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nr. 235 792 van 8 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 20 januari 2020

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 23 december 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat S. MICHOLT en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten, geboren te zijn op 23/02/1988 te Omdurman, en te

behoren tot de Arabische etnie Ashawaiga. U woonde te Soedan in de wijk Umbada te Omdurman, en

studeerde, na uw studies secundair onderwijs, multimedia aan de universiteit, die u afmaakte in het jaar

2012. Nadien begon u als zelfstandige te werken in het domein van grafisch ontwerp, en maakte u flyers

en zakenkaartjes. In het jaar 2011 werd u, via vrienden van u aan de universiteit, lid van de beweging

Girifna, die streed voor de omverwerping van het dictatoriaal regime onder leiding van toenmalig

Soedanees president Bashir.



RvV X - Pagina 2

U drukte flyers en affiches af voor deze beweging, voerde mee campagne met hen, moedigde jongeren

aan om te blijven vechten voor verandering en voor jullie beweging, en hielp bij de verspreiding van

flyers wanneer iemand van de beweging Girifna kwam spreken op de shuk. Wanneer u op 19/02/2012

samen met vrienden van u in de cafetaria van de universiteit was, werd u benaderd door 3 mannen die

u opdroegen met hen mee te komen. U werd door hen in een wagen geduwd en meegenomen naar een

voor u onbekende plek, waar u werd opgesloten. U werd de dag nadien ondervraagd over uw

activiteiten voor de beweging Girifna en u werd gefolterd – u begreep dat u opgepakt werd door leden

van de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op de derde dag van uw detentie werd u

eveneens gefolterd, en u werd nadien per wagen naar de buitenwijken van Khartoem gebracht, waar ze

u op straat achterlieten. U keerde daarna terug naar huis, hervatte uw leven, en minderde uw activiteiten

voor Girifna. Op 27/09/2013 was u aanwezig op het vrijdaggebed in de moskee te Wad Nubawi, waarna

de aanwezigen zouden gaan manifesteren. Bij het buitengaan van de moskee bestookten ordetroepen

evenwel de aanwezigen met traangas en beschoten ze hen, en kwamen ook binnen in de moskee. U

vluchtte daarop weg naar een vriend van u die te Buri in Khartoem woonde. Daar vernam u telefonisch

van uw moeder dat leden van de Soedanese inlichtingen- en veiligheidsdiensten een huiszoeking

hadden uitgevoerd in uw ouderlijke huis waar u ook woonde, en ze daarbij uw documenten, computer

en geheugenkaart meenamen. U besefte dat u in gevaar was, gezien al uw werk voor de beweging

Girifna op deze computer en geheugenkaart was opgeslagen. U keerde daarom niet meer naar huis

terug, maar reisde op 28/09/2013 naar uw zus die te Port Sudan woonde, alwaar u

onderdook gedurende 6 maanden. U verliet Soedan uiteindelijk met de hulp van een smokkelaar in de

loop van februari 2014, en reisde naar Libië, waar u bleef tot halfweg het jaar 2017. U verliet nadien

Libië en reisde naar Italië, alwaar u aankwam in augustus 2017. U reisde voorts via Frankrijk verder

naar België, waar u aankwam op 11/12/2017. U diende een verzoek tot internationale bescherming in bij

de Belgische asieldiensten op 15/12/2017.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u uw beweerd activisme voor de beweging ‘Girifna’

in Soedan, niet aannemelijk wist te maken.

U verklaarde sinds het jaar 2011 lid te zijn van de oppositiebeweging ‘Girifna’ – u herinnert zich evenwel

niet meer wanneer in het jaar 2011 u lid zou zijn geworden (notities persoonlijk onderhoud CGVS –

verder ‘notities CGVS’ – p. 6). U verklaarde lid te zijn geworden onder invloed van uw vrienden –

medestudenten met wie u samen aan de universiteit studeerde – die reeds lid waren van Girifna, en met

wie u over Girifna sprak.

Gevraagd welk soort beweging ‘Girifna’ betreft, antwoordde u, beknopt, dat het een beweging is die als

doel heeft om het regime te veranderen (notities CGVS, p. 6). Gevraagd of de beweging nog bestaat in

Soedan, antwoordde u – verrassend genoeg, gezien uw beweerd profiel en asielrelaas – dat u sinds

2014 [het jaar waarin u Soedan verliet] ‘wegging van de politiek’, geen contact meer heeft met de

beweging [Girifna], maar u wel weet dat de jongeren nog steeds radicale verandering zoeken. U weet

derhalve niet eens te antwoorden op de vraag of de beweging Girifna - waar u beweert deel van te

hebben uitgemaakt, en door het lidmaatschap waarvan u in Soedan onderworpen zou zijn aan

buitenrechtelijke detentie en folteringen, waardoor u op heden gezocht zou worden door de Soedanese

veiligheidsdiensten die reeds een huiszoeking uitvoerden in uw woonplaats, en waardoor u uiteindelijk

uw land van herkomst diende te ontvluchten uit een vrees voor vervolging – eigenlijk nog bestaat of

niet. Dit is, gegeven het door u geopperde asielrelaas en beweerd risicovol politiek engagement

in Soedan, allesbehalve aannemelijk, en doet fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid

van het door u beweerd politiek activisme voor de beweging Girifna in Soedan. Gevraagd hoe het

komt dat u ophield contact te onderhouden met mensen van de beweging, antwoordde u – vaagweg en

geenszins een zinnige reden aanreikend voor uw plotse verlies aan interesse in de politieke activiteiten

die u voorheen beweerdelijk ondernam – dat u stopte met uw politieke activiteiten ‘omdat u besloot te
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stoppen’. Gevraagd waarom u besloot te stoppen, antwoordde u weinig verhelderend dat u Soedan

verliet sinds 2014 (notities CGVS, p. 7). U erop gewezen dat Girifna ook leden heeft in het buitenland,

en gevraagd waarom u op geen enkele wijze contact bleef onderhouden met Girifna, verklaarde u dat u

niet meer kon, u besloot al uw contacten te verbreken en politieke activiteiten te stoppen, en het gedaan

was voor u. U weet voorts niet aan te geven of Girifna überhaupt nog enige protesten of activiteiten

organiseert in Soedan. Dat u, bij het verlaten van Soedan in het jaar 2014 plotsklaps al uw

interesse zou verliezen in de politieke activiteiten die u voorheen jarenlang zou hebben

ondernomen en die de oorzaak vormden voor uw vertrek uit Soedan, u op geen enkele wijze

contact zou onderhouden met uw lotgenoten die nog in Soedan waren, op geen enkele

wijze contact onderhoudt met Girifna – binnen of buiten Soedan – hoewel u tegelijk oppert tot op

heden gezocht te worden door de Soedanese veiligheidsdiensten omwille van uw activiteiten

voor Girifna [en de beweging Girifna dit mogelijkerwijs opvolgt, dan wel mogelijks over meer

informatie zou kunnen beschikken betreffende de vervolging van uw persoon in Soedan], en u

op een heden een volledige desinteresse vertoont voor de politieke zaak waarvoor u zich

beweerdelijk jarenlang inzette in de context van het toenmalig regime in Soedan [Bashir], waar

dergelijke politieke oppositieactiviteiten bijzonderlijk risicovol waren, is zódanig onaannemelijk

en weinig geloofwaardig dat uw verklaring [‘dat u het niet meer kon’] geenszins afdoende is om

uw volledige onwetendheid betreffende de activiteiten en het bestaan van de beweging Girifna na

uw vertrek uit Soedan, te verklaren.

Daarnaast blijkt ook uw kennis over de beweging Girifna, tijdens de periode in dewelke u

beweerdelijk actief zou zijn geweest voor deze beweging [2011 – 2014], danig summier en

beperkt, dat verder volledig afbreuk gedaan wordt aan enige geloofwaardigheid van uw bewering

zich te hebben geëngageerd en actief ingezet voor deze beweging in Soedan.

