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Prolog 

Geografi var et fag som ble brukt for å legitimere sosial og politisk bruk av makt og en viktig 

del av koloniseringsprosessen (Peet 1998). Faget har imidlertid gjennomgått endringer, og den 

kulturelle vendingen har bidratt til at politisk geografi har fokus på motstandsgrupper og 

undertryktes interesser. Dette, samt utviklingsteori, kunnskap om islamisme og Sudan, har 

inspirert meg. Samtidig er min viktigste motivator for valg av tema, samtidens frykt som vi 

dessverre daglig, ser eksistere mellom mennesker av ulik etnisk tilhørighet. 

 Det var komplisert og tidkrevende å få visum til Sudan. Men takket være 

sudankyndige forskere, Øystein H. Rolandsen, Liv Tønnessen, Leif Manger og Endre 

Stiansen, fikk jeg ved slutten av 2007, adgang til mitt utvalgte feltområde. Jeg takker 

University of Khartoum for samarbeid og assistanse som vertskap. Videre var ansatte ved 

Kirkens Nødhjelp i Sudan, med Thor-Arne Prøis i spissen, til uvurderlig støtte i min 

planlegging og gjennomføring av feltstudiet. En spesiell takk til Dawood Narbi og ansatte i 

Kadugli. Sammen med DERO
1
, sponset Kirkens Nødhjelp husrom. Videre uttrykker jeg min 

takknemlighet til hver enkelt av mine kontakter lokalt. I et land som Sudan, betyr det svært 

mye å ha noen å stole på! Stor takk til Guma K. Komey og Asbjørn Moe, som var døråpnere. 

 Videre setter jeg pris på glødende faglig engasjement, innsikt, omtanke og konstruktiv 

kritikk fra veileder, prof. Kristian Stokke. Takk også til min arbeidsgiver, Diakonhjemmet 

Sykehus. Velvilje og tilrettelegging gjorde det mulig å gjennomføre feltarbeid med mer.  

 Jeg har gjennom studiet kommet nært inn på en befolkning der krigens brutale 

virkelighet fortsatt hviler over menneskers daglige liv. Det har vært viktig for meg å være 

ydmyk i forhold til folk og kontekst, jeg håper at jeg har lyktes med dette. Håper videre at jeg 

gjennom egen utvikling vil kunne gi noe tilbake. Takk til mine informanter. 

 

I det oppgaven leveres, har det akkurat blitt avholdt nasjonale valg i Sudan. Valg i Southern 

Kordofan State, er imidlertid ennå ikke avholdt. Dette er utsatt til juni 2010 av hensyn til 

politisk stabilitet og sikkerhet i staten
2
. 

 

-Til Stian og for vår framtid sammen 

Oslo, mai 2010. Rannveig Margreta Hagen 

                                                 
1
 Darfur Emergency Response Organisation 

2
  http://www.occasionalwitness.com/Articles/20100317.html 20.04.10. 

 

http://www.occasionalwitness.com/Articles/20100317.html
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Forkortelser 
 

CFA  the Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the 

 Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement/Army  

Våpenhvileavtale for Nuba Mountains 

CPA   the Comprehensive Peace Agreement between the Government of the Republic of the 

Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement/Army 

Nasjonal fredsavtale 

GoNU   Government of National Unity  

GoS  Government of the Republic of the Sudan/ Sudans tidligere regjering i Khartoum  

ICC  International Criminal Court 

ICG  International Crisis Group 

IGAD   Inter-Governmental Authority on Development 

INGO   International Non-Governmental Organisation 

JIU  Joint/ Integrated Units 

JMC/JMM Joint Military Commission/Joint Monitoring Mission 

NCP   National Congress Party 

NGO   Non-Governmental Organisation 

NIF   National Islamic Front 

NRC  Norwegian Refugee Council 

PDF   Popular Defence Force 

SPF  Sudan Peace Fund 
SPLM/A Sudan People's Liberation Movement/Army 

UNMIS  United Nations Mission in Sudan 
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INTRODUKSJON 

 
Figur 1: Kart over Sudan/ Utsnitt viser Kadugli, Sabori og Um Serdiba 
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Faglig Relevans 

Etter mange utsettelser, ble Sudans 5. nasjonale folketelling gjennomført april/mai 2008. 

