Forhandlinger, ikke krigshandlinger
I dag er det ett år siden delingen mellom Sudan og Sør-Sudan, og dette markeres over hele verden
under overskriften ‘We Want Peace’. Initiativet kom fra tidligere barnesoldat, nå artist, Emmanuel
Jal, og i Norge har en rekke organisasjoner samarbeidet om markeringen og et felles ønske om fred i
de to landene.
Norge har et bredt engasjement for befolkningen i Sudan og Sør-Sudan, og spilte en sentral rolle for å
få på plass fredsavtalen i 2005. Sammen med USA og Storbritannia la Norge grunnlaget for
forhandlinger og fred i et land herjet av borgerkrig.
The Comprehensive Peace Agreement (CPA) åpnet for en tostats-løsning, og 9. juli 2011 erklærte SørSudan seg som selvstendig stat etter å ha avholdt folkeavstemning. Samme dag anerkjente Norge
det nye landet. Men situasjonen er skjør, og deler av de stabiliserende målsettingene i fredsavtalen
er ennå ikke gjennomført. Dette har ført til at de to landene igjen står overfor nye konflikter.
Arbeidet for fred er ikke over.
USA, Storbritannia og Norge (troikaen) spilte en viktig rolle under de IGAD-ledede
fredsforhandlingene, og må fortsette sitt felles engasjement i samarbeid med FN og Den afrikanske
unionen (AU). Med støtte fra sikkerhetsrådet har AU nå skapt rom for dialog og videre forhandlinger.
Partene må oppfordres til å følge veikartet som er nedfelt i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2046 og
som implementeres gjennom forhandlingene i regi av AU. Mangel på beskyttelse og humanitær hjelp
til sivile både i Sudan og Sør-Sudan er brudd på menneskerettighetene.
Å sende utviklingsminister Heikki Holmås på besøk til Sør-Sudan og Sudan denne uken viser at norske
myndigheter har vilje til å fortsette dette arbeidet for fred, og håper at Norge arbeider for at troikaen
fortsetter sitt felles engasjement der. Vi vil også at Norge må stå ved sine løfter om støtte til Sudan
og Sør-Sudan i implementeringen av fredsavtalen også etter fredsavtaleperioden, og at man legger til
rette for at partene starter forhandlinger om de uavklarte grenseområdene, slik at angrepene og
terroren mot sivilbefolkningen opphører.
Forhandlinger er veien til fred- ikke nye krigshandlinger.

Organisasjonene bak dette er Kirkens Nødhjelp, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter,
Norsk Folkehjelp, Støttegruppen for Fred i Sudan, Mellomkirkelig Råd for Den Norske Kirke, Norges
Kristne Råd, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Internasjonalt
Forum for Oslo Arbeiderparti, AUF, Den Sudanesiske Foreningen, Changemaker Norge, Norges
Fredslag, Norsk Fredsråd, KFUK-KFUM Global, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond, Caritas, Digni, Krfu og Grønn Ungdom