Gevraagd wanneer in het jaar 2012 demonstraties van Girifna plaatsvonden, en of u voorbeelden kunt

geven van dergelijke demonstraties, antwoordde u dat u niet meedeed toen (notities CGVS, p. 13).

Gevraagd of u op de hoogte bent van manifestaties van Girifna die plaatsvonden in dat jaar, antwoordde

u kortweg dat u de precieze data niet kent. Dan maar gevraagd in welke maand van het jaar 2012 de

meeste manifestaties plaatsvonden, antwoordde u het niet zeker te zijn en het niet te kunnen zeggen

(notities CGVS, p. 14). Uit de beschikbare informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt

dat Girifna deel uitmaakte van een coalitie van studentenbewegingen, die demonstraties organiseerden

in Khartoum, El Obeid, Wad Medani en Kosti tussen januari en maart 2011 [het jaar waarin u zich

beweerdelijk aansloot bij Girifna] die met excessief geweld neergeslagen werden door de Soedanese

autoriteiten. In juni 2012 riep Girifna, samen met andere groepen, op tot algemeen protest tegen de

austeriteitsmaatregelen opgelegd door de Soedanese overheid en wordt de beweging genoemd als

zijnde ‘in het hart van de oppositie tegen de overheid’, en de protesten in juni-juli 2012 mee te leiden.

Het gegeven dat u hierover niets weet te vermelden wanneer u gevraagd wordt

naar demonstraties waar Girifna aan deelnam in het jaar 2012, wijst er nog maar eens op dat u

duidelijk weinig weet heeft van de beweging Girifna en haar activiteiten, en schaadt verder

fundamenteel de geloofwaardigheid van uw verklaringen zich actief te hebben ingezet voor

Girifna, als lid tussen 2011 en 2014. Gevraagd of u de term ‘Elbow licking Friday’ kent, verklaarde u

vaagweg erover te hebben gehoord, maar gevraagd wat het precies is verklaarde u het zich niet te

herinneren (notities CGVS, p. 15). Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve

dossier) blijkt dat de naam ‘Elbow licking Friday’ ontstond op de Facebookpagina van Girifna, om een

massaprotest dat plaatsvond te Khartoem op 30/06/2012, te benoemen. Deze benaming was een

verwijzing naar een uitspraak van president Bashir, waarbij deze verklaarde dat elke poging om het

regime omver te werpen even zinloos is als de poging om je eigen elleboog te likken. In de aanloop

naar het protest postten talloze Girifna-leden foto’s van zichzelf, vrienden en kinderen die hun ellebogen

likken, om zo hun minachting jegens het regime van Bashir te uiten. Het gegeven dat u hierover niets

weet te vermelden, schaadt verder de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw

verklaringen zich actief te hebben ingezet voor Girifna, als lid tussen 2011 en 2014. Gevraagd of u

de naam Safia Ishag kent, antwoordde u ontkennend. Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan

het administratieve dossier) blijkt dat een van de meest succesvolle internetcampagnes van Girifna,

draaide rond de figuur van Safia Ishag, een Girifnaactiviste die ontvoerd werd en het slachtoffer werd

van een groepsverkrachting door leden van de Soedanese veiligheidsdiensten. Girifna-leden filmden de

getuigenis van Safia Ishag hieromtrent, en zetten deze online. Het gegeven dat u hierover niets weet

te vermelden, schaadt verder de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw

verklaringen zich actief te hebben ingezet voor Girifna, als lid tussen 2011 en 2014. Gevraagd of u

stemde bij de verkiezingen in Soedan in het jaar 2010, antwoordde u ontkennend en verklaarde nooit te

hebben gestemd (notities CGVS, p. 14).
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Gevraagd waarom u niet stemde, antwoordde u dat u zich nog nooit heeft ingebeeld om te stemmen, op

gelijk wie, in uw hele leven. Gevraagd waarom niet, verklaarde u simpelweg dat het daar [Soedan]

normaal is dat de mensen niet stemmen. Uit de aan het administratieve dossier toegevoegde informatie

blijkt echter dat Girifna in het jaar 2009 ontstond als een beweging om de National Congress Party (o.l.v.

toenmalig president Bashir) te verslaan in de nationale verkiezingen van 2010, dat ze

aan kiezersregistratie deden in de aanloop naar de verkiezingen, en de groep zelf verklaarde (in

december 2009) dat hun belangrijkste boodschap aan mensen die naar verandering verlangen, erin

bestaat dat ze zich als kiezers registreren, om zo ‘de langverwachte kans voor democratie te grijpen’.

Uw verklaringen, dat het normaal is dat mensen niet stemmen en u zich nog nooit in uw hele leven

ingebeeld heeft dat u zou gaan stemmen, staan dan ook in fel contrast met de doelen en ideeën van de

beweging waarvan u beweerdelijk lid was in Soedan, en waarvoor u uw leven geriskeerd zou hebben.

Opnieuw dient opgemerkt dat ernstig afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Gevraagd welke activiteiten u deed voor Girifna, verklaarde u hen te steunen, campagne te voeren voor

hen, flyers af te drukken en affiches te maken voor Girifna, en u de jongeren aanmoedigde om te blijven

vechten voor verandering en voor jullie beweging (notities CGVS, p. 11 en 13). U zou zo’n 7 of 8 keren

flyers hebben afgedrukt op uw werkplaats, en soms mee hebben geholpen bij de verspreiding van deze

flyers, wanneer iemand van de beweging [Girifna] kwam spreken op de shuk (notities CGVS, p. 11-12).

Gevraagd of u ooit deelnam aan manifestaties van Girifna, verklaarde u – opmerkelijk genoeg, gezien u

beweerde lid te zijn sinds het jaar 2011 – dat jullie gingen meedoen aan de protestmars op vrijdag

27/09/2013 (notities CGVS, p. 12). U verklaarde verder dat deze mars startte aan de moskee te Wad

Nubawi [wijk in Omdurman] na het vrijdaggebed, maar gevraagd waarheen de protestmars dan ging,

verklaarde u dat u wegvluchtte bij het verlaten van de moskee gezien veiligheidstroepen traangas

afvuurden, maar andere jongeren verder gingen met de manifestatie en er toen meerdere manifestaties

plaatsvonden in de stad. U verklaarde voorts naar Port Sudan [alwaar uw zus woonde] te zijn gevlucht

de dag nadien. Er kan derhalve begrepen worden dat u eigenlijk aan geen enkele manifestatie van

Girifna deelnam, ook niet aan het protest op 27/09/2013, gezien u zelf verklaarde meteen te zijn

weggevlucht wanneer het protest begon [bij het verlaten van de moskee]. Daarenboven kan de

protestmars te Wad Nubawi op 27/09/2013 bezwaarlijk een ‘manifestatie van Girifna’ worden

genoemd [hoewel de beweging wel degelijk deelnam] , gezien dit protest kadert in een reeks van

massaprotesten die in heel Soedan, en zeker in Khartoem-Omdurman, plaatsvonden in de laatste week

van september 2013 (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u voorts aangeeft

enkel aanwezig te zijn geweest op een vrijdaggebed voorafgaand aan de start van de

manifestatie te Wad Nubawi op 27/09/2013, waarna u wegliep en eigenlijk niet aan dit protest

deelnam, noch aan enige van de andere massale volksprotesten te Khartoem en Omdurman in

de dagen ervoor, spreekt reeds boekdelen over de ernst van uw beweerd politiek engagement

destijds. Voorts dient opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de gebeurtenissen te Wad

Nubawi op 27/09/2013 – waaromtrent u verklaarde dat de veiligheidsdiensten tussenkwamen met

traangas, zelfs binnenin de moskee, en u daarom wegvluchtte na het verlaten van de moskee

(notities CGVS, p. 12) – niet stroken met de beschikbare informatie toegevoegd aan het

administratief dossier. Uit deze informatie [onder meer, maar niet enkel, afkomstig van de beweging

Girifna], blijkt immers eenduidig dat de protestmars te Wad Nubawi op 27/09/2013 erin slaagde de

40e straat in Umdurman te bereiken, waar samengekomen werd met manifestanten uit andere

wijken te Omdurman, en de mars daar uiteengedreven werd door veiligheidstroepen die traangas

gebruikten en zowel met rubberkogels als met scherp schoten. Nergens wordt enige

bron teruggevonden die uw verklaringen – namelijk dat de veiligheidstroepen op 27/09/2013 de

moskee te Wad Nubawi binnenvielen, en reeds daar de moskeegangers met traangas bestookten

- bevestigt. Wel werden meerdere bronnen teruggevonden die bevestigen dat de El Ansar moskee te

Wad Nubawi werd binnengevallen door veiligheidstroepen om protestmarsen na de dienst te verijdelen,

maar deze gebeurtenis kadert binnen de protesten die plaatsvonden in de maand juli van het jaar 2012.

