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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 motiverer oss til å gjøre et 
godt arbeid. 

Vi er stolt av og setter stor pris på det 
langsiktige samarbeidet med FO. Gjen-
nom samarbeidsavtalen bidrar forbundet 
til vårt Norad-støttede utviklings arbeid 
i Sør-Sudan. Støtten er konsentrert 
om  arbeidet for kvinners og ungdoms 
 rettigheter, med prosjekter i de fleste  av 
 landets delstater. 

Støtten omfatter blant annet aktiviteter 
for å redusere kjønnsbasert vold, bedre 
de juridiske rettighetene, øke tilgangen 
til spare- og lånegrupper, og aktivisere 
ungdom innenfor idrett, kultur og ulike 
kampanjer. 

De siste 16 årene har Sør-Sudan gått fra 
konflikt til forhandlinger med Sudan, fra 
selvstendigheten i 2011 og til ny borger-
krig i 2013. 

Støtten til det viktige sivilsamfunns-
arbeidet har siden den gangen stått sen-

tralt i virksomheten vår, både under 
borger krig og konflikt og i mer fredelige 
perioder. Vårt overordnede mål er å bidra 
til et stabilt og fredelig land der folk har 
innflytelse over utviklingen. Vi jobber 
for å styrke det organiserte sivilsamfun-

net, med arbeid for landrettigheter og 
innsats for kvinner og ungdom

Årevis med konflikt, vold, flukt og 
ødelagte levebrød har ført til at mer enn 
sju millioner sørsudanere, omtrent to 
tredeler av befolkningen, er avhengig 
av  humanitær bistand og beskyttelse. 
Selv om konfliktsituasjonen ikke  lenger 
er raskt eskalerende, og en gjenopp-
tatt fredsprosess gir fornyet håp, forblir 
 landet i en alvorlig humanitær krise.
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TUSEN TAKK FOR SOLIDARITETSSAMARBEIDET 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritets organisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, 
sanitet og redningstjeneste, humanitær mine- og eksplosivrydding og flyktning- og integrerings arbeid. Norsk Folkehjelp 
har rundt 13 000 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 31 land.

NORSK FOLKEHJELP I SØR-SUDAN  
Norsk Folkehjelp har vært til stede i Sør-Sudan siden 1986 da vi begynte med humanitær assistanse. 
Dette ble starten på vårt mest omfattende internasjonale engasjement fram til nå. 

til Sør-Sudan er blitt godt kjent i forbun-
det. I tillegg har forbundet gjennom sine 
avdelinger gitt støtte til andre av våre 
prosjekter i perioden. 

Vi takker Fellesorganisasjonen og ser 
fram til et videre langsiktig og godt sam-
arbeid.

Sør-Sudan er fortsatt i en langvarig  krise 
til tross for at det har gått tre år siden 
signeringen av den revitaliserte freds-
avtalen om en løsning av konflikten i 
 republikken Sør-Sudan (R-ARCSS). Det 
er  flere farer som fortsetter å påvirke 
landet og folket, som subnasjonale kon-
flikter, vold, flom og tørke, og ikke minst 
en økonomisk krise preget av inflasjon 
og ustabile valutakurser. Det har vært 
noe framgang etter at fredsavtalen ble 
 signert, men en politikk som sikrer kvin-
ners rettigheter er ennå ikke gjennom-
ført. Mye blir bare stående som forslag 
i ulike utkast. Kvinner og jenter blir ut-
satt for vold som et resultat av pågående 
 konflikter og på grunn av patriarkalske 
normer og gjennomgripende kjønns-
ulikhet. 

FO har egne ambassadører for solidari-
tetsarbeidet – to fra Akershus og to fra 
Hedmark – som har bidratt til at støtten 

Mye av Norsk Folke
hjelps arbeid i Sør 
Sudan dreier seg om   
å redusere kjønns
basert vold, bedre folks 
 juridiske rettigheter, 
øke tilgangen til spare 
og lånegrupper, og 
aktivisere ungdom 
innenfor idrett og 
kultur.

 

Henriette Killi Westhrin 
generalsekretær i Norsk Folkehjelp
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DRIFTIGE KVINNER MED STORE  
DRØMMER
I Terekeka, halvannen times kjøretur fra Sør-Sudans hovedstad Juba, holder kooperativet Ngongita  
Fishers Women’s Association til. 32 av medlemmene er kvinner, men til tross for navnet, er det også  
en mann med i gruppa.

I 2020 hadde kooperativet gode ideer 
og en forretningsplan, men de manglet 
startkapital. De hadde hørt at Norsk 
Folke hjelp kunne være en god sam-
arbeidspartner, og tok kontakt. 

Norsk Folkehjelp bidro med opp-
læring og et rentefritt lån til de fem 
gruppene i kooperativet. De har felles 
røykeutstyr, som de skifter på å bruke. 
Hver gruppe får bruke utstyret i én uke. 
Resten av tiden bruker de på å kjøpe inn 
fisk fra lokale fiskere, og bearbeide den 
på forskjellig vis for salg på det lokale 
 markedet. 

Fisken kan tilberedes på tre ulike 
 måter. Den kan saltes, eller røykes med 
kull eller ved. Kull gir renest produkt, og 
dermed også høyere pris på markedet. 

At kvinnene er styrket økonomisk er 
bra for dem, men også for hele hushold-
ningen. Før hadde de ikke alltid råd til ett 
måltid om dagen, men nå skaffer de mat 

til hele familien. Levestandarden er høy-
ere, helsetilstanden er bedre, og de kan 
til og med kjøpe klær til seg og familien. 

