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Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i 
praksis. Å ha en langsiktig samarbeids-
partner som Industri Energi, som bygger 
på de samme verdiene som oss, er viktig 
for å kunne nå de målene vi setter oss. 
Gjennom samarbeidsavtalen (2019–2020, 
med forlengelse til 2021) har forbundet 
bidratt til vårt Norad-støttede Olje for 
 utvikling-program (OFU) i Sør-Sudan.  

Olje står for rundt nær hundre pro-
sent av den sørsudanske statens inn-
tekter, men det er lite av pengene som 
kommer befolk n ingen til gode. For våre 
partnerorgani sasjoner er det og viktig 
å vite at de har et forbund i ryggen som 
organiserer olje arbeidere i Norge. Våre 
partnere  arbeider for at oljerikdommen 
skal deles med lokalbefolkningen, og at 
lokalsamfunnet skal få være med på å 
bestemme hvordan pengene skal bru-
kes. Utvinning av olje har fått et stadig 
større negativt miljøavtrykk, og våre 
partnere jobber også med å dokumen-
tere og rapportere om forurensning fra 

olje produksjonen. Fra 2023 avvikler 
Norad sitt OFU-program, og sammen 
med  Industri Energi vil vi se på nye for-
mer for samarbeid, for behovet for en 
 grønnere og mer rettferdig oljeindustri i 
Sør- Sudan blir ikke borte med dette.

Vi har i de siste årene sett at det er 
oppnådd noen viktige seirer i arbeidet 
Industri Energi støtter. Etter lang tids 
kamp har lokalbefolkningen endelig fått 
plass ved forhandlingsbordet, og fått 
gjennomslag for at oljeinntektene skal 
bidra til økt sysselsetting, mer utdanning 
for ungdom og bedre helsetjenester. 

Selv om 2021 har vært et år preget 
av ny politisk optimisme, har korona-
pandemi og økonomisk krise satt 
 befolkningen på harde prøver. Så langt i 
pandemien er 12 558 mennesker bekref-
tet smittet og 133 døde. I et land med et 
svært lite utbygd helsevesen, antas det at 
det er store mørketall. 

I tillegg til å støtte Sør-Sudan, har for-
bundet med sine klubber og medlemmer 

De siste 16 årene har Sør-Sudan gått fra 
konflikt til forhandlinger med Sudan, fra 
selvstendighet i 2011 og til ny borgerkrig 
i 2013. Vårt overordnede mål er å bidra 
til et stabilt og fredelig land der folk har 
innflytelse over utviklingen. Vi ønsker å 
styrke det organiserte sivilsamfunnet, 
med arbeid for landrettigheter, kvinner 
og ungdom, og programmet Olje for ut-
vikling. 

Den siste borgerkrigen som fortsatt 
pågår i deler av landet, til tross for freds-
avtalen i 2018, har ført til at 2,4 millio-
ner mennesker har flyktet til naboland, 
først og fremst Uganda og Sudan, for å 
slippe unna krigens redsler. Krigen har 
også ødelagt landbruket, noe som resul-
tert i  en enorm prisstigning på  matvarer. 

 Landet er i tillegg ofte rammet av  tørke 
eller mye nedbør, som fører til flom.  
Hittil i 2021 har oversvømmelser ram-
met rundt 700 0000 mennesker, og hjem 
og avlinger er ødelagt. 

8,3 million mennesker, tre firedeler 
av landets befolkning, er helt avhengig av 
matvarehjelp for å overleve – ifølge FN 
det høyeste antallet siden selvstendig-
heten. I februar 2020 ble opprørsleder 
Riek Machar tatt i ed som visepresident 
i  regjeringen til president Salva Kiir. De 
to krigsrivalene dannet en samlings-
regjering som ledd i en fredsavtale for å 
få slutt på den brutale borgerkrigen. Men 
landet preges fortsatt av stor politisk 
ustabilitet. 

