
 

Gerechtigheid voor Soedan! Steun voor de arbeids- en volksrevolutie! 

We vernemen het nieuws op 22 mei, “Na vijf maanden van betogingen en zeven weken van massale sit-ins voor het 

hoofdkwartier van het leger, staat Soedan op het punt een grote algemene staking te lanceren, waarbij het 

maatschappelijk middenveld, de regering en het bedrijfsleven worden opgeroepen om deze te ondertekenen en goed 

te keuren na de recente mislukte onderhandelingen met de Soedanese militaire overgangsraad.” 

We betuigen onze volledige steun aan de algemene staking. 

Wij juichen de Revolutie in Soedan toe die op 19 december 2018 is begonnen en die uitbrak na dertig jaar dictatuur 

en genocide in Darfoer, in de regio Blauwe Nijl en in de Noeba-bergen. Sinds december 2018, is de Soedanese diaspora 

over de hele wereld gemobiliseerd: in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Frankrijk. 

De genocide in Soedan heeft het leven gekost aan 500 000 mensen en heeft 2,5 miljoen vluchtelingen en een 

honderdtal vluchtelingekampen teweeggebracht in Soedan (cijfers van de Verenigde Naties). De voormalige dictator 

Omar Al-Bashir en andere personen werden door het Internationaal Strafhof gezocht voor oorlogsmisdaden sinds 

2009.  

Al-Bashir had de economie en maatschappij zo verlamd dat heel Soedan, een land zo groot als India, de opstand tegen 

de stijgende voedselprijzen heeft aangewakkerd. Dagelijks werd de prijs van het brood verhoogd en een groot deel 

van de bevolking kon niet meer leven zoals voorheen… 

De betogingen bleven in heel Soedan doorgaan, maar op 6 april stonden 100 mensen buiten voor het hoofdkwartier 

van het leger. Dit aantal steeg naar 1.000, vervolgens naar 10.000 en demonstranten sloten zich aan bij de bezetting 

van heel Soedan, met inbegrip van Darfoer, Atbara, een bekende arbeidersstad waar in de jaren vijftig van de vorige 

eeuw de eerste arbeidersvakbond in Afrika is ontstaan – de spoorwegarbeiders.  

De snelle interventietroepen vielen de bezetting aan met zware wapens en de lagere en middelste rangen van het 

leger gingen de bezetting beschermen, onder meer door het gebruik van tanks.  

Op 11 april heeft de Revolutie gezorgd voor het einde van het regime van Al-Bashir. Zijn regime werd omvergeworpen 

dankzij de 100.000 Soedanezen die op straat zijn gekomen, waaronder artsen, leraren en ingenieurs. Tientallen 

mensen zijn om het leven gekomen.  

De belangrijkste eis van de Revolutie betreft echter een burgerregering en het einde van het regime, maar op 11 april 

nam de Militaire Overgangsraad de fakkel over. De bezetting gaat door, de revolutie wil geen militaire regering.  

Wij zeggen: solidariteit met de revolutie, solidariteit met de acties van de werknemers en solidariteit met de 

voorbereidingen van de algemene staking en met alle vakbonden, met inbegrip van de werknemers van de Staat. 

Soedan behoort toe aan de Soedanezen en alleen zij kunnen gelijke rechten voor iedereen opbouwen.  
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