Folketellingen var ufullstendig, men likevel, i følge fredsavtalen fra 9. januar 2005, ett skritt 

på veien til det nasjonale valget, planlagt til 2009, og Sør-Sudans folkeavstemming, planlagt 

til 2011. Valget, som skal gi Sudan demokratisk valgte representanter på alle nivå, er nå utsatt 

til april 2010. Mange er spent på om det i denne runden vil lykkes for Sudan å bevege seg 

nærmere demokrati og fred, eller om landet på nytt vil kastes tilbake i krig. Opprørsgruppers 

angrep på hovedstaden Khartoum, mai 2008, var en protest mot marginalisering av Sudans 

periferi og en vekker for den politiske elite, dette beskriver landets ulmende uro
3
. Utnevnelsen 

av den ICC anklagede Ahmed Haroun til guvernør for delstaten Southern Kordofan mai 2009, 

er videre et eksempel på hvilke spilleregler politisk mobilisering følger (Willis et al. 2009). 

Området jeg har valgt å studere, Nuba Mountains/ Southern Kordofan, er avgjørende 

for Sudans stabilitet og økonomi både på grunn av dets mange resurser og dets geografiske 

plassering i grenselandet mellom Nord- og Sør-Sudan. Sudan med sin sammensatte 

befolkning og historie, er et interessant tilfelle. Landet har vært herjet av to lange borgerkriger 

i perioden fra frigjøringen i 1956 fram til den omfattende fredsavtalen (CPA
4
) i 2005. Landet 

har til tider fått stor internasjonal oppmerksomhet. Landets tilknytning til islamisme, statens 

mellomposisjon mellom afrikanske og arabiske interesser, samt dets oljeproduksjon, har gitt 

Sudan en rolle i økonomisk–politisk internasjonal sammenheng. Likeledes har Norges 

involvering i fredsforhandlinger og videre oppfølging, gjort Sudan aktuell i norsk 

sammenheng. Den andre giverkonferansen arrangert i Oslo mai 2008, bekreftet dette
5
.  

 Fredsbyggingsprosessen i Sudan vektlegger samarbeid på tvers av etniske skillelinjer, 

men freden i seg selv synes likevel å følges av en eskalering av lokal konflikt. Etnisk 

tilhørighet basert på religion og andre etniske trekk, har fra slutten av det 20.århundre blitt 

økende viktige faktorer innen samfunn og politikk over hele verden (Jelen & Wilcox 2002). 

Og etnisk identitetstilknytning blir nå oppfattet som en sterk kraft og kilde til politisk 

mobilisering. Dette har på verdensbasis blitt sett som en del av reaksjonen på de store 

ideologiers feiling og endring av fokus til en realitet der kultur, etnisitet, religion og identitet 

vektlegges (Nederveen Pieterse 2001). Denne kulturelle vendingen med sin romlige 

tilnærming, synes å ha åpnet for nye måter å studere samfunnsprosesser på. En romlig 

                                                 
3
 http://www.sudan.net/news/posted/15993.html 20.05.08. 

