STØTTEGRUPPE FOR SUDAN OG SØR-SUDAN
ÅRSMELDING FOR 2017

1. Situasjonen i Sudan og Sør-Sudan
Situasjonen i Sør-Sudan
Året 2017 har vært preget av en sammenhengende vanskelig situasjon både politisk,
økonomisk og ikke minst, humanitært. Ved utgangen av året er status at anslagsvis 2
mill. flyktninger fra Sør Sudan oppholder seg i som flyktninger i leire i Uganda, i Sudan, i
flyktningeleirer i Kenya, eller i Kongo, Etiopia, etc. Tallene for internt fordrevne i landet
er ifølge FN ca.250 000, og anslagsvis 7millioner avhengig av nødhjelp.
Politisk har bildet vært at regjeringen har styrket seg ved våpenmakt og ved å fjerne
enkeltpersoner som kunne utfordre makten - for eks. general Paul Malong, tidligere sjef
for hæren. Opposisjonen er splittet, og følger i stor grad etniske linjer. Leder for SPLMIO, Rieck Machar har sittet "fengslet" i Sør-Afrika hele året, og har ikke kunnet delta
personlig i forhandlingene om videreføring av Fredsavtalen fra 2015. Det er gjort flere
forsøk på å få alle parter tilbake til forhandlingsbordet for å komme videre
(revitalization), og dette har vært strategien fra det internasjonale samfunnet. I
desember 2017 var 130 delegater igjen samlet i Addis Abeba, og 21.desember ble en
våpenhvileavtale undertegnet av alle parter. Ingen hadde egentlig tror på at avtalen ville
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holde, det gjorde den heller ikke, USA innførte derfor sanksjoner mot landet, og det er
ventet ytterligere press i neste forhandlingsrunde i februar 2018.
Den økonomiske situasjonen er ikke bedret, noe som fører til økt kriminalitet og
utrygghet for befolkningen. Det store antallet internt fordrevne og militær aktivitet har
også ført til enda dårligere matsikkerhet - når lite blir sådd, blir lite høstet. Det varsles
om hungersnød i store deler av landet ved inngangen til 2018.
På den positive siden så har sivilt samfunn styrket seg i denne perioden, og har sendt
representanter til begge forhandlingsrundene i Addis - sist gang med felles uttalelse fra
kvinnene, og fra et samlet sivilt samfunn.
Situasjonen i Sudan:
Sudan har dette året i stor grad vært preget av situasjon i Sør-Sudan. Økonomien er
svekket pga. reduserte oljeinntekter og nedgang i oljeprisen. Situasjonen i Darfur og
Nuba-fjellene er fortsatt uløst, og også andre steder i landet er det store humanitære
lidelser og behov. Det forestående valget 14.april i år setter sitt preg på den politiske
situasjonen. Det var ventet at president Omar Al Bashir kunne trekke seg, men slik blir
det ikke. En samlet opposisjon vil boikotte valget begrunnet i manglende demokrati og
muligheter. Det har vært reagert sterkt mot alle tilløp til demonstrasjoner og ytringer
mot regimet, utvisning av FN-representanter, innstramminger i antall visa, etc. Sudan er
ikke nevneverdig kritisert eller utfordret for åpenbare krigshandlinger og brudd på
menneskerettigheter verken fra den arabiske verden eller det internasjonale samfunnet.
I en region med ekstrem ustabilitet og uro, kan det virke som Sudans kontroll og
stabilitet ses på som så positivt at kritikken har uteblitt.
2. Styrets sammensetning og funksjoner
Styret har i meldingsåret hatt 6 styremøter med følgende sammensetning:
Leder:
• Marit Hernæs (2017-2018). Valgt av årsmøtet til leder for to år.
Styremedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helene Glomnes (2016 – 2018)
Ronald Bradal (2016 – 2018)
Justin Gwolo (2016 – 2018)
Kristin Tønnessen Berg (2016 – 2018)
Martin Berge Jr. (2017-2019)
Hans-Petter Storemyr (2017-2019)
Hilde Gaasholt Ding (2017-2019)
Richard Omondi (2017-2019)
Henrik Stabell (2017-2019)

Økonomiansvarlig:
•

Kjell Håkon Salicath (2015-2017)
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Revisor:
• Johnny Thorsen
Valgkomite:
• Camilla Aschjem
• Egil Hauge
• Stein Erik Horjen
I konstituerende styremøte ble følgende funksjoner og grupper etablert:
• Nestleder: Helene Glomnes
• Representanter Sudanforum: Marit Hernæs (leder), Helene Glomnes (referent)
• Kontaktperson for Sudanese Community: Justin Gwolo
• Kontaktperson til Lilleborg menighet: Hilde Gaasholt Ding
• Gruppe nettside/sosiale medier: Martin Berge Jr., Hans-Petter Storemyr
• Gruppe nyhetsbrev/medlemspleie: Hans Petter Stormyr, Ronald Bradal
• Kvinnegruppe: Kristin Tønnesen Berg, Marit Hernæs, Hilde Gaasholt Ding, Helene
Glomnes
• Økonomiansvarlig: Kjell Håkon Salicath