Koronapandemien har ført til min-

dre utvinning av olje, og  oljeinntektene 
har kollapset. I et land der nesten alle 
inn tektene kommer fra olje, er det en 
kata strofal økonomisk krise. Norsk 
Folke hjelp samarbeider med Verdens 
matvareprogram (WFP), som i 2020 ble 
tildelt  Nobels fredspris. Vi distribuerer 
maten WFP leverer, og har også en ord-
ning der lokalbefolkningen for eksem-
pel bygger diker for å stanse flommene.  
I bytte får de mat. 
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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.

Henriette Killi Westhrin 
generalsekretær, Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP I SØR-SUDAN 
Norsk Folkehjelp har vært til stede i Sør-Sudan siden 1986. Støtten til det viktige sivilsamfunnsarbeidet 
har stått sentralt i arbeidet vårt, under borgerkrig og konflikt og i mer fredelige perioder.

bidratt med økonomisk støtte til  andre av 
våre prosjekter, og vi vil gi en ekstra takk 
for støtten til Norsk Folkehjelps første-
hjelp- og redningstjeneste etter skred-
ulykken på Gjerdrum. 

Vi takker Industri Energi for solida-
riteten og engasjementet, og ser fram til 
videre langsiktig samarbeid. 
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De to hovedlovene som regulerer olje-
industrien i Sør-Sudan er Petroleums-
loven av 2012 og Petroleum Revenue 
 Management Act (PRMA) som ble ved-
tatt i 2013. PRMA inneholder blant annet 
krav om en inntektsfordeling, der to og 
tre prosent av netto oljeinntekter respek-
tivt skal tildeles staten og lokalsamfun-
nene. Det er imidlertid uklart hvordan 
dette skal gjennomføres.

Som et resultat av dette øker ulik-
hetene, og det er bare noen få lokal-
samfunn som får ta del i rikdommen 
som det svarte gullet gir. De siste  årene 
har det  likevel vært noen lyspunk-
ter. I 2020 klarte lokalbefolkningen og 
grasrotorgani sasjoner i Melut med støtte 
fra Norsk Folkehjelp og Industri Energi å 
tvinge oljeselskapene til å bidra til  lokal 
utvikling, som tilgang til helse tjenester 
og rent vann. Dette er langsiktig  arbeid, 
og det tar tid å vinne slike kamper mot 
den mektige oljeindustrien i landet. 
Norsk  Folkehjelps samarbeidspartnere 
er  viktige brikker i denne innsatsen, som 
Industri Energi støtter gjennom sam-
arbeidsavtalen.
 
WTUPM – WORKERS TRADE UNION  
OF PETROLEUM AND MINING
Norsk Folkehjelp var med på oppstar-
ten av fagforbundet for olje- og gruve-
arbeidere i 2017, og ved utgangen av året 
hadde WTUPM rundt 400 medlemmer. 
I løpet av 2018 hadde medlemstallet økt 
til 3000. Økningen skyldtes blant annet 
at flere tidligere stengte oljefelt åpnet opp 
igjen.

WTUPM har jobbet mye med å få en 
HMS-lovgivning på plass i olje sektoren. 
Forbundet har nå rundt 15  000 med-
lemmer og et demokratisk valgt styre. 
WTUPM har også  underkontorer på 
noen av medlemmenes arbeidsplasser.

NORSK FOLKEHJELPS  
SAMARBEIDSPARTNERE
Oljesektoren står for 98 prosent av den sørsudanske statens inntekter, og landet går videre med  
sine planer om å øke oljeproduksjonen ytterligere gjennom å utstede flere lisenser for oljeleting.  
Sektoren er sterkt preget av korrupsjon, og av manglende oppfølging av sentrale bestemmelser  
i petroleumslovgivningen. 

HRSS – HOPE RESTORATION  
SOUTH SUDAN
HRRS ble stiftet i 2010 av Angelina 
 Nyajima Simon Jial, en profilert kvinne i 
det sørsudanske samfunnet, som tror at 
en bærekraftig utvikling i Sør-Sudan er 
mulig å få til gjennom lokalsamfunnenes 
– og ikke minst kvinnenes –  deltakelse i 
utviklingsprosessene. Det  overordnede 
målet er å sikre at ressursene går  direkte 
til å fremme rettighetene og bedre hver-
dagen til kvinner, barn, ungdom, flykt-
ninger og andre sårbare grupper. Å 
 integrere programmer for bærekraftig 
utvikling i den humanitære bistanden, er 
en del av organisasjonens strategi. I til-
legg til nødhjelp er HRSS derfor opptatt 
av langsiktig utvikling, samtidig som de 
tar til orde for fred og sikkerhet.