Gegeven deze vaststelling, waaruit naar voren komt dat uw verklaringen betreffende de

gebeurtenissen te Wad Nubawi op 27/09/2013 geenszins stroken met de beschikbare informatie

hieromtrent, kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaring bij de start van dit protest

aanwezig te zijn geweest. Derhalve kan evenmin geloof gehecht worden aan uw verklaringen

betreffende de andere gebeurtenissen op deze dag – namelijk dat leden van de

veiligheidsdiensten een huiszoeking kwamen uitvoeren in uw ouderlijk huis, en u uit schrik

onderdook bij een vriend van u te Bahri, waarna u de dag nadien naar uw zus te Port Sudan ging

om zich te verschuilen (notities CGVS, p. 12-13).
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Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er geenszins geloof worden gehecht

aan uw beweerd politiek activisme voor de beweging Girifna, voorafgaand aan uw vertrek uit

Soedan. Derhalve kan evenmin geloof worden gehecht aan de door u geopperde

vervolgingsfeiten waaronder u geleden zou hebben in Soedan – uw arrestatie en daaropvolgende

opsluiting van 3 dagen in 2012 en de huiszoeking die uitgevoerd zou zijn in uw ouderlijk huis –

omwille van uw lidmaatschap van Girifna. Hieromtrent kan voorts nog het volgende worden

opgemerkt.

U verklaarde op 19/02/2012 te zijn opgepakt door 3 mannen, wanneer u in de cafetaria van de

universiteit was, samen met vrienden van u (notities CGVS, p. 9). Ze duwden u een wagen in en reden

een uur lang met u naar een onbekende plaats, waar u werd opgesloten, en waar u begreep dat u werd

gearresteerd door NISS [‘National intelligence and Security Service’]. U werd gedurende 3 dagen

vastgehouden. Gevraagd wat er ellemaal gebeurde gedurende die drie dagen tijdens dewelke u

vastgehouden werd, antwoordde u dat er de eerste dag niets gebeurde, maar u de tweede dag werd

ondervraagd waarna u werd gefolterd gedurende een half uur (notities CGVS, p. 10). De dag nadien

werd u opnieuw gefolterd, en werd u meegenomen per wagen naar de buitenwijken van Khartoem waar

u zonder meer op straat werd achtergelaten. U verklaarde dat de leden van de veiligheidsdienst [NISS]

alles wisten van uw activiteiten voor de beweging Girifna en u ervan werd beschuldigd problemen te

veroorzaken en de publieke orde te verstoren. U verklaarde verder dat u, ondanks de vele vragen die u

gesteld werden, u helemaal niets gezegd heeft gedurende de drie dagen die u werd vastgehouden

(notities CGVS, p. 11). Het dient opgemerkt dat het ietwat bevreemdend wordt bevonden dat u, hoewel

u verklaarde helemaal niets te hebben gezegd tijdens uw detentie en ondervragingen, u dan maar –

zonder meer – vrijgelaten werd, hetgeen de vraag oproept waarom de leden van NISS hun tijd zouden

verdoen met het oppakken van personen die ze nadien blijkbaar zomaar weer vrijlaten wanneer deze

niet meewerken. Veel bevreemdender is evenwel dat u, na deze beweerde buitenrechtelijke detentie en

folteringen, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om een gelijkaardige detentie in de

toekomst te vermijden. Immers, u verklaarde dat leden van de veiligheidsdiensten op 27/09/2013

een huiszoeking uitvoerden bij u thuis, en ze daarbij de harde schijf van uw laptop, uw

identiteitsdocumenten en een geheugenkaart meenamen waarop uw werk voor Girifna bewaard stond

(notities CGVS, p. 12-13). Gevraagd of u dat dan niet gevaarlijk vond, om dergelijke zaken gewoon bij u

thuis te bewaren, gezien u voorheen al werd opgepakt door de veiligheidsdiensten, verklaarde u –

geenszins overtuigend en weinig blijk gevend van doorleefde ervaringen – dat ‘u dat niet voorzien had,

dat ze uw huis zouden doorzoeken’ (notities CGVS, p. 13). Het dient opgemerkt dat deze

verklaringen niet weten te overtuigen. Immers, indien u werkelijk het slachtoffer zou zijn

geworden van buitenrechtelijke detentie en folteringen door de Soedanese veiligheidsdiensten

omwille van uw beweerd activisme voor Girifna, is het geenszins aannemelijk dat u alle

bezwarende informatie met betrekking tot uw werk voor deze beweging, simpelweg zou bewaren

op een computer en geheugenkaart die u bij u thuis laat liggen, omdat u ‘niet voorzien

zou hebben’ dat ze wel eens een huiszoeking zouden kunnen uitvoeren. Dat u er zich

klaarblijkelijk geen zorgen in maakte dat al deze bezwarende informatie makkelijk terug te vinden

is bij u thuis omdat u niet zou hebben verwacht dat de veiligheidsdiensten uw huis zouden

doorzoeken, is – gegeven uw verklaringen eerder door deze veiligheidsdiensten te zijn opgepakt,

dagenlang vastgehouden en gefolterd omdat ze u ervan beschuldigden deel uit te maken van de

beweging Girifna – geenszins aannemelijk, noch geloofwaardig.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, dienst vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft kunnen maken het slachtoffer te zijn geweest van vervolging door de Soedanese

veiligheidsdiensten, noch dat u lid zou zijn geweest van, en zich actief ingezet zou hebben voor,

de beweging Girifna in Soedan.

Volledigheidshalve dient opgemerkt dat het politieke klimaat in Soedan, sinds uw vertrek uit het

land, fundamenteel gewijzigd is na de val van het regime van voormalig president Bashir, en de

voornaamste doelstelling van de beweging Girifna – namelijk het omverwerpen van de heersende partij

‘National Congres Party’ [NCP] van president Bashir – de facto werd bereikt. Uit de aan het dossier

toegevoegde informatie blijkt immers dat het regime van president Omar al Bashir omver werd

geworden, en de op heden geïnstalleerde overgangsregering in Soedan de partij NCP liet ontbinden.

Wat betreft de actuele situatie in Soedan, dient verder het volgende opgemerkt:

Uit een grondige analyse van de huidige situatie in Soedan (zie COI Focus “Soedan: Huidige situatie

in navolging van de militaire coup van 11 april 2019” dd. 06/09/19) blijkt dat het leger op 11 april

2019 een staatsgreep heeft gepleegd, waarmee het een einde maakt aan het bijna dertig jaar durende
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regime van president al-Bashir. Een ”Transitional Military Council” (TMC) neemt het bestuur over. De

coup komt er na maanden van bijna dagelijkse betogingen in het hele land, waarbij de protesten zijn

uitgegroeid tot een beweging tegen de zittende president al-Bashir. De ”Alliance of Freedom and

Change” (AFC), een coalitie van gewapende groepen, politieke partijen en professionele organisaties, is

de drijvende kracht achter deze betogingen. De regering beantwoordt deze protesten met geweld. Na

de coup voert de TMC het aantal soldaten en het aantal leden van de ”Rapid Support Forces” (RSF) op

in Khartoem. Bij de betogers maakt het aanvankelijk vreugdegevoel na de coup plaats voor woede,

velen zien de militaire coup immers als een verderzetting van het oude regime. Betogers blijven dan

ook in grote aantallen aanwezig op de plaats van de sit-in, die reeds op 6 april is gestart, voor het

hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Er worden gesprekken opgestart tussen de TMC en de AFC

en op 14 mei 2019 bereikt men een akkoord over de duur van de transitieperiode en de samenstelling

van de wetgevende raad of parlement. De gesprekken struikelen evenwel over de samenstelling van de

soevereiniteitsraad die moet toezien op de regering en het parlement tijdens de transitieperiode.