3. Styrets løpende arbeid
Årsmøte 2017 ble gjennomført 1. april 2017 i

Kirkens Nødhjelps lokaler i Bernard Getz gate 3, Oslo
Møtet ble åpnet kl 15.00 og avsluttet kl. 17.15. 30 medlemmer var til stede.
Referat fra årsmøte:
http://sudansupport.no/wp-content/uploads/2017/04/Referat-fraA%CC%8Arsm%C3%B8te-i-SFS-2017.pdf

Sudan Forum
SFS har fortsatt sin rolle som koordinator av Sudan Forum der Marit Hernæs leder
forumet og Helene Glomnes har vært referent. Det har blitt avholdt 9 møter i Sudan
Forum i rapporteringsåret.
Samarbeid med andre organisasjoner
Styret i SFS har lagt større og større vekt på samarbeid med andre organisasjoner, og
har i perioden deltatt i flere felles arrangementer.
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Samarbeidet med Norwegian Friends of Peace Village har resultert i at vi planlegger og
avholder årsmøtene samme helg og har den sosiale delen sammen, Norw Friends har
presentert arbeidet med peace Village i Sudan Forum, leder i SFS deltok i møte med UD,
og leder ble invitert til et besøk i Peace Village.
Samarbeidet med Lilleborg menighet har fortsatt, og vi har hatt flere
solidaritetsgudstjenester i perioden - noe som har vært svært viktig samholdet.
SFS har også hatt flere møter med South Sudan Community.
Kontakt med South Sudanese Community
Samarbeid med South Sudan Community in Norway (SSCN) har fortsatt som tidligere. I
2017 har Styret i SFS hatt møte med styret i SSCN og deltatt sammen med SSCN på en
del arrangementer, bl.a. solidaritetsgudstjenester i samarbeid Sør-Sudansk
kvinnegruppa og Lilleborg menighet. Det har også vært deltakelse fra SSCN på lansering
av Halle Jørn Hanssens bok "Lives at Stake" og på seminar om Sør-Sudan på PRIO. SSF
har også vært i kontakt med en gruppe av SSCN i Fredrikstad i høst 2017 har avtale om
et besøk dit i vår.
Sør-Sudansk kvinnegruppe
SFS-styret har samarbeidet og fulgt opp Sør-Sudansk kvinnegruppe. Gruppa har
gjennomført stand på Vær Stolt dagene på Holmlia, hvor de solgte sør-sudansk mat. Det
samme gjorde de senere på Skien-dagene. De deltok på Barnas Verdensdag, og på to
Solidaritetsgudstjenester. De er nå registrert i Brønnøysundregisteret, og har valgt ny
styreleder.
Nettsider
Sudansupport er SFS sin offisielle nettside med følgende adresse:
www.sudansupport.no. Nettsiden er en oppdatert nyhetskanal for våre medlemmer og
andre enkeltpersoner og organisasjoner som er engasjert i Sudan og Sør-Sudan.
Nettsiden oppdateres jevnlig og inneholder nyheter fra Sudan og Sør Sudan, samt
informasjon om arrangementer og aktiviteter som har med Sudan og Sør-Sudan å gjøre.
Nettsiden inneholder en historisk og politisk oversikt over Sudan og Sør-Sudan. Videre
kan man også finne artikler, bilder, rapporter fra tidligere studiereiser til Sør-Sudan, og
jubileumsskrift 1993-til 2013 på nettsiden.
Vi har i løpet 2017 koblet Facebook-siden direkte opp mot Sudansupport. Statistikken
viser at bruken av Sudansupport.no har holdt seg jevnt gjennom året. Vi har hatt 79679
visninger på nettsiden siden 1. januar 2017. Dvs. i snitt 6639 visninger per måned.
Antall besøk har vært økende i 2017 fra 33645 visninger i 2016. Altså mer enn en
fordobling. Det har tydeligvis vært en suksess at vi har gått over til en bloggløsning med
bruk av Wordpress. Billig og enkelt å vedlikeholde.
Nyhetsovervåking
SFS har i 2016 fortsatt med abonnement på nyhetsovervåkningstjenesten
Opoint: http://monitor2.opoint.com/
Gjennom tjenesten overvåker SFS norske og internasjonale nyhetskilder inkludert den
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Afrikanske Union (AU) og Sudan Tribune. Webgruppa går gjennom artiklene og velger ut
de mest relevante og legger nyheter på nettsiden vår (sudansupport.no).
Overvåkingen koster kroner 850,- per måned, kr 10200 per år.
Film og fotodokumentasjonsarkiv om Sør-Sudan.
Innsamling, digitalisering og etablering av et privatarkiv i arkivverket i Norge for
senere overføring til Sør-Sudans arkiv.
Arbeidsgruppa sendte i 2016 til ambassaden i Juba en søknad om midler til prosjektet.
Vi fikk positiv tilbakemelding, men beskjed om å omarbeide søknaden i fastsatt skjema.
Dette ble sendt i mars 2017. Fortsatt positiv tilbakemelding, men nå med beskjed om å
omformulere til et Concept Paper slik at den kunne passe inn i ambassadens samarbeid
med UNESCO om arkivet i Juba. Dette ble sendt i september 2017. Tilbakemeldingen fra
ambassaden kom i desember 2017 med noen alternative forslag til mulige løsninger. For
at ambassaden skal kunne støtte prosjektet økonomisk, må dette skje i samarbeide med
en organisasjon i Sør Sudan og de har foreslått at prosjektet kobles opp mot en av de
norske organisasjonen, siden samarbeidet med UNESCO nå står litt på vent og slik at
prosjektet kan komme i gang.
Arbeidsgruppa har jobbet videre med film- og fotoprosjektet som ble presentert på
medlemsseminaret i forbindelse med årsmøtet i 2016. Viktigst har vært å knytte
ytterligere kontakter med relevante diskusjonspartnere og ressurspersoner og å sende
inn søknad om midler til prosjektet.
Seminarer/arrangementer
Torsdag 2.november arrangerte organisasjonene i Forum for Sudan og Sør Sudan felles
dag med fokus på Sør Sudan. Målsettingen var å bidra til fortsatt engasjement for Sør
Sudan ved å belyse ulike sider av organisasjonenes arbeid. Spesielt var målgruppen
politikere, men ellers var alle arrangementene åpne for alle.
Dagen var delt i tre deler:
1. Den politiske situasjonen - ca. 40 deltok på PRIO.
2. Hva gjør vi i Sør Sudan? Organisasjonene presenterte sine prosjekter - ca. 60 deltakere
i lokalene til Røde Kors
3. Film og paneldebatt på Center for Afrikansk kulturformidling, i regi av Fellesrådet for
Afrika. Ca. 60-80 deltakere.
Organisasjonene bidro også økonomisk med lokaler, mat, og ikke minst reise og opphold
for inviterte innledere. En arbeidsgruppe sto for praktisk tilrettelegging, program,
invitasjoner, etc. Slike fellesarrangement har vist seg å være en måte å samarbeide på
som sparer både tid, penger og krefter, og som på en god måte samler organisasjonene.

