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Om rapporten  
 

Syftet med rapporten är att ge en analys över situationen i landet.  

Rapporten är i första hand ett stöd till Migrationsverkets strategiska och operativa ledning. 

Refererade källor är färre och författaren utgör en källa i sig. För fördjupad information vid 

handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation som Lifos producerar 

i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av landinformation (2008).  

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en viss 

fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden. 
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1. Inledning 
 

Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt 

beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även användas vid 

handläggning av migrationsärenden. Rapporten ger en översiktlig lägesbild 

och analys av situationen i Burundi samt möjlig utveckling.  

Informationen har hämtats från flera källor och endast uppgifter som kan 

tillskrivas särskild betydelse har refererats. För fördjupad information vid 

handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation som 

Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). 

 

 

2. Bakgrund 
 

Oroligheter bröt ut i Burundi den 26 april 2015, dagen efter att president 

Nkurunziza meddelat att han skulle kandidera i val till en tredje 

mandatperiod. Opposition och civilsamhälle insisterade på att en ytterligare 

period skulle bryta mot 2005 års konstitution och fredsavtalet som ledde till 

inbördeskrigets slut. Kandidaturen utlöste våldsamma massprotester i 

Bujumbura som kom att besvaras av polis med tårgas och skarp 

ammunition. Under efterföljande månader intensifierades våldet samtidigt 

som regeringen bemötte oppositionen med tilltagande förtryck. Den 13 maj 

2015 genomfördes ett försök till militärkupp av general Niyombareh och ett 

antal andra högre befäl. Kuppförsöket slogs dock ned efter ett par dagars 

strider mellan olika arméfraktioner i Bujumbura.  

 

Den 29 juni 2015 genomfördes parlamentsval som vanns av presidentens 

parti Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense 

de la démocratie (CNDD-FDD). Den 21 juli 2015 utropades därefter 

president Nkurunziza som segrare i ett presidentval som bojkottats av 

oppositionen. Enligt FN genomfördes inte något av valen under fria eller 

rättvisa former.
1
  

 

I mitten av juni 2015 upphörde massdemonstrationerna. Oroligheter 

fortsatte dock därefter i form av frekventa sammandrabbningar, ofta 

nattetid, mellan säkerhetsstyrkor och oppositionella krafter. Drabbningarna 

gestaltade sig dels i form av beskjutning mellan beväpnade oppositionella 

och säkerhetsstyrkor, dels i form av beväpnade oppositionellas överfall mot 

säkerhetsstyrkor (frekvent med granat).  

                                                 
1 Utrikespolitiska institutet (UI), Landguiden, Burundi, Aktuell politik, Kalendarium, 2016-02-15 

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Burundi/Aktuell-Politik/Kalendarium (betaltjänst hämtad 

2016-02-23) 

http://www.refworld.org/pdfid/48493f7f2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/48493f7f2.pdf
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Burundi/Aktuell-Politik/Kalendarium
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Under 2016 rapporterades det öppna våldet ha avtagit samtidigt som 

repressionen av oppositionella tilltagit.
2
 Våldsincidenter fortsatte att skörda 

offer runt om i landets provinser och av tillgänglig information att döma 

framför allt i huvudstaden.
3
 

 

Human Rights Watch (HRW) har rapporterat att den väpnade oppositionen 

är fragmenterad. De flesta gruppers ledare uppges ha gått i exil.
4
 Bland de 

oppositionella märks även personer som tidigare varit allierade med 

president Nkurunziza. Situationen har vidare komplicerats av uppkomsten 

av mer formaliserade väpnade grupper såsom Forces républicaines du 

Burundi (FOREBU) och Résistance pour un Etat de Droit au Burundi 

(RED-Tabara). Det har förekommit att dessa två grupper påtagit sig ansvar 

för attacker.
5
 Sammandrabbningar av militär natur och innefattande väpnade 

grupper har också förekommit. Exempelvis attackerades tre militärbaser den 

11-12 december 2015. Lifos noterar att det överlag varit vanligt 

förekommande att aktörer bakom väpnade attacker inte identifierats. 

 

Utöver sammandrabbningar har arresteringar, politiska attentat och mord 

utförts. Arresteringarna rapporteras ibland ha faciliterats av CNDD-FDD:s 

ungdomsrörelse Imbonerakure som även kopplas samman med trakasserier 

och svåra människorättsövergrepp. Politiska attentat och mord har varit 

riktade mot såväl regering som opposition och inbegripit flera attentat på 

hög nivå, däribland mordet på general Adolphe Nshimirimana, betraktad 

som det burundiska styrets näst högste ledare.  

 

Sedan början av september 2015 har den politiska oppositionen framträtt 

under gemensamt paraply i Conseil National pour le Respect de l’Accord 

d’Arusha et de l'Etat de Droit au Burundi (CNARED).
6
 Trots 

förhandlingsförsök är dialogen mellan opposition och regering för 

närvarande låst.
7
 I december 2016 meddelade CNARED att man inte längre 

erkände medlaren Benjamin Mkapa.
8
  

 

Afrikanska Unionen (AU) har diskuterat insats av fredsbevarande styrka i 

Burundi, något som regeringen än så länge avvisat. 

                                                 
2
 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 1, 

19,  http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf (hämtad 2017-02-07) 
3 Ligue Burundaise des Droits de l’Homme (ITEKA), Rapport annuel sur la situation des droits de 

l’Homme au Burundi, novembre 2015-novembre 2016, s. 13, http://www.ligue-

iteka.bi/images/reportshr/Rapportannuelnovembre2015novembre2016.pdf (hämtad 2017-02-10) 
4 Human Rights Watch, Burundi: Abductions, Killings spread fear, s. 16, 2016-02-25, 

https://www.hrw.org/news/2016/02/25/burundi-abductions-killings-spread-fear (hämtad 2016-02-26) 
5 Ibid; Radio France Internationale (RFI), Mémo sur le Burundi: l’ONU craint le pire et envoie une 

mission, 2016-01-14, http://www.rfi.fr/afrique/20160112-burundi-craintes-onu-ladsous-memo-

scenarii-genocide-casques-bleus (hämtad 2016-02-16) 
6 UI, Landguiden, Burundi, Aktuell politik, 2015-10-22, 

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Burundi/Aktuell-Politik (hämtad 2016-02-25) 
7
 International Federation for Human Rights (FIDH), Repression and Genocidal Dynamics in 

Burundi, 2016-11-15, s. 12, http://www.refworld.org/pdfid/582b13124.pdf (hämtad 2017-02-07) 
8 International Crisis Group (ICG), Crisis Watch, Burundi, december 2016, 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2016#burundi (hämtad 2017-02-07) 

 

http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf
http://www.ligue-iteka.bi/images/reportshr/Rapportannuelnovembre2015novembre2016.pdf
http://www.ligue-iteka.bi/images/reportshr/Rapportannuelnovembre2015novembre2016.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/02/25/burundi-abductions-killings-spread-fear
http://www.rfi.fr/afrique/20160112-burundi-craintes-onu-ladsous-memo-scenarii-genocide-casques-bleus
http://www.rfi.fr/afrique/20160112-burundi-craintes-onu-ladsous-memo-scenarii-genocide-casques-bleus
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Burundi/Aktuell-Politik
http://www.refworld.org/pdfid/582b13124.pdf
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2016#burundi
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Krisen rapporteras vara av politisk art, men samtidigt ha en etnisk 

dimension som framför allt rör förhållandet mellan hutuer och tutsier. 

