Støttegruppe for Sudan og Sør-Sudan årsmelding
2020

I. Innledning
Det ble som kjent ikke avholdt årsmøte i 2020 på grunn av utbruddet av koronaviruset. Vi sendte likevel ut
årsmelding og regnskap til alle medlemmer, og dette ligger også tilgjengelig på vår hjemmeside.
Årsmeldingen må likevel godkjennes formelt når vi skal avholde årsmøte. Om dette blir et nettmøte, eller
om vi kan møtes fysisk vet vi enda ikke når dette skrives, men uansett blir det årsmøte. Vi må også velge
nytt styre, siden det styret som ble valgt i 2019 sa seg villig til å sitte ett år ekstra, noe vi er svært
takknemlig for!
Styret har på ingen måte lagt arbeidet dødt dette året, tvert imot har vi sett det som ekstra viktig å følge
med på utviklingen i Sudan og Sør Sudan. Det har også vært viktig å få ut informasjon på vår hjemmeside
og Facebookside - særlig siden det omtrent ikke kommer nyheter derfra i norsk presse. Ikke ser det ut til å
være noe politisk engasjement heller, selv om Norge altså fortsatt er sterkt involvert økonomisk og
gjennom Troikaen. Like viktig har arbeidet med møtene i "Forum for Sudan og Sør Sudan" vært - kanskje
viktigere enn noen gang. Vi greide t.o.m. i samarbeide med PRIO å arrangere en stor konferanse med fysisk
og digital deltakelse, som også ble tatt opp i sin helhet og tilgjengelig for alle på nettet, og som er sett av
svært mange. I tillegg har vi i samarbeid med flere (se eget avsnitt) hatt solidaritetsgudstjenester i Lilleborg
kirke. Gjennom nyhetsbrev har vi prøvd å holde direkte kontakt med medlemmene, og selv om ikke mange
svarte på spørreundersøkelsen så var alle svar positive! Medlemstallet er også stabilt, og takk til dere for
det!
II. Situasjonen i Sør-Sudan
Det er all grunn til å spørre seg om det egentlig eksisterer en levende fredsavtale for Sør-Sudan. Den ble
undertegnet i februar 2020, etter massivt press fra det internasjonale samfunnet og mange runder med
forhandlinger. 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, sammensetning av
regjering og ikke minst antall stater var hovedelementer . Fortsatt ikke hele opposisjonen del av avtalen.
SPLM-IO leder Riek Machar reiste omsider til Juba, og en regjering er dannet. Ett år etter er det få som tror
at denne avtalen kan føre til fred , forsoning og en positiv utvikling - for ikke å nevne demokrati, og ikke
minst: få har tro på at det finnes vilje hos sittende regjering til å gjennomføre den.
Det er stadig mer uro i landet, og den humanitære situasjonen er mer prekær enn på mange år. Det var
stor enighet om at det internasjonale samfunnet må følge situasjonen tett, men oppfølgingen er ikke
imponerende, og etter covid-19 er det svært vanskelig. I tillegg er det vanskelig for frivillige organisasjoner
å drive sitt arbeide, og dette rammer sivilbefolkningen særlig. Antallet internt fordrevne og flyktninger er
nå nær nivå fra krigen.
III.

Situasjonen i Sudan

Med revolusjonen i Sudan i 2019, vokste håpet om at landet endelig skulle legge 30 år med diktatur bak
seg. Forhandlinger om en overgangsregjering, der hovedkravet fra opposisjonen var at det skulle være sivilt
flertall, lyktes i noen grad og det ble dannet en overgangsregjering, som ledes av Prime Minister Abdallah
Hamdok og som skal sitte til det kan holdes regulært og demokratisk valg i landet. Situasjonen har vært
ustabil, med flere forsøk på å velte sittende regjering. Det er mange indre konflikter som må løses, og
forhandlinger med fraksjoner i Darfur, Kordofan, Nuba-fjellene o.a. har pågått mer eller mindre