4
 The Comprehensive Peace Agreement 

5
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/Pressesenter/pressemeldinger/2008/sudan_vellykket.html?id=510535 

20.05.08. 

http://www.sudan.net/news/posted/15993.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/Pressesenter/pressemeldinger/2008/sudan_vellykket.html?id=510535
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tilnærming til det sosiale liv, ny teori om rom, sted, tid og historie, synes å ha åpnet opp nye 

rom for politisk motstand, hevder Keith & Pile (1993). Danning av et ”identitetsrom” har, 

etter Lash & Friedmann (1992 i Jega 2000), knyttet økonomiske og kulturelle prosesser i 

moderne samfunn sammen. Dette viser seg i konkurransen om samfunnsresurser der 

kollektive krav basert på felles interesser knyttes til identiteter. Samtidig som disse 

koblingene mellom identitet og politikk blir mer framtredende, synes det økende viktig å ha 

kunnskap om slike prosesser for å kunne fremme politisk samarbeid og forståelse. Jeg har 

derfor valgt å studere de mekanismer som knytter politisk mobilisering og identitet sammen, 

og har i min valgte kontekst i Kadugli fått et innblikk i hvordan befolkningen oppfatter lokale 

konflikter og mobilisering i dagens Sudan. Jeg har i denne sammenheng dratt nytte av et bredt 

vitenskaplig materiale om identitetsdanning, identitetspolitikk, etnisitet, nye sosiale 

bevegelser, etnisk-politiske grupper, islamisme med mer. 

 

Problemstilling, Tema og Avgrensning 

Da identitet i Nuba Mountains/Southern Kordofan i sterk grad er politisert, er identiteter ofte 

knyttet til politikk og politisk mobilisering. På tross av at kulturelle forskjeller og identiteter 

ikke oppfattes som essensielle, viser det seg at kulturelle forskjeller under slike forhold kan 

være et sterkt mobiliseringsgrunnlag. Sammenstøt og konflikt mellom grupper synes dermed 

ofte å være et resultat av mobilisering langs etniske skillelinjer. Ved å studere mobilisering 

lokalt i Nuba Mountains, ønsker jeg å belyse hvordan og hvorfor etniske identiteter knyttes til 

mobilisering. Jeg vil videre se på hvordan mobilisering preges av overgangen fra krig til fred. 

For å omfatte det jeg ønsker å undersøke, skal jeg besvare:  

 

 Hvilke forhold kjennetegner og former politisk mobilisering i en postkonflikt  

kontekst lokalt i Nuba Mountains, Sudan?  

 

Mobilisering defineres her etter Gurr & Moore (1997) som en organisasjons kapasitet til å få 

medlemmer til å slutte opp om kollektiv handling. Enheter som mobiliserer gjør dette på 

vegne av en interessegruppe. Politikk forstås her i vid betydning og politisk mobilisering 

omfatter all mobilisering av støtte for å oppnå et mål. Lokal politikk og mobilisering i denne 

kontekst kan være opptatt av debatt om autoritet mellom lokale etniske grupper, mellom 

lokale og sentrale myndigheter, mellom bosatte jordbrukere og nomadiske kvegoppdrettere, 

eller mellom arabere og nuba. I denne konteksten kan enheter som mobiliserer for å hevde 

krav på vegne av kollektive interesser, sammenlignes med Gurr & Moores (1997) etnisk-
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politiske gruppe der gruppens kulturelle særpreg blant annet også kan inkludere religiøs 

tilhørighet. Den etnisk-politiske gruppen kan hevde krav ovenfor en stat eller en annen 

gruppe. En stat kan også utgjøre en part i en etnisk-politisk konflikt ved å stille krav på vegne 

av og i en etnisk gruppes navn. Målet for mobilisering kan omfatte alt fra landrettigheter, 

materielle goder, økonomiske fordeler, menneskerettigheter eller kamp om etnisk eller 

politisk tilhørighet. Ofte kan mål være underliggende, det gir derfor mening å studere hvilke 

forhold som kjennetegner og former mobilisering. På tross av at det foreligger en fredsavtale i 

Sudan, preges Nuba Mountains fortsatt av at området nylig har kommet ut av en hard konflikt. 

Betegnelsen postkonflikt kontekst, brukes for å beskrive den komplekse situasjonen av endring 

området befinner seg i. Et samfunn som nettopp har kommet ut av en krig, synes å oppleve en 

tilstand av verken krig eller fred. Oppgaven ønsker å studere hvordan en slik kontekst i 

endring påvirker mobilisering. Ved å fokusere på endrede forhold i konteksten, undersøkes 

om underliggende forhold for mobilisering har endret seg. Dette vil belyse om det finnes nye 

eller endrede muligheter for mobilisering i dagens postkonfliktsituasjon.  

