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Norsk Folkehjelps slagord er Solidaritet i praksis. Å ha en samarbeidspartner som Fellesorganisasjonen (FO), som bygger 
på de samme verdiene som oss, er viktig for å kunne nå de målene vi setter oss og for å motivere oss til å gjøre et godt 
arbeid. Vi er stolt av og setter stor pris på det langsiktige samarbeidet med FO. 

Gjennom samarbeidsavtalen (2018–2019) bidrar forbundet til vårt Norad-støttede utviklingsarbeid i Sør-Sudan. 
I samarbeidet er det fokus på rettighetene til kvinner og ungdom, et arbeid som gjøres i de fleste av landets 
delstater. Støtten omfatter blant annet aktiviteter for å redusere kjønnsbasert vold, bedre de juridiske rettig- 
hetene, øke tilgang til spare- og lånegrupper, og aktivisere ungdom innenfor idrett, kultur og ulike kampanjer. 
Vi har i det siste året i stadig større grad rettet oppmerksomheten mot opplæring i å lage kampanjer som 
setter spor. Kampanjene er med på å skape økt oppmerksomhet og tilslutning i befolkningen, og vi ser  
gode resultater av dette for både kvinnene og ungdommen.

Selv om situasjonen i landet ikke lenger er raskt eskalerende, og en gjenopptatt fredsprosess er i gang, 
forblir landet i en humanitær krise. Mangel på styring er noe som preger hverdagen i Sør-Sudan. Lenge 
lå håpet i at formingen av den nye overgangsregjeringen skulle begynne 12. november, men den er nå 
blitt utsatt i ytterligere 100 dager. 

FO har egne ambassadører for solidaritetsarbeidet – to fra Akershus og to fra Hedmark – som  
har bidratt til at støtten til Sør-Sudan er blitt godt kjent i forbundet. I tillegg har forbundet gjennom  
sine avdelinger gitt støtte til andre av våre prosjekter i perioden. 

Vi takker Fellesorganisasjonen og ser fram til videre langsiktig samarbeid.

Norsk Folkehjelp har vært til stede i Sør-Sudan siden 1986. Støtten 
til det viktige sivilsamfunnsarbeidet har alltid stått sentralt, både  
under borgerkrig og konflikt og i mer fredelige perioder. I de siste 14 
årene har Sør-Sudan gått fra konflikt til forhandlinger med Sudan, 
fra selvstendighet i 2011 og til ny borgerkrig i 2013. Landet er fortsatt 
preget av konflikt, sultkatastrofe og en alvorlig flyktningsituasjon. 
Vår tilstedeværelse og FOs støtte er kanskje viktigere enn noen sinne 
i det som fortsatt er verdens nyeste stat.

Vårt overordnede mål i Sør-Sudan er å bidra til et stabilt og fredelig 
land der folk har innflytelse over utviklingen. Vi ønsker å styrke det 
organiserte sivilsamfunnet, slik at det kan påvirke myndighetene til å 
styre demokratisk og ivareta kvinnenes rettigheter.

I dag har Sør-Sudan vært en selvstendig stat i åtte år. Den siste 
borger krigen har ført til at anslagsvis 2,5 millioner mennesker har 
flyktet til naboland for å slippe unna krigens redsler. 1,9 millioner er 
internt fordrevne. Krigen har også ødelagt landbruket, noe som har 
ført til en enorm prisstigning på matvarer. Landet er i tillegg ofte ram-
met av tørke eller mye nedbør, som fører til flom. Dette får enorme  
humanitære konsekvenser for befolkningen. Over seks millioner 
mennesker – 61 prosent av befolkningen – lever i fare for ekstrem 

sult, ifølge FN. I år vil Norsk Folkehjelp nå ut til rundt 200 000 men-
nesker med livreddende nødhjelp.

I Sør-Sudan er det fortsatt stor forskjell på menns og kvinners rettig-
heter og tilgang til ressurser. I et samfunn som ofte er preget av  
lokale stammelover og sedvaner har kvinnene mange barrierer å  
bryte før de kan delta på like fot med menn i det politiske og sosiale 
livet. Undersøkelser viser at kjønnsbasert vold, både i og utenfor 
hjemmet, er omfattende. At mer enn 80 prosent av kvinnene i landet 
er analfa beter, er et alvorlig hinder for likestilling.