kontinuerlig. En avtale ble etter hvert underskrevet av de fleste av partene, men ikke av SPLM-N. (Nubafjellene), og en gruppe i Darfur. Mange mener at det har svekket forhandlingene at de føres i Juba, under
ledelse av regimet der.
Slik situasjonen er nå er det all grunn til å hevde at revolusjonsprosessen er i fare, og det har vært ny uro.
En voldsom inflasjon, manglende framgang i forhandlingene, Covid 19, og generell tilbakegang og
stagnasjon i befolkningenes livsvilkår gir dårlige vilkår for oppslutning. Det mest positive som har skjedd er
at USA har hevet boikotten av landet. Våren og sommeren 2021 blir kanskje avgjørende for landets
framtid.

IV.

Styrets sammensetning og funksjoner
Følgende styremedlemmer er til valg ved neste årsmøte:
Signe Fyhn (2018-2020)
Maria Lausund (2018-2020)
Kristin Tønnesen Berg (2018-2020)
Justin Gwolo (2018-2020)
Leder Marit Hernæs (2019-2020)
Kasserer Kjell Håkon Salicath
Følgende styremedlemmer foreslås å forlenges til 2022, da årsmøtet i 2020 ikke ble gjennomført.
Martin Berge Jr (2019-2021)
Hans-Petter Storemyr (2019-2021)
Henrik Stabell (2019-2021)
Hilde Ding (2019-2021)
Ingrid Rostad (2019-2021)
Valgkomiteen består av:
Linda Thu
Mustafa Trond Smistad
Arthur Høyen

V.

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 E Lausund er
referent. Det avholdes møter månedlig, og det har blitt avholdt 9 møter i Sudan Forum ila
året, og så langt 2 møter i 2021. 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 8 ganger i løpet av
året 2020, 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.
VI.

Arrangementer
A. Sudan-konferansen, september 2020
I kjølvannet av revolusjonen i 2019 har norsk engasjement i Sudan blitt forsterket, både
økonomisk og politisk. Den 17. september 2020 gjennomførte SFS, i tett samarbeid med
PRIO, en konferanse om den politiske situasjonen i Sudan.
Formålet med konferansen var å gi publikum en grundig oppdatering på situasjonen i
landet, og legge grunnlaget for videre arbeid for å sikre at engasjementet ble opprettholdt.
Situasjonen i Sudan blir sterkt påvirket av en rekke forhold, både historiske og nåværende, i
Sudan og i landene omkring. Derfor ble seminaret delt i to deler, hvor den første delen
hadde fokus på bakgrunnen og den andre på perspektiver fra ulike grupper i Sudan.
Gunnar Sørbø fra Christian Michelsens institutt innledet om det historiske konteksten før
Hilde Frafjord Johnson bidro med regionale perspektiver. Den første delen av seminaret ble
avsluttet med at spesialutsending Endre Stiansen delte sin analyse av den politiske
situasjonen.
I del to av seminaret bidro Majduline El-Tahir fra the Revolutionary Alliance med sin analyse
av både revolusjonen og fredsavtalen. Videre delte Sharif Harir perspektiver fra Darfur og
Jaco Jour perspektiver fra Nuba.
De to sesjonene ble etterfulgt av en dialog med spørsmål fra salen, før Øystein Rolandsen
fra PRIO oppsummerte seminaret.
Video av konferansen her tilgjengelig HER.
B. Norad’s evalueringskonferanse
Evalueringsavdelingen i Norad inviterte til debatt 28.febuar 2020 etter publiseringen av
rapporten ”Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South
Sudan”. Evalueringen har sett på Norges innsats i Sør-Sudan i tidsperioden 2011-2018 (med
tilbakeblikk til 2005). Den har vurdert effekten av norsk innsats, om engasjementet har vært
samstemt, konfliktsensitivt og tilpasset til konteksten, og hvorvidt Norge har bygget
engasjementet på lærdommer fra tidligere. Tilgjengelig HER. Formålet med evalueringen var
å bidra til både læring og ansvarliggjøring, og det ble lovet en oppfølgingsplan for å vurdere
de ulike funnene i rapporten samt innspill fra organisasjonene. Dette har foreløpig ikke blitt
fulgt opp, SFS følger saken.

