc?nel ensl.cwo

inilefinl t,~l;y otn()r nathms or r:Wi::S. ,A)

Den D[ltiomllisL, sou nu ta.lar i södra. ;Sudan för8fallc;r till- sin nutur

vars. av S31.iJl.o. karakt,qr sum den natlonalisL SOll i andra afrikanska stater,

t koloni 'llLlakt~rnC'. och krävt självsti:~ndigh,:;t.

Ile anklagelser för förtryck och utsugDing Si)]] av södra '3ud::m riktas Lut

;;hc.rt UD- r'.:g<.: ring\-,n är

elen vi ta kol onialucJct en. "ot

SOL i cmura C',frikanska liincbr riktas lut

tycks varel utt ('Ltcrk()l!lLland,~ LmoLkn i f-

för att i de nati mcclistisk::: ror ls,urna son syftat till sjii.lvstiin-

fr\n kuloniccl1na.ktoI'n9.• (är

D?, uppstc'.r "sub-nt'cti;mc,listiskal! rörol-sor riktade

kr.~v elV dun stat SOLl själv direkt var Llod

och l på detta kan IT'.n so bl. • i

av dem anti-9.ra-

biska och anti-asi:::tiska reaktionen so:: tonderar att skjuta upp efter att

rc;aktionun mot väst uattc.ts a.v. Dennc, ev 2~nti-ar?,bisk nE,tionalisD exeup-

lific:ras 1)1. ''-''w h 'nd,~ls!..;rn2, ZanzibELCo DU'lonstr,'.tionsförsÖken vid l,b-

bouds b,esök i i 1964 av östafrikan~r tyder att don syclsu-

dcmskcL ".nti-ci.rabiska, netionalisrlen he.r anknytning i strörmingET iiven ut'm

for lamluts ertinser. 5)

i sin artik01 att don

ruelirlLntär och en-

ke n liknande tanke h'lr äVtm ,res,c:ntGI'nts i Sud::m fiLler' 9 diir LEm

[","nat att

de

sturE:' staJil ,'l.rna P'

led'u'na. 6)

icke har

ndrn. utern det strikt afrikansk-nationella tycks in-

te ha fj.tt fäst • l(u'cl'nmism n U,) ha ~u1nit ett visst

ektet. :)V 55 bsöktGS detta av

1. 9 S. 7
2. ibicL s, 7-8
3 Oduho ? s. 39
if. ibic1. s. 59
5· Henderson, s, 151, 193
6• er , s, 8, , s . l 75





st Frunt, ett vänst

kOLiLlUnistiskt, sor~l v'-mn for sitt te.l on like; lön för "111,.1 uch "tre)

i Juba, och Ka1'?k:::ll", dock utan att froJ' eGcl

uparu ide( , 1955 ('en] unclc;rsöknincskcElliission f'lstS

upprorc:t 195) iclC: V(1r kOElJUnistins 0

1
) Kourunis har

att

icke visa,t större försti;.'-..'ls,.-' för ele södra pruvins.rnas krav sjiilv-

förd

, varför ele,t inte finns att ants. att d(;t ,siGIlIe

clirokt kULL·,unistiskt inflytcmcle baken frihetsrörel s"m. 2)

I detta

i vilka det refereras till

unJersökn ',ngskoLLissiemen D.V iiI' 1966 up. 'g'}r sig he; ]J. ~träff'lt hanJlinl.:';:i,r
3)

Vilka nöjligheter till lösnine,

1ib",ra,tion l'rcmt vill P.tt SöJT,', :.:luden helt skoll

dC.n (lch bilda en Gg,m sLet ,J<JUth(;rn }i'ront vill få till stiH1u en f ,lk:ll-

i eL" södra ~U.0';.LjL'-', oANU vill he

visst sj lvs för

on aee

lösnin'5' av

urC"distiskn,

• Förstkr,vdGS

för\,;f""',,11,)r

ivo konsokvensurna,v

h.1F ; s kr',v

och

uch frii.LlSt SC',Kne.r (lot till t;-c'nkt'l le,l1dot FZ:;l1l:' rosurser för q,tt

ett S'Tlhälle. V::rken v:;J L.r :cT"al 011(;1' invanc,rn.nt",l skul
2

650.000 kl 'ich sin befulkning

3 niljonc'r ner bli ninst, av Afrikas stD.ter, vil-

ko t ocks::\. från s ~~Jr~', Su~l~n har dock

V2,ri t beroende 'lV d<;:',JlllJliskt st6.l frEm norr2 Sudan. 1UC'11;ouncil's

följande: i Bahr al Ghazal

872 S1 av 953.

av 1.103.751.