Oppositionen rymmer dock personer från båda folkgrupper.
9
  

 

 

3. Säkerhetsläge 
 

3.1. Allmän utveckling 

 

Flera källor har understrukit svårigheterna i att bedöma och kvantifiera 

våldets omfattning i Burundi. FN (UNIIB) uppgav i september 2016 att 

ingen exakt kan kvantifiera mängden brott som begåtts och fortgår i en så 

sluten och repressiv situation som i Burundi.
10

 Institute for Security Studies 

har uppgivit att president Nkurunzizas tillslag mot civilsamhälle och media 

begränsat informationsflödet till den grad att ingen säkert vet vad som 

försiggår utanför huvudstaden Bujumbura.
11

 FN (OCHA) har därtill 

signalerat att många skyddsincidenter förblir oanmälda på grund av krisens 

natur och klimatet av rädsla.
12

 I sammanhanget upplever Lifos att fler 

incidenter rapporterats i internationell media under krisens tidigare skeden 

än under de senaste månaderna. Huruvida det beror på ett minskat antal 

våldsincidenter, minskat medialt intresse eller andra orsaker är för Lifos 

oklart.       

 

Under Lifos möte med representanter för Sveriges ambassad i Kigali, 

Rwanda, den 9 oktober 2015, delgavs bedömningen att det rådde en form av 

normalitet i centrala Bujumbura; medan det i andra delar av staden, där 

oppositionen hade starkt stöd, förekom sammandrabbningar, barrikader och 

dödsfall.
13

 Polisen genomförde operationer i områdena samtidigt som de 

regelbundet attackerades av personer beväpnade bland annat med granater 

och automatkarbiner. Berörda områden innefattade stadsdelarna Cibitoke,  

                                                 
9 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 104; FN,  FN, Office of the 

High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Alarming new patterns of violations emerging in 

Burundi – Zeid, 2016-01-15, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16953&LangID=E (2016-

01-29); FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 21,  

http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf (hämtad 2017-02-07); International Refugee Rights 

Initiative, "I know the consequences of war": Understanding the dynamics of displacement in 

Burundi, 2016-12-08, s. 37 f, http://www.refworld.org/pdfid/584958ad4.pdf (hämtad 2017-02-07); 
10 UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on Burundi 

(UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1,2016-09-20, s. 7,  

http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf  (hämtad 2017-02-10) 
11 Institute for Security Studies (ISS), ISS Today, Think Again: Can Burundi bury the ghosts of its 

troubled past?, 2017-01-17, s.1 

https://issafrica.org/iss-today/think-again-can-burundi-bury-the-ghosts-of-its-troubled-past (hämtad 

2017-02-10) 
12 FN, OCHA, Burundi - Humanitarian Brief: Urgent Humanitarian Needs on the Rise (December 

2016), s. 1, http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-humanitarian-brief-urgent-humanitarian-needs-

rise-december-2016 (hämtad 2017-02-10) 
13 Sveriges ambassad i Kigali, Rwanda, samtal i Kigali, 2015-10-09   

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16953&LangID=E
http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/584958ad4.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57e27f274.pdf
https://issafrica.org/iss-today/think-again-can-burundi-bury-the-ghosts-of-its-troubled-past
http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-humanitarian-brief-urgent-humanitarian-needs-rise-december-2016
http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-humanitarian-brief-urgent-humanitarian-needs-rise-december-2016
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Mutakura och Ngagara.
14

 Därutöver omnämns stadsdelarna Buterere, Jabe, 

Nyakabiga, Musaga, och delvis Kanyosha, som oppositionsfästen (se karta i 

not).
15

 

 

Våldet kom under 2015 att intensifieras och i december dödades minst 130 

personer, vilket var en fördubbling jämfört med månaden innan.
16

 Den 

enskilt svåraste incidenten i fråga om dödsoffer sedan maj 2015 inträffade 

den 11-12 december 2015, varvid beväpnade oppositionella genomförde 

koordinerade attacker mot tre militärbaser. Enligt armén dödades 87 

personer. Utöver omkomna på båda sidor vid skottväxling rapporterades 

omfattande människorättsövergrepp begångna av säkerhetsstyrkor som en 

direkt reaktion på attackerna. Enligt vittnesuppgifter kan mer än 100 

personer ha dödats och begravts i massgravar i Bujumbura med omnejd. FN 

tog emot en mångfald obekräftade uppgifter om att ett stort antal unga män i 

Bujumbura arresterats vid tidpunkten och därefter torterats, avrättats eller 

förts iväg.
17

  

 

I januari 2016 fortsatte oroligheterna, men i mindre omfattning än i 

december. Granatattacker och beskjutning skördade minst fem dödsoffer. I 

februari 2016 rapporterades våldets intensititet ha ökat på nytt. Per den 16 

februari hade det utförts attacker vid minst åtta tillfällen, varav alla utom två 

i Bujumbura. Vid vissa tillfällen rörde det sig om serier av attacker. Mellan 

den 1 och 22 februari 2016 omkom åtminstone 13 personer i våldsamheter 

och då framför allt i granatattacker. Samtidigt skadades minst 100 personer. 

I vissa av Bujumburas kvarter förekom i slutet av februari 2016 sporadisk 

skottlossning och granatattacker nästan varje natt och, allt oftare, dagtid.
18

 

 

I september 2016 rapporterade FN att nivån av öppet våld som var för 

handen i Burundi i slutet av 2015 inte längre rådde. Likväl ansåg FN inte att 

den politiska situationen utvecklades i rätt riktning. Regeringens 

övergripande repression och kontroll i samhället, som uttrycks i form av 

godtyckliga berövanden av liv, tvångsvisa försvinnanden, tortyr, annan 

misshandel samt godtyckliga arresteringar, bedömdes ha ökat och blivit mer 

systematisk, även om det i högre grad skedde i det fördolda och var svårare 

att spåra. Minskningen av våld ansågs till stor del vara ett resultat av ökat 

förtryck.
19

 Den burundiska säkerhetsapparatens övervakning och kontroll av 

                                                 
14 Jeune Afrique, Burundi: une quinzaine de morts dans des heurts avec la police à Bujumbura, 2015-

10-04, http://www.jeuneafrique.com/269508/politique/burundi-une-quinzaine-de-morts-dans-des-

heurts-avec-la-police-a-bujumbura/ (hämtad 2015-10-28); Jeune Afrique. Burundi: L’ONU s’alarme 

de la ”dégradation de la situation”, 2015-10-23, 

http://www.jeuneafrique.com/273986/politique/burundi-lonu-denonce-degradation-de-situation-pres-

de-200-morts/ (hämtad 2015-10-28) 
15 Jeune Afrique, Burundi: les Imbonerakure, «on les sent, mais on ne les voit pas», 2016-02-10, 

http://www.jeuneafrique.com/mag/298290/politique/burundi-imbonerakure-on-sent-on-ne-voit/ 

