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Støttegruppe for Sudan og Sør Sudan - årsmøte 2020. 

 

Innledning:  

Når dette skrives vet vi at årsmøtet som skulle vært avholdt 24.april måtte 

avlyses pga Koronaviruset. Vi har tidligere sendt ut melding til alle medlemmer 

om hvordan arrangementet var planlagt, og hva som er konsekvenser av 

avlysningen. Styret velger likevel å sende ut årsmelding og regnskap slik planen 

var, for at vi kan få ut informasjon om hva som er gjort, status, og situasjonen 

generelt il våre medlemmer. Vi tar gjerne imot kommentarer, men 

årsmeldingen må uansett godkjennes formelt når vi igjen kan avholde årsmøte. 

Dette har vært et begivenhetsrikt år for SFS! Det har vært mange møter med 

ulike aktører, og krevende å holde oss oppdatert slik situasjonen har vært både 

i Sudan og Sør Sudan. Meldingen om at Sør Sudans ambassade i Oslo skulle 

legges ned skapte engasjement som førte til gjennopprettelse (ikke åpnet 

enda!) -  ny ambassadør og andre ansatte ved den norske ambassaden i Juba, 

ny spesialutsending, tap av kompetanse i Sudanteamet i UD , og fortsatt 

mangelfull interesse og innsikt på politisk nivå, har vært krevende. Så er det 

ekstra hyggelig at både samarbeidsorganisasjonene og Sudanteamet 

understreker at vi gjør en god jobb og er viktig for partene. Så derfor: Takk for 

at du er medlem! 

 

 

 



Situasjonen i Sudan. 

2019 var et skjebneår for Sudan. Allerede i desember 2018 startet det med 

demonstrasjoner i Khartoum, og de fortsatte våren 2019 med stadig større 

styrke. Sommeren 2019 kom revolusjonen, og det var jubel i gatene -  30 år 

med diktatur var over. Etterhvert kom det i stand forhandlinger om en 

overgangsregjering, der hovedkravet fra opposisjonen var at det skulle være 

sivilt flertall, noe som lykkes etter flere runder.  Denne overgangsregjeringen, 

som ledes av Prime Minister Abdallah Hamdok skal sitte til det kan holdes 

regulært og demokratisk valg i landet. Situasjonen er likevel langt fra stabil, og 

det har vært gjort flere forsøk på å velte sittende regjering - senest 8 mars var 

Hamdok utsatt for et regulært drapsforsøk da hans bilkortesje ble beskutt. Det 

er mange indre konflikter som må løses, og forhandlinger med fraksjoner i 

Darfur, Kordofan, Nuba-fjellene o.a . pågår kontinuerlig. Når nå coronaviruset 

også er påvist i Sudan blir det nok et problem å hanskes med. 

Sudaner i Norge var særdeles aktive våren 2019. De mobiliserte til i alt 11 

demonstrasjoner i Oslo, og SFS var med på de fleste og holdt appell. Det ble 

også mange møter og diskusjoner, men disse avtok i løpet av høsten siden 

situasjonen var så uavklart i Sudan.  

 

Situasjonen i Sør Sudan. 

Under stadig større press fra det internasjonale samfunnet har det vært utallige 

runder med forhandlinger for å få en fredsavtale på plass. Dvs. at det var 

implementeringen av punktene i avtalen som etter hvert ble gjenstand for 

drakamp om hva som skulle til for praktisk gjennomføring. Sikkerhet, 

oppbygging av felles hær, sammensetting av regjering og ikke minst antall 

stater var hovedelementer, og da president Saalva Kiir omsider gikk med på å 

gå tilbake til 10 stater (men med tre områder i særstilling) like før fristen gikk ut 

22. februar, ble det et gjennombrudd - dog er fortsatt ikke hele opposisjonen 

del av avtalen. SPLM-O leder Rieck Machar reiste omsider til Juba, og en 

regjering er dannet. Likevel er det stor usikkerhet om denne avtalen kan føre til 

fred , forsoning og en positiv utvikling - for ikke å nevne demokrati. Det er mye 

uro i landet, og mange er lite fornøyd med avtalen, ikke bare de som helt tar 

avstand fra den fordi den ikke løser mange av de grunnleggende konfliktene 



som førte til borgerkrig og splittelse i utgangspunktet. Det var stor enighet om 

at det internasjonale samfunnet må følge situasjonen tett, men etter 

Koronautbruddet er dette særdeles vanskelig. Flyplassen og grensene er nå 

stengt som et tiltak for å holde viruset ute fra et område som til de grader 

mangler helsetjeneste og muligheter til å håndtere en epidemi. Dette medfører 

at det lett kan oppstå situasjoner, særlig i Juba , som  nok engang bringer 

landet i krise. 