UNYDA – UPPER NILE YOUTH 
 DEVELOPMENT ASSOCIATION
UNYDA er en nettverk av ungdoms-
organisasjoner som arbeider for å for-
bedre livskvaliteten til unge kvinner 
og menn i Sør-Sudan på lang sikt. Siden 
oppstarten i 2003 har UNYDA jobbet 
for å fremme ungdoms tilgang til helse-
tjenester og utdanning, sikre mattilgang 

og inntekter, og gi opplæring i hvordan 
forebygge og håndtere katastrofer.

NIHE – NILE INITIATIVE FOR HEALTH 
AND ENVIRONMENT
NIHE er et forskningsbyrå som holder til 
i hovedstaden Juba, som en del av Scien-
tific Research and Development Services 
Industry. Det ble grunnlagt i 2016 for å 
beskytte og fremme folks helse og miljø-
ets tilstand og utvikling gjennom fakta-
basert påvirkningsarbeid i Sør-Sudan.

CSCNR – CIVIL SOCIETY COALITION ON 
NATURAL RESOURCES
CSCNR består av 43 sivilsamfunns-
organisasjoner, inkludert fagforbundet 
for olje- og gruvearbeidere i Sør-Sudan. 
Sammenslutningen ble dannet i 2018, 
kort tid etter at sivilsamfunnsgrupper 
hadde fått opplæring i landets oljelov-
givning og -forskrifter. Målet er å styrke 
påvirkningsarbeidet, dele informasjon, 
og utnytte den mangfoldige kompetan-
sen sivilsamfunnets aktører har. CSCNR 
arbeider for en bærekraftig utvikling og 
for å sikre at inntekter fra utnyttelse av 
naturressursene kommer befolkningen 
til gode. 

Nesten hundre prosent av 
Sør-Sudans inntekter kom-
mer fra oljeindustrien. Landet 
har verdens tredje største 
oljereserve sør for Sahara, etter 
Angola og Nigeria, anslått til 
3,5 milliarder fat. Det er vedtatt 
et lovverk som skal sikre at en 
del av oljeselskapenes profitt 
går til staten og til lokalsam-
funnene der det utvinnes olje, 
men selskapene tar i liten grad 
samfunnsansvar.
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Olje er ryggraden i Sør-Sudans økono-
mi. Oljesektoren er imidlertid vanstyrt, 
og oljearbeidernes rettigheter er dårlig 
ivare tatt. De har få muligheter til å orga-
nisere seg og kreve sin rett, spesielt når 
det gjelder bedre verneutstyr, høyere 
lønn og helseforsikring. WTUPM orga-
niserer og mobiliserer sine medlemmer 
for å ta opp disse problemene. 

BESKYTTER OLJEARBEIDERNE  
MOT COVID-19
Sør-Sudans økonomi er helt avhengig av oljeinntekter, og det kreves en enorm innsats fra oljearbeiderne 
for at oljen skal fortsette å strømme, selv under koronapandemien. Gjennom støtten fra Industri Energi 
kan fagforbundet for olje- og gruvearbeidere, WTUPM, bedre beskytte medlemmenes sikkerhet og helse. 

Da koronapandemien brøt ut, steng-
te ikke regjeringen og oljeselskapene 
ned oljeproduksjonen. Det fantes heller 
ikke tilstrekkelig med verneutstyr som 
ansiktsmasker, og arbeiderne fikk ingen 
opplæring i hvordan de kunne beskytte 
seg mot covid-19-viruset. WTUPM har 
derfor produsert masker som kan gjen-
brukes, og distribuert informasjons- og 
opplæringsmateriell til sine medlemmer 
for å øke deres kunnskap om koronapan-
demien og om forebyggende tiltak for 
å unngå å bli smittet. Dette gjorde dem 
i stand til å fortsette arbeidet med olje-
utvinningen som opprettholder landets 
økonomi. 