(hämtad 2016-02-16) 
16 OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15  
17 Ibid.  
18 Frankrike, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Conseils par pays, 

Burundi, Sécurité, 2016-02-22,  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-

par-pays/burundi/# (hämtad 2016-02- 29) 
19 UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on Burundi 

(UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1,2016-09-20, s. 1, 19  

http://www.jeuneafrique.com/269508/politique/burundi-une-quinzaine-de-morts-dans-des-heurts-avec-la-police-a-bujumbura/
http://www.jeuneafrique.com/269508/politique/burundi-une-quinzaine-de-morts-dans-des-heurts-avec-la-police-a-bujumbura/
http://www.jeuneafrique.com/273986/politique/burundi-lonu-denonce-degradation-de-situation-pres-de-200-morts/
http://www.jeuneafrique.com/273986/politique/burundi-lonu-denonce-degradation-de-situation-pres-de-200-morts/
http://www.jeuneafrique.com/mag/298290/politique/burundi-imbonerakure-on-sent-on-ne-voit/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burundi/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burundi/
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samhället, genom bl. a. säkerhetstjänsten Service national de renseignement 

(SNR) och ungdomsrörelsen Imbonerakure, rapporterades ha ökat markant, 

vilket bidrog till myndigheternas möjligheter att utföra repressiva åtgärder i 

det fördolda.
20

 

 

I september 2016 beskrev International Crisis Group konfrontationen mellan 

parterna som lågintensiv krigföring karaktäriserad av riktade mord, 

försvinnanden och tortyr.
21

  

 

Samma månad rapporterade FN vidare att säkerhetsstyrkorna utförde tillslag 

på nästan daglig basis i de s.k. oppositionella kvarteren i Bujumbura. Under 

tillslagen genomsöktes husen, varpå gripanden utfördes. Tillvägagångssättet 

skapade ett klimat av rädsla i de berörda områdena. Att väpnade 

konfrontationer mellan olika parter skulle ha skett vid tillslagen, såsom 

tidigare under krisen, omnämndes inte noterar Lifos.
22

 I huvudstaden 

rapporterades i övrigt att gatorna var tomma från kl. 18 varje kväll. I 

skymningen uppgavs polis och militär sätta upp vägspärrar och utföra 

systematiska kontroller.
23

  

 

Den internationella människorättsorganisationen International Federation 

for Human Rights (FIDH) och dess burundiska samarbetspartner Ligue 

Burundaise des Droits de l’Homme (ITEKA)
24

 gjorde i november 2016 

gällande att det sedan januari 2016 skett en intensifiering av de attacker som 

utfördes av väpnad opposition och att dessa fortsatte att öka i Bujumbura 

och i andra provinser. Lifos finner uppgifterna ospecifika vad avser tid och 

omfattning. De färskaste konkreta exemplen som redovisades härrör från 

april 2016. Därtill uppgavs det förekomma dagliga uppmärksammanden om 

attacker i sociala medier.
25

   

 

Under november månad 2016 hade Armed Conflict Location & Event Data 

Project (ACLED) i sin statistik rapporterat om 13 dödsoffer till följd av ett 

trettiotal våldsincidenter som, vad Lifos erfar, antingen indikerar koppling 

till den politiska situationen, eller saknar indikation om motiv/orsak och 

därmed möjligtvis kan ha det. I vilken utsträckning våldsincidenterna haft 

koppling till den politiska situationen kan Lifos inte utläsa, eftersom 

informationen om motiv, offer och förövare är mycket bristfällig. I ett fåtal 

av fallen finns indikation om profil på förövaren (då oftast Imbonerakure). 

                                                 
20 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 39 
21 ICG, The African Union and the Burundi Crisis: Ambition versus Reality, 2016-09-28, s. 1, 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/african-union-and-burundi-crisis-ambition-

versus-reality (hämtad 2017-02-07) 
22 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 8 
23 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 62 
24 ITEKA är den äldsta människorättsorganisationen i Burundi. I januari 2017 förbjöd burundiska 

myndigheter organisationen att verka i landet; detta efter att ITEKA och FIDH i november publicerat 

sin rapport om den rådande människorättssituationen. Le Monde, La ligue des droits de l’homme 

burundaise « définitivement radiée » par Bujumbura, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/04/au-burundi-la-plus-ancienne-ligue-des-droits-de-l-

homme-radiee_5057644_3212.html (hämtad 2017-02-20) 
25 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 64 f. 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/african-union-and-burundi-crisis-ambition-versus-reality
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/african-union-and-burundi-crisis-ambition-versus-reality
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/04/au-burundi-la-plus-ancienne-ligue-des-droits-de-l-homme-radiee_5057644_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/04/au-burundi-la-plus-ancienne-ligue-des-droits-de-l-homme-radiee_5057644_3212.html
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Likaledes är det vid ett fåtal tillfällen som offrens politiska tillhörighet 

anges. Generellt utmärks incidenterna av att en eller flera personer 

attackerats av okända personer i form av attentat/raid/mord/misshandel. Vid 

två tillfällen ska väpnade personer ha genomfört anfall mot invånare i 

by/samhälle, vilket kan tolkas som att förövarna kan ha haft en bredare 

målbild än vid attentat mot någon eller några enskilda individer. Bortsett 

från att polis ryckt in vid en attack mot ett samhälle uppges ingen händelse 

ha utgjort en situation där två väpnade parter konfronterat varandra i strid. 