 

Det har vært faste møter hver måned med den Sør Sudanske ambassaden, men 

ikke med Sudans ambassade de siste to år da dette ikke har hatt noen hensikt. 

Nå har det kommet ny stab ved ambassaden, og vi var i ferd med å ta ny 

kontakt da Korona satte en stopper for alle møter.  

Kontakten med Sudanese Community og Sør Sudansk kvinnegruppe  er fortsatt 

god, men det har vært færre møter. Til gjengjeld har vi hatt mange møter med 

representanter for ulike sudanske grupper i Norge, og også for ulike fraksjoner i 

Sør Sudan.   

 

Styrets sammensetning og funksjoner Styret har i meldingsåret hatt 5 

styremøter med følgende sammensetning:  

Signe Fyhn (2018-2020)  

Maria Lausund (2018-2020)  

Kristin Tønnesen Berg (2018-2020)  

Justin Gwolo (2018-2020) 

 Martin Berge Jr (2019-2021)  

Hans-Petter Storemyr (2019-2021)  

Henrik Stabell (2019-2021  

Hilde Gaasholt (2019-2021)  

Richard Omondi (2017-2019)  

Ingrid Rostad (2019-2021) 

 

Leder Marit Hernæs (2018-2019) 



Følgende ble valgt til valgkomité: 

 •  Mustafa Trond Smistad • Arthur Høyen • Linda Thu 

 

Seminarer og arrangementer i 2019: 

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 E Lausund er referent. Det avholdes møter månedlig, og det har blitt 

avholdt 7 møter i Sudan Forum siden forrige årsmøte i april 2019, og så langt 3 

møter i 2020. Utenriksdepartementet (UD) ved både Norges Spesialutsending 

til Sudan og Sør-Sudan og ansatte fra Sudan-teamet har vært representert på 

de aller fleste møtene. UD utnevnte høsten 2019 en ny spesialutsending til 

Sudan og Sør-Sudan, Endre Stiansen, som har opprettholdt en svært åpent og 

god dialog med 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.  

SFS Styremøter 

Styret i Støttegruppen for Sudan og Sør-Sudan har møttes for styremøter 5 

ganger i løpet av året 2019, i tillegg til årsmøtet, Sudanforum månedlig, 

møtevirksomhet i forbindelse med Dokumentasjonsprosjektet og all annen 

virksomhet.  

Andre arrangementer 

Utenriksdepartementet inviterte til konferanse om Sexual Gender Based 

Violence (SGBV) i mai 2019 sammen med Irak, Somalia, De forente arabiske 

emirater, FNs befolkningsfond (UNFPA) og FNs kontor på koordinering av 

humanitær innsats (Ocha) og Den Internationale Røde Kors-komiteen (ICRC). 

Her ble en ny humanitær strategi presentert, der beskyttelse mot SGBV er høyt 

prioritert – noe som er svært viktig for norsk innsats i Sør-Sudan og Sudan. SFS 



ble invitert og deltok på dette.  

 

På OsloMet i mai var det disputas av doktorgraden til Merethe Skårås om 

"Selective Memory for National Unity: History Education and Civil War in Newly 

Independent South Sudan" med Dr. Jok Madut Jok som opponent, her deltok 

også SFS.  

Rett over sommeren arrangerte Utenriksdepartementet det årlige landmøte for 

Sør-Sudan, der vi fikk møte Norges avtroppende og påtroppende ambassadør 

til Sør-Sudan, henholdsvis Lars Andersen og Siv Kaspersen. Der holdt også 

styremedlem Henrik Stabell innledning sammen med sin kollega Ronit Cohen, 

og Strømmestiftelsen.  