, i 1.107.431 av 1.351.112, i .747
"kt,-;t

l'l':-.r int i..:n s i nti-

on större uts

antc:tlet an3tällda torde dessut,,; i

alT sölLrc_,

att eld id: ..

fJktun e.tt

c:kt,;t

:',xcm. 5) .in

tillstc1ndet i

fört blonstr:mdc tillv'JTo sel1fwt

1. F'ahtmLi , so , urs',Jll, s. 175
2.ld1dt)rson, S. 219
3· Wc ruvi~w, s. 6
~ Desic facts, s. 93, 110
5• '-;ai et, s. 141





Sude~ns ordes i an av 50-talet, visade att

d8 först:), burd,,, vara ::'~tt förbi~ttra jordbruk..~t, ,olrr,noskötseln

och fisket, Ledan

bristande ick~

till industrL.:ll vc!rl<:SiTlhet

1) k,ndet bc,står till stor d8lr1v

av

vid

i doss::, ,=:,vs,;i.n~Lc.m koruii,--,r Så:ltt 1r1DC.Lts lnfr:',-strnktur till

stor del ',rutits n,,;r under dot inbördeskriget. Byar har för-

störts ell.jr övergivits, liks , br,y':r, skolor, sjuklms etc. ])0 fr'JJ:

steg SOD ~Jrts i [w,rtill stor del tillintetCJorts. 2) Eitt onfattan-

de ät"ruppbyggna,dsa.rlJot,~vii,ntctr don son nijl' lutsnot återställts ska.ll ta an-

svarGt för södra Sudan. YttcrliCE1rG.ctt

;tt 100 .OOO-tal utarmade flyktinear skall repatri ras och c'i,t~r-

ges en ple,ts i sanhället. AZEl,nio. skulle för sin (jxistons åtr'1lns ton,--, för

l Emg' tid franöv':r bli tut::),} t beroE;nde av ukonoElisk och auninistr:;1tiv hjälp

utifrcm.

Utsikt,_:rn'l för clet nya le.wlot ävun 'w ckn bristande onh:ton

sou skull" likheter i kultur hol' dis-

:d1rl stal lU'T står b:1Ji:OC r'.::b._llern::~ dch clurqs kre,v. Un-

dersölmingskulil ,is s icm.:en "V 1966 UIJPt:or ett par sta: j lar i Nilc: och

i3ahr al Glnzal SOLl h,_lt står sida uch önsk::tr

det SuckLn, Shilluk-st:cxLons uI'liges ha fbrklarat sin

stccs luj-.lit,..:t , Shillukurnc, uufattn,r ca 1.500.000 ni:tnniskor. 3)

nellan Fuur och

""11 elV 1965. 4) Vidareurados i

finns lkt skäl att näLn:'" att

kannc:, El

tt Oi'lcJn för utan tvivel skullG

krävr) on S 8.1 11, <1 insats 'J.V fc,lkct, ut'cm inr,.)

kcrnskc LkSt riskCiJJl'l kOl1s'ckv,ms,m av sta,t",n JJ.z;:;nli:1.S tillkonst Sklll-

skulL kunD " fä

viil inou SUll uta.nför lanclc..Jts

ru ett flertal olika folk sru~l ,ar;:;tistiska tondonsur har

not -,reets [w,m blrmd visseL av doSS?" Uduho och hävclE1.r att, lylik? tcn-

clensc:r ordo 8 [~rkbara i landets viisera delar och i onr~don vid Höda

~Lav;t i s?J:bc:,nd

r

att de

tik limacle

i "st l"t

58, föru Jbbcucls rw.kttillträdc.
6)

i~c;tiska tonclunsr bl0J1l fjlk i Dn.rfur~· uch

lando oft~r Abbuuds uett;,. al1t2~s {'tV ,Ld1lLerscm hrr v:l.rit

1. Saicl, 8. 115 ff.
2G SO

3 9~Q. Kpps

4
5
6.
7

s. 220
1
8,

05/66, s, 2161'1





lm r,:,aktion på det IJrivilig~randa av dv södra provinsLrn.J. SOl<: tillsättan

det av do trv sydsud"U1skE'. ilinistrarn''t tyuJe pa. 1) Nub2-staLJ]cm t...-·lade om

att <.ltt.,ruppritta .j\,;n gCl.ula 1-1uba 'ount'l.ins frvvincL;, och ?'iUt,l0r rappor

tt.,rnr att Nua förbor~der up .ror, att anta12t desGrteringar är ovanligt

stort bl 'JJ1d tub -sold0.t r (lch att vapvnförr,-~cl lii.!~t"s upp i Nur':l- bur gan. 2)

Doss,-:'., tvnd'..;ns .r g0r \,;n ,:Ullne; \)];1 vart utv8cklil1l",C:.n kundo led.a.