 Jeg analyserer datamaterialet og besvarer problemstillingen, ved å benytte en modell 

for mobilisering som utledes fra teori om etnisk-politiske grupper og nye sosiale bevegelser. 

Gjennom å fokusere på strukturell kontekst, parters bruk av resurser og identitetstilhørighet, 

gir modellen en bred beskrivelse av hvilke forhold som påvirker mobilisering. Modellen kan 

oppsummeres kort som frustrasjon, mulighet og felles identitet, tre dimensjoner som bidrar til 

mobilisering gjennom å være gjensidig avhengige av hverandre. Ved å studere konteksten i 

lys av modellen, vil jeg slik besvare problemstillingen og peke på hva som kjennetegner og 

former mobilisering. Modellens tre dimensjoner utdypes i teoretisk referanseramme. 

 

Fortløpende i introduksjonsdelen, følger en presentasjon av Nuba Mountains /Southern 

Kordofan. Teorikapitlet redegjør videre for begrep som ligger til grunn for oppgaven. Kultur, 

identitet, etnisitet, identitetspolitikk og kollektiv handling beskrives. Tilslutt i kapitlet, 

skisseres den teoretiske modellen for mobilisering som danner grunnlag for analysen og 

hjelper meg til å forstå hvordan og hvorfor grupper mobiliserer. I metodekapittelet vil jeg 

gjøre rede for innsamling og bearbeiding av datamaterialet som danner grunnlag for 

oppgaven. Det pekes på feilkilder og vurderes om data jeg har produsert er gyldige og 

pålitelige. Analysedelen er basert på data hentet fra både intervju og andre kilder. 

Problemstillingen besvares ved å peke på særtrekk ved mobilisering og ved å forklare 

mekanismer som styrer mobilisering i denne postkonfliktkonteksten. Som nevnt, benyttes 

modellen for mobilisering for å analysere hvordan underliggende forhold virker på hverandre. 



 10 

Data analyseres i tre kapitler i henhold til teorimodellens tre ulike dimensjoner, dette gjør det 

mulig å studere de enkelte deler av mobilisering, samtidig som det gir mulighet til å se på 

postkonfliktendringer innen den enkelte del. Resultatet vil være forklarende for 

mobiliseringsprosessen og beskriver hva som kjennetegner og former mobilisering lokalt i 

Nuba Mountains. Det første analysekapitlet undersøker befolkningens frustrasjonsnivå uttrykt 

gjennom misnøye og klagepunkt. Videre studeres de enkelte politiske parters bruk av resurser 

for å produsere muligheter i møte med den politiske kontekst. Til slutt vurderes graden av 

opplevd felles identitet og hvilken betydning denne har for mobiliseringsprosessen i en 

postkonflikt kontekst. Hver analysedel oppsummeres med de viktigste funn.  

 

Nuba Mountains/ Southern Kordofan: En historie av konflikt  

Southern Kordofan State ligger i en savannesone midt i Sudan. Staten dekker et område på 

123 700 km² og grenser til 6 andre delstater (Rep.of Sudan 2006). Nuba Mountains, som 

utgjør østlige deler av staten, har et variert landskap med fjell spredt utover sletter med dyrket 

mark og beiteland (Suliman 1999). Gjennomsnittlig øvre temperatur ligger mellom 30-40° C 

og regntiden, fra mai til oktober, er som regel kraftig. Staten har mange resurser, jordbruk, 

beiteland, skogbruk, dyrehold, fruktdyrking, olje og mineralforekomster (Rep.of Sudan 2006). 

