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I. Innledning 

Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan (SFS) er 30 år!! 

 

Kjære medlem. 

 

Gratulerer: SFS kan feire sitt 30års jubileum! Mange av dere var med på å stifte SFS, og har vært med på å 

feire både 10 og 20 år, men trodde vi virkelig at vi skulle feire 30? En særlig takk til dere som har vært med 

fra starten, og som dro det hele i gang! SFS har forandret seg mye fra begynnelsen og til i dag, men hele 

veien har interessen for, og kjærligheten til, land og folk vært med oss, og ikke minst håpet om at det en 

dag skal bli fred og positiv utvikling i både Sudan og Sør-Sudan. I perioder har optimismen preget oss, 

skuffelser preget oss, og realismen innhentet oss, men vi er sikre på at det fortsatt trengs en "Støttegruppe 

for Sudan og Sør Sudan"! 

 

II. Situasjonen i Sør-Sudan   

"Fredsavtalen" gikk ut dette året, men ble etter nye løfter og forsikringer om implementering utvidet med 

enda to år. Det er lite som tyder på at det vil skje en endring før situasjonen blir dramatisk i en eller annen 

retning, og det er få som tror på at tidsskjemaet for valg i 2024 vil holde. Bildet er stadig mer alvorlig: Flom, 

krigshandlinger og overfall har ført til enda flere internt fordrevne og flyktninger, og enda flere er avhengig 

av hjelp for å overleve. De politiske lederne svikter sitt folk fullstendig, og ser ut til å ha mer enn nok med å 

strides seg imellom 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. 

 

Det var store forventninger til Pavens besøk i februar, men bortsett fra at besøket betyr mye for mange 

rent symbolsk, så får det neppe noen politisk betydning. Store deler av befolkningen har mistet all tro på 

landets ledere og håpet om at landet vil utvikles i positiv retning i overskuelig framtid. 

 

III. Situasjonen i Sudan  

Etter militærkuppet har det vært mer eller mindre kontinuerlige demonstrasjoner og protester fra ulike 

grupper, men dessverre er det ikke en samlet opposisjon lenger. Splittelsen går hovedsakelig mellom de 

som er villige til å forhandle med den sittende militærregjeringen, og de som ikke vil forhandle før de 

militære er fjernet. Det betyr at det er dannet en allianse som har tatt initiativ til forhandlinger, men at 

mange grupper velger å ikke slutte seg til alliansen. Det er øvet et betydelig internasjonalt press for å få i 

gang forhandlinger, men mange er lite glade for dette siden de ikke er villige til å forhandle med 

militærregimet. 

 

Den humanitære situasjonen i landet har stadig forverret seg, høy inflasjon og økende fattigdom gjør 

situasjonen for sivilbefolkningen svært vanskelig. 

 

IV. Styrets sammensetning og funksjoner  



Følgende styremedlemmer er til valg ved årsmøte: 

Maria Lausund Drivenes (2021-2023)  

Signe Fyhn (2021-2023) 

Justin Gwolo (2021-2023) 

Hisham Yousif (2021-2023) 

 

Følgende styremedlemmer ble valgt/gjenvalgt i fjor for 2 år, og er ikke på valg: 

Martin Berge Jr (2022-2024) 

Hans-Petter Storemyr (2022-2024)  

Ingrid Rostad (2022-2024) 

Øivind Engh (2022-2024) 

Ketil Vaas (2022-2024)   

 

Leder Marit Hernæs   

Styrets løpende arbeid-Årsmøte. 

