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I. Innledning
Årsmøtet 2021 ble et nettmøte, og dessverre ser det ut til at vi må ha digitalt årsmøte også denne gangen.
Vi kan selvfølgelig vente med å avholde årsmøte, men det er gode grunner for å ha det tidligere denne
gangen også. Vi har søkt om støtte til en ny konferanse, og måtte da sette en dato fordi det var et krav, og
søknaden måtte sendes før 7.januar. Søknad er sendt, med tittel: "Drømmen om demokrati", og dato er
satt til 20/21/5, fordi solidaritetsgudstjenesten blir 22.5. Vi synes kombinasjonen konferanse, sosialt
samvær og solidaritetsgudstjeneste var så vellykket av vi gjerne gjentar det!
Det er dessuten noen som ønsker å trekke seg fra styret etter lang tid, og da bør de få gjøre det så tidlig på
året som mulig. Det betyr at vi svært gjerne vil ha forslag til nye styremedlemmer!
På tross av at vi nesten ikke har kunnet møtes fysisk har vi vært svært aktive, det vil dere se av
årsmeldingen. Ikke minst kan vi være fornøyd med at "Dokumentasjonsprosjektet" er avsluttet, og det er
bare å ta av seg hatten for det store arbeidet arbeidsgruppa har nedlagt: TUSEN TAKK! Det blir stas å
endelig få overlevere dette materialet som en gave til South Sudan National Archive, og vi håper å
gjennomføre det før sommeren.
Ellers har revolusjonen i Sudan og samarbeide med sudanere i Norge tatt mye tid, og vi har stort sett
deltatt i alle deres demonstrasjoner og arrangementer. Vi hadde gledet oss til studieturen til Khartoum
som skulle vært i desember, men måtte dessverre avlyse den da situasjonen var for usikker. Håpet er å få
gjennomført den før årsmøtet.
Vi håper dere vil slutte opp om arbeidet også dette året - som sagt er SFS viktigere enn noen gang!
II. Situasjonen i Sør-Sudan
Det har skjedd lite i retning av implementering av "Fredsavtalen" dette siste året, og det er lite som tyder
på at det vil skje en endring før situasjonen blir dramatisk i en eller annen retning. Per januar 2022 kan
ingen spå om fremtiden, verken på kort eller lang sikt. Bildet er dystert: Flom, krigshandlinger og overfall
har ført til enda flere internt fordrevne og flyktninger, og enda flere er avhengig av hjelp for å overleve.
Nok en generasjon vokser opp uten skolegang, delvis fordi skolene ble stengt pga Covid, men også fordi
lærerne ikke får lønn. Dette skaper ytterligere skille mellom de som har penger og kan sende sine barn ut
av landet for å få utdannelse, og de som blir hjelpeløse i en situasjon som stadig blir vanskeligere.
Inflasjonen er høy, og prisen for det nødvendigste uoverkommelig.
De politiske lederne svikter sitt folk fullstendig, og ser ut til å ha mer enn nok med å strides seg i mellom
om maktposisjoner. Det er konflikt og uro i store deler av landet, og det er intern splittelse mellom ulike
fraksjoner/grupper både i SPLM og SPLM-IO. I maktapparatet blir folk avsatt og innsatt i tur og orden, som
en strategi for splitt og hersk. Det som finnes av opposisjon blir i liten grad hørt av det internasjonale
samfunnet, og få utenom NAS har direkte militær kontroll over områder. Det er fortsatt en holdning i det
internasjonale samfunnet at fredsavtalen skal implementeres, men få tror at dette er realistisk politikk.
III.
IV.