ACLED registrerade ingen handgranatattack denna månad. Knivar och 

machetes tycks ha varit ett frekvent förekommande vapen.
26

  

 

Av ITEKA:s rapportering framgår att ytterligare sju personer omkommit i 

olika våldsincidenter under november månad.
27

 

 

FN (OCHA) signalerade i december 2016 att oroligheterna fortsatt höll sig 

på lägre nivå även om våld riktat mot såväl civila som säkerhetsstyrkor inte 

hade upphört.
28

   

 

Under december månad 2016 rapporterade ACLED om 11 dödsoffer till 

följd av ett fyrtiotal våldsincidenter som, vad Lifos erfar, antingen indikerar 

koppling till den politiska situationen, eller som saknar indikation om 

motiv/orsak och därmed möjligtvis kan ha det. I vilken utsträckning 

våldsincidenterna haft koppling till den politiska situationen går, vad Lifos 

erfar, inte att få en tydlig bild av eftersom information om motiv, offer och 

förövare är bristfällig. I drygt en tredjedel av incidenterna ska dock 

våldsoffer ha misshandlas/torteras av Imbonerakure. Därutöver tog sex 

incidenter form av granatattacker. Vid en av dessa attacker angreps en 

militärpostering vid en marknad; vid en annan attackerades en kyrka. Ingen 

av ACLED:s rapporterade händelser under december ska ha utgjort en 

situation där två väpnade parter konfronterat varandra i strid. Generellt 

utmärks incidenterna av att en eller flera personer attackerats av okända 

personer (eller Imbonerakure) i form av attentat/raid/mord/misshandel.
29

  

 

Under januari månad 2017 rapporterade ACLED i sin statistik om 11 

dödsoffer till följd av ett fyrtiotal våldsincidenter som, vad Lifos erfar, 

antingen indikerar koppling till den politiska situationen, eller som saknar 

indikation om motiv/orsak och därmed möjligtvis kan ha det. Generellt 

utmärks incidenterna av att en eller flera personer attackerats av 

Imbonerakure, polis eller okända personer i form av 

attentat/raid/mord/misshandel. I ett femtontal fall ska offren 

misshandlats/dödats av Imbonerakure. I sju fall var polisen förövare och i 

ett femtontal fall förövare okänd. En incident utgjordes av att beväpnade 

                                                 
26 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), ACLED Version 7 (1997 – 2016) 

standard file, odaterad, http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/01/ACLED-Version-7-

All-Africa-1997-2016_dyadic-file.xlsx  (hämtad 2017-02-10) 
27 ITEKA, Rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Burundi, novembre 2015-

novembre 2016, s. 237 ff. 
28 FN, OCHA, Burundi - Humanitarian Brief: Urgent Humanitarian Needs on the Rise (December 

2016), s. 3 
29 ACLED, ACLED Version 7 (1997 – 2016) standard file, odaterad 

http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/01/ACLED-Version-7-All-Africa-1997-2016_dyadic-file.xlsx
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/01/ACLED-Version-7-All-Africa-1997-2016_dyadic-file.xlsx
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män genomförde en attack mot ett militärläger. Därutöver ska ingen av 

ACLED:s rapporterade händelser under januari 2017 ha utgjort en situation 

där två väpnade parter konfronterat varandra i strid. En incident tog form av 

en handgranatattack.
30

  

 

Belgiens utrikesdepartement indikerade i sina reseråd i februari 2017 att 

säkerhetssituationen fortfarande förhöll sig på en lägre nivå. Efter toppar av 

våld i december 2015 och januari 2016 uppgavs våldsincidenterna 

decimerats till antal och i intensitet samtidigt som deras natur förändrats. 

Säkerhetssituationen karaktäriserades som fortsatt prekär och incidenter 

uppgavs fortfarande ske i Bujumbura och i resten av landet; främst i kvarter 

där personer misstänkta för att stöda oppositionen var bosatta. Väpnade 

grupper uppgavs vara aktiva i vissa delar av landet.
31

 Frankrikes 

utrikesdepartement gjorde i februari gällande att väpnade aktioner och 

granatattacker fortfarande var återkommande företeelser i vissa kvarter i 

huvudstaden och ute i landet. Riktade attacker uppgavs genomföras med 

regelbundenhet mot höga företrädare för statsmakten, ordningsstyrkorna och 

oppositionella. Därtill uppgavs att sammandrabbningar mellan militär och 

små grupper av väpnade oppositionella, baserade i Demokratiska republiken 

Kongo (DRK) med regelbundenhet sker i områdena längs gränsen mot 

DRK.
32

  

 

Det totala antalet dödsoffer i konflikten är inte klarlagt och det bristande 

informationssflödet borgar för mörkertal. Enligt FN hade åtminstone 439 

personer dödats mellan den 26 april 2015 och den 14 januari 2016.
33

 Av 

FN:s senare rapportering framkom att det i juli 2016 fanns uppskattningar 

som talade för dödstal överstigande tusen personer.
34

 Radio France 

Internationale rapporterade därefter i januari 2017 om den något lägre 

siffran 500 till 1000 personer.
35

 FIDH anger därtill att 300 till 800 personer 

är saknade.
36

  

 

 

 

 

                                                 
30 ACLED, 2017 Realtime Monthly All Africa File, odaterad, http://www.acleddata.com/wp-

content/uploads/2017/02/ACLED-All-Africa-File_20170101-to-20170131.xlsx (hämtad 2017-02-10) 
31 Belgien, Royame du Belgique, Affaires Etrangeres, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement, februrari 2017, 

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/burundi 

(hämtad 2017-02-07) 
32 Frankrike, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Conseils aux 

voyageurs, Burundi, 2017-02-07,  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-

par-pays/burundi/ (hämtad 2017-02-07) 
33 OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15,  
34 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1,2016-09-20, s. 7 
35 RFI, Burundi: l’opposition en exil s’organise autour d’un forum commun, 

http://www.rfi.fr/afrique/20170123-burundi-opposition-exil-s-organise-autour-forum-commun 

(hämtad 2017-02-10) 
36 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 9 

http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/02/ACLED-All-Africa-File_20170101-to-20170131.xlsx
http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/02/ACLED-All-Africa-File_20170101-to-20170131.xlsx
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/burundi
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burundi/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/burundi/
http://www.rfi.fr/afrique/20170123-burundi-opposition-exil-s-organise-autour-forum-commun
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3.2. Den väpnade oppositionen 

  

Vad avser väpnad opposition har åtminstone två rörelser bildats i motståndet 

mot president Nkurunziza: Résistance pour un État de droit au Burundi 

(RED-Tabara, även kallad RED),
37

 ledda av Biremba Melchiade,
38

 samt 

Forces républicaines du Burundi (FOREBU), ledda av Godefroid 

Niyombaré (ledaren för kuppförsöket i maj 2015). FOREBU består främst 

av före detta armérekryter och polisdesertörer. RED-Tabara tycks ha visst 

stöd inom militären och polisen. Det råder oklarhet beträffande gruppernas 

kapacitet och interna befälsordning, men ett antal av deras baser tros vara 

belägna i provinsen Bujumbura Rural, naturreservatet Rukoko och i 

grannländer, då i synnerhet Demokratiska republiken Kongo (DRK). 

FOREBU uppges vara aktiva främst i Bujumbura Rural och i Bujumbura 

Mairie. Grupperna rapporteras göra sporadiska inbrytningar från DRK, in på 

burundiskt territorium, med små grupper av beväpnade män som genomför 

riktade attacker och mord. Enligt människorättsorganisationerna FIDH och 

ITEKA genomförs dylika attacker nästan dagligen, även om somliga av dem 

inte uppmärksammas i statistiken. Offren uppges mycket ofta vara civila. 