 

 

Valgkomiteen består av: 

Linda Thu 

Kristin Tønnessen Berg 

Arthur Høyen 

 

A. Forum for Sudan og Sør-Sudan  

Forum for Sudan og Sør-Sudan, også kalt Sudan Forum, er fortsatt en av de viktigste 

oppgavene for SFS. Forumet har hatt jevnlige møter hver måned gjennom hele 2022, og vi 

har greid å sende ut referater selv om det har vært krevende når vi ikke lenger har fast 

referent. Marit Hernæs leder møtene, og flere av styrets medlemmer prøver å møte så ofte 

de kan. Etter pandemien har det vært mulig å ha fysiske møter, men siden alle 

organisasjonene har fortsatt å gi adgang til hjemmekontor må vi ha møtene både fysisk og 

digitalt, og det gir adgang til fortsatt godt fremmøte. Vi får stadig høre fra deltakerne at de 

setter pris på SFS sitt arbeid med forumet. Det er også positivt at organisasjonene i Sudan 

Forum har løftet fra flere viktige saker der samtlige organisasjoner stiller seg bak. Det 

gjelder: 

- Initiativ til møte med Norad, som vi fikk i juni, og som ble fulgt opp i oktober, begge var 

svært positive møter, som førte til at Norad gjeninnførte ordningen med landkontakter 

til både Sudan og Sør- Sudan, og igjen møter i Sudan Forum. 

- Brev til Utenriksminister Anniken Huitfeldt med ønske om et møte med henne, som 

førte til et møte med statssekretær Erling Rimestad 8.desember. Det var positivt, men 

ikke helt hva forumet ønsket. 

- Samarbeide om Lundin-saken, (se hjemmesiden) som kommer opp i svensk rettsvesen 

før sommeren, og som følges opp her hjemme i forhold til Akers oppkjøp av Lundin oil. 

Det er også arbeid i gang med NRK Brennpunkt, som vurderer å lage en reportasje om 

saken. 

 

B. SFS Styremøter  



Styret som består av Signe Fyhn, Maria Lausund Drivenes, Justin Gwolo, Hisham Yousif, 

Martin Berge Jr, Hans-Petter Storemyr Ingrid Rostad, Ketil Vaas, Øivind Engh og ledes av 

Marit Hærnes møtes ca en gang i måneden både fysisk og på Teams. 

 

Gjennom å avholde møter i Sudan Forum- møtestedet til Norad, UD og norske 

organisasjoner som arbeider i Sudan og Sør-Sudan har styret en viktig oppgave er å holde 

oppmerksomheten oppe rundt situasjonen i Sudan og Sør-Sudan slik at NORAD og UD ikke 

glemmer våre to land midt i alle andre kriser i verden gjennom Sudan Forum. 

 

Beklageligvis har SFS dårlig økonomi. For å engasjere nye og gjerne unge medlemmer, er ny 

vervebrosjyre-både digital og trykk produsert. 

 

Våre digitale plattformer får pleie og omsorg slik at alle lett kan oppdatere seg om siste nytt. 

Vi har fortsatt et godt samarbeid med Torshov Kirke om solidaritetsgudstjenester. 

Dokumentasjonsprosjektet er avsluttet, nå følger styret opp med UD Norges gave til Sør-

Sudan, nemlig et fysisk arkiv. Styret har inntrykk av at det har gått litt i glemmeboka for DU. 

 

C. Samarbeid med andre organisasjoner 

Det har vært lite arrangementer fra South-Sudanese Community dette året, men vi har 

fortsatt hatt et godt samarbeid omkring Solidaritetsgudstjenesten Det har også vært 

samarbeid om nyankomne flyktninger. 

 

Vi har fortsatt møter med enkelt representanter for ulike grupper for å få oppdatering, og vi 

publiserer uttalelser og innlegg som sendes til SFS fra ulike grupperinger. 

 

Vårt samabeid med Torshov/Lilleborg menighet om Solidaritetsgudstjenestene har blitt 

videreført (se egen omtale) 

 

Vi har fortsatt samarbeidet med sudansk diaspora, men de er ikke like samlet som tidligere. 

Sudanerne er fortsatt aktive, men det er ikke like mange demonstrasjoner. 

 

Sør-Sudan har igjen åpnet sin ambassade, og vi har gjenopprettet kontakt. Vi har ikke 

kontakt med Sudans ambassade. 