VII.

Dokumentasjonsprosjektet

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.
Prosjektet hadde finansiering gjennom Norsk Folkehjelps rammeavtale med NORAD i 2019 med
prosjektperiode til 31.6.2020. Regnskapsrapport ble levert 31.1.2020 og narrativ rapport 31.3.2020. Endel
utgifter ble forskuttert, f.eks til faglig bistand fra Aust-Agder museum og arkiv (AAma), teksting av NRKfilmer og produksjonskostnader til utstilling (forstørrelser og bildekatalog). I narrativ rapport ble forklart at
arbeidet ble noe forsinket pga koronasituasjonen.
Det er inngått en samarbeidsavtale med AAma for å sikre at prosjektet holder internasjonal arkivstandard
og for å gi faglige råd og veiledning. AAma på sin side bygger opp et tekstarkiv og arbeider med et
institusjonelt samarbeid med South Sudan National Archives (SSNA). Masterfil til vårt arkiv bør deponeres
hos AAma før overføring til SSNA.
Arbeidsgruppa hadde siste arbeidsmøte i KN i Oslo 12.3.2020, men måtte avbryte møtet p.g.a nasjonal
nedstenging og sette en del arbeid på vent.
Arbeidsgruppas leder har hatt to møter med AAma for overlevering og henting av materiale og bistand om
materialet og diskusjon om videre samarbeid. Som programvare for arkiv brukes Fotostation 8.0 og
metadata lagres i bildene. Per 31.12.2020 har fotoarkivar Hannele Fors (AAma) digitalisert ca 1900 bilder
fra lysbilder og papirbilder. Allerede digitaliserte bilder med metadata (informasjon) fra Norsk Folkehjelps
fotoarkiv kommer i tillegg. Siden vi kun har to lisenser av Fotostation 8.0 har Henrik Stabell og Linda Thu
arbeidet med å lagre bildene i arkivet med metadata. Kristen Fløgstad, Arthur Høyen og Kjell Håkon
Salicath har arbeidet med å finne informasjon. Dette siste gjelder særlig KNs materiale. Dette
detektivarbeidet fortsetter også i 2021. Etter hvert som bildene er ferdig «tagget» med metadata i arkivet
har vi lagt bildene i en egen mappe hos Norsk folkehjelps Fotoweb der vi kan laste opp bildene. Per 1.2.
2021 er det vel 2000 ferdigtaggede bilder. Dette arbeidet fortsetter i 2021.
Tomm Kristiansen har identifisert og lastet opp 19 filmer og fra NRK fra 1972 og framover. Filmene er nå
hos Biovision AS for teksting. Her gjenstår noe informasjon fra noen tekstfiler før det er ferdigstilt.
Avslutning av pilotprosjektet gjenstår med trykking av et hefte og noen plakater. Neste steg er
tilgjengeliggjøring av arkivet i egen søkbar Fotoweb eller annen programvare tilpasset South Sudan
National Archives. Her kreves videre samarbeid med AAma.
Arbeidsgruppa i 2020-2021: Kristen Fløgstad - Arthur Høyen - Tomm Kristiansen- Kjell-Håkon Salicath –
Henrik Stabell og Linda Thu.
VIII.
Samarbeid med Torshov og Lilleborg menighet om solidaritetsgudstjenestene
Det var to solidaritetsgudstjenester med Sør-Sudan i Lilleborg i 2020. Den første på den 1.mars og den
andre 8.november.
Den første av de to var en stor begivenhet med deltakelse av relativt mange av de nye flyktningene fra
Etiopia, opprinnelig fra området der Torshov og Lilleborgs vennskapsmenighet i Sør-Sudan holder til.