BYGGER ORGANISASJONEN
Norsk Folkehjelp og Industri Energi har 

støttet WTUPMs kamp for oljearbeider-
nes rettigheter siden 2017. Fagforbundet 
har økt bevisstheten blant sine medlem-
mer om ulike saker som påvirker deres 
arbeidssituasjon, som det store behovet 
for verneutstyr – ikke bare under korona-
pandemien. 

Samarbeidet har spilt en nøkkelrolle 
i vervingen av flere medlemmer, og for 
forbundets rettighetsarbeid. Et viktig 
mål for framover er å ytterligere styrke 
WTUPMs underkontorer i de forskjellige 
oljeselskapene. 

Norsk Folkehjelp har også gitt vei-
ledning og råd, blant annet gjennom 
workshop-er, for å styrke kapasiteten til 
de ansatte i WTUPM og fremme politisk 
engasjement for å oppnå bedre resultater 
i påvirkningsarbeidet. 

WEBINAR OM SIKKERHET I OLJEBRANSJEN
Olje- og gruvearbeiderforbundet i Sør- 
Sudan, WTUPM, har sett behovet for 
mer kompetanse når det gjelder sikker-
het i olje bransjen. Under et webinar 
i mai 2021 i regi av Norsk Folkehjelp 
holdt forbundssekretær Henrik Solvorn 
Fjeldsbø fra  Industri Energi innledning 
om hvordan det arbeides med sikkerhet 
i Norge. WTUPM er en av flere partner-
organisasjoner i det Norad-støttede Olje 
for utvikling- programmet (OFU) som 
Industri Energi bidrar til gjennom sam-
arbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp. 
OFU-partnerne jobber for at inntektene i 
større grad skal kommer lokalbefolknin-
gen til gode. Nær 90 prosent av alle an-
satte i oljeindustrien er sørsudanere, men 
en kartlegging viser at de bare tjener seks 
prosent av det utenlandske arbeidere gjør. 
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Oljeindustrien i Sør-Sudan setter 
store miljøavtrykk, men nesten 
hele landets økonomi er basert på 
inntektene herfra.  Derfor ønsker 
myndighetene å utvide letingen 
og dele ut flere lisenser.

Melut fylke er et av de oljeproduserende 
områdene i Upper Nile-regionen. Men lite 
av oljeinntektene brukes for å gi befolk-
ningen et bedre liv, noe som er spesielt 
viktig i de lokalsamfunnene som mang ler 
grunnleggende offentlige tjenester. 

Petroleumsloven av 2012 og Petroleum 
Revenue Management Act fra 2013 regule-
rer oljesektoren og pålegger regjeringen å 
sørge for at tre prosent av netto oljeinn-
tekter går til de lokalsamfunnene der det 
foregår oljeutvinning. I tillegg er oljesel-
skapene, som en del av sitt samfunnsan-
svar, forpliktet til å yte ulike tjenester til 
lokalsamfunnet. Imidlertid blir disse lov-
bestemmelsene neglisjert, og folk får ikke 
tilgang til vann, helsetjenester og syssel-
setting. Uretten forsterkes av at lokal-
samfunnene har begrenset kunnskap om 
 hvilke juridiske rettigheter de har.

VIKTIG GJENNOMSLAG
Innbyggerne i Melut fylke krever at petro-

leumslovene blir fulgt. UNYDA har støt-
tet dem gjennom å gi opplæring i hvordan 
de kan gjennomføre fredelige demonstra-
sjoner og å sende inn begjæringer til myn-
dighetene med krav basert på lokalbefolk-
ningens juridiske rettigheter.  