III Situasjonen i Sudan
Optimismen siden revolusjonen i 2019 fikk en brå slutt da de militære under ledelse av Al-Burhan og
forhandlinger men denne gangen var de bedre forberedt, og under påskudd av at de måtte ta ansvar for ro
og orden i landet brøt de avtalen som ble inngått med revolusjonsalliansen. Kuppet kom ikke som en
overraskelse, men likevel skapte det stor internasjonal oppmerksomhet og fordømmelse. Landets valgte
president , Hamdouk, og mange andre politiske ledere ble fengslet, men ble løslatt etter tre uker etter
stort internasjonalt press for å skrive under en avtale med militærjuntaen. Dette skapte kraftige
reaksjoner, og mange mente at han hadde sviktet revolusjonen.
Etter militærkuppet har det vært mer eller mindre kontinuerlige demonstrasjoner og protester fra en
samlet revolusjonsallianse. Tusener på tusener har marsjert i gatene i fredelige demonstrasjoner, men har
blitt møtt med ekstrem brutalitet. Ledere er målrettet blitt skutt eller fengslet kvinner voldtatt og
lemlestet, tåregass og kuler har møtt demonstrantene. Pr. utgangen av januar er 67 demonstranter drept,
og hundrevis såret. Over hele verden gar sudanere i diaspora støttet opp om motstanden - i Oslo har det
vært demonstrasjoner nesten hver uke. Budskapet er klart: Ingen forhandling med mordere - de militære
må fjernes. Bare fredelige demonstrasjoner - de militære viser sitt sanne ansikt ved vold.
Det øves igjen internasjonalt press for å få i gang forhandlinger, men så langt er det ingen vilje til å
forhandle med militærregimet. Og uansett hva de må ofre er revolusjonsalliansen klar og tydelig: Vi gir oss
ikke, og vi skal vinne: Sudan skal bli et demokratisk land!
V.

Styrets sammensetning og funksjoner
Martin Berge Jr (2021-2022)
Hans-Petter Storemyr (2021-2022)
Hilde Ding (2021-2022)
Ingrid Rostad (2021-2022)
Helge Westborg (2021-2022)
Signe Fyhn (2021-2023)
Maria Lausund Drivenes (2021-2023)
Justin Gwolo (2021-2023)
Hisham Yousif (2021-2023)
Leder Marit Hernæs (2021-2022)
Kasserer Kjell Håkon Salicath (2021-2022)
Valgkomiteen består av:
Linda Thu, Arthur Høyen og Kristin Berg.

VI.

Styrets løpende arbeid
A. Årsmøte

Årsmøte for 2020 ble utsatt på grunn av covid-19. Vi håpet å få gjennomført møtet ila året,
men måtte til slutt innse at årsmøtet i 2021 dekker begge år. SFS fikk innvilget noe støtte fra
Fritt Ord til gjennomføringen av årskonferansen i forkant av årsmøtet, som vil bli videreført
til avholdelse av konferansen i forkant av årsmøtet i 2021. Dette vil sannsynligvis bli delvis
digitalt, eller heldigitalt. Tematikk vil være unge stemmer i demokratiseringsprosessen i
Sudan og i fredsprosessen i Sør-Sudan. Vi kommer tilbake til når dette kan gjennomføres.

B. Forum for Sudan og Sør-Sudan
Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan har fortsatt sin rolle som koordinator av Forum for
Sudan og Sør-Sudan (Sudan Forum), der Marit Hernæs leder forumet og Maria Lausund
Drivenes er referent. Det avholdes møter månedlig, og det har blitt avholdt minst 9 møter i
Sudan Forum ila året, og så langt 1 møte ila januar 2022. De fleste digitalt via Microsoft
teams, noen med få deltagere til stede når situasjonen har tillatt. Utenriksdepartementet
(UD) ved både Norges Spesialutsending til Sudan og Sør-Sudan og ansatte fra Sudan-teamet
har vært representert på de aller fleste møtene. Endre Stiansen, Norges Spesialutsending til
Sudan og Sør-Sudan, har fortsatt med å opprettholde en svært åpent og god dialog med
organisasjonene i Sudan Forum om utfordringer, politisk arbeid opp mot fredsprosessene,
og samarbeid mellom UD og organisasjonene om prioriteringer innen bistand til de to
landene. Saker har normalt vært UDs orienteringer og organisasjonene generelle
oppdateringer fra begge land. Det er normalt svært godt oppmøte fra de fleste
organisasjoner som har aktive program i Sudan og Sør-Sudan, noe som bidrar til god
koordinering og økt samarbeid mellom organisasjonene. Det er høy deltagelse på alle
møter.
C. SFS Styremøter
Styret i Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan har møttes for styremøter 9 ganger i løpet av
året 2021, i tillegg til årsmøtet, Sudan Forum månedlig, møtevirksomhet i forbindelse med
Dokumentasjonsprosjektet og all annen virksomhet.
D. Samarbeid med andre organisasjoner
Det har vært langt vanskeligere å opprettholde tradisjonen med faste møter med
samarbeidspartnere dette året. Fysiske møter har stort sett vært med en person, pr. telefon
eller nettmøter. Dette gjelder møter med fungerende ambassadør for Sør Sudan - som leder