Ondertussen vinden verschillende gewelddadige incidenten plaats in Khartoem, overwegend gepleegd

door de RSF. Het geweld in de hoofdstad beperkt zich tot de locaties waar betogingen gaande zijn en is

gericht tegen personen die rechtstreeks deelnemen aan de sit-in en de protesten in de buurt, of die er

onrechtstreeks bij betrokken zijn, zoals personen die economische activiteiten uitvoeren in en rond de

locatie van de sit-in. Op 3 juni 2019, middenin de aanhoudende impasse in de gesprekken tussen de

TMC en de AFC, worden de betogers op de locatie van de sit-in bloedig uiteengejaagd door mannen in

RSF-uniformen. Hierbij vallen er 118 doden en meer dan 700 gewonden. Zowel de Afrikaanse Unie als

Ethiopië stuurt hierna een bemiddelaar naar Soedan. Op 30 juni 2019, de door de Afrikaanse Unie

vastgelegde deadline voor het overdragen van de macht door de TMC, komen in Khartoem en in andere

steden van Soedan duizenden mensen de straat op. Bij deze protesten komen zeker elf mensen om het

leven.

Op 5 juli 2019 bereikt men uiteindelijk een akkoord over de vorming van een soevereine raad met een

alternerend leiderschap, die een overgangsperiode zal overzien. De officiële ondertekening van de

overeengekomen grondwettelijke verklaring op 17 augustus 2019, betekent de start van deze

overgangsperiode die 39 maanden zal duren en die voorziet in de ontbinding van de TMC, de oprichting

van een soevereine raad met 11 leden en de aanstelling van een eerste minister en zijn kabinet. De

verklaring voorziet tevens in de vorming van een onafhankelijk wetgevende macht gedurende de

overgangsperiode, waarvan 67 procent van de zetels aan burgers zullen worden toegewezen. Het hoofd

van de TMC zal de soevereine raad gedurende de eerste 21 maanden van de overgangsperiode leiden,

waarna een burger de leiding van de raad zal overnemen voor de resterende achttien maanden. De

nieuwe regering zal heel wat uitdagingen de baas moeten, onder meer een balans behouden in

de macht van het leger, het beëindigen van de langlopende conflicten en de hervorming van een

economie in Interne strubbelingen hebben er bovendien toe geleid dat de gewapende groepen de

grondwettelijke verklaring niet hebben ondertekend. Ook in het leger is er verdeeldheid binnen de hoge

rangen en wrok omwille van de macht van Hemeti, de nummer twee van de TMC. De grote en

gewelddadige incidenten waarvan sprake in Khartoem tijdens en na de militaire coup, blijken echter te

zijn gestopt in de maanden juli en augustus 2019. Het type geweld waarvan sprake was tijdens en na de

militaire coup, namelijk het hardhandig neerslaan van protesten en demonstraties door de RSF, het

leger en de politie, kaderde bovendien niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c

Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties

aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling

strijden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen dient dan ook te worden geconcludeerd dat een

loutere verwijzing naar de algemene situatie en de recente ontwikkelingen in Soedan thans niet volstaat

om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming,

waarbij u uw vrees voor vervolging of uw reëel risico op het lijden van ernstige schade in concreto dient

aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk. Er dient na uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS echter te

worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent deze vrees voor vervolging of dit reëel risico op

ernstige schade aannemelijk te maken.

De door u neergelegde documenten weten bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. U legde een

kopie van uw geboorteakte, een kopie van uw nationaal nummer, en een kopie van het attest dat u

vrijgesteld werd van de militaire dienst, neer.



RvV X - Pagina 7

Hoewel deze documenten in onderhavige beslissing niet meteen in twijfel getrokken worden, dient

vastgesteld dat deze bovenstaande vaststellingen op geen enkel punt weten te wijzigen.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, dient vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft kunnen maken dat er in uwen hoofde sprake zou zijn van een ‘gegronde vrees voor

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of dat u een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In het eerste middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

alsook de schending “van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van

de materiële motivering”.

Verzoeker verwijst naar de vier elementen van de vluchtelingendefinitie.

Inzake zijn politiek activisme laat hij gelden wat volgt:

“Politiek activisme

- Op heden geen contact meer met Girifna

In 2011 werd verzoeker lid van de Girifna beweging. Omwille van dit activisme kreeg verzoeker een

heleboel problemen (zie ook infra). Hierdoor was verzoeker verplicht het land te verlaten, wat hij deed in

2014. Sindsdien heeft verzoeker geen contact meer met andere leden uit de beweging.

Volgens verweerster tast dit de geloofwaardigheid van verzoeker aan en is het onaannemelijk dat

verzoeker na zijn vertrek zijn interesse in de beweging ‘verloor’.

Het klopt dat verzoeker op heden geen connecties meer heeft met de Soedanese politiek. Hoewel hij

nog steeds achter de beweging staat, heeft hij op heden geen contact meer met de leden ervan.

Nadat het voor verzoeker duidelijk werd dat hij in de problemen zat, ontvluchtte hij het land. Het is dan

ook niet raar dat hij besloot geen contact meer te hebben met hetgeen aan de basis van zijn problemen

ligt. Daarenboven wordt verzoeker ook door zijn familie onder druk gezet om niet langer contact te

houden met Girifna.

Verzoeker was, omwille van zijn problemen, echt op, zowel fysiek als mentaal. Hij besloot om zijn vlucht

als een nieuwe start te zien. Dit blijkt eveneens uit zijn afgelegde verklaringen: […]

- Demonstraties in 2012

Verzoeker werd in februari 2012 opgepakt door de Soedanese veiligheidsdiensten (zie infra, 4.1.2.2.).

Nadien werd hij door zijn moeder aangemoedigd om te stoppen met zijn activiteiten voor Girifna.

Verzoeker luisterde hier niet naar en bleef zich verder inzetten voor deze beweging, maar deed het wel

rustiger aan.

[…]

Verzoeker nam, gelet op deze verminderde activiteit, niet deel aan de demonstraties die Girifna in 2012

organiseerde. Bijgevolg kan hij geen exacte data van deze manifestaties opsommen, wat niet meer dan

logisch is. Bovendien houdt verweerster absoluut geen rekening met het feit dat deze betogingen reeds

plaatsvonden in 2012, inmiddels meer dan zeven jaar geleden!

- Kennis over bepaalde begrippen m.b.t. Girifna

Verweerster verwijt daarnaast dat verzoeker geen bijkomende uitleg kon geven over het begrip ‘Elbow

Licking Friday’ en de naam Safia Iqhaq.

Met betrekking tot de eerste term, Elbow Licking Friday, erkende verzoeker dat hij er al van gehoord

had, maar dat hij niet wist wat de term inhield. In de bestreden beslissing staat te lezen dat deze term

het gevolg is van een uitspraak van president Bashir. Wanneer verzoeker dit samen met zijn advocaat

overliep, merkte verzoeker meteen op dat dit geen uitspraak van de toenmalig president Bashir is, maar

wel van ex-president Nafi. Dit blijkt eveneens uit informatie die op het internet terug te vinden is:

“[…]”
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Het is dan ook zeer frappant dat verweerster verzoeker verwijt niet op de hoogte te zijn van deze term,

maar zelf een beslissing op verkeerde informatie steunt.