4. Besøk til Sudan og Sør Sudan.
Styret har vedtatt at leder bør besøke Sudan eller Sør Sudan hvert år. Etter forespørsel
fra NRK om muligheter for å besøke Nubafjellene/Sudan ble det organisert et besøk i
mars/april 2017. NRKs Afrika korrespondent, Sverre Tom Radøy, fotograf Robert Luta

5

og Marit Hernæs fikk et godt innblikk i den politiske og humanitære situasjonen. SPLMN sto for praktisk tilrettelegging, og besøket resulterte i en større reportasje i
URIX/NRK.
I samarbeid med Kurons venner besøkte vi også Fredslandsbyen sammen med Arvid
Danielsen. Også dette besøket resulterte i en fin reportasje om Fredslandsbyen og
Biskop Paride Taban. Da det ble erklært hungersnød i områder i Sør Sudan, lagde NRK
også en reportasje om den humanitære situasjonen.
5. Økonomi/medlemmer
Pr. 31.12.2017 var det registrert 201 medlemmer i Støttegruppe for Sudan og SørSudan. I året som er gått er det 12 nye medlemmer og 8 har meldt seg ut av
støttegruppa.
Av disse har 127 betalt kontingent for 2017 og 67 har ikke betalt kontingent ( etter en
generell purring, en purring pr. mail og en purring pr. SMS). 7 av de nye medlemmene
har blitt medlem så sent at de først skulle betale kontingent for 2018.
Etter at kontingenten ble forhøyet på årsmøtet i 2015 har det vært en tendens at bare en
av ektefeller betaler kontingent mot det tidligere var begge to - i 2017 gjelder det 9
ektefeller.

6. Styrets handlingsplan 2018
Styret i SFS ønsker å prioritere følgende det kommende året:
1. Avholde styremøter og årsmøte
2. Innkalle, lede og referere møter i Sudan Forum.
3. Fremme og bidra til seminarer/konferanser vedr. Sør-Sudan og omkringliggende
region.
4. Styrke kontakter og nettverk i Sør-Sudan, omkringliggende region og Norge, også
ved besøk.
5. Holde løpende kontakt med diasporagrupper i Norge.
6. Videreføre hjemmesiden og styrke kontakten på sosiale medier.
7. Realisere foto- og filmprosjektet.
8. Styrke medlemsmassen og kontakten med denne.
9. Styrke den økonomiske situasjonen til SFS.
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