Våldstoppar inträffade vid attackerna den 11-12 december 2015, vilket var 

en gemensam operation av FOREBU och RED-Tabara, i slutet av januari 

2016, i februari 2016 samt den 22 mars 2016. FIDH och ITEKA uppger att 

FOREBU och RED-Tabara retirerade till bergen i Bujumbura Rural efter 

motgångarna vid decemberattavckerna 2015 och tycks nu företa 

omgruppering, utbildning och beväpning av sina styrkor; troligen för att 

kunna genomföra nya storskaliga attacker.
39

  

 

 

3.3. Människorättssituationen 

 

Under 2016 fortsatte storskaliga arresteringar att utföras, många av 

godtycklig karaktär.
40

 FIDH rapporterade i november 2016 att 8000 

personer fängslats på politiska grunder.
41

 

 

I januari 2016 noterades en ökning av påtvingade försvinnanden med 29 

dokumenterade fall sedan december 2015. Denna trend sammanföll med 

rapporter om illegala förvarsanläggningar och massgravar.
42

 FIDH och 

ITEKA uppskattade därefter i november 2016 att dessa övergrepp omfattade 

mellan 300 och 800 personer sedan april 2015.
43

  

 

                                                 
37 Ibid., s. 146 ff.  
38 Ibid., s. 107 
39 Ibid., s. 146 ff.  
40 HRW, World Report 2017 – Burundi, 2017-01-12, s. 2, 

http://www.ecoi.net/local_link/334690/463135_en.html (hämtad 2017-02-10) 
41 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 9 
42 OCHA, Burundi: Inter-Agency Monitoring Report, 2016-01-29, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi%20Inter-

Agency%20Monitoring%20Report_29%20January%202016_FINAL_V2.pdf (hämtad 2016-02-17) 
43 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 71 

http://www.ecoi.net/local_link/334690/463135_en.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi%20Inter-Agency%20Monitoring%20Report_29%20January%202016_FINAL_V2.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burundi%20Inter-Agency%20Monitoring%20Report_29%20January%202016_FINAL_V2.pdf
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Amnesty International rapporterade redan i augusti 2015 att polis och 

säkerhetstjänst trappat upp användningen av tortyr mot oppositionella och 

personer som uppfattas som sådana, inklusive demonstranter.
44

 Presidenten 

hade deklarerat att demonstranter är terrorister och upprorsmakare och 

placerat dem i samma fack som maj månads kuppmän. FN:s 

människorättskommissarie uppgav den 15 januari 2016 att attackerna mot 

militärbaser i december tycktes ha utlöst en stark ökning av tortyr. Enligt 

vittnesuppgifter var säkerhetstjänsten och polisen skyldiga i de flesta fall.
45

 

Mellan 2015 och april 2016 identifierade FN :s människorättskontor i 

Burundi 651 fall av tortyr, vilket, enligt FIDH, kunde anses vara en försiktig 

uppskattning, eftersom många fall fortgick i det fördolda; i hemliga 

förvarsanläggningar. FIDH uppgav vidare att tortyr blivit utbrett och 

systematiskt sedan januari 2016.
46

 I september 2016 fanns uppgifter om att 

antalet torterade uppgick till tusentals personer.
47

 

 

FN uppger att sexuellt och könsbaserat våld ingår i mönstret av de i krisen 

förekommande övergreppen. Många kvinnor som flytt landet har utsatts för 

sexuellt våld under flykten. Imbonerakure, oidentifierade väpnade män och 

gränsvakter omnämns som förövare. Därtill rapporteras att många 

burundiska kvinnor och flickor relaterade till oppositionella män, eller 

själva uppfattade som oppositionella, varit föremål för sexuellt och annat 

våld utfört av säkerhetsstyrkorna. I flera dokumenterade fall har det varit 

frågan om synnerligen grovt och destruktivt våld.
48

 I juni 2016 hade FN 

dokumenterat 323 incidenter av sexuellt våld mot kvinnor och flickor sedan 

den politiska krisens början.
49

 Enligt FN (OCHA) visar det könsbaserade 

våldet en ökande trend.
50

 

 

Vidare uppges FN ha verifierat 564 fall av utomrättsliga avrättningar mellan 

den 26 april 2015 och den 30 augusti 2016. Siffran uppges tydligt vara en 

återhållsam uppskattning. Informationen indikerade att avrättningarna 

utförts i stor skala av Burundis säkerhetsapparat, ofta understödd av 

Imbonerakure.
51

 FN rapporterade i slutet av septembrer 2016 att en 

minskning av utomrättsliga avrättningar noterats.
52

 

 

                                                 
44 Amnesty International. ”Just tell me what to confess to”. Torture and other ill-treatment by 

Burundi’s police and intelligence service since April 2015, AI Index: AFR 16/2298/2015, 2015-08-

24, s.2 ff, https://www.amnesty.org/en/documents/afr16/2298/2015/en/ (hämtad 2015-10-26) 
45 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15 
46 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 79, 75 
47 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution, S-24/1, 2016-09-20, s. 7  
48

 Ibid., s. 10 
49 FN, UN Security Council, Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence. 

Report of the Secretary-General, S/2016/361/Rev.1, 2016-06-22, par. 84, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1618841.pdf (hämtad 2017-02-10) 
50 FN, OCHA, Burundi. Humanitarian Brief. Urgent Humanitarian needs on the rise, November 

2016, s. 1 
51 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 7   
52 FN, UN Human Rights Council, Situation of human rights in Burundi: resolution / adopted by the 

Human Rights Council on 30 September 2016, 2016-10-05, A/HRC/RES/33/24, s. 3, 

http://www.refworld.org/docid/586f79014.html (hämtad 2017-02-10) 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr16/2298/2015/en/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1618841.pdf
http://www.refworld.org/docid/586f79014.html
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Politiskt motiverade mord rapporteras vara riktade mot seniora personer 

inom statsmakten  eller den politiska opposition, liksom mot personer som 

motsätter sig eller påstås motsätta sig president Nkurunzizas regering. Ofta 

genomförs attentaten av oidentifierade väpnade män och förövarna påtar sig 

sällan ansvar för aktionen. Mord riktade mot ena parten har frekvent 

besvarats med ett motattentat mot motståndarsidan. Enligt FIDH har detta 

förfarande utvecklats markant sedan mars 2016 och då särskilt ute i 

provinserna.
53

  

 

Efter attackerna mot militärbaserna i december 2015 uppgav BBC att döda 

kroppar hittades på gatorna nästan dagligen i Bujumbura.
54

 Under 2016 

uppgavs det vara  frågan om dussintals döda kroppar som påträffats runt om 

i landet.
55

 Den burundiska människorättsorganisationen ITEKA 

rapporterade om 154 upphittade lik under perioden november 2015 till 

november 2016.
56

 