Verzoeker geeft daarnaast eerlijk toe dat hij nog nooit van Safia Ishaq gehoord heeft. Zij werd het

slachtoffer van een brutale groepsverkrachting. Volgens verweerster zou een van de meest succesvolle

internetcampagnes van Girifna rond haar draaien. Verzoeker wenst hieromtrent te benadrukken dat er

heel veel dingen in die periode gebeurd zijn in Soedan. Hoe jammer hij het ook vindt, het is voor

verzoeker absoluut onmogelijk om alle namen te herinneren van iedereen die verkracht werd.

- Stemverleden van verzoeker

Verzoeker heeft nooit gestemd in Soedan. Volgens verweerster doet dit afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het vluchtrelaas van verzoeker, omdat Girifna ontstond in 2009 als een beweging

om de partij van de toenmalig president te verslaan in de nationale verkiezingen.

Verzoeker wenst hieromtrent enkel toe te voegen dat een regering omverwerpen niet enkel gebeurt via

stemmen tijdens nationale verkiezingen.

- Protestmars op 27/09/2013

Op 27 september 2013 wou verzoeker deelnemen aan een protestmars. Hij ging naar het vrijdagsgebed

en ging nadien deelnemen aan de manifestatie van Girifna. Nadat er veiligheidstroepen traangas

afvuurden, diende cliënt echter te vluchten, zeker gelet op zijn verleden met de Soedanese

veiligheidsdiensten.

Het feit dat verweerster geen bronnen terugvindt op het internet hierover, wil geenszins zeggen dat deze

gebeurtenissen niet zouden hebben plaatsgevonden!”.

Inzake de vervolging door de Soedanese veiligheidsdiensten stelt verzoeker:

“Op 19 februari 2012 werd verzoeker opgepakt door drie mannen, toen hij in de cafetaria van de

universiteit was. Hij werd gedurende drie dagen vastgehouden en gemarteld door de NISS, de National

Intelligence and Security Service.

Verzoeker had geluk dat hij na drie dagen opnieuw werd vrijgelaten. Na dit voorval besloot hij zijn

activiteiten voor de beweging grondig te verminderen, zodat hij meer op de achtergrond zou verdwijnen.

Verzoeker hoopte zo nieuwe problemen te vermijden.

Desondanks werd er op 27 september 2013 een huiszoeking uitgevoerd bij verzoeker thuis. Leden van

de veiligheidsdiensten vonden o.a. een harde schijf van de laptop, de identiteitsdocumenten en een

geheugenkaart van verzoeker, die ze meenamen. Deze objecten bevatten heel gevoelig materiaal,

onder andere het werk dat verzoeker voor Girifna deed stond hierop. Verzoeker besefte meteen dat hij

in de problemen zat, waarna hij Soedan ontvluchtte.

Volgens verweerster is het vreemd dat verzoeker deze belangrijke dingen zomaar bij zich thuis liet

liggen. Nochtans verklaarde verzoeker duidelijk dat hij nooit gedacht had dat hij zo geviseerd zou

worden: […]

Nadat verzoeker zijn activiteiten verminderde, ging hij ervan uit dat de Soedanese veiligheidsdiensten

hem niet langer, of in ieder geval minder, zouden viseren. Verzoeker had op voorhand nooit kunnen

denken dat zijn rol in de beweging zo gevaarlijk zou zijn.

Bovendien vond de huiszoeking geruime tijd na de vasthouding plaats. Verzoeker kon dus

redelijkerwijze aannemen dat hij niet meer gevolgd werd.

Bovendien kon verzoeker de objecten niet zomaar verstoppen. Indien hij ze in zijn huis zou houden

zouden ze in ieder geval gevonden worden bij een grondige huiszoeking. De voorwerpen kon hij ook

niet bij een vriend gaan leggen. Verzoeker wou enerzijds zijn vrienden niet onnodig in gevaar brengen

en anderzijds werden zijn vrienden die eveneens lid waren van Girifna ook in de gaten gehouden.

Op grond van het voorgaande staat duidelijk vast dat het voor verzoeker niet langer mogelijk was om in

Soedan te blijven. Hij had dan ook geen andere keuze dan Soedan te verlaten.”

Verzoeker herhaalt dat hij in Soedan wordt bedreigd door verschillende stammen én de Soedanese

politie en dat de Soedanese autoriteiten, rekening houdend met de algemene onveiligheidssituatie, niet

in de mogelijkheid zijn om bescherming te bieden aan individuen.

In een tweede middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet alsook

de “schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering”.

Verzoeker verwijst naar artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, zijn Afghaanse nationaliteit en

rechtspraak van de Raad inzake Kaboel.
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Verzoeker stelt verder:

“Verzoeker beschikt over de Soedanese nationaliteit. De veiligheidssituatie in Soedan is al jarenlang

zorgwekkend. Sinds december 2018 werd de toestand kritischer toen burgerprotesten begonnen tegen

de dictator Omar al-Bashir. Zoals verweerster tevens bevestigt in de bestreden beslissing, werd de

dictator begin april 2019, na maandenlang protest, afgezet. De noodtoestand werd uitgeroepen en de

militaire raad nam het bestuur over. Dit lokte opnieuw onvrede uit en burgers kwamen op straat om te

ijveren voor een democratische en civiele regering.

Ondanks het vreedzame karakter van de protesten sloeg het leger ze met geweld neer. Honderden

mensen zijn reeds gestorven of gewond geraakt. Het leger schuwt evenmin verkrachting als

oorlogswapen om de bevolking te onderdrukken. In juli 2019 werd er een akkoord bereikt. Echter werd

de grondwettelijke verklaring niet ondertekend door de gewapende groepen. Ook in het leger is er tot

heden sprake van een grote verdeeldheid.

De situatie blijft dan ook zeer instabiel. Er blijven op zeer regelmatige basis protesten plaatsvinden,

waarbij gewonden vallen.

[citaat landeninformatie]

Het staat in ieder geval vast dat de toekomst bijzonder onzeker is. Zolang er geen definitief politiek

akkoord is, kan de veiligheidssituatie zeer gemakkelijk omslaan. Burgerprotesten kunnen opnieuw

starten of het leger kan weer zijn toevlucht zoeken tot excessief geweld.

Daarnaast vindt er ook geweld plaats tussen de verschillende gemeenschappen in het land.

[…]

Ten slotte moet de nadruk gelegd worden op de erbarmelijke humanitaire situatie in het land van

herkomst van verzoeker. 5,8 miljoen inwoners, zo’n 14% van de totale bevolking, wordt geconfronteerd

met ernstige voedseltekorten (stuk 8, Integrated Food Security Phase Classification, Sudan: Acute Food

Insecurity Situation for June – August 2019, te consulteren op: http://www.ipcinfo.org/ipc-country-

analysis/details-map/en/c/1152151/).

De situatie blijft tot heden bijzonder zorgwekkend: [citaat landeninformatie]

Deze actuele, informatie toont aan dat de dreiging voor verzoeker nog steeds significant is. Zijn

veiligheid kan aldus niet gegarandeerd worden.

Dit middel is bijgevolg gegrond.”

Beoordeling

2.2.1. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen en het uitvoerig citeren van rechtspraak en

landeninformatie in het verzoekschrift impliceren immers niet an sich dat de bestreden beslissing behept

is met een onregelmatigheid.

2.2.2. Verzoeker beroept zich op zijn vermeend politiek activisme voor de groep Girifna.

De Raad stelt vooreerst dat het niet plausibel is dat een persoon die aanvoert politiek actief te zijn

geweest in zijn land van herkomst zich, na het land te hebben verlaten, niet meer zou interesseren of

informeren over de beweging voor dewelke hij actief zou zijn geweest. Verzoeker is niet geloofwaardig

waar hij aanvoert dat hij nog steeds achter de beweging staat maar geen contact meer heeft met de

leden. Politieke interesse of activisme stopt immers niet bij het overschrijden van de landgrens.

Verweerder stelde terecht vast dat verzoeker niet weet te antwoorden op de vraag of de

beweging Girifna eigenlijk nog bestaat of niet. Dit is niet aannemelijk en doet fundamenteel afbreuk aan

de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden politiek activisme voor de beweging Girifna in

Soedan.