Programmet vårt omfatter flere delstater, og våre partnere jobber 
med å styrke kvinners rettigheter ved å mobiliseres kvinnegrupper, 
styrke rettsvernet for kvinner, og gjennomføre holdningskampanjer. 
Flere av kvinneorganisasjonene deltar også aktivt i fredsprosessen 
i Sør-Sudan. Ungdomsprogrammet fremmer ikke-voldelige måter 
å løse konflikter på, ved bruk av virkemidler som kunst og kultur.  
Felles for kvinnene og ungdommene er at de gjennom kampanjene 
når ut til befolkningen, og stadig flere blir engasjert i arbeidet deres.
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VåRE  
pARTNERE
I Sør-Sudan samarbeider Norsk Folkehjelp  
med rundt 20 partnerorganisasjoner i 
det Norad-støttede kvinne- og ungdoms  -
programmet. Bidraget fra FO går til dette  
arbeidet, og fem av de mest sentrale  
organisasjonene i samarbeidsavtalen er disse:

South Sudan Civil Society Forum (SSCSF) ble etablert i 2017 for 
å samle grasrota i arbeidet med de pågående fredsforhandlingene. 
SSCSF har siden vært en aktiv part i arbeidet med det nye freds-
initiativet High Level Revitalization Forum, og har på kort tid blitt en 
viktig aktør i fredsarbeidet. De bruker kampanjer som South Sudan Is 
Watching for å skape oppmerksomhet rundt arbeidet sitt.

Steward Women er en kvinneorganisasjon som ble etablert i 2009 
for å jobbe med kjønnsbasert vold. I 2012 startet de et program for å 
gi flere kvinner juridisk hjelp i kjønnsrelaterte voldssaker (GBV). De 
har også sammen med landsbyledere vært sentrale i utarbeidelsen 
av familiedomstolens initiativ for å redusere og løse skilsmissesaker. 
I samarbeid med GBV-overlevende har Steward Women utarbeidet 
modellen Women Friendly Initiative (WFI). WFI bringer sammen 
GBV-overlevende slik at de får tilgang til nødhjelp, psykososial støtte 
og etablering av spare- og lånegrupper.

Anataban ble grunnlagt i 2016 av unge sørsudanske kunstnere som 
ønsket å uttrykke seg gjennom ulike former for kunst for å engasjere 
ungdom i spørsmål om fred og rettferdighet. De produserer teater, 
musikkvideoer og gatekunst for å påvirke politikerne til å få slutt på 
konfliktene i landet. Ana Taban betyr «Jeg er sliten». Organisasjonen 
har på kort tid blitt en akseptert og synlig ungdomsaktør i Sør-Sudan 
med sitt fredsbudskap.

Rumbek Youth Sports Association (RYSA) er en medlems-
organisasjon som ble etablert i 2012 med hovedmål å mobilisere  
ungdom til å bli mer samfunnsbevisst gjennom idrett. Gjennom fot-
ball og basketball ønsker de å redusere spenningen for konflikt mel-
lom ulike folkegrupper. Det er blitt dannet en fotballiga i Rumbek og 
29 nærliggende landsbyer med rundt 50 lag, hvorav 15 er jentelag.

             FAKTA Om SøR-SudAN

Styreform: Republikk
Hovedstad: Juba
Flateinnhold: 644 329 km2 (Norge: ca. 385 000 km2)
Folketall: Ca. 10,2 millioner fordelt på 64 etniske grupper, 
62 % av befolkningen er under 25 år 
Religion: Animisme, kristendom og islam
Språk: Engelsk (offisielt), arabisk (sudanske varianter), 
regionale språk som dinka og nuer
BNP pr. innbygger: 1600 uSd (Norge: 72 100 uSd)
Gjennomsnittsalder: 18,1 år (Norge: 39,3 år)
Mødredødelighet ved fødsel: høyest i verdenK
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Crown the Woman South Sudan løfter fram kvinner som har en 
sterk rolle i fredsarbeidet og nasjonsbyggingen. Organisa sjonen ble 
grunnlagt i 2016 av en gruppe unge sørsudanske kvinner. Gjennom 
blant annet et mentorprogram i ti ulike skoler arbeider de for at unge 
jenter skal ha kvinnelige rollemodeller. De driver også bevissthet s-
arbeid i skolene gjennom å informere om kjønnsrelatert vold.

Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere gjør en stor innsats for å mobilisere 
kvinner og ungdom i fredsarbeid og i kampen mot kjønnsbasert vold. Ayak 
Chol Deng er en av ungdommene i Anataban som bruker kunst og kultur som 
virkemidler for å få fram budskapet sitt om at det er viktig å kjempe for fred 
og rettferdighet.
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Norsk Folkehjelp og FO støtter samarbeidspartnernes påvirknings-
arbeid, ikke minst gjennom de mange og nyskapende kampanjene 
som Anataban, SSCSF og Women’s Coalition har gjennomført. Andre 
partnere har organisert det de har kalt kampanjer, men har manglet 
kunnskap for å oppnå ønsket resultat. Derfor uttrykte de et ønske om 
mer og relevant opplæring.

Norsk Folkehjelp og samarbeidspartnerne bestemte seg da for å  
bygge videre på erfaringene fra de vellykkede kampanjene. Vi lag-
et en opplæringsmodul og organiserte et todagers kurs med temaet  
Creating Campaigns with Impact (å lage kampanjer som setter 
spor). Deltakerne, som kom fra 19 ulike organisasjoner, lærte hvor-
dan de skulle lage kampanjer med et overordnet mål, tydelig 
budskap og nye metoder for å nå fram til målgruppa. Globale  
eksempler på vellykkede kampanjer ble også trukket fram som kilder 
til inspira sjon. Workshopen inneholdt mye praktisk arbeid. Etter 
planleggings fasen utviklet deltakerne merkevaren – navn, logo og 
slagord – og utformet informasjonsmateriell for to nye kampanjer.

uTEN FOLK – INTET SøR-SudAN
Den første kampanjen som ble klekket ut i løpet av disse to dagene 
var #BelednaAwel, som betyr «landet vårt først» på Juba-arabisk. 
Den ble lansert på FNs internasjonale fredsdag 21. september på fem  
steder – Juba, Bor, Bentiu, Malakal og Rhino flyktningleir i Uganda. 

Lanserings bildet var et flyfoto av mennesker i en formasjon som dan-
net det sørsudanske kartet, for å demonstrere at uten folk finnes det 
ikke noe Sør-Sudan. Organisasjonene videreførte kampanjen gjen-
nom å innlemme den i all sin virksomhet. Anataban arrangerte en 
stor konsert i Juba som samlet over 2000 ungdommer, og en minne-
konsert for flyktninger i Kampala, hovedstaden i Uganda.

Den andre kampanjen, #MaMaraSakit, ble lansert 6. desember i 
hoved staden Juba, med fotoutstilling, paneldebatter og visning av 
korte videoer på nett. ‘Ma mara sakit’ betyr «ikke bare en kvinne», og 
vrir på det nedverdigende uttrykket ‘Mara Sakit’ som ofte brukes for 
å undergrave kvinners makt og innflytelse – (hun er) bare en kvinne.
 
Norsk Folkehjelp støttet også to andre kampanjer i 2017 og 2018. 
#NadafaLeBeledna, som betyr «opprydding i landet vårt», ble ledet 
av ungdom i Okay Africa Foundation, med tilslutning fra andre  
organisasjoner. Denne månedlige «Rusken-aksjonen» er på den ene 
siden beskjeftiget med å fjerne søppel fra gatene, men den retter seg 
også mot andre saker det er viktig å få ryddet opp i, som den evig til-
stedeværende korrupsjonen. Kampanjen ga ungdom en mulighet til å 
spille en rolle i det offentlige rom og innta gatene på en positiv måte.

Kampanjen The #SouthSudanWeWant intervjuet sudanere om  
deres visjoner om Sør-Sudan. De møtte framstående østafrikanere 

SØR-SUDAN

KAmpANJER SOm ENGASJERER 
OG pROVOSERER

De siste tre årene har utstrakt kampanjevirksomhet merkbart endret det politiske landskapet for det 
sørsudanske sivilsamfunnets aktivisme og påvirkningsarbeid. Dette har vekket nasjonal og internasjonal 
oppmerksomhet, og inspirert mange til å få fram folkets stemmer på nye og innovative måter.
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Kjønnsbasert vold er alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som  
seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, barneekteskap, menneskehandel, 
kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap. Den rammer aller flest jenter og kvinner, 
men gutter og menn kan også rammes.

som talte fredens sak, og arrangerte folkemøter i både Sør-Sudan og  
i flyktning leirer i regionen der intervjuene ble vist på video. De  
samlet også inn de visjonene publikum selv hadde skrevet ned 
på møtene. På denne måten etablerte kampanjen nye arenaer for  
å fremme ytringsfrihet i en tid med mye undertrykkelse i Sør-Sudan.