Etter en fredelig demonstrasjon i 
2020, ble det inngått en intensjonsavta-
le mellom oljeselskapet Dar Petroleum 
Operating Company, det sørsudanske 
oljedepartementet og representanter 
for sivilsamfunnet. Partene er enig om 
å framskynde en analyse om oljeutvin-
ningens konsekvenser for miljøet, bygge 
opp helsetjenester, skape arbeidsplasser 
for ungdom og få på plass en vannforsy-
ning slik at befolkningen slipper å drikke 
vann fra lokale kilder som er forurenset 
av oljesøl.

INNSATS FRA SIVILSAMFUNNET
UNYDA har bistått representanter for 
fylkene Melut og Palouch i utarbeidel-

LOKALSAMFUNN KREVER SIN  
RETTMESSIGE DEL AV OLJEINNTEKTENE
I Melut, i Upper Nile-regionen, har befolkningen aksjonert og samlet seg rundt kravet om offentlige  
tjenester finansiert gjennom inntektene fra oljeutvinningen i sitt område. Ungdomsnettverket  
UNYDA har støttet lokalsamfunnet blant annet ved å gi opplæring i hvordan gjennomføre fredelige  
demonstrasjoner. 

sen av en underskriftskampanje med 
krav om at petroleumslovene skal følges 
og at oljeselskapene oppfyller sitt sam-
funnsansvar. Nettverket  gjennomførte 
også et dialogmøte mellom lokale og 
 sentrale myndigheter om overføring 
av tre prosent av netto oljeinntekter til 
 lokalsamfunnene. 

Norsk Folkehjelp har støttet UNYDA 
siden 2017, og engasjementet og innsat-
sen fra lokalbefolkningen har vært avgjø-
rende i rettighetskampen. UNYDA har 
samarbeidet med ulike sivilsamfunns-
aktører, blant annet kvinneorganisa-
sjoner, noe som resulterte i at to kvin-
ner fikk plass i komiteen som overvåker 
gjennomføringen av intensjonsavtalen 
som ble inngått i Melut i 2020. Støtten 
fra Norsk Folkehjelp og Industri Energi 
har også gått til en workshop om kapa-
sitetsbygging og hvordan UNYDA kan få 
myndigheter og oljeselskaper på banen i 
rettighetsspørsmål.
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I tillegg er det behov for å bygge en bro 
fra samfunnets avhengighet av nødhjelp 
til langvarig fred og utvikling. Program-
met BREL – Building Resilience and Live-
lihoods  in South Sudan  – fremmer lokal 
fredsbygging, matsikkerhet og trygge 
leve brød. BREL omfatter også forebygging 
av kjønnsbasert vold, særlig blant internt 
fordrevne mennesker, hjemvendte flykt-
ninger og andre marginaliserte grupper.  

Konfliktene er en stor årsak til sult, og 

FREDSBYGGING, MATSIKKERHET OG  
TRYGT LEVEBRØD
Tre år etter signeringen av den nye fredsavtalen er det sørsudanske folkets humanitære behov  fortsatt 
stort. I 2021 ble mange lokalsamfunn hardt rammet av økte konflikter og vold, kraftige flommer og 
virkningene av koronapandemien. Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere gjør en stor innsats for å bedre 
folks livsvilkår.

 mangelen på mat fører til at det blir kamp 
om naturressursene. Når internflyktnin-
ger vender tilbake, trenger de hjelp til å 
etablere en husholdning og skaffe seg 
et levebrød. Småbøndene har behov for 
å øke avlingene sine, og de som  driver 
med dyre hold trenger hjelp til å for-
bedre  dyrenes helsetilstand og dermed 
øke matsikkerheten. Norsk Folkehjelps 
partnere har derfor lært opp lokale vete-
rinærassistenter (CAWH) for å forbedre 

produksjonen og husdyrenes helse. Dette 
har bidratt til en nedgang i antall døds-
fall blant husdyr.  

Partnerne har også formidlet frø 
og  jordbruksredskaper til lokalbefolk-
ningen, og det er etablert matlagre på 
utvalgte plasser for å sikre at sårbare 
husholdninger får tilgang til mat i den 
magre sesongen fra mai til september. En 
undersøkelse viser at 78 prosent av små-
bøndene i programmet har fått 50 pro-
sent større avlinger enn forventet, og 57 
prosent av de utvalgte husdyreierne har 
nå tilgang til veterinærtjenester.  