av SFS har møtt en gang i måneden. SFS har ikke hatt møter med Sudans ambassade, da
smittetiltak har gjort det vanskelig. Møter med representanter for de ulike gruppene i Sudan
har vært gjennomført, men for det meste på telefon. Vi var likevel med på et større SPLM-N
arrangement på Hokksund, men ellers har det vært svært få arrangementer. South Sudan
Community og Kvinnegruppa har ikke hatt egne arrangementer i denne tiden, men har
bidratt i forbindelse med solidaritetsgudstjenestene.
VII.

Arrangementer
A. Unge stemmer for demokrati - årskonferansen, 16. oktober 2021
B. Konferanse: Unge stemmer fra Sudan og Sør-Sudan
C. Konferansen ble gjennomført lørdag 16.oktober 2021 i Torshov kirke. Temaet var ungdoms
rolle i demokratiseringsprosessene i Sudan og Sør-Sudan og programmet for konferansen
inneholdt sterke innlegg fra unge talere fra både Sudan og Sør-Sudan. Noen innlegg var
digitale på grunn av reiserestriksjonene, men noen av innlederne var til stede i
konferanselokalet. Det var invitert gjennom Støttegruppen til Sudan og Sør-Sudans nettverk,
og det var rundt 60 deltakere på konferansen. Utenriksdepartementet var også en del av
programmet. Første del av programmet fokuserte på Sudan og andre del av programmet
fokuserte på Sør-Sudan. Konferansen ble tatt opp på video og senere lagt ut på SFS sin
hjemmeside www.sudansupport.no og vår Facebookside, og er sett av mange i ettertid, men
dessverre kan vi ikke få fram antallet.

D.
E. Denne konferansen utgjorde hoveddelen av et to dagers arrangement som besto av
konferanse, sosial samling for medlemmer av Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan lørdag
og en solidaritetsgudstjeneste på søndag. Dokumentarprosjektet ble også presentert på
dette arrangementet.

F.
G. Det var tydelig at temaet som var valgt ble svært godt mottatt! Det ble også særlig aktualisert
ved at situasjonen i Sudan ble dramatisk bare dager etter, og den frykten ungdommene
uttrykte i sine innlegg viste seg å være svært reell. Kvinner og ungdom sto fremst i 2019 da
de kjempet for revolusjonen som skulle føre til demokrati i Sudan, og det er de som også nå
står i fremste rekke for å slå tilbake militærkuppet. De 60 som deltok ga sterkt uttrykk for at
dette var en meget givende og vellykket dag, og eksil-sudanerne og -sørsudanerne uttrykte
takknemmelighet for at SFS fortsetter å sette fokus på landene. Styret mottok også i
etterkant flere henvendelser fra folk som ikke hadde anledning til å delta, og som etterspurte
opptak. Kort oppsummert kan vi slå fast at deltakere og arrangører er meget godt fornøyd.

VIII. Dokumentasjonsprosjektet
Dokumentasjonsprosjektet er et film og fotodokumentasjonsarkiv om Sør-Sudan som har bestått av
innsamling, digitalisering og etablering av et privatarkiv i arkivverket i Norge, for senere overføring til SørSudans arkiv – en pilot.
Prosjektet hadde finansiering gjennom Norsk Folkehjelps rammeavtale med NORAD i 2019 med
opprinnelig prosjektperiode til 31.6.2020. Regnskapsrapport og narrativ rapport ble avlevert i første kvartal
2020, men arbeidet med prosjektet har fortsatt også i 2021.
Masterfil for digitalisert film og bilder pr.31.12.21 er avlevert Aust-Agder museum og arkiv (AAma) er
avlevert for forsvarlig oppbevaring.
Arkivet inneholder per 31.12.21
-

19 filmer fra NRK hvorav 9 er tekstet. (Vi har fått anbud på teksting av de resterende NRK-filmene
på ca 100 000).

-

3 filmer mottatt fra Helge Rohn, ikke tekstet. (En tysk film der rettighetene må avklares konkret, en
med engelsk tale (Dan Eiffe) og en kortere film uten kommentarer).