En viktig lærdom var at en åpen og imøtekommende kampanje, som 
får andre til å slutte seg til den, er mye viktigere enn det å ha sin egen 
organisasjons logo på materiellet. Her var det budskapet i seg selv 
som stod i sentrum.

KAmpEN mOT  
KJøNNSbASERT VOLd

For sørsudanske jenter og kvinner er kjønnsbasert vold fortsatt den 
største trusselen mot deres trygghet og helse – i og utenfor hjemmet. 
I tillegg til å være rammet av krig og konflikt, er de også i stor utstrek-
ning ofre for seksuell og kjønnsbasert vold. Ifølge FN-styrkene i 
Sør-Sudan har 70 prosent av de 1,3 millioner kvinnelige intern-
flyktningene opplevd seksuell vold, fysiske overgrep og voldtekt. 

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i Sør-Sudan gjør en stor 
innsats for å endre denne skremmende situasjonen. De jobber 
blant annet med mønstringer og holdningskampanjer i sosiale  
medier, og driver påvirkningsarbeid overfor myndighetene. De 
holder informasjons møter for ansatte i departementer, kommuner, 
skoler og politiet, der deltakerne også blir godt kjent med den delen 
av lovverket som omhandler kjønnsbasert vold.

Opplysningsarbeid og opprettelsen av GBV-klubber på skolene har 
gitt skoleelever og studenter en tryggere mulighet til å rapportere alle 
tilfeller av kjønnsbasert vold, både på skolen og i lokalsamfunnet sitt. 
Gjennom et mentorprogram på ti ulike skoler får ynge jenter kvinne-
lige rollemodeller å se opp til både under og etter utdanningen. 

Våre partneres ulike programmer har økt mulighetene til å beskytte 
kvinner og jenter mot kjønnsbasert vold, og utviklet deres evne til å 
stå opp mot volden. Aktiv deltakelse i for eksempel spare- og låne-
grupper og jordbruksarbeid utvikler sikkerhetsnett og bidrar til 
at kvinnene styrker sin stilling i samfunnet. De får økt selvtillit, og 
har nå råd til å betale barnas skolepenger av egen inntekt. Dette har  
endret manges liv, bedret mange familiers levekår og bidratt til bedre 
matsikkerhet. 

SØR-SUDAN

De siste tre årene har Norsk Folkehjelps partnere Anataban, SSCSF og 
Women’s Coalition gjennomført vellykkede kampanjer som har fått nasjonal 
og internasjonal oppmerksomhet. Nå har flere organisasjoner fått opplæring 
i kampanjeutvikling.
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SAmARbEId SKApER uTVIKLING
I Lojara Boma i Terekeka fylke på vestbredden av Nilen har femten kvinner og fem menn fått bistand fra 
Norsk Folkehjelp til å danne en spare- og lånegruppe. Det har gitt dem selvtillit og selvrespekt.

Sparegruppa Galakoringit ble opprettet i november 2018, men  
deltakerne lyktes ikke med å få tilstrekkelig tilgang til mikrokreditt 
og andre lån for å utvide virksomhetene sine. Pengene de i fellesskap 
sparte opp ble heller ikke fordelt likt mellom medlemmene, noe som 
skapte diskusjoner og konflikter.

Tidligere drev medlemmene små virksomheter som i hovedsak  
besto av å selge alkoholholdig brygg og jordnøtter på det loka-
le markedet. I januar 2019 kom Norsk Folkehjelp inn med støtte 
som gjorde gruppa i stand til å danne Village Saving and Loans 
Associ ation (VSLA). Bistanden besto av opplæring i hvordan VSLA  
fungerer, økonomistyring og materiell til å etablere gruppa.

STøTTER dE mEST SåRbARE
Opprettelsen av VSLA har ført til at medlemmene har fått tilgang 
til mikrokreditt og dermed mer kontanter enn tidligere, noe som 

er viktig for forretningene og for å klare husholdningsutgifter som 
skole penger for barna og det familien trenger i hverdagen for å over-
leve. Tilgangen til mikrokreditt styrker medlemmene i troen på at de  
i fellesskap nå skal klare å få ordningen til å fungere godt.