SKAPER TRYGGE INNTEKTSKILDER
Gjennom BREL får ungdom og kvinner 
økte inntekter og varierte inntektskil-
der. Når ungdom får et trygt levebrød, 
reduserer det risikoen for at de blir med 
i væp nede grupper. Ungdomsgrupper har 
derfor fått støtte til opplæring og tilskudd 
for å starte inntektsbringende  aktiviteter. 
Det er dannet landsbygrupper for  sparing 
og lån, og medlemmene – 83 prosent 
kvinner – har fått opplæring, et lite øko-
nomisk tilskudd og en sparekasse. 60 pro-
sent av dem har økt inntekten sin.  

Programmet har også gitt produsent-
grupper (44 prosent kvinner) tilskudd og 
opplæring i profesjonelt landbruk, inklu-
dert entreprenørskap, økonomistyring og 
markedsføring. Fiskergrupper (93 pro- 
sent kvinner) har fått opplæring i be-
handling, konservering og lagring av fisk.  

Det er kvinnene som har lidd mest 
under konfliktene, og disse gruppene gir 
dem en mulighet til å etablere et kvinne-
nettverk som øker deres selvtillit og for-
bedrer matsikkerheten. Undersøkelsen 
viser at 59 prosent av de utvalgte hus-
holdningene har økt inntekten sin, og 
85 prosent av bøndene har nå minst to 
inntektskilder, noe som gjør dem mindre 
sårbare.  
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Norsk Folkehjelps samarbeidspartner 
MRDA (Mundri Relief & Development 
Association) støtter derfor fredskomiteer 
i utvalgte områder. Opplæringen omfat-
ter roller og ansvarsområder i  komiteene, 
identifisering av årsakene til konflik-
ter, metoder for konfliktrapportering og 
 -løsning, og konfliktdempende strate-
g ier og tilnærminger. Komiteene  har 
fått   sykler for å dekke et større område 
i sitt arbeid, for eksempel å mobilisere 
deltakere til møter, fredskonferanser og 
dialogsamlinger.  

MRDA har også gitt opplæring til 
tradisjonelle ledere, inkludert landsby-
ledere, kvinnelige ledere og ledere for 
kvegleirer. De jobber hånd i hånd med 
fredskomiteene for å løse konflikter som 
oppstår i lokalsamfunnet eller mellom 

MANGE HAR FÅTT ET FREDELIGERE LIV
Vedvarende konflikter er den viktigste årsaken til sult i Sør-Sudan. De viktigste årsakene til  konfliktene 
har historisk vært strid mellom ulike klaner og etniske grupper, og grenseoverskridende tvister om 
 territorium og tilgang til vann og beiteområder. 

lokalsamfunn. Noen ledere er også med 
i fredskomiteene. 

Ett eksempel på hvordan de jobber er 
fra Terekeka, der et lokalsamfunn ble ut-
satt for kvegtyveri. De  tradisjonelle leder-
ne og fredskomiteen lette etter det stjålne 
storfeet og forhandlet om en  fredelig til-
bakelevering. Dette forhindret en poten-
sielt dødelig hevn fra de fornærmede.  

FREDSKONFERANSER
En del av fredsarbeidet er å være vertskap 
for fredskonferanser. De varer  i to dager, 
og legger  til rette for dialog  mellom dem 
som er involvert i eller berørt av konflikter. 
Deltakerne diskuterer årsaken til konflik-
ten og hva som må gjøres i fellesskap for å 
løse den. Når partene har kommet til enig-
het, signerer de vanligvis en fredsavtale.  

Fredskomiteer, tradisjonelle ledere, 
komiteer for naturressursforvaltning og 
andre samfunnsmedlemmer har brukt 
kunnskapen og verktøyene de har fått 
gjennom opplæringen for å løse tvister 
på fredelig vis. En undersøkelse viser at 
41 prosent av den involverte befolknin-
gen har opplevd fred eller redusert kon-
flikt på grunn av fredsarbeidet. 52,4 pro-
sent svarer at fredskomiteene er en av de 
tre beste fredsbyggende aktørene i  deres 
område. Her er naturressursrelaterte 
konflikter redusert med 18,9 prosent.  