Verweerder concludeerde terecht: “Dat u, bij het verlaten van Soedan in het jaar 2014 plotsklaps al uw

interesse zou verliezen in de politieke activiteiten die u voorheen jarenlang zou hebben ondernomen en

die de oorzaak vormden voor uw vertrek uit Soedan, u op geen enkele wijze contact zou onderhouden

met uw lotgenoten die nog in Soedan waren, op geen enkele wijze contact onderhoudt met Girifna –

binnen of buiten Soedan – hoewel u tegelijk oppert tot op heden gezocht te worden door de Soedanese

veiligheidsdiensten omwille van uw activiteiten voor Girifna [en de beweging Girifna dit mogelijkerwijs

opvolgt, dan wel mogelijks over meer informatie zou kunnen beschikken betreffende de vervolging van

uw persoon in Soedan], en u op een heden een volledige desinteresse vertoont voor de politieke zaak

waarvoor u zich beweerdelijk jarenlang inzette in de context van het toenmalig regime in Soedan

[Bashir], waar dergelijke politieke oppositieactiviteiten bijzonderlijk risicovol waren, is zódanig
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onaannemelijk en weinig geloofwaardig dat uw verklaring [‘dat u het niet meer kon’] geenszins afdoende

is om uw volledige onwetendheid betreffende de activiteiten en het bestaan van de beweging Girifna na

uw vertrek uit Soedan, te verklaren.”

De herhaling van zijn verklaringen, zijn “verminderde activiteit” en het feit dat dit alles meer dan zeven

jaar geleden gebeurde kan niet dienstig aangewend worden als vergoelijking of verschoning van de

navolgende motivering:

“Gevraagd wanneer in het jaar 2012 demonstraties van Girifna plaatsvonden, en of u voorbeelden kunt

geven van dergelijke demonstraties, antwoordde u dat u niet meedeed toen (notities CGVS, p. 13).

Gevraagd of u op de hoogte bent van manifestaties van Girifna die plaatsvonden in dat jaar, antwoordde

u kortweg dat u de precieze data niet kent. Dan maar gevraagd in welke maand van het jaar 2012 de

meeste manifestaties plaatsvonden, antwoordde u het niet zeker te zijn en het niet te kunnen zeggen

(notities CGVS, p. 14). Uit de beschikbare informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt

dat Girifna deel uitmaakte van een coalitie van studentenbewegingen, die demonstraties organiseerden

in Khartoum, El Obeid, Wad Medani en Kosti tussen januari en maart 2011 [het jaar waarin u zich

beweerdelijk aansloot bij Girifna] die met excessief geweld neergeslagen werden door de Soedanese

autoriteiten. In juni 2012 riep Girifna, samen met andere groepen, op tot algemeen protest tegen de

austeriteitsmaatregelen opgelegd door de Soedanese overheid en wordt de beweging genoemd als

zijnde ‘in het hart van de oppositie tegen de overheid’, en de protesten in juni-juli 2012 mee te leiden.

Het gegeven dat u hierover niets weet te vermelden wanneer u gevraagd wordt

naar demonstraties waar Girifna aan deelnam in het jaar 2012, wijst er nog maar eens op dat u

duidelijk weinig weet heeft van de beweging Girifna en haar activiteiten, en schaadt verder

fundamenteel de geloofwaardigheid van uw verklaringen zich actief te hebben ingezet voor

Girifna, als lid tussen 2011 en 2014.”

Daargelaten de vraag welke persoon concreet aan de oorsprong ligt van de term “elbow licking”, blijkt

dat de “elbow licking Friday” een massale uiting van protest was van de groep waarvoor verzoeker

beweert actief te zijn geweest en dat verzoeker hieromtrent geen kennis had. De navolgende motivering

blijft dan ook staande:

“Gevraagd of u de term ‘Elbow licking Friday’ kent, verklaarde u vaagweg erover te hebben

gehoord, maar gevraagd wat het precies is verklaarde u het zich niet te herinneren (notities CGVS, p.

15). Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat de naam

‘Elbow licking Friday’ ontstond op de Facebookpagina van Girifna, om een massaprotest dat plaatsvond

te Khartoem op 30/06/2012, te benoemen. Deze benaming was een verwijzing naar een uitspraak van

president Bashir, waarbij deze verklaarde dat elke poging om het regime omver te werpen even zinloos

is als de poging om je eigen elleboog te likken. In de aanloop naar het protest postten talloze Girifna-

leden foto’s van zichzelf, vrienden en kinderen die hun ellebogen likken, om zo hun minachting jegens

het regime van Bashir te uiten. Het gegeven dat u hierover niets weet te vermelden, schaadt verder

de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen zich actief te hebben

ingezet voor Girifna, als lid tussen 2011 en 2014.”

De vaststelling dat verzoeker “eerlijk” toegeeft dat hij nog nooit van Safia Ishaq had gehoord, doet de

navolgende motivering onverminderd overeind staan en ondermijnt verder verzoekers voorgehouden

activisme:

“Gevraagd of u de naam Safia Ishag kent, antwoordde u ontkennend. Uit de beschikbare informatie

(toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat een van de meest succesvolle

internetcampagnes van Girifna, draaide rond de figuur van Safia Ishag, een Girifnaactiviste die ontvoerd

werd en het slachtoffer werd van een groepsverkrachting door leden van de

Soedanese veiligheidsdiensten. Girifna-leden filmden de getuigenis van Safia Ishag hieromtrent, en

zetten deze online. Het gegeven dat u hierover niets weet te vermelden, schaadt verder de reeds

fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen zich actief te hebben ingezet

voor Girifna, als lid tussen 2011 en 2014.”

De loutere opmerking dat een “regering omverwerpen niet enkel gebeurt via stemmen tijdens nationale

verkiezingen” kan bezwaarlijk aangenomen worden als nuttige betwisting van de navolgende motivering:

“Gevraagd of u stemde bij de verkiezingen in Soedan in het jaar 2010, antwoordde u ontkennend

en verklaarde nooit te hebben gestemd (notities CGVS, p. 14). Gevraagd waarom u niet stemde,

antwoordde u dat u zich nog nooit heeft ingebeeld om te stemmen, op gelijk wie, in uw hele leven.

Gevraagd waarom niet, verklaarde u simpelweg dat het daar [Soedan] normaal is dat de mensen niet

stemmen. Uit de aan het administratieve dossier toegevoegde informatie blijkt echter dat Girifna in het

jaar 2009 ontstond als een beweging om de National Congress Party (o.l.v. toenmalig president Bashir)
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te verslaan in de nationale verkiezingen van 2010, dat ze aan kiezersregistratie deden in de aanloop

naar de verkiezingen, en de groep zelf verklaarde (in december 2009) dat hun belangrijkste boodschap

aan mensen die naar verandering verlangen, erin bestaat dat ze zich als kiezers registreren, om zo ‘de

langverwachte kans voor democratie te grijpen’. Uw verklaringen, dat het normaal is dat mensen niet

stemmen en u zich nog nooit in uw hele leven ingebeeld heeft dat u zou gaan stemmen, staan dan

ook in fel contrast met de doelen en ideeën van de beweging waarvan u beweerdelijk lid was in Soedan,

en waarvoor u uw leven geriskeerd zou hebben. Opnieuw dient opgemerkt dat ernstig afbreuk

gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.”

Evenmin kan door de Raad worden aanvaard dat het louter feit dat verzoeker “wou (…) deelnemen aan

een protestmars” op 27 september 2013 een concrete betwisting is van de navolgende pertinente

motivering waaruit wederom verzoekers gebrek aan politiek activisme en kennis blijkt:

“Gevraagd welke activiteiten u deed voor Girifna, verklaarde u hen te steunen, campagne te voeren voor

hen, flyers af te drukken en affiches te maken voor Girifna, en u de jongeren aanmoedigde om te blijven

vechten voor verandering en voor jullie beweging (notities CGVS, p. 11 en 13). U zou zo’n 7 of 8 keren

flyers hebben afgedrukt op uw werkplaats, en soms mee hebben geholpen bij de verspreiding van deze

flyers, wanneer iemand van de beweging [Girifna] kwam spreken op de shuk (notities CGVS, p. 11-12).