Christina Keji, en av kvinnene i Galakoringit Village Saving and 
Loans Association, berømmer Norsk Folkehjelps og Fellesorganisa-
sjonens bidrag til utvikling for befolkningen på landsbygda gjennom 
opprettelsen av spare- og lånegrupper. 

– Tilgangen til kreditt bidrar til en forbedring av kvinnenes  
sosioøkonomiske status, sier hun. – Ordningen fungerer bra fordi med-
lemmene i fellesskap legger planer og løser pro blemer. Som kvinner 
har vi blitt sterkere, og det er et stort ønske fra oss at prosjektet kan  
utvides slik at flere sårbare kvinner og andre som strever med å livnære 
seg og familien får anledning til å delta.

SLIK bLIR KVINNENE  
øKONOmISK uAVhENGIGE
Wini Thomas Gore viser fram en fisk som snart 
er klar for å selges på markedet. Hun er med i en 
gruppe som har fått opplæring i foredling av fisk.  
Det de tjener brukes til å betale skolegang og  
helsetjenester for barna.

Flere av gruppemedlemmene hadde erfaring fra fiskesalg før gruppa ble 
etablert, men etter at de gikk sammen og fikk opplæring, har de effektivi-
sert metodene for å bearbeide fisken. De bruker blant annet ovn for å 
tørke fisken før de tar den med til det lokale markedet i Terekeka. 
Noen reiser også sørover til Juba for å selge fisken, en strekning på 
rundt 85 km.

Gruppa har store planer for hvordan de kan øke fortjenesten sin. 
De ønsker blant annet å kunne kjøpe fisk direkte fra fiskerne uten  
å bruke mellommenn som frakter fisken til dem. Kvinnene ønsker 
også å begynne å fiske selv, til tross for at dette tradisjonelt er et 
mannsdominert yrke. 

Prosjektet er en del av Norsk Folkehjelps distriktsutviklings program 
i Sør-Sudan, som støttes av FO, hvor blant annet økt matproduksjon 
og tilgang til markeder er midler for å oppnå større matsikkerhet for  
befolkningen. Ifølge Norad lever 42,7 prosent av befolkningen  
under fattigdomsgrensa, og de aller fleste er avhengig av landbruk, 
fiske og dyrehold for å overleve. Økt matsikkerhet er derfor helt  
essensielt for at landet skal oppleve utvikling og ikke minst en varig fred. 

SØR-SUDAN
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uNGdOm REKRuTTERES TIL 
VæpNEdE OppRøRSGRuppER 

Litt utenfor Juba ligger flyktningleiren Magateen. Leiren har eksistert siden kampene brøt ut i 2013.  
I dag bor det rundt 86 000 mennesker her, under svært enkle forhold. Ikke alle har fått tildelt et telt,  
og mange bor derfor sammenstuet i en gammel lagerbygning. 

Det er vanskelig å reise hjem, for mange er fra områder hvor det fort-
satt er uroligheter. Boligene deres har blitt okkupert av landtyver, 
som ofte er mektige militære som det er farlig å utfordre. De har der-
for ingen annen mulighet enn å bli boende i leiren. 

Active Citizen, en av Norsk Folkehjelps partnere som støttes av FO, er 
en nasjonal grasrotorganisasjon for ungdom. De jobber med å gi unge 
i leiren kunnskap om hvilke rettigheter de har, slik at de kan ta velin-
formerte og gode beslutninger. Over 60 prosent av den sørsudanske 
befolkningen er under 25 år. 

Når de unge har få eller ingen muligheter, er det enklere å rekruttere 
dem til væpnede opprørsgrupper. Det rapporteres nå om økt rekrut-
tering av unge i leiren og om ungdommer som allerede har sluttet seg 
til opprørsbevegelser. Derfor er det viktig at ungdom får kunnskap 
om hva de er lovet gjennom fredsavtalen og at de blir påvirket til å 
fremme fred framfor konflikt. 

60 ungdommer er plukket ut til dagens opplæring. Ved hjelp av 
ulike tegninger lærer de om innholdet i fredsavtalen. De snakker 
om viktigheten av fred og hvordan de selv kan bidra. Mange av dem 

tar med seg kunnskapen tilbake til familie, venner og idrettslag. 
På denne måten når kunnskapen langt flere enn dem som deltar  
i opplæringen. 