-

Vel 2000 fotografier

Arbeidsgruppas leder har hatt to møter med AAma, ett for bistand fra fotoarkivar Hannele Fors i
forbindelse med utvalg av bilder til et hefte og plakater til utstilling, og ett for overlevering av masterfil til
AAma og diskusjon om overlevering til South Sudan National Archives (SSNA).
Prosjektet ble presentert på SFS medlemsmøte 16.10.2021 i forbindelse med årskonferansen, i form av en
utstilling av bilder, visning av utdrag av NRK- filmer og utdeling av et 68 siders hefte/album med 138 foto
og korte tekster som belyser prosjektet og materialet.
FORSIDE:

Prosjektet er i prinsippet avsluttet, men det er fortsatt materiale som trenger å få metadata og bli
korrekturlest. Siden vi kun har to lisenser av fotoarkivprogrammet vi bruker, Fotostation 8.0 fortsetter
Henrik Stabell og Linda Thu arbeidet med å lagre bildene i arkivet med metadata. Kristen Fløgstad, Arthur
Høyen og Kjell Håkon Salicath har arbeidet videre med å finne informasjon om KNs materiale. Dette
detektivarbeidet fortsetter også i 2022. Etter hvert som bildene er ferdig «tagget» med metadata i arkivet,
har vi lagt bildene i en egen mappe hos Norsk folkehjelps søkbare Fotoweb der vi kan laste opp bildene.
Neste steg er tilgjengeliggjøring av arkivet i egen søkbar Fotoweb eller annen programvare tilpasset South
Sudan National Archives hos dem. Her kreves videre samarbeid med Norsk folkehjelp og samarbeid mellom
AAma og SSNA.
Arbeidsgruppa i 2021: Kristen Fløgstad - Arthur Høyen - Tomm Kristiansen- Kjell-Håkon Salicath – Henrik
Stabell og Linda Thu.
IX. Samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet om solidaritetsgudstjenestene
På grunn av restriksjoner under pandemien var det ingen solidaritetsgudstjeneste med Sør-Sudan våren
2021. Istedenfor holdt nåværende og tidligere sokneprester, Hanne Kleveland og Signe Fyhn et par enkle
forbønner som ble streamet på kirkens nettsider og Facebook. Alle arrangementer i Lilleborg kirke ble
avsluttet våren 2021 og fra høsten ble Torshov kirke tatt i bruk istedenfor. Kirkeadministrasjonen i Oslo har
valgt å avslutte menighetsbruk av flere av kirkene i Oslo, blant dem Lilleborg kirke. Kirken er nå utleid til
Det norske Misjonsselskap.
I forbindelse med gjenåpningen av Torshov kirke etter restaureringen, inviterte Torshov og Lilleborg
menighet og den lokale Sør-Sudangruppa til et arrangement i Torshov kirke den 28.august. Invitasjonen
gjaldt spesielt flyktningene fra Mabaan, bosatt i Østlandsområdet. Mange av dem føler tilknytning til
Torshov og Lilleborg på grunn av det langvarige vennskapet med Dangaji i Mabaan. Det var viktig at de
skulle lære veien til Torshov kirke. Det er denne kirken som de og andre sørsudanere er invitert til å bruke