UNDP (2006) oppgir et folketall i staten på 1,4 millioner i 2005. Retur av internt fordrevne, 

som startet etter våpenhvileavtalen (CFA) i 2002, har imidlertid trolig endret dette noe. Tall 

fra 1993 oppgir at 72% av befolkningen er bosatt i rurale områder, 18% i urbane og 10% er 

nomadiske (Rep.of Sudan 2006). Befolkningen er ikke homogen, men består av både arabiske 

og afrikanske sudanesere tilhørende forskjellige trosretninger. Majoriteten, som oppfattes av 

utenforstående som ”nuba”, utgjør en afrikansk gruppe sammensatt av 50 (Baumann 1987) til 

80 (Ibrahim 2002) forskjellige etniske grupper. Disse kan etter Stevenson (1984), inndeles i ti 

språkkategorier. Befolkningen i Southern Kordofan, kan totalt videre grovt deles inn i fire 

hovedgrupper. Nubagruppen, som driver jordbruk og oppdrett, er størst. Så følger baggara, 

ulike arabiske grupper, misseiriya, hawazma, kinana, awlad himaid med fler, som tradisjonelt 

er nomader som driver kvegdrift. Nomadene migrerer hvert år sørover i tørketiden og 

returnerer nordover når regntiden begynner. I den senere tid, har imidlertid noen blitt 

agropastoralister i nærheten av urbane områder. Gruppe tre er vestafrikanske grupper, fellata, 

som driver fruktdyrking og kvegdrift (Rep.of Sudan 2006). Gruppene som blant annet 

omfatter hausa, fellata, fullani og bargo, har migrert fra blant annet Nigeria, Mali og Niger 
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(Ibrahim 2002). Den fjerde gruppen er arabiske handelsmenn, jellaba, fra sentrale deler av 

Sudan. Disse er også ofte eiere av mekaniserte jordbruk anlagt av GoS på 1960-tallet.  

 Southern Kordofan State omfatter siden 2005, jamfør CPA, det området som tidligere 

utgjorde de to statene Southern og Western Kordofan. Nuba Mountains utgjør området som 

tidligere var Southern Kordofan pluss Lagawa provins, fra tidligere Western Kordofan 

(Ibrahim 2002). Dagens Southern Kordofan State er altså større enn tidligere, og omfatter 

dermed et større område enn selve Nuba Mountains. Mange omtaler imidlertid fortsatt staten 

som Nuba Mountains, Jebāl al Nuba. Navnet har imidlertid fått sosiopolitiske implikasjoner 

og en avgrensende funksjon, da det assosieres med nubagruppers enerett til den multietniske 

regionen (Ibrahim 2002). Kadugli, som ligger i mitt feltområde, er hovedstad i Southern 

Kordofan State og ligger samtidig i Nuba Mountains. Ut ifra dette, er det i noen 

sammenhenger korrekt å bruke Southern Kordofan State og i andre, der man spesifikt viser til 

området Nuba Mountains, mer presist å bruke Nuba Mountains
6
.  

Kadugli var under borgerkrigen kontrollert av regjeringsstyrker (GoS
7
). Kaduglis 

befolkning utgjør en sammensatt gruppe fra alle de fire forskjellige nevnte 

befolkningsgruppene. Sabori som ligger relativt nært Kadugli, nordøst for byen, var også 

tidligere GoS-område. Området omfatter flere små landsbyer, blant annet Sabori og Al Affein 

som jeg gjorde intervju i. Nubagruppene Sabori og Ligori, som er fra samme språkgruppe, 

bosetter området. Baggaranomader fra forskjellige grupper passerer gjennom området når de 

migrerer sørover og nordover. Um Serdiba er en løst sammensatt landsby som ligger ca 35-

40km øst for Kadugli. Um Serdiba ble under krigen kontrollert av Sudan People’s Liberation 

Movement/ Army (SPLM/A). Moro, den største befolkningsgruppen i Um Serdiba, er også 

den største nubagruppen totalt. Ellers har Um Serdiba en mindre befolkningsdel av bosatte 

arabere, både baggara og jelleba, samt en del nomadiske baggara som er delvis bosatt. Både 

Sabori og Um Serdiba, som er jordbruksområder, lå under borgerkrigen nært grensen mellom 

GoS og SPLM/A. 