Gevraagd of u ooit deelnam aan manifestaties van Girifna, verklaarde u – opmerkelijk genoeg, gezien u

beweerde lid te zijn sinds het jaar 2011 – dat jullie gingen meedoen aan de protestmars op vrijdag

27/09/2013 (notities CGVS, p. 12). U verklaarde verder dat deze mars startte aan de moskee te Wad

Nubawi [wijk in Omdurman] na het vrijdaggebed, maar gevraagd waarheen de protestmars dan ging,

verklaarde u dat u wegvluchtte bij het verlaten van de moskee gezien veiligheidstroepen traangas

afvuurden, maar andere jongeren verder gingen met de manifestatie en er toen meerdere manifestaties

plaatsvonden in de stad. U verklaarde voorts naar Port Sudan [alwaar uw zus woonde] te zijn gevlucht

de dag nadien. Er kan derhalve begrepen worden dat u eigenlijk aan geen enkele manifestatie van

Girifna deelnam, ook niet aan het protest op 27/09/2013, gezien u zelf verklaarde meteen te zijn

weggevlucht wanneer het protest begon [bij het verlaten van de moskee]. Daarenboven kan de

protestmars te Wad Nubawi op 27/09/2013 bezwaarlijk een ‘manifestatie van Girifna’ worden

genoemd [hoewel de beweging wel degelijk deelnam] , gezien dit protest kadert in een reeks van

massaprotesten die in heel Soedan, en zeker in Khartoem-Omdurman, plaatsvonden in de laatste week

van september 2013 (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dat u voorts aangeeft

enkel aanwezig te zijn geweest op een vrijdaggebed voorafgaand aan de start van de

manifestatie te Wad Nubawi op 27/09/2013, waarna u wegliep en eigenlijk niet aan dit protest

deelnam, noch aan enige van de andere massale volksprotesten te Khartoem en Omdurman in

de dagen ervoor, spreekt reeds boekdelen over de ernst van uw beweerd politiek engagement

destijds. Voorts dient opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de gebeurtenissen te Wad

Nubawi op 27/09/2013 – waaromtrent u verklaarde dat de veiligheidsdiensten tussenkwamen met

traangas, zelfs binnenin de moskee, en u daarom wegvluchtte na het verlaten van de moskee

(notities CGVS, p. 12) – niet stroken met de beschikbare informatie toegevoegd aan het

administratief dossier. Uit deze informatie [onder meer, maar niet enkel, afkomstig van de beweging

Girifna], blijkt immers eenduidig dat de protestmars te Wad Nubawi op 27/09/2013 erin slaagde de

40e straat in Umdurman te bereiken, waar samengekomen werd met manifestanten uit andere

wijken te Omdurman, en de mars daar uiteengedreven werd door veiligheidstroepen die traangas

gebruikten en zowel met rubberkogels als met scherp schoten. Nergens wordt enige

bron teruggevonden die uw verklaringen – namelijk dat de veiligheidstroepen op 27/09/2013 de

moskee te Wad Nubawi binnenvielen, en reeds daar de moskeegangers met traangas bestookten

- bevestigt. Wel werden meerdere bronnen teruggevonden die bevestigen dat de El Ansar moskee te

Wad Nubawi werd binnengevallen door veiligheidstroepen om protestmarsen na de dienst te verijdelen,

maar deze gebeurtenis kadert binnen de protesten die plaatsvonden in de maand juli van het jaar 2012.

Gegeven deze vaststelling, waaruit naar voren komt dat uw verklaringen betreffende de

gebeurtenissen te Wad Nubawi op 27/09/2013 geenszins stroken met de beschikbare informatie

hieromtrent, kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaring bij de start van dit protest

aanwezig te zijn geweest. Derhalve kan evenmin geloof gehecht worden aan uw verklaringen

betreffende de andere gebeurtenissen op deze dag – namelijk dat leden van de

veiligheidsdiensten een huiszoeking kwamen uitvoeren in uw ouderlijk huis, en u uit schrik

onderdook bij een vriend van u te Bahri, waarna u de dag nadien naar uw zus te Port Sudan ging

om zich te verschuilen (notities CGVS, p. 12-13).”

2.2.3. Verzoeker herhaalt zijn verklaringen inzake zijn vermeende arrestatie en huiszoeking. De loutere

bewering dat verzoeker “de objecten niet zomaar [kon] verstoppen”, en de hogere vaststelling mede in

acht genomen, concludeert en oordeelt verweerder terecht:
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“Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er geenszins geloof worden gehecht

aan uw beweerd politiek activisme voor de beweging Girifna, voorafgaand aan uw vertrek uit

Soedan. Derhalve kan evenmin geloof worden gehecht aan de door u geopperde

vervolgingsfeiten waaronder u geleden zou hebben in Soedan – uw arrestatie en daaropvolgende

opsluiting van 3 dagen in 2012 en de huiszoeking die uitgevoerd zou zijn in uw ouderlijk huis –

omwille van uw lidmaatschap van Girifna. Hieromtrent kan voorts nog het volgende worden

opgemerkt.

U verklaarde op 19/02/2012 te zijn opgepakt door 3 mannen, wanneer u in de cafetaria van de

universiteit was, samen met vrienden van u (notities CGVS, p. 9). Ze duwden u een wagen in en reden

een uur lang met u naar een onbekende plaats, waar u werd opgesloten, en waar u begreep dat u werd

gearresteerd door NISS [‘National intelligence and Security Service’]. U werd gedurende 3 dagen

vastgehouden. Gevraagd wat er ellemaal gebeurde gedurende die drie dagen tijdens dewelke u

vastgehouden werd, antwoordde u dat er de eerste dag niets gebeurde, maar u de tweede dag werd

ondervraagd waarna u werd gefolterd gedurende een half uur (notities CGVS, p. 10). De dag nadien

werd u opnieuw gefolterd, en werd u meegenomen per wagen naar de buitenwijken van Khartoem waar

u zonder meer op straat werd achtergelaten. U verklaarde dat de leden van de veiligheidsdienst [NISS]

alles wisten van uw activiteiten voor de beweging Girifna en u ervan werd beschuldigd problemen te

veroorzaken en de publieke orde te verstoren. U verklaarde verder dat u, ondanks de vele vragen die u

gesteld werden, u helemaal niets gezegd heeft gedurende de drie dagen die u werd vastgehouden

(notities CGVS, p. 11). Het dient opgemerkt dat het ietwat bevreemdend wordt bevonden dat u, hoewel

u verklaarde helemaal niets te hebben gezegd tijdens uw detentie en ondervragingen, u dan maar –

zonder meer – vrijgelaten werd, hetgeen de vraag oproept waarom de leden van NISS hun tijd zouden

verdoen met het oppakken van personen die ze nadien blijkbaar zomaar weer vrijlaten wanneer deze

niet meewerken. Veel bevreemdender is evenwel dat u, na deze beweerde buitenrechtelijke detentie en

folteringen, geen enkele voorzorgsmaatregel zou hebben genomen om een gelijkaardige detentie in de

toekomst te vermijden. Immers, u verklaarde dat leden van de veiligheidsdiensten op 27/09/2013

een huiszoeking uitvoerden bij u thuis, en ze daarbij de harde schijf van uw laptop, uw

identiteitsdocumenten en een geheugenkaart meenamen waarop uw werk voor Girifna bewaard stond

