LYST TIL Å ENGASJERE DEG I SUDAN
OG SØR-SUDAN?

BLI MEDLEM AV STØTTEGRUPPEN
FOR SUDAN OG SØR-SUDAN IDAG!

STØTTEGRUPPEN FOR SUDAN OG SØR-SUDAN ble stiftet i 1993 på initiativet av engasjerte personer
som hadde arbeidet i landet eller på andre måter var engasjert i regionen. Med kunnskap til landets
utfordringer kjente de et sterkt ønske om å gjøre noe aktivt for å bidra til fred. Da landet ble delt i
Sudan og Sør-Sudan, endret organisasjonen navn til Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan og har
siden fokusert på utvikling i begge landene da det fremdeles er en stor utfordring å etablere fred
og forsoning.

FOR MER INFORMASJON OG INNMELDING, BESØK VÅR NETTSIDE :

www.sudansupport.no/bli-medlem
Medlemskap koster 400 kr per år / familiemedlem 200 kr / student 100 kr
Kontonummer : 0530.54.60860 eller via VIPPS nr. 93253. Husk å merke innbetalingen med ditt navn!

Som medlem i SFS bidrar du til å støtte vårt nasjonale og internasjonale informasjons- og
påvirkningsarbeid for fred, menneskeverd, menneskerettigheter og demokratisk utvikling
i de to afrikanske nabolandene Sudan og Sør-Sudan.

Hva du støtter?
√

Medlemskap i SFS er åpent for alle som slutter
seg til vedtektene og betaler den årlige
kontingenten.

√
1.

SFS har leder- og sekretæransvar
for Sudan Forum, en månedlig
informasjonsutveksling mellom
organisasjoner som arbeider i
Sudan/Sør-Sudan og Utenriksdepartementet.

√

Våre formål :
1.

SFS
1. har som mål å gi informasjon om utviklingen i
Sudan og Sør-Sudan gjennom en oppdatert
internettside, nyhetsbrev og ved gjennomføring av
seminarer. Som medlem støtter du dette arbeidet.

SFS skal være en pålitelig informasjonskilde om
lokalsamfunnenes behov og utvikling i Sudan og
Sør-Sudan.
2.

1.

SFS støtter det sivile samfunn og deres folkelige
engasjement.
SFS skal ha en pådriverolle overfor NGO’er og
norske/sudanske myndigheter.
4.

SFS skal engasjere stadig flere i Norge til
felles innsats for fred og utvikling i Sudan og
Sør-Sudan.

√
www.sudansupport.no
www.twitter.com/sudansupport_no
www.facebook.com/sudansupport/
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