 

Politisk elite, sivile og militære regjeringer   

Sudan har nesten kontinuerlig blitt herjet av borgerkrig fra frigjøringen fra Storbritannia og 

Egypt i 1956, til CPA ble inngått i 2005. Landet har vært styrt i korte perioder av forskjellige 

sivile regjeringer avbrutt av lengre perioder med militære styresmakter, som har kommet til 

                                                 
6
 Navnene brukes uten politisk baktanke.  

7
 Government of the Republic of the Sudan 
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makt ved kupp (Sørbø & Strand 2007). General Omer Hassan Ahmed al-Bashir fra National 

Congress Party (NCP) har vært president siden 1989, da det daværende National Islamic 

Front
8
 (NIF) tok makten i et militærkupp. Av mange fredsinitiativ opp igjennom årene, er 

fredsavtalen i Addis Abeba i 1972, den eneste som har gitt resultater. Freden fra 1972 varte til 

1983 da Lt.-Col. John Garang de Mabior mobiliserte et opprør i sør som en protest mot sin 

overordnede general, daværende president, Nimeiris forslag om å innføre shari’a som 

grunnlag for sudansk lovgivning. Garangs opposisjonsbevegelse fikk navnet Sudan People’s 

Liberation Army (Møller 2006).    

Sudans konflikt har ofte blitt framstilt uriktig og svært forenklet som en religionskrig 

mellom det muslimske Nord-Sudan mot det kristne Sør-Sudan. Sudan har 70% sunni 

muslimer, 5% kristne og 25% som følger tradisjonelle afrikanske trosretninger (Møller 2006). 

Det finnes både muslimer og kristne i Nord og Sør, og fremstillingen om et helhetlig kristent 

Sør stemmer ikke. Konflikter synes heller å skyldes multiple faktorer knyttet til kamp om 

politisk og økonomisk makt og kontroll over naturresurser (NRC 2005). Konflikten eksisterer 

på flere nivå. På lavere nivå har frustrasjon over politisk representasjon, identitet, tilgang til 

resurser og intern forflytting, blitt en del av hovedkonflikten. Sudans borgerkriger avspeiler 

en kronisk styringskrise grunnlagt i et politisk og økonomisk bias, utnytting og sekterisme, 

hevder SPF (2006). Dette mønster av utnytting, dominert av sentrum på bekostning av 

periferien, synes å ha røtter tilbake til 1800-tallets slaveri. Som mange andre afrikanske land, 

har Sudan lidt under konsekvensene av en dårlig planlagt frigjøring. Som et resultat, har makt 

og resurser blitt fordelt ujevnt til fordel for den politiske elite i Khartoum. Arabisering og 

innføring av islamistideologi for å danne en nasjonal identitet, synes å ha forsterket det 

grunnleggende i den arvede styringsmodellen (SPF 2006). Både sivile og militære 

administrasjoner har uten unntak forfulgt islamisering og arabisering som strategi (Adar 

2001). Dette har polarisert Sudans 40-41 millioner
9
 som består av ca 570 forskjellige 

befolkningsgrupper.  

 Den politiske kontekst preges videre av landets naboforhold og flyktningstrømmer på 

tvers av grenser. Sudan grenser til ni omliggende land og har kystlinje mot Rødehavet. Landet 

har et komplisert forhold til alle naboland og må ta sin del av skylden for at det ligger i en 

ustabil region. Omliggende stater har likeledes i lang tid vært deltagende i landets konflikter 

gjennom aktiv støtte av landets opposisjonsgrupper (Johnson 2004). Ellers har Sudan et rikt 

                                                 
8
 NIF er den sudanske versjonen av ”the Muslim Brotherhood” 

9
 http://www.norway-sudan.org/Norsk/Sudan/fakta/  10.04.10. 
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naturresursgrunnlag. Nilens vannressurser og oljeproduksjon ville gitt potensial for utvikling 

dersom konflikt og ujevn fordeling ikke hadde stagget dette. 