(notities CGVS, p. 12-13). Gevraagd of u dat dan niet gevaarlijk vond, om dergelijke zaken gewoon bij u

thuis te bewaren, gezien u voorheen al werd opgepakt door de veiligheidsdiensten, verklaarde u –

geenszins overtuigend en weinig blijk gevend van doorleefde ervaringen – dat ‘u dat niet voorzien had,

dat ze uw huis zouden doorzoeken’ (notities CGVS, p. 13). Het dient opgemerkt dat deze

verklaringen niet weten te overtuigen. Immers, indien u werkelijk het slachtoffer zou zijn

geworden van buitenrechtelijke detentie en folteringen door de Soedanese veiligheidsdiensten

omwille van uw beweerd activisme voor Girifna, is het geenszins aannemelijk dat u alle

bezwarende informatie met betrekking tot uw werk voor deze beweging, simpelweg zou bewaren

op een computer en geheugenkaart die u bij u thuis laat liggen, omdat u ‘niet voorzien

zou hebben’ dat ze wel eens een huiszoeking zouden kunnen uitvoeren. Dat u er zich

klaarblijkelijk geen zorgen in maakte dat al deze bezwarende informatie makkelijk terug te vinden

is bij u thuis omdat u niet zou hebben verwacht dat de veiligheidsdiensten uw huis zouden

doorzoeken, is – gegeven uw verklaringen eerder door deze veiligheidsdiensten te zijn opgepakt,

dagenlang vastgehouden en gefolterd omdat ze u ervan beschuldigden deel uit te maken van de

beweging Girifna – geenszins aannemelijk, noch geloofwaardig.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, dienst vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft kunnen maken het slachtoffer te zijn geweest van vervolging door de Soedanese

veiligheidsdiensten, noch dat u lid zou zijn geweest van, en zich actief ingezet zou hebben voor,

de beweging Girifna in Soedan.”

2.2.4. De voorgaande vaststellingen leiden tot de conclusie dat verzoekers verklaringen niet

samenhangend en aannemelijk zijn. Verzoekers relaas kan derhalve niet als geloofwaardig worden

aangenomen.

2.2.5. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Het eerste middel is ongegrond.

2.3.1. In de mate dat verzoeker in het tweede middel verwijst naar artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet, zijn Afghaanse nationaliteit en rechtspraak van de Raad inzake Kaboel oordeelt de
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Raad dat dit een materiële vergissing is aangezien voormelde elementen niet aan bod komen in de

bestreden beslissing.

2.3.2. De landeninformatie die verzoeker toevoegt aan het verzoekschrift is gelijklopend met deze van

verweerder. Verzoekers bijgebrachte informatie vermag niet concreet afbreuk te doen aan deze die

wordt gehanteerd door verweerder. De verwijzing naar een instabiele situatie, protesten, de

hypothetische mogelijkheid dat “de veiligheidssituatie zeer gemakkelijk kan omslaan”, de verwijzing naar

geweld in Darfur en de humanitaire situatie kan de navolgende motivering dan ook niet dienstig

weerleggen:

“Volledigheidshalve dient opgemerkt dat het politieke klimaat in Soedan, sinds uw vertrek uit het

land, fundamenteel gewijzigd is na de val van het regime van voormalig president Bashir, en de

voornaamste doelstelling van de beweging Girifna – namelijk het omverwerpen van de heersende partij

‘National Congres Party’ [NCP] van president Bashir – de facto werd bereikt. Uit de aan het dossier

toegevoegde informatie blijkt immers dat het regime van president Omar al Bashir omver werd

geworden, en de op heden geïnstalleerde overgangsregering in Soedan de partij NCP liet ontbinden.

Wat betreft de actuele situatie in Soedan, dient verder het volgende opgemerkt:

Uit een grondige analyse van de huidige situatie in Soedan (zie COI Focus “Soedan: Huidige situatie

in navolging van de militaire coup van 11 april 2019” dd. 06/09/19) blijkt dat het leger op 11 april

2019 een staatsgreep heeft gepleegd, waarmee het een einde maakt aan het bijna dertig jaar durende

regime van president al-Bashir. Een ”Transitional Military Council” (TMC) neemt het bestuur over. De

coup komt er na maanden van bijna dagelijkse betogingen in het hele land, waarbij de protesten zijn

uitgegroeid tot een beweging tegen de zittende president al-Bashir. De ”Alliance of Freedom and

Change” (AFC), een coalitie van gewapende groepen, politieke partijen en professionele organisaties, is

de drijvende kracht achter deze betogingen. De regering beantwoordt deze protesten met geweld. Na

de coup voert de TMC het aantal soldaten en het aantal leden van de ”Rapid Support Forces” (RSF) op

in Khartoem. Bij de betogers maakt het aanvankelijk vreugdegevoel na de coup plaats voor woede,

velen zien de militaire coup immers als een verderzetting van het oude regime. Betogers blijven dan

ook in grote aantallen aanwezig op de plaats van de sit-in, die reeds op 6 april is gestart, voor het

hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Er worden gesprekken opgestart tussen de TMC en de AFC

en op 14 mei 2019 bereikt men een akkoord over de duur van de transitieperiode en de samenstelling

van de wetgevende raad of parlement. De gesprekken struikelen evenwel over de samenstelling van de

soevereiniteitsraad die moet toezien op de regering en het parlement tijdens de transitieperiode.

Ondertussen vinden verschillende gewelddadige incidenten plaats in Khartoem, overwegend gepleegd

door de RSF. Het geweld in de hoofdstad beperkt zich tot de locaties waar betogingen gaande zijn en is

gericht tegen personen die rechtstreeks deelnemen aan de sit-in en de protesten in de buurt, of die er

onrechtstreeks bij betrokken zijn, zoals personen die economische activiteiten uitvoeren in en rond de

locatie van de sit-in. Op 3 juni 2019, middenin de aanhoudende impasse in de gesprekken tussen de

TMC en de AFC, worden de betogers op de locatie van de sit-in bloedig uiteengejaagd door mannen in

RSF-uniformen. Hierbij vallen er 118 doden en meer dan 700 gewonden. Zowel de Afrikaanse Unie als

Ethiopië stuurt hierna een bemiddelaar naar Soedan. Op 30 juni 2019, de door de Afrikaanse Unie

vastgelegde deadline voor het overdragen van de macht door de TMC, komen in Khartoem en in andere

steden van Soedan duizenden mensen de straat op. Bij deze protesten komen zeker elf mensen om het

leven.

Op 5 juli 2019 bereikt men uiteindelijk een akkoord over de vorming van een soevereine raad met een

alternerend leiderschap, die een overgangsperiode zal overzien. De officiële ondertekening van de

overeengekomen grondwettelijke verklaring op 17 augustus 2019, betekent de start van deze

overgangsperiode die 39 maanden zal duren en die voorziet in de ontbinding van de TMC, de oprichting

van een soevereine raad met 11 leden en de aanstelling van een eerste minister en zijn kabinet. De

verklaring voorziet tevens in de vorming van een onafhankelijk wetgevende macht gedurende de

overgangsperiode, waarvan 67 procent van de zetels aan burgers zullen worden toegewezen. Het hoofd

van de TMC zal de soevereine raad gedurende de eerste 21 maanden van de overgangsperiode leiden,

waarna een burger de leiding van de raad zal overnemen voor de resterende achttien maanden. De

nieuwe regering zal heel wat uitdagingen de baas moeten, onder meer een balans behouden in

de macht van het leger, het beëindigen van de langlopende conflicten en de hervorming van een

economie in Interne strubbelingen hebben er bovendien toe geleid dat de gewapende groepen de

grondwettelijke verklaring niet hebben ondertekend. Ook in het leger is er verdeeldheid binnen de hoge

rangen en wrok omwille van de macht van Hemeti, de nummer twee van de TMC. De grote en

gewelddadige incidenten waarvan sprake in Khartoem tijdens en na de militaire coup, blijken echter te

zijn gestopt in de maanden juli en augustus 2019. Het type geweld waarvan sprake was tijdens en na de

militaire coup, namelijk het hardhandig neerslaan van protesten en demonstraties door de RSF, het

leger en de politie, kaderde bovendien niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c
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Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties

aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling

strijden.”

Mede gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid inzake zijn voorgehouden activisme, blijkt

dat verzoeker geen specifiek element aanvoert inzake de subsidiaire beschermingsstatus zoals

omschreven in artikel 48/4, § 2, a) en b).

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend twintig door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