 

 

3.4. Den etniska dimensionen 

 

Krisen har generellt karaktäriserats som politisk och inte etnisk med konflikt 

mellan hutuer och tutsier.
57

 Både det regerande partiet CNDD-FDD och 

dess ungdomsrörelse Imbonerakure associeras nästan uteslutande med den 

hutuiska folkgruppen.
58

 Oppositionen mot Nkurunziza är dock inte helt 

etniskt homogen. Såväl politisk som väpnad opposition samt civilsamhälle 

inkluderar många hutuer.
59

 Båda ledarna för de väpnade 

oppositionsgrupperna FOREBU och RED-Tabara är dessutom hutuer.
60

  

 

Samtidigt har presidentens rådgivare försökt hävda att krisen är av etnisk 

karaktär
61

 och etnicitet rapporteras användas av regeringssidan som ett 

instrument i krisen.
62

 Aggressivt språkbruk mot tutsier har förekommit.
63

 

Regeringen har också gjort återkommande uttalanden om en 

”tutsikonspiration” syftande till att upprätta ett ”tutsistyre” lett av tidigare 

                                                 
53 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 29 
54 BBC, Burundi crisis: Army says 87 killed in a day of violence, 2015-12-12,  

http://www.bbc.com/news/world-africa-35083823 (hämtad 2015-12-12) 
55 HRW, World Report 2017 – Burundi, 2017-01-12, s. 1   
56 ITEKA, Rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Burundi, novembre 2015-

novembre 2016, s. 16 
57 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15; FIDH, 

Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 104; HRW, Burundi, a country of 

fear and violence, 2016-11-22, s.1, https://www.hrw.org/news/2016/11/22/burundi-country-fear-and-

violence hämtad 2017-02-13) 
58 International Refugee Rights Initiative, "I know the consequences of war": Understanding the 

dynamics of displacement in Burundi, 2016-12-08, s. 37 f.  
59 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 35; FN, OHCHR, Alarming 

new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15  
60 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15; 

FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 107, 35 
61 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15 
62 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 11 
63 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15 

http://www.bbc.com/news/world-africa-35083823
https://www.hrw.org/news/2016/11/22/burundi-country-fear-and-violence
https://www.hrw.org/news/2016/11/22/burundi-country-fear-and-violence
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president Pierre Buyoya.
64

 Regeringens retorik tycks inte ha slagit an hos 

den bredare befolkningen, men uppges ha influerat säkerhetsstyrkorna. 

Under de senares operationer har förolämpningar baserade på etnisk 

tillhörighet förekommit. Enligt International Crisis Group är tutsier också i 

större utsträckning föremål för poliskontroller än hutuer.
65

 I mitten av 

januari 2016 förmedlade FN vidare vittnesuppgifter om att säkerhetsstyrkor 

riktat in sig särskilt mot tutsier vid tillslag efter attackerna mot militärbaser 

månaden innan.
66

 I FN:s rapport om människorättssituationen i Burundi från 

september 2016 framkom inte ytterligare information om särskilt fokus på 

tutsier vid regeringssidans tillslag.
67

 FIDH har dock rapporterat att 

säkerhetsstyrkornas repression i ökande utsträckning varit riktad mot 

tutsier.
68

 I FIDH:s och ITEKA:s rapport från november 2016 gjordes 

gällande att tutsier i fler fall än hutuer varit måltavla för våld. Tutsier 

uppgavs vara associerade med oppositionen även om den i själva verket 

även rymmer många hutuer.
69

  

 

Kuppförsöket i maj 2015 rapporteras vidare ha förvärrat spänningar inom 

armén och splittring inom leden har börjat visa sig.
70

 Även i detta avseende 

framlyfts etnicitet som en faktor. Burundiska myndigheter tycks ha 

genomfört riktade mord, påtvingade försvinnanden och godtyckliga 

arresteringar av soldater (och poliser) som tillhört f.d. Forces armées du 

Burundi (FAB); tidigare regeringars tutsidominerade väpnade styrkor. FIDH 

anger att den övervägande delen av dessa övergrepp är riktade mot tutsier 

som betraktas som ”illojala” element och potentiella myterister pga. av 

etnisk tillhörighet. FIDH och ITEKA uppskattar att det förekommit flera 

dussin dylika riktade mord och påtvingade försvinnanden sedan krisens 

början. Repression av tutsiofficerare uppges ha intensifierats sedan mars 

2016.
71

 

 

FIDH summerar situationen som att alla mekanismer finns på plats för ett 

möjligt folkmord mot tutsier. Man går dock inte så långt att man säger att ett 

folkmord nu är ankommande.
72

 International Crisis Group uppgav i slutet av 

maj 2016 att det inte fanns tecken på att befolkningen var redo att bli 

mobiliserade till etniskt våld, men att det fanns förutsättningar för en 

försämring av situationen och etnisk polarisering.
73

 International Refugee 

                                                 
64 ICG, Burundi : A Dangerous Third Term, 2016-05-20, s. 5 ff., 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/burundi-dangerous-third-term (hämtad 

2017-01-27)  
65 Ibid.  
66 FN, OHCHR, Alarming new patterns of violations emerging in Burundi – Zeid, 2016-01-15 
67 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 21 
68

 FIDH,  Burundi: a bloody first year of challenged presidency for Pierre Nkurunziza, 2016-07-29, 

https://www.fidh.org/en/region/Africa/burundi/burundi-a-bloody-first-year-of-challenged-presidency-

for-pierre (hämtad 2017-02-10) 
69 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 39, 26 
70 FN, UN Human Rights Council, Report of the United Nations Independent Investigation on 

Burundi (UNIIB) established pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, 2016-09-20, s. 21; 

FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 35  
71 FIDH, Repression and Genocidal Dynamics in Burundi, 2016-11-15, s. 11, 59 ff.  
72 ISS, Think again: Can Burundi bury the ghosts of its troubled past? 2017-01-17, s. 1 
73

 ICG, Burundi : A Dangerous Third Term, 2016-05-20, s. i 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/burundi-dangerous-third-term
https://www.fidh.org/en/region/Africa/burundi/burundi-a-bloody-first-year-of-challenged-presidency-for-pierre
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Rights Initiative betonar svårigheten i att förutsäga huruvida den rådande 

politiska krisen skulle övergå till en etnisk konflikt.
74

 Institute for Security 

Studies framlyfter i sin analys att eskalering av utomrättsliga avrättningar 

till en situation av folkmord är ett möjligt scenario.
75

   

 

 

4. Civila 
 

Under krisens tidigare skeden orsakade konfrontationer mellan väpnade 

grupperingar och säkerhetsstyrkor många civila offer.
76

 I nuläget ter sig 

denna form av sammandrabbningar som allt mindre frekvent 

förekommande. I stället tycks riktat våld mot civila nu utgöra en betydligt 

större andel av av de samlade incidenterna. Under november 2016 till 

januari 2017 var det av ACLED och ITEKA:s rapportering att döma i 

mycket hög utsträckning som civila som föll offer för våldsamheter. Nästan 

uteslutande tog våldet sig uttryck i raider/attentat/mord/misshandel och inte 

i konfrontationer mellan väpnade parter (se 3.1 Allmän utveckling).  