 

Vi har lagt ut mye informasjon fra ulike medier på våre hjemmesider, og fra Troika, UD, 

regjeringen. 

 

Også i denne perioden har det vært et godt samarbeid mellom organisasjonene i Sudan 

Forum (se egen sak) 

 

V. Arrrangementer: 

 

SFS fikk tilsagn om 20,000 NOK fra Fritt Ord for å arrangere konferansen "Drømmen om Demokratiet" i 

2022. Det lot seg ikke gjøre å invitere noen fra Sudan eller Sør-Sudan i 2021, da Coronasituasjonen fortsatt 

satte klare begrensninger for reisevirksomhet. Styret søkte da om å få overføre bevilgningen til 2022, og 



fikk positivt svar på det. Styret fant likevel at det var vanskelig å arrangere en konferanse med inviterte 

gjester fra Sudan /Sør Sudan, og bestemte at vi ville ta et initiativ til å få til en felles konferanse med andre 

organisasjoner i Sudan Forum. 

 

Samtlige organisasjoner ønsket å delta i en konferanse der fokus skulle være en dialog med 

utenriksminister Anniken Huitfeldt om norsk politikk og videre engasjement i Sudan og Sør Sudan. 

Dessverre ventet vi forgjeves på svar, men etter purring fikk Sudan Forum en invitasjon til UD til et møte 

med statssekretær Erling Rimestad i desember. Det vil si at vi ikke var fikk arrangert noen konferanse i 

2022, og vi har nå søkt om å få pengene overført til 2023, for å kunne arrangere 2-3 seminarer i samarbeid 

med Fellesrådet for Afrika. 

 

VI. Dokumentasjonsprosjektet  

Dokumentasjonsprosjektet er et film- og fotodokumentasjonsarkiv om Sør-Sudan, der bilder er blitt samlet 

inn, digitalisert og etablert i et arkiv som er overført til Sør-Sudan. Prosjektet har hatt finansiering av Norad 

gjennom Norsk Folkehjelps Rammeavtale i 2019.  

 

Etter presentasjonen av prosjektet og om overleveringen av arkivet til South Sudan National Archive 

(31.3.2022), fikk styret på årsmøtet 21.5.2022, en klar oppfordring om å videreføre prosjektet i en eller 

annen form. Styret har hatt flere diskusjoner om hvordan arbeidet skal videreføres, og vedtok på 

styremøte 16.11.2022 å nedsette en arbeidsgruppe med følgende tredelte mandat: 

 

- Videreutvikle dokumentasjonsprosjektet som ble avlevert til South-Sudan National Archives (SSNA) 

i mars 2022. Dette vil si å ferdigstille og kvalitetssikre allerede innsamlet og digitalisert arkivverdig 

materiale med metadata for brukervennlig søkning i fotoweb. Eventuelt tilføye noe nytt materiale. 

- Orientere seg om SSNAs planer for utviklingen av det digitaliserte arkivmaterialet de nå innehar - 

tekster, lyd, bilde- og film og til søkbare webløsninger på egen hjemmeside. 

- Orientere seg om aktørene i Norge og i Sør-Sudan som følger opp nasjonalgaven til SSNA og 

vurdere hvordan SFS eventuelt kan være en støttespiller for disse og for arbeidet med å få realisert 

gaven. 

 

Arbeidsgruppa består av Øivind Engh, Arthur Høyen og Linda Thu og er gitt adgang til «å utvide seg selv». 

 

Gruppa har kommet i gang med arbeidet og har høsten 2022 særlig lagt vekt på mandatets tredje punkt, 

dvs nasjonalgaven fra Norge. Det innebærer bl.a. at SFS bør være en pådriver og støttespiller for 

ambassaden i Juba som har ansvar for framdriften. Hvordan sikres kontinuitet og kjennskap til utviklingen 

etter overrekkelsen i 2011? (Kronprinsens tale ved overrekkelsen) Etter at grunnsteinen ble lagt ned i 9.juli 

2022 har bygging fortsatt ikke kommet i gang, og det er fortsatt strid om eierforholdet til eiendommen. 

