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James – slavbefriaren
från Sudan
I 14 år James Aguer Alic arbetat för att befria slavar
i södra Sudan. 33 gånger har han fängslats. Nu är
han nominerad till Världens barns pris.
.
- Så länge det finns bortrövade barn kvar i norra Sudan kommer vi att fortsätta
vårt arbete. Alla ska hem!
Det säger James Aguer Alic, slavbefriaren som under 14 års tid, ofta med risk för
sitt liv, sökt och lokaliserat barn och kvinnor från södra Sudan som hållits som
slavar i den norra, regeringskontrollerade delen av landet.
De flesta som förts bort tillhör likt James Aguer dinkafolket, södra Sudans
största folkgrupp.
- Jag var själv tvungen att fly med min familj när den arabiska milisen anföll vår
by och brände ner alla hus och våra odlingar. Dom dödade min mamma och
många andra av våra grannar.
James och hans familj flydde till huvudstaden Khartoum. Där träffade han
andra dinkas som alla berättade samma historia: hur deras barn och kvinnor
hade förts till norra Sudan och att dom där behandlades som slavar.
- ”Vi måste söka rätt på dom!” det var min enda tanke, säger James Aguer. Han
lyckades samla ihop en grupp frivilliga dinkas, skaffade arabisk förklädnad och
gav sig av till de områden dit de hört att barnen förts, till provinserna Kordofan
och Darfur.
Sedan dess har de återfört 2000 barn, men ytterligare minst 1400 finns
namngivna.
Först 1999, efter internationella påtryckningar från bland andra Save the
Children, erkände regeringen i Khartoum att denna form av slaveri
förekommer. Då hade James Aguer fängslats 33 gånger för sitt arbete.
Regeringen bildade samma år en organisation, Ceawc (Committee for the
Eradication of Abductions of Women and Children), där även James Aguer och
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hans dinkakollegor nu ingår.

BARNENS NOBELPRIS 2003
The World´s Childrens Prize och Global Friend´s Award eller ”Barnens
Nobelpris” som de kallats, delas i år ut för fjärde gången. Prisen ges till
organisationer som jobbar för barns rättigheter i tredje världen.
James Aguer Alic från Sudan som befriat barn som tagits som slavar
under inbördeskriget, fick Global Friend´s Award som röstats fram av 28
000 barn i 26 skolor runt om i världen.
Maggy Barankitse från Burundi som tagit hand om hutu- och tutsi-barn
som blivit föräldralösa och skadade under inbördeskriget fick The World
´s Childrens Prize. Det röstades fram av en jury bestående av 11 barn från
hela världen med egna erfarenheter av brott mot Barnkonventionen eller
som själva jobbar för barns rättigheter.
Pastoral da Crianças från Brasilien som utbildar unga volontärer som i sin
tur lär fattiga familjer grundläggande hälsovård och näringslära så att fler
småbarn överlever tilldelades hederspriset Wolrd’s Children’s Award.
INBÖRDESKRIGET
Regeringen i Khartoum har med alla medel försökt ta kontrollen över
södra Sudan.
Kriget började 1983 när regeringen införde sharialagar i hela landet trots
att södra Sudan inte är muslimskt, utan kristet och traditionellt
afrikanskt. Kriget intensifierades när man hittade olja i södra Sudan.
Regeringen har även beväpnat en milis som tagit ut sin ”lön” genom att
stjäla boskap och grödor och föra bort kvinnor och barn till slavlikande
förhållande.
Efter 20 års inbördeskrig pågår sedan i juli fredsförhandlingar mellan
regeringen i Khartoum och den sydsudanesiska rebellarmén SPLA/SPLM.
Trots det förekommer fortfarande bombningar av byar,
tvångsförflyttningar och summariska avrättningar i de oljerika områdena.
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