 

I august arrangerte SFS og Fellesrådet for Afrika arrangementet Afrika Nå: Utfall 

og utsikter for folkeopprøret i Sudan på kulturhuset. Panelet bestod av 

Haitham El-noush, bistandsarbeider med lang erfaring innen 

utviklingssamarbeid og med bakgrunn fra Sudan, Eman Hassan Mahmoud, 

tidligere prodekan og foreleser ved Ahfad University for Women, Gunnar 

Sørbø, sosialantropolog og tidligere direktør ved Christian Michelsens Institutt 

(CMI), med ordstyrer for kvelden er Sverre Tom Radøy, NRK-journalist og 

tidligere Afrika-korrespondent.  

Fellesrådet for Afrika arrangerte også samtale om situasjonen i Sudan i 

forbindelse med Film fra Sør-dagene.  Samtalen var i forkant av filmen: YOU 

WILL DIE AT TWENTY. Som ble vist på Vega Scene, Oslo onsdag 13 november 

2019. 

Paneldeltakere var: 

- Amjad Abu Alala, regissør av You Will Die at Twenty 

- Fadlabi, kunstner og grunnlegger av Khartoum Contemporary Art Center مركز 

 الخرطوم للفن المعارص

- Gunnar Sørbø fra Chr. Michelsen Institute 

 

- Samtalen ble ledet av Zeina Bali fra SPACE. 

https://www.afrika.no/hva-skjer/film-fra-s%C3%B8r-fokus-sudan 

https://www.afrika.no/hva-skjer/film-fra-s%C3%B8r-fokus-sudan


SFS var representert på dette arrangementet. 

 

 Solidaritetsgudstjenester i Lilleborg kirke 

Det ble arrangert to solidaritetsgudstjenester i Lilleborg kirke. Begge i 

samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet (ToL), Sør-Sudangruppa i ToL, 

South Sudan Community in Norway, Sørsudansk kvinnegruppe og SFS.  

Gudstjenestene hadde godt oppmøte.  

Den 17.3. som var Maria Budskapsdag var temaet «Mot til å håpe» eller «Hope 

courage and peace – Empowerment for peace». Signe Fyhn prekte under 

gudstjenesten og Lucy Nadeyo fra Sør-Sudan som har erfaring fra traumearbeid 

i Sør-Sudan og blant flyktninger i Uganda, hadde innlegg på kirkekaffen.  

På solidaritetsgudstjenesten 13.oktober var temaet «Fred-Håp Vennskap». 

Stein Erik Horjen holdt søndagens preken. Her var noen av de nye sørsudanere i 

Norge til stede. De ble feiret med god lunch fra sørsudansk kvinnegruppe og 

lokale deltakere. Flere holdt taler og ønsket velkommen.  

Nye sørsudanere i Norge. 

I løpet av høsten 2019 tok Norge imot bortimot 500 nye sørsudanere som var 

«overføringsflyktninger» via FN. De aller fleste kom fra flyktningeleirer i Assosa 

i Etopia og ble spredt rundt i hele Norge. Flesteparten av disse har sin 

opprinnelse i Mabaan i Upper Nile District, området der Torshov og Lilleborgs 

vennskapsmenighet i Dangaji holder til. De aller fleste av de nyankomne 

snakker bare mabaan, et språk ingen i Norge kjenner til. Mange kan ikke lese 

eller skrive.  Det ble mange spørsmål etter tolker. Noen av mennene kan noe 

engelsk og er behjelpelig med oversettelse. Torshov og Lilleborg menighet og 

Sør-Sudangruppa i ToL ved Signe Fyhn har fått mange henvendelser fra norske 

kommuner som har ansvaret for å bosette og integrere flyktningene. Sør-

Sudangruppa har i tillegg vært invitert til Velferdsetaten i Oslo (26.november) 

og UDI (17.desember) for å informere om Mabaan og mabaanflyktningenes  

bakgrunn og kultur. Signe Fyhn og andre medlemmer av gruppa informerte. På 

møtet med UDI deltok også Marit Hernæs. 

