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Felleserklæring om nasjonal dialog i Sudan 

18. september 2014 

Medlemmene av Troikaen (USA, Storbritannia og Norge) ser med glede på innsatsen som er 

gjort i det siste for å få i gang igjen en prosess for ekte nasjonal dialog i Sudan. Mens landet 

står overfor en ny og kritisk fase i sin historie, glemmer vi ikke det sudanske folkets uttrykte 

bekymring over styringen av landet, problemene i forholdet mellom sentrum og periferi og 

den politiske, økonomiske og sosiale misnøyen som særlig har kommet til uttrykk i 

utkantstrøkene.  

Tross årelang fredsbevaringsinnsats med støtte fra regionale og internasjonale aktører 

vedvarer konfliktene, og de fortsetter å ta liv. Vi erkjenner at de mange forsøkene på å løse 

konflikten og bøte på urett på regionalt nivå ikke har evnet å skape bærekraftig fred. 

Vi gjentar vår støtte til et meklingsregime som legger til rette både for konfliktløsing og en 

fullverdig prosess for nasjonal dialog, og ser derfor med glede på at de første framskritt er 

gjort i forhandlingene mellom sudanske aktører under oppsyn av Den afrikanske unions 

høynivågruppe. 

I denne forbindelse anerkjenner vi følgende prinsipper som grunnlag for en meningsfylt 

reform av landets styre og en varig løsning på konflikten i Sudan: 

 

 Konfliktene i Sudan kan ikke løses militært.  

 Oppstykkede og regionale forsøk på fredsskaping kan ikke løse problemer som er av 

nasjonal karakter.  

 Varig fred og et genuint representativt politisk system kan best oppnås gjennom en 

fullverdig nasjonal dialog som tar for seg grunnleggende spørsmål om styresett, 

politisk inkludering, ressursdeling, identitet og sosialt likeverd på nasjonalt plan. 

 

 En fullverdig dialog bør være bredt inkluderende og føres på en måte som tar høyde 

for landets unike mangfold av folkegrupper, kulturer og religioner; en slik dialog må 

nødvendigvis omfatte Sudans regjering, væpnede og ubevæpnede motstandsgrupper, 

politiske partier, et bredt utvalg av representanter for sivilsamfunnet og velgere fra alle 

regioner i Sudan. 

 En fullverdig dialog kan bare føre fram dersom forholdene blir lagt til rette for at hele 

landets mangfold av velgergrupper kan delta uten innskrenkninger i forsamlingsretten 

og ytringsfriheten. 
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 Sudan og dets folk vil være best tjent med en dialog som 

- respekterer Republikken Sudans suverenitet og territoriale integritet;  

- leder fram til et inkluderende og deltakende styresett som gir alle innbyggere 

og regioner anledning til å delta i institusjoner som er demokratiske i sitt 

vesen, og til å dra lik fordel av Sudans nasjonale ressurser; 

- følger en omforent tidsplan med milepæler for avvikling av nasjonale valg; 

dette for å sikre muligheter for bred valgdeltakelse og et legitimt utfall som kan 

bli anerkjent i vide kretser og bane vei for nytt og mer demokratisk politisk 

system i Sudan. 
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