We Want Peace
Ettårsmarkering for delingen mellom Sudan og Sør-Sudan
9.juli 2012 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.
I Norge vil markeringen finne sted utenfor Stortinget 9. juli kl 12:00 - 14:00.
Hip hop-gruppa African Sunz, norgesmester i poesi-slam Sarah Ramin Osmundsen, den oslobaserte
sudanske saksofonisten og multiinstrumentalisten Morton Zakaria står for underholdning og musikk
under arrangementet. Her er det altså gode bildemuligheter! Det blir også appeller fra begge
ambassadene, den norske regjeringen, Kirkens Nødhjelp, AUF, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
og Biskop Ingeborg Midttømme.
Mer informasjon om den internasjonale markeringen på www.wewantpeace.org.
Forhandlinger, ikke krigshandlinger
Sammen har organisasjonene laget et opprop til den norske regjeringen med ønske om fortsatt fokus
på fredsarbeidet i Sudan og Sør-Sudan (vedlagt). Utviklingsminister Heikki Holmås besøker begge
landene i uke 28, og det viser vilje fra regjeringens side. Vi mener Norge må stå ved sine løfter om
støtte 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.
Kontakt
Hege M. Andersen, pressekontakt
hea@norkr.no eller tlf 90405149
Lan Marie Nguyen Berg, initiativtaker – kan fortelle om kampanjen og det internasjonale intitiativet
lan.marie@gmail.com eller tlf 99008593
Marit Hærnes, leder for Støttegruppen for fred i Sudan – kan fortelle om landene og bakgrunnen
marithernas@gmail.com eller tlf 9220 6680
Organisasjonene bak dette er Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter, Støttegruppen for Fred i Sudan, Mellomkirkelig Råd for Den Norske Kirke,
Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom,
Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti, AUF, SU, Changemaker Norge, Norges Fredslag, Norsk
Fredsråd, ADRA, Norges KFUK-KFUM, SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond, Den Sudanesiske Foreningen, Digni, Caritas, Krfu og Grønn Ungdom