 

ACLED uppger att de mest aktiva förövarna som riktar sitt våld mot civila 

är oidentifierade grupperingar. Dylika grupper kan utföra våldsdåd å parter i 

konfliktens vägnar; parter som upplever att de gynnas av våldet, men som 

själva inte vill ta på sig ansvaret för aktionerna. Det kan röra sig om 

huvudmän från båda sidor.
77

 Väpnad opposition uppges vara involverad i 

riktade mord.
78

 Samtidigt signalerar FN, utan att specifikt nämna civila, att 

de flesta brott och övergrepp utförs av säkerhetsstyrkorna och Imbonerakure 

under straffrihet.
79

 I sammanhanget får även beaktas FN med fleras 

rapportering om andra svåra människorättsbrott såsom tortyr och sexuellt 

våld som civila kan drabbas av (se 3.3 Människorättssituationen).  

 

Vid upprepade tillfällen har civila dödats och skadats vid granatattacker. 

Många av attackerna har framstått som slumpmässigt inriktade.
80

 Av 

tillgänglig landinformation framgår att granatattacker förekommer alltjämt, 

även om trenden förefaller vara avtagande. Lifos identifierade sju 

granatattacker under november 2016 till januari 2017 (se 3.1 Allmän 

utveckling), vilket kan jämföras med rapportering om att mer än tjugo 

granater kastades i Bujumbura enkom mellan den 11 och 23 februari 2016 

                                                 
74 International Refugee Rights Initiative, "I know the consequences of war": Understanding the 
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http://www.crisis.acleddata.com/update-burundi-local-data-on-recent-unrest-26-apr-2015-21-august-

2016/ (hämtad 2017-02-13) 
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(varvid 10 personer dödades och 90 skadades).
81

 Februariattackerna 

inträffade vid tiden för Lifos föregående lägesanalys. Granatattacker som 

drabbat civilbefolkningen har genomförts av oidentifierade aktörer. 

Åtminstone delvis tros den väpnade oppositionen ha varit förövare.
82

  

 

Enligt FN har oppositionsmedlemmar, journalister, människorättsaktivister 

och deras familjer, liksom invånare i områden som uppfattas som 

oppositionella varit föremål för angrepp och repression från myndigheternas 

sida.
83

 HRW har uppgivit att säkerhetsstyrkorna inriktar sig på personer som 

tillskrivs en oppositionell uppfattning eller råkar vara unga män som bor i 

s.k. oppositionella bostadsområden.
84

 FN anger att den övervägande 

majoriteten av personer som fallit offer för utomrättsliga avrättningar 

identifierats som personer som opponerat sig mot, eller som uppfattats ha 

opponerat sig mot, presidentens tredje mandatperiod eller som tillhört 

oppositionspartierna.
85

 Vid polisens våldsamma operationer i Bujumburas 

oppositionella kvarter i oktober 2015 föreföll, enligt HRW, flertalet offer ha 

varit invånare som dödats slumpmässigt på grund av att de befann sig på en 

plats där polisen tidigare hade attackerats.
86

  

 

Därtill sker attacker mot personer som stöder president Nkurunziza; bland 

annat medlemmar i CNDD-FDD och Imbonerakure.
87

  

 

Såsom framgår av avsnitt 3.4 Den etniska dimensionen finns även 

indikationer på att tutsier i större utsträckning än hutuer varit föremål för 

säkerhetsstyrkornas våld. Lifos erfar att landinformationen om detta 

förhållande ännu är begränsad, särskilt vad avser civila. 

 

FN har informerats om förekomst av listor över personer – civila och 

militärer – som ska eliminieras av säkerhetsstyrkorna.
88
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4.1. Flyktingar och internflyktingar 

 

I februari 2017 fanns över 380 000 burundiska flyktingar i Tanzania, 

Rwanda, Uganda, DRK, Kenya, Zambia, Malawi och Moçambique, varav 

över 50 % i Tanzania och 20 % i Rwanda.
89

 Lifos konstaterar att siffrorna 

utgör en ökning med cirka 140 000 burundiska flyktingar i regionen sedan 

januari 2016.
90

   

 

FN uppger att det inte finns exakt statistik över personer som blivit 

internflyktingar specifikt pga. krisen i landet.
91

 FAO uppger dock att det 

finns totalt 139 000 internflyktingar i landet.
92

 Många tros bo hos 

värdfamiljer pga. rädsla för förföljelse. Två tredjedelar av de fördrivna 

uppges ha angivit oroligheter som orsak till internflykten.
93

  
 
 

5. Geografisk utbredning av våldet 
 

Karta över Burundi och dess provinser, se International Crisis Group, 

Burundi: A Dangerous Third Term, 2016-05-20, s. 25, Länk  

 

Information om säkerhetsläget utanför Bujumbura är svårtillgänglig, 

eftersom den nationella nyhetsrapporteringen inskränkts till att nästan helt 

utesluta privat media och då myndigheternas repression av civilsamhället 

varit långtgående. Sveriges ambassad i Kigali har tidigare bekräftat 

informationsbristen avseende skeendet på landsbygden och även påtalat 

förekomst av ryktesspridning och spekulationer som försvårande faktorer i 

bevakningshänseende.
94

  

 

Registrerade säkerhetsincidenter med dödlig utgång under perioden 26 april 

till den 31 december 2015 indikerade en markant koncentration av grovt 

våld till Bujumbura och dess omgivande provinser Bujumbura Mairie och 

Bujumbura Rural. I mindre utsträckning rapporterades provinserna Bubanza 

och Ruyigi ha drabbats. Därutöver hade enstaka dödliga incidenter inträffat i 

resterande av landets 17 provinser, utom två.
95
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ITEKA har därefter gjort en sammanställning av vad som uppges vara de 

främsta människorättsbrotten och de främsta hävdade människorättsbrotten 

under perioden november 2015 till november 2016. Även dessa uppgifter 

visar på en stark koncentration av grovt våld till huvudstaden. Drygt 50 % 

av de noterade dödsoffren ska ha skördats i Bujumbura Mairie. Därefter 

följer provinserna Bujumbura Rural, Gitega och Bururi med under 10 % av 

dödsfallen. Under perioden hade dödsoffer noterats i samtliga provinser. 