En erfaring er at vellykket freds-
bygging og konfliktdempende prosjek-
ter krever koordinering og samarbeid 
 mellom ulike samfunnsaktører, som 
 representanter for myndighetene, tradi-
sjonelle ledere og lokalbefolkningen. 

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon MRDA jobber aktivt med fredskomiteer i utvalgte områder. Her er konflikter om naturressursene redusert med 
nesten en femdel. Over halvparten av befolkningen  mener at fredskomiteene er en av de tre viktigste fredsaktørene der de bor.



GI DITT BIDRAG  
Alle klubber og foreninger oppfordres til å bidra 
økonomisk til Olje for utvikling-arbeidet i Sør- 
Sudan ved å enten opprette en egen innsamling 
på Facebook eller Spleis, eller bruke konto-
nummer 9001 08 76000. Vippsnummer 10145 
kan også brukes, og merk støtten med IE og 
navn på klubb eller forening. 
Vippsnummer 10145 kan også brukes.

FÅ INFORMASJON
For spørsmål og informasjon, kontakt:  
IE v/Amalie Hilde Tofte, tlf.: 92 65 52 36,  
e-post: amalie.hilde.tofte@industrienergi.no  
eller Norsk Folkehjelp v/Are Stranden,  
tlf.: 911 33 226, e-post: arest@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

Denne rettssaken er historisk, og viser 
at selskaper som opererer i land uten de 
samme rettsinstitusjonene og systemene 
vi er vant med, uansett må stå til ansvar 
for sine handlinger. Norsk Folkehjelp, som 
har jobbet i Sør-Sudan siden 1986, er glad 
for at svenskene går foran med et godt 
 eksempel når denne saken tas til retten.

I perioden Lundin opererte i områ-
det Unity i Sør-Sudan, opplevde sivil-
befolkningen grove overgrep i form av 

INVESTERINGER PÅ NORSK 
SOKKEL KAN VÆRE  
FINANSIERT AV GROVE  
KRIGSFORBRYTELSER
Etter over ti år med etterforskning har den svenske påtalemyndig-
heten tatt ut tiltale mot oljegiganten Lundin Energy for mulige krigs-
forbrytelser begått i Sør-Sudan mens selskapet opererte der fra 1997 
til 2003. Rettssaken vil sannsynligvis starte tidlig i 2022.

bomb inger, angrep, plyndring og drap. 
I dag opererer Lundin Energy først og 
fremst i Norge, og er et av selskapene 
som  driver størst på norsk sokkel. Det var 
særlig overskuddet fra salget av blokk 5A 
i Sør-Sudan som muliggjorde invester-
ingene her hjemme. Dette har Lundin 
selv slått fast i sine årsrapporter. Svensk 
påtalemyndighet melder at de vil inndra 
overskuddene selskapet hadde i Sør- 
Sudan i 2003 om det blir funnet skyldig.

Fordi lokalbefolkningen i Unity ble an-
sett som en trussel mot oljeutvinningen, 
ble de tvunget vekk fra området. 12 000 
mennesker døde, og minst 160 000 ble 
fordrevet. Mange av dem har aldri kunnet 
returnere. Norsk Folkehjelps samarbeids-
partnere i Sør-Sudan forteller at retts saken 
er utrolig viktig for landet, og spesielt for 
de direkte berørte familiene. Nå håper 
ofrene på erstatning, men ikke minst på 
muligheten til å få sannheten fram i lyset.

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 millioner fordelt på  
64 etniske grupper, de to største er  
dinka (36 %) og nuer (16 %)
Religion: Animisme, kristendom  
og islam  
BNP pr. innbygger: 700 USD  
(Norge: 91 500 USD)
Alder: 63 % av befolkningen er  
under 24 år (Norge: 30 %)
Fødselsrate: 38,2 per 1000 innbyggere  
(Norge: 12,1)
Forventet levealder: 58,6 år  
(Norge: 82,3 år)
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