framover. Invitasjonene fra SSCN og Sørsudansk kvinnegruppe, ble i liten grad formidlet i det «gamle»
sørsudanske miljøet. Flyktningene fra Mabaan har hatt begrensete mulighet for å møtes i løpet av
pandemien og var utrolig lykkelig over å se hverandre. Samlinga, som i stor grad ble holdt utendørs, ble
avsluttet i kirkerommet med sang og dans av flyktningene samt hilsener fra den nyankomne presten, Isaac
Moma Konya, nå bosatt i Kongsberg og Signe Fyhn. Marit Hernæs hilste også på vegne av SFS.
17.oktober var det solidaritetsgudstjeneste i Torshov kirke i forbindelse med seminaret som SFS hadde
samme helg. Solidaritetsgudstjenesten ble forberedt i samarbeid mellom SFS, flyktningene og
kvinnegruppa. Det ble en skikkelig feiring med en stor gruppe ungdommer og voksne fra Assosa/Mabaan
som sang og danset. Prester var Isaac Moma Konya, Silje Kleftås Nygård og Signe Fyhn. Mange fra South
Sudan Community og kvinnegruppa deltok, Mange som ikke har deltatt på solidaritetsgudstjenestene på
lenge, kom denne gangen. Regina Gai som har vært ambassadør for Sør-Sudan i Kenya holdt en tale om
forsoning som gjorde sterkt inntrykk på mange av oss. Også denne gang takket Marit på vegne av SFS.
X. Flyktninger fra Sør-Sudan
I 2021 har det kommet noen flere puljer av flyktninger til Norge fra Sharkole Camp i Assosa, Etiopia. Det er
imidlertid vanskelig å vite hvor mange siden informasjonen fra IMDI er mangelfull. Signe Fyhn (SFS
styremedlem) har fått beskjed om noen, andre har hun fått beskjed om via andre flyktninger eller de har
selv tatt kontakt via Facebook. Astri Lunden og Signe Fyhn har sendt informasjon til de kommunene de har
fått beskjed om, andre kommuner har tatt kontakt med de direkte.
Det har spredt seg et inntrykk av at dette er en spesielt vanskelig gruppe å integrere siden ganske få av
dem kan noe annet språk enn mabaan og de fleste er analfabeter. Siden myndighetene prioriterte enslige
kvinner med barn, gjør dette at de står i fare for å bli isolerte. Også fordi de plasseres langt fra hverandre
for å unngå «gettoisering.» Det er vanskelig å si hva som er verst, isolering eller gettoisering.
Mange er utrolig tilpasningsdyktige og får det bra der de kommer. Andre sliter med tilpasningen. Ofte er
det få grep som skal til, slik som formidling av kontakt med organisasjoner eller kirker som organiserer
frivillige kontaktpersoner.
XI. Nettsider
www.sudansupport.no er SFS sin offisielle nettside og fungerer som våre medlemmers
primære nyhetskanal. Gjennom vårt abonnement på nyhets-overvåkingstjenesten til Infomedia, blir
nettsiden jevnlig oppdatert med nyheter fra Sudan og Sør-Sudan, samt informasjon om aktiviteter og
arrangementer tilknyttet organisasjonens kjerneområde. Nyhetene blir deretter spredd gjennom vår
Facebook-side og organisasjonens Twitter-konto.
Vår Facebook-side har 196 følgere, og tilnærmet lik alle postene våre generer over 10 klikk inn til nyhetene
på nettsiden vår. På Twitter følges vi av 45 personer. Postene våre genererer ikke i nærheten så mange
klikk inn til nettsiden som Facebook, så her har vi et forbedringspotensiale.
Vi har i senere år slitt med å automatisere spredningen av nyhetene på nettsiden direkte til Facebook.
Dette gjør at vi har måttet manuelt legge inn nyhetssakene på nevnte sosiale nettverk. Vi arbeider for å

løse dette på sikt, men problemet ligger hos Facebook og ikke hos oss. Automatisering av nyhetene våre til
Twitter går derimot sømløst.
I følge statistikk fra domeneleverandør, ble hjemmesiden besøkt totalt nærmere 144 244 ganger i 2021.
Selv om totalen også medregner robot-søk og andre ikke-menneskelige besøkende, noe man dessverre
ikke har mulighet til å skille ut av regnestykket, antall besøkende fortsatt veldig høyt. Selv om vi har en liten
nedgang fra i fjor, hvor totalen var 157 000 treff, er fjorårets besøksstatistikk fortsatt veldig høyt. Det
viktigste er uansett at nettsiden vår er godt besøkt og det årlige antallet forholdsvis stabilt siden vi gikk
over til den nåværende bloggløsningen i 2016. Noe av grunnen må tilskrives at nettsiden også har
nyhetssaker på engelsk. Utenfor våre landegrenser, er det i Norden og Europa flest besøkende fra
Danmark. Ellers kommer halvparten av nettsidens besøkende utenfor Europa, blant annet en stor
kontingent fra USA.

XII.

Økonomi og medlemmer

Pr. 1. januar 2021 var saldo på kontoen vår kr. 33.168 og pr. 31.12.2021 var den kr. 5617 - altså en nedgang
på kr. 27.551
Det er registrert 172 medlemmer pr. 31.12.2021 hvorav 91 har betalt kontingent. SFS fikk 5 nye
medlemmer og 2 meldte seg ut i 2021.