J'-lc'mea afrikcmska stater har inob sina gT3.nSOr D",T el18r l:ilnurc s8pa-

Tatistiska CTUI)p·.Jr. LotsättningaT av dem typ SOLl ligger bak, L k~mflikt(Jn

i Suc1[ll är knalJIYlst unik:l; liknande eXt:!Lp01 finns t. eX. i 'rchaJ, ric;(l E:Ot-

sil. Ltning2.T ]:l llnn det is12oL'i tisk, undorutveckladtJ norT och dot kristna

aniJ:iistiska, b.~ttTe utvvcklacl0 söd",r, och i Nigeria, där likson i 0ucLm

brittcTnas politik bidragit till att Ual'kdTa DotSb.ttning~~rna nollan olika

bofolkninGsgrupper. -,xcmplEJn på r"jbullrörelssr sm.l utv,cklats till inböreks

krig är talrika. ett sudanskt pr0juclikat av .att fraDi";.ingsrikt s0p2.rations

kTig kunue få öJeseliura k'Jns>:;kvanS(;;T, s'.väl inou Lmclot som i d0t öVTiC;:C

Afrika. Dot tonic också vara ,.lylilm övoJ:v: ,gen J on S0nJ lig,,;or b?,koG OAU(s

avstL,nclstaganue fran dem sydsuu '1nska frih",tsTöTlJlsl.n. 3)

Förul;lo.Tna TJed en bibehälhm enhet är uPP,"nbara. Da utgöres först och

friinst :.:,v uppviigandet av de nackdoL1.r SULl ,Nan tillskrivi ts un dalning av

land l.. t • Du J ,ur? utvucklslk norra ck;larna :'..v landet kan dhn· iIJiskt och per

s0na1. 'cissigt bist~'L llG outv,-,cklaJe sodra pruvinsl-'rna. Dut är önskvärt att

undvik2- e.tt l':ilens lopp I.lulo,s ul'P pä fler ste.t(jr iin V2.cl son nu iiI' fc..llot.

FÖI'd81ninic;cn [JoV Nilcms vatten Llollan'f:,"Ypt;n uch ~3uLlan har vaT i t "n källa

till Hmc"'. och s c r;Jr.'1{';rl[', diskussiullur. On Suclan klövs länGS eten tionlk brcJdd-

r~c1en skull\:-' vattensi tuC'"tionGn ytterlie;:"r,~ kOllrlic0ras. 1iksoi:; clGt kanske

Cl<.:!St vh,!;snck skäl.)t Lot SlJpr:.rr'. ti,m VJ.T ck:l1[JrajudiccJr::mdtJ eff"kten 9 skul

h: ott ono.t ud::.n lcmskt., het sitt StÖTstcc v[Lrcl~ SOl'] ett gutt excnpe:l, ett

eX0J.lpel pi '.m ho::t\,;r0(~\)nt sa; J1o.!1Se.. tt stat f1'-::Ll ett synncJrlie;,m olyckligt ut-

c.\nc;slä,~..:, sor, lyckE'.s lösEc Sll1H probll;ll inoJ'j r2.Ll0n för c1en nation..:;lla 0n-

het8n. ;~x ~[,lpl,)t skull..: f:'i. yttL;rligare en c1if)(msLm g·.n01;! att ett enat Su

d2.n rc::r,r,.sonterar ett oöte r:1ullan arnb-världen och ""frika uch Järigcmc,u

skull',:; utgÖTCC lm bräsch i cle t(;nUEmSer till Gn anti-.'"T'J.bisk uch [mti-asia

tisk nfrikansk nationalism SOL tidig'J..r. cliskut,--:rc.ts.

_:tt dylikt en[~t 0uclan n[tst0 n~turli,,~,tvis förutsättc. t,Jlurcms fT.'::n 2.1

la F".rt.:;r. aLl ""rab ,rn2.. v0rkl LglJn kUIJI1Gr att utnyttja sitt överk';~: till '1tt

ch,ncuiskt utnyttj~, och politiskt förtryck2. d", si.'..uru utv..:ckl3.de uolarno. LJch

aL eL kl)] lU8r 3.tt förtryck2- n';G'T' rna ojiirför att de 8J1S,"}T deu v?ra on unJ()r-

Vigson TCW s:_·~ att ~nhctsst{ct",n ",j blir on enhet utan ft.T karakti_lren avon

b. sutt,m St9t och dess besittning, i sti fall är dettc. ne.GUrlil~tvis ingen

1. ndnuoTs0n, s. 224
2. :3iGcler, s. 3, jcnlcrson, s. 224
3. r;;ie(;lLT 9 s. 9
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