TRE uNGE SOm VIL byGGE LANdET
Nyakuan Yuanis Gatkuoth (17): Jeg har lært at det finnes et retts-
vesen som skal sikre at rettighetene våre blir ivaretatt. Nå vil jeg  
videreformidle kunnskapene jeg har tilegnet meg om fred og forson-
ing til andre i leiren. 

Gedrge Mayien Ruop Yaka (18): Ungdom er mest påvirket av 
kon flikten i landet. For å unngå at unge rekrutteres, må alle få  
opplysning om rettighetene sine og lære at de skal bygge landet, 
ikke ødelegge det. 

Bakita Kur Arop (22): Jeg ønsker å bruke kunnskapene jeg har 
fått til å bidra til at ungdom føler lojalitet til landet sitt. Menneske-
rettighetene må ivaretas, og det er myndighetenes ansvar å sørge for 
at befolkningen – kvinner inkludert – får dem oppfylt. Sør-Sudan har 
massive behov, og i alle flyktningleirene bor det ungdom som kan 
gjøre en innsats. Det er viktig at de også nås. 

SØR-SUDAN

Magateen-leiren er 
full av ressurssterke 
og aktive ungdommer: 
F.v.: Bakita Kur Arop, 
Gedrge Mayien Ruop 
Yaka og Nyakuan 
Yuanis Gatkuoth.



Deng Forbes ble spurt om hvorfor han holdt kurs uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra sikkerhetsmyndighetene. Senere samme 
dag ble han innvilget tillatelse til å gjennomføre kurset. 

Myndighetene har innført et nytt regelverk som gjør det vanskeligere 
for sivilsamfunnet å organisere seg og mobilisere. Ingen kan samle 
flere enn 15 personer uten å ha fått godkjenning fra de nasjonale  
sikkerhetsmyndighetene, som i tillegg kan kreve å få være til stede 
på møtene. 

Også ytringsfriheten er truet. En journalist som jobber for en lokal 
engelskspråklig avis dro for å dekke et arrangement på Universitetet 
i Juba. Mens han var i gang, dukket sikkerhetspersonell opp og kon-
fiskerte kameraet, penger og andre eiendeler. De påsto at han ikke 
var autorisert til å dekke arrangementet. Journalisten ble arrestert 
til tross for at han legitimerte seg og framla all påkrevet juridisk  
dokumentasjon. 

Da lokallaget av Anataban i Bor holdt kurs i oktober 2018, ble de stoppet av nasjonale sikkerhets-
styrker. Deng Forbes, som er teamleder i Bor, ble innbrakt til avhør.

ENGASJER DEG

Du kan støtte samarbeidsprosjektet mellom  
FO og Norsk Folkehjelp ved å starte din egen 
innsamling. Gå inn på: minaksjon.folkehjelp.no  
eller bruk kontonummer 9001.08.76000

SøRSudANSKE myNdIGhETER 
TRuER yTRINGSFRIhETEN

pRESSEFOLK ARRESTERT
Da mediehuset journalisten jobbet for fikk vite om arrestasjonen, 
forsøkte redaktøren å gripe inn, men endte opp med selv å bli  
arrestert. Til slutt ble de løslatt uten tiltale. De fikk utlevert eien-
deler og kamera, men ikke pengene. Samme kveld mottok redak-
tøren en telefon fra sikkerhetsmyndighetene som ga beskjed om at 
hvis de publiserte noe om arrestasjonen, ville de bli arrestert igjen. 
Slike hendelser har ført til en spenning i mediebransjen. Økt sensur,  
restriksjoner på informasjon og brudd på ytrings- og pressefrihet  
i Sør-Sudan er en av de største truslene journalister og sivilsamfunn 
står overfor. 

«Går du med en synlig mikrofon på gata, risikerer du liv 
og helse. Går du med et synlig gevær, er det ingen  
som reagerer.» 
Journalist, Sør-Sudan
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Ambassadørene kommer også gjerne til dere for å holde foredrag  
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Fellesorganisasjonens ambassadører på besøk i Sør-Sudan. Fra venstre: Synne 
Barding, Ellen Utsi, Halvor R. Holøyen og Kai Smeby.
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