Även sett till antalet personer som skadats rapporteras drygt 50 % av fallen 

ha inträffat i Bujumbura Mairie. Därefter följer Gitega, Bujumbura Rural 

och Mwaro.
96

  

 

FIDH gör tillsammans med ITEKA gällande att burundiska säkerhetsstyrkor 

utfört övergrepp såsom utomrättsliga avrättningar, tortyr, påtvingade 

försvinnanden, våldtäkter med mera, mot civila på olika platser i landet och 

då särskilt i Bujumbura Mairie. Politiskt motiverade mord från båda parter 

uppges ha utvecklats markant sedan mars 2016; särskilt ute i provinserna. 

Godtyckliga arresteringar rapporteras ske med systematik främst i 

huvudstaden, men även i andra provinser. De mest berörda provinserna 

utanför huvudstaden i detta avseende uppges vara de som anses vara mest 

fientligt inställda till regeringen och där demonstrationer ägt rum; 

Bujumbura Rural, Bururi, Mwaro, Cibitoke, Rutana, Makamba, och i 

mindre omfattning i Ruyigi, Kirundo och Muramvya.
97

 

 

Storbritannien uppger att de granatattacker som inträffat sedan maj 2015 

framför allt har genomförts i Bujumbura, men även i provinserna Ngozi och 

Kayanza.
98

 

 

Även FN (OCHA) bekräftar att våld och människorättsbrott rapporteras från 

platser runt om i landet.
99

  

 

Frankrikes utrikesdepartement gör gällande att sammanstötningar mellan 

militär och små rebellgrupper baserade i Demokratiska republiken Kongo 

(DRK) sker regelbundet längs gränsen mot DRK.
100

  

 

Vid beaktande av oroligheternas utbredning är det värt att notera Burundis 

ringa yta. Landet är något mindre än Småland.  
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6. Resor till och inom landet 
 

Den internationella flygplatsen i Bujumbura är öppen för trafik.
101

 

Frankrikes utrikesdepartement bedömde i slutet av januari 2017 att 

säkerhetssituationen dagtid var god nog för resor i största delen av Burundi. 

Vissa gränsområdena intill Demokratiska republiken Kongo och Rwanda 

sågs som undantag med anledning av väpnad aktivitet. Nattetid bedömdes 

situationen vara förenad med större risker, inte minst på landsbygden.
102

 

Storbritannien har bedömt risken för bakhåll från kriminella gäng som hög 

och betonat vikten av att endast färdas dagtid. Storbritannien har därtill helt 

avrått från resor i nordvästra Burundi samt i Ruvubu National Park. 

Vägspärrar och dokumentkontroller är vanligt förekommande och inte alltid 

officiella. Rapporter om rånförsök vid falska vägkontroller har ökat.
103

 

Under 2016 har Imbonerakure satt upp vägkontroller i vissa provinser, 

varpå de utövat utpressning och trakasserier på förbipasserande. De har även 

arresterat personer misstänkta för att ha kopplingar till oppositionen.
104

   

 

 

7. Lifos analys 
 

Internationell rapportering indikerar att graden av öppet våld, och då särskilt 

sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och väpnad opposition, minskat i 

Burundi sedan Lifos lägesanalys den 29 februari 2016.  

 

Samtidigt förefaller regeringens repression mot de som uppfattas som 

oppositionella (inklusive journalister och människorättsaktivister med 

anhöriga) ha tilltagit. Storskaliga gripanden, många av godtycklig art, 

utbrett bruk av tortyr och frekvent förekommande utomrättsliga avrättningar 

tycks vara del av regeringens tillvägagångssätt för att trygga president 

Nkurunzizas fortsatta styre. Våldet från regeringssidan förefaller i större 

utsträckning ske i det fördolda. 

 

Den tidigare uppmärksammade förekomsten av riktade mord, till stor del 

utförda av oidentifierade aktörer, fortgår. De drabbar civila, men även 

militär, polis och Imbonerakure. Vid vissa tillfällen kan offrets sympatier 

för regering eller opposition skönjas, i andra fall är politisk koppling oklar. 

Därtill förekommer fortfarande handgranatattacker, ofta mot till synes 

slumpmässiga mål och med civila offer. Den väpnade oppositionen 

rapporteras ligga bakom många riktade mord och olika former av attentat, 

men tycks för tillfället inte vara engagerad i storskaliga attacker.  
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Förekomsten av sexuellt och könsbaserat våld har uppmärksammats i högre 

grad sedan Lifos senaste lägesanalys i februari 2016. I juni 2016 hade FN 

dokumenterat mer än 300 incidenter av sexuellt våld mot kvinnor och 

flickor sedan den politiska krisens början.    

 

Med reservation för det begränsade informationsflödet noterar Lifos en 

koncentration av våldet till huvudstaden Bujumbura. Alltjämt förekommer 

dock våldsamheter och repression även i landets övriga provinser.  

 

Lifos erfar att krisen i sin grund är politisk med frågan om president 

Nkurunzizas fortsatta styre som den centrala komponenten. Samtidigt tycks 

den etniska dimensionen tydligare ha utkristalliserats under det senaste året. 

Etnicitetsfrågan orkestreras och lyfts upp på agendan i regeringssidans 

retorik. Därtill framkommer rapportering om att tutsier generellt har 

drabbats av våld och kontroller i större utsträckning än hutuer. 

Landinformationen om detta är fortfarande begränsad, men bådar om en 

farlig utveckling. Regeringens tillslag mot tutsier inom officerskåren 

framstår som mer dokumenterad och vittnar om splittring inom landets 

väpnade styrkor som, även den, kan komma att förvärra instabiliteten i 

landet. Utöver negativa konsekvenser rörande den etniska dimensionen 

skulle splittringen dels kunna befaras leda till en ökad rekrytering till den 

redan etablerade väpnade oppositionen, och därigenom generera ökade 

våldsamheter mellan väpnade parter, dels kunna leda till öppna stridigheter 

mellan olika fraktioner inom armén.  

  

Sammanfattningsvis konstaterar Lifos att situationen i Burundi är mycket 

instabil och osäker. Säkerhetsläget utmärks av en fortsatt hög förekomst av 

våldsincidenter och människorättsövergrepp, även om dessa i nuläget 

vanligtvis inte tycks ta form av sammandrabbningar mellan väpnade parter. 

Över tusen dödsoffer kan ha krävts sedan konfliktens början och många 

skadade därtill. Med beaktande av bristande politisk dialog inblandade 

parter emellan, den rådande våldsnivån och den accentuerade etniska 

dimensionen, finner Lifos risken påtaglig att säkerhetsläget förvärras på kort 

till medellång sikt. I ett värsta tänkbara scenario torde konflikten kunna 

utvecklas till ett inbördeskrig med regional inblandning. Utbrett etniskt våld 

ligger också i farans riktning.  
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