STORE PLANER
Kvinnene i Ngongita Fishers Women’s 
Association har mange drømmer for 
framtida. De sparer til å bygge et gjeste-
hus, med en egen restaurant. De ønsker 
seg også utstyr for å kunne utvinne olje 
fra fisken og til å lage mel av tørket fisk. 

Kvinnene trenger ikke lenger å være 
avhengig av en mann til å forsørge dem 
og barna. Og at prosjektene er vellykket, 
viser tallenes tale. Etter ett år ble lånet 
tilbakebetalt til Norsk Folkehjelp, og 
Folke hjelpas lokalt ansatte besøker fort-
satt kooperativet med jevne mellomrom 
for å se hvordan det går. 

Medlemmene i Ngongita Fishers Women’s Association forsørger seg selv og hele familien gjennom å kjøpe inn og bearbeide fisk til salg på markedet.

 

Flora Kiclen viser stolt fram fisken. Fisken til 
venstre er røyket med tre, mens den til høyre er 
røyket med kull. 



GI DITT BIDRAG  
Du kan støtte samarbeidsprosjektet mellom FO 
og Norsk Folkehjelp ved å starte din egen inn
samling. Du kan gjøre dette ved å ved opprette 
egen innsamling på Facebook eller Spleis, eller 
bruke kontonummer 9001 08 76000. Vipps
nummer 10145 kan også brukes, merk støtten 
med FO og navn på klubb eller forening. 

FÅ INFORMASJON
For spørsmål og informasjon, kontakt:  
FO v/Allis Aresdatter, tlf.: 910 08 107,  
allis.aresdatter@fo.no eller Norsk Folkehjelp  
v/Heidi Gulbrandsen Smerud, tlf.: 916 24 293, 
heidis@npaid.org. 

 

FØLG OSS 
facebook.com/folkehjelp 
twitter.com/norskfolkehjelp 
Norsk Folkehjelp PB 8844 
Youngstorget 0028 OSLO 
Tlf.: 22 03 77 00 
www.folkehjelp.no

BEDRE UTNYTTELSE AV JORDA 
Etter årevis med krig og konflikt, begynner tusenvis av sørsudanere nå å vende tilbake til den jorda 
som har vært i familiens eie i generasjoner. Problemet er bare at de ikke har papirer som beviser eier-
skapet. Og mange har ikke penger til å skaffe seg de nødvendige dokumentene. 

I 2021 organiserte Norsk Folkehjelps 
partnerorganisasjon PIDO møter med de 
lokale myndighetene i Unity-provinsen 
for å få dem til å utstede eiendomsbevis 
til de tilbakevendte. Foreløpig har de 
oppnådd det for 60 personer. 

Effektene av årene med konflikt, vold 
og intern fordrivelse fortsetter imid-
lertid å forverre tilværelsen for hele 
 befolkningen, med vedvarende fattig-
dom og matmangel, frykt for nye angrep 
og  begrenset tilgang til helse- og andre 
 sosiale tjenester. 

SKEPTISKE I BEGYNNELSEN
Under slike omstendigheter er det vik-
tig å utnytte jorda på best mulig måte. 
I Porti landsby i Buja Boma i Terekeka, 
har Norsk Folkehjelp bidratt med innfø-
ring av okseploger for å øke matproduk-
sjonen. Tradisjonelt har bøndene brukt 
hakker for å bearbeide jorda. Men det 

Bøndene i landsbyen Porti har økt matproduksjonen etter at de innførte bruk av okseploger  
i arbeidet sitt.

på seg. Det er enkelt å styre den, og både 
menn, kvinner og eldre barn er med på å 
pløye. 

Det var den lokale lederen som valgte 
ut hvem som skulle få være med i  gruppa. 
De ble valgt ut med bakgrunn i behov og 
motivasjon. 14 kvinner og 11 menn ble 
valgt ut. Alle måtte være under 45 år. De 
ga gruppa navnet Kido-Napaya Youth 
Group. Dette er det andre året de bruker 
plog, og de er svært fornøyde med å ha 
turt å satse på noe nytt.

er veldig arbeidskrevende, samt at jorda 
ikke  bearbeides like godt som ved bruk 
av ploger. 

I begynnelsen var folk skeptiske. Kyr 
har en høy stjerne hos det semi-noma-
diske folket, og de anså bruk av plog 
som ubehagelig for kyrne, og dermed 
 uakseptabelt. Men gjennom flere sam-
taler med lokale ledere, ble bøndene enig 
om å gjøre et forsøk. Og det har de ikke 
angret på! 

GODE RESULTATER
Norsk Folkehjelp kjøpte inn en plog fra 
Uganda. Denne deles av en gruppe på 25 
familier. Hver familie bruker den én dag 
om gangen. Dersom den ikke er i bruk, 
leier de ut til andre familier. Kyrne eier 
de selv. 

Det tok ca. 3-4 dager å trene opp 
 oksene. De syntes det var uvant i star-
ten, men vendte seg snart til å ha plogen 

SØR-SUDAN
Styreform: Republikk 
Hovedstad: Juba 
Offisielle språk: Engelsk (offisielt), arabisk 
(sudanske varianter), regionale språk  
som dinka og nuer 
Flateinnhold: 644 329 km2  
(Norge: 385 000 km2)  
Folketall: 11,54 millioner (2022) fordelt på 
64 etniske grupper; de to største er dinka 
og nuer  
Religion: Animisme, kristendom og islam  
BNP pr. innbygger: 1600 USD  
(Norge: 72 420 USD)  
Gjennomsnittsalder: 18,6 år (Norge: 39,5 år)  
Mødredødelighet ved fødsel: Høyest i 
verden
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