 

Rapport fra overlevering i Juba mars 2022 og nedleggelse av grunnstein juli 2022 finnes på vår 

hjemmeside: Sudansupport.no Informasjon om dokumentasjonsprosjektet avlevert til Nasjonalarkivet i 

Sør-Sudan – Sudansupport.no 

 

 

 

 

http://sudansupport.no/2022/04/07/informasjon-om-dokumentasjonsprosjektet-avlevert-til-nasjonalarkivet-i-sor-sudan/
http://sudansupport.no/2022/04/07/informasjon-om-dokumentasjonsprosjektet-avlevert-til-nasjonalarkivet-i-sor-sudan/


VII  Samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet om solidaritetsgudstjenestene   

Solidaritetsgudstjenestene i 2022: 

 

SFS ved Hilde og Signe deltok i forberedelse og gjennomføring av de solidaritetsgudstjenester for Sør-

Sudan 22.mai og 16.november. Med på forberedelsene var Alakai Sekwat fra SSCN og Angela Abeya fra 

SSCN/kvinnegruppa, Lal John fra Mabaanflyktningene/Sharkoleleiren i Etiopia og sokneprest Hanne 

Kleveland og Signe Fyhn, begge på vegne av Sørsudangruppa i Torshov og Lilleborg (Signe også fra SFS) 

Gudstjenestene har samlet mange, ikke minst av de flyktningene som har kommet siden 2019 og som bor 

veldig spredt. De har bidratt med sang og dans og har i høy grad preget gudstjenestene og «kirkelunsjen» i 

salen nede. Ved høstens gudstjeneste tok noen av dem ansvar for å organisere den store mengden av 

barn som under gudstjenesten fryder seg ved å møtes og løpe rundt i kirka. Matserveringen ble også bedre 

organisert under høstens gudstjeneste.  

Noen stemmer fra det gamle diasporamiljøet har følt seg litt «usynlige» i sammenhengen og vi har gjort 

forsøk på å fordele oppgaver under gudstjenesten på en bedre måte.  

 

 

 

VIII    Nettsiden: Sudansupport.no 

 

 

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 

 
I fjor som i årene før, var det mange som besøkte nettsiden vår. I løpet av 12 måneder, var 198 383 IP-adresser 

registrert som besøkende til Sudansupport.no. 15 juli var den enkeltdagen i fjoråret med flest besøk hvor hele 1451 

IP-adresser var innom oss. 

 
Som vanlig, er mange av disse besøkende roboter. Blant annet har vi vanvittig mange treff fra land som Danmark, 
Frankrike, Tyskland og USA. Selv om vi har mange engelskspråklige artikler, er nok brorparten av disse roboter som 
kartlegger. 
 
Norske klikk var derimot 4 335 fra 1. januar til desember 2022.. Vi fortsetter den årlige fremgangen fra 3 476 i 2021 og 
2 614 i 2020. 
 
Gjennomsnittlig lesetid er omtrentlig 3 minutter og 8 sekunder. 
 

 

 

 

IX Økonomi og medlemmer  

 

I regnskapsåret 2022 har det vært et underskudd på ca 10 000,- kroner. Men en Spleis, og 

forskuddsbetaling av medlemsavgift for 2023 for noen, reduserte regnskapsmessig underskudd til ca 5000,- 

 

SFS har i 2022 hatt 173 medlemmer på medlemslista. Av disse er det «bare» 106 som hadde betalt 

medlemsavgiften for 2022. Det ble purret, men like vel er det 67 som ikke har betalt. 

http://www.sudansupport.no/


 

SFS har behov for å øke antall betalende medlemmer i 2023. Derfor ble det i slutten av året planlagt en 

revidering av tidligere vervebrosjyre. Denne ble gjort ferdig for bruk på nett og på papir tidlig i 2023. 

 

 