Overskriften over arrangementet var «Unity – Fellesskap». Målet er enhet og fellesskap i den sørsudanske
diasporaen i Norge.
De nyankomne var spesielt invitert, men de fleste bor godt spredt i Norge og langt unna Oslo. Likevel
deltok en god del av dem som bor på Østlandet. Menigheten spanderte lunsj med wraps og baguetter og
det var stor deltakelse av det sørsudanske miljøet, menigheten og andre fra organisasjoner som arbeider
med Sør-Sudan. Morton Zacharias spilte sammen med organisten og det var sang og dans på kirkekaffen.
Solidaritetsgudstjenesten 8.november hadde en litt annen karakter. Tittelen lignet på den forrige, men nå
het det «UNITED WITH LOVE! VI STÅR SAMMEN I KJÆRLIGHET!» Koronapandemien begrenset både
forberedelsene og etter hvert som det nærmet seg begrenset det antallet til gudstjenesten. Det kom rundt
femti. Alle grupper var representert, men uten tradisjonelle kirkekaffe-samlinga etterpå. Likevel var det en
varm stemning og SFS sørget for å betale streaming av gudstjenesten, noe som gjorde at den ble sett av
mange, både i Norge og Sør-Sudan. Hilsenen fra Marit Hernæs etter gudstjenesten varmet.
Begge gudstjenestene var forberedt i samarbeid mellom Sør-Sudangruppa i menigheten der soknepresten
også deltar, den sørsudanske kvinnegruppa, SSCN og Hilde og Signe (dobbeltrolle) fra SFS. En av de nye
flyktningene deltok også i forberedelsene denne gangen og gjorde stort inntrykk ved å ha lært bra norsk på
et år.
Dette var mest sannsynlig den siste solidaritetsgudstjenesten i Lilleborg kirke. Menighets-aktivitetene
flytter etter planen i mars 2021 og den neste solidaritetsgudstjenesten vil bli i Torshov kirke.
IX. Flyktninger fra Sør-Sudan
500 flyktninger fra Sør-Sudan kom til Norge 2019, til dels store familier med mange barn. De ble godt
spredt og det har vært store problemer med oversettelse siden det ikke fantes tolker i Norge på dette
språket. For mange av deres hjelpere har det vært vanskelig å sette seg inn i hva flyktningene kommer fra,
verken i hjemlandet eller i leirene. Krigen har de hørt om, men ikke leveforhold etc. Etter noen besøk hos
noen av flyktningene i Østlandsområdet, tok Sørsudangruppa i Torshov og Lilleborg initiativ til å sende ut
informasjon til kommunene om flyktningenes bakgrunn. Flere steder ser det etter hvert ut til å gå bedre
takket være dyktige enkeltmennesker i kommunene og flyktningene sjøl. Heftene med rapporter og bilder
fra vennskapsmenigheten i Dangaji har hatt stor betydning for mange, både flyktninger og deres hjelpere.
Nesten alle flyktningene er fra dette området i Sør-Sudan (Mabaan) eller har røtter der.
De har også fått kontaktinformasjon og tlf.nr. til SSCN og kvinnegruppa, samt Torshov og Lilleborg
menighet og Sør-Sudangruppa.
X.
Nettsider
Nettsiden ble fra fra 1 januar til 31 desember 2020 besøkt 140 880 ganger totalt. Gjennomsnittlig har
besøkende vært innom i litt over fire minutter per gang. Det er stor pågang fra land utenfor Norge, spesielt
fra Danmark og Frankrike. Selv om sikkert flere av besøkene trolig er automatiserte, et antall som er det
dessverre er umulig å finne ut av, er likevel tallene tydelige på at siden blir veldig godt besøkt.
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

XI.

Økonomi og medlemmer

Pr 1.januar 2020 var saldo på kontoen vår kr. 23.362 og pr. 31.12.2020 var den kr.33. 167 – altså en økning
på kr. 9805.
Det er 169 medlemmer registrert pr. 31.12.2020. I 2020 fikk vi 9 nye medlemmer og 27 er utmeldt – 2
døde, 12 utmeldt og 13 strøket av kasserer pga. manglende kontingentinnbetaling de 4 siste år.
I 2020 har 100 betalt medlemskontingent.