 



Film og fotodokumentasjonsarkiv om Sør-Sudan.  Innsamling, digitalisering og 

etablering av et privatarkiv i arkivverket i Norge for senere overføring til Sør-

Sudans arkiv – en pilot.  

 GLO – 0613 QZA 15/0443 - Prosjektperiode 1.1.2019 – 30.6.2020 

  

Etter flere års fram og tilbake med søknader om støtte fra UD, fikk 

«dokumentasjonsprosjektet» støtte på kr 360 000 fra NORAD som et 

addendum til Norsk folkehjelps rammeavtale. Som del av rammeavtalen, ble 

støtten avgrenset til 1 år – 2019.  For å strekke prosjektperioden noe, ble endel 

utgifter forskuttert, f.eks til faglig bistand fra Aust-Agder museum og arkiv 

(AAma), teksting av NRK-filmer og produksjonskostnader til utstilling 

(forstørrelser og bildekatalog).  Regnskapsrapport ble avlevert 31.1.2020. 

Det ble inngått en samarbeidsavtale med AAma for å sikre at prosjektet holder 

internasjonal arkivstandard. Oppstartsmøte i samarbeidet ble avholdt i januar 

2019. Fotoarkivar ved AAma digitaliserer lysbilder og bildebehandler digitale 

foto.  Per mars 2020 er det samlet og digitalisert ca 1300 bilder fra 13 

fotografer (private). Som programvare for arkiv brukes Fotostation 8.0 og 

metadata lagres i bildene.  

Det er identifisert og lastet opp 19 filmer og fra NRK fra 1972 og framover.  

Prosjektgruppa har fått tilgang til å bruke foto fra Kirkens Nødhjelp og til å 

høste fra Norsk Folkehjelps fotoarkiv. Samlet ca 3300 foto fra 45 fotografer 

(ansatte og profesjonelle). Arbeid med utvelgelse, sortering, 

informasjonsinnhenting og registrering pågår.  

Narrativ rapport er sendt inn per 31.3.2020.  

Arbeidsgruppa i 2019-2020: Kristin T. Berg – Kristen Fløgstad - Arthur Høyen - 

Tomm Kristiansen- Kjell-Håkon Salicath – Henrik Stabell og Linda Thu.  

 

 

 

 



Nettsiden: 

 

Sudansupport er SFS sin offisielle nettside med følgende adresse: 

www.sudansupport.no  og fungerer som vår 

primære nyhetskanal for våre medlemmer. Gjennom vårt abonnement på 

nyhetsovervåkningstjenesten 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. 

 

Vi har i lengre tid 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. Forhåpentligvis vil 

dette løse seg på sikt. Automatisering av nyhetene våre til Twitter går 

derimot sømløst. 

 

I følge statistikk fra domeneleverandør, ble hjemmesiden besøkt 

totalt nærmere 157 000 ganger i 2019. Selv om totalen også 

medregner robotsøk og andre ikke-menneskelige besøkende, noe man 

dessverre ikke har mulighet til å skille ut av regnestykket, er 

totalantallet av besøkende fortsatt veldig høyt. Besøksantallet har 

vært økende for hvert år siden vi gikk over til den nåværende 

bloggløsningen i 2016. Noe av grunnen bør 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 kontigent fra 

USA. 

 

 

 

 

http://www.sudansupport.no/


Nyhetsovervåking  

 

SFS har i 2019 fortsatt med abonnement på nyhetsovervåkningstjenesten 

Opoint: http://monitor2.opoint.com/ Gjennom tjenesten overvåker SFS norske 

og internasjonale nyhetskilder inkludert den 5 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. 

 

Medlemsoversikt:  

Ved årets slutt var det det registrert 177 medlemmer- av disse var det bare 108 

som betalte kontingent. I løpet av året ar det 14 nye medlemmer, 12 har meldt 

seg ut/døde og kasserer har strøket 12 medlemmer som ikke har betalt 

kontingent siden 2016. 

Det er sendt ut varsel om kontingentinnbetaling til hvert enkelt medlem og et 

generelt varsel. Videre er det purret med mail til hver enkelt som ikke har 

betalt og senere med SMS. 

I 2019 hadde vi inntekter på kr. 47.483 og utgifter på kr 31.780. Vi hadde et 

overskudd på kr. 15702. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