  

CPA og vedtatte endringer 

Fredsavtalen (CPA) inneholder detaljerte instrukser for deling av makt og resurser mellom 

SPLM/A, the Government of Sudan (GoS)
10

 og andre parter. CPA var et utkomme av en 

rekke fredsforhandlinger initiert av IGAD land. Avtalen legger grunnlag for en postkonflikt 

rehabilitering som ønsker å oppnå fred, stabilitet og samarbeid mellom parter på hver sin side 

av konflikten. I overenstemmelse med CPA, ble det 22.september 2005 dannet en nasjonal 

samlingsregjering (GoNU
11

) med tilhold i Khartoum (Thomas 2010). Videre ble det opprettet 

en regional regjering i Sør-Sudan (GoSS
12

). Demokratiske valg på nasjonalt nivå skulle vært 

gjennomført innen 2009, men er utsatt til april 2010. CPA omfatter maktfordeling i sentrum, 

desentralisert styresett i regionene og selvstyre i Sør-Sudan fram til 2011, da de kan stemme 

over om de ønsker å bli en egen stat. Sudans ”Interim National Constitution” skal i følge CPA 

(2005), garantere menneskerettigheter og grunnleggende frihet. Borgerskap skal være 

grunnlag for like rettigheter og plikter uavhengig av etnisitet eller religion. Det skal være 

pressefrihet og ytringsfrihet. Borgere og presse blir likevel stadig nektet dette, fengsling av 

journalister, utvisning av INGOs og sensur av aviser, er eksempler på dette.   

Southern Kordofan State og Abyei, som delvis utgjør en del av Southern Kordofan, er 

to av tre områder som i CPA omtales i egne protokoller. Gjennomføring og implementering 

av CPAs instrukser har blitt oppfattet spesielt viktig i disse områdene, som på grunn av 

nærhet til frontlinjen mellom Nord og Sør, ble spesielt hardt rammet
13

. Maktdeling og 

administrering av Southern Kordofan State og demarkering av grensen i det oljerike Abyei, 

anses som en test på CPAs levedyktighet. Disputt om Abyeis grenser har imidlertid sinket 

implementering av CPA og satt den nasjonale fred i fare. SPLMs midlertidige fratredelse i 

GoNU i oktober 2007, var en protest på NCPs manglende vilje til å implementere CPA. NCPs 

avvisning av grensemarkeringen av Abyei var da et hovedankepunkt
14

.   

 Nåværende struktur i Southern Kordofan State er et resultat av bestemmelser 

nedtegnet i CPA. Etter retningslinjer i protokollen, har det i Southern Kordofan blitt etablert 

                                                 
10

 GoS betegner den politiske part som utgjorde regjeringen før 2005. NCP omtales fortsatt ofte som GoS   
11

 Government of National Unity 
12

 Government of Southern Sudan 
13

 http://www.sd.undp.org/UNDP_protocol_areas.htm  07.04.08. 
14

 http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/11/africa/ME-GEN-Sudan-South.php  13.10.07.  

http://www.sd.undp.org/UNDP_protocol_areas.htm
http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/11/africa/ME-GEN-Sudan-South.php
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en tredelt stat med domstoler, utøvende og lovgivende makt, som er fordelt mellom de to 

fredspartnerne med 55% til NCP og 45% til SPLM/A. I dag er ”native administration” 

fremdeles delvis tilstedeværende, med ledernivåene nazir, mack, umda og sheik (Rep.of the 

Sudan 2006). Statens guvernør og viseguvernørstilling skal fram mot valget rotere mellom de 

to styringspartnerne. SPLM holdt guvernøren første periode fra 2005 til 2007, da stillingen ble 

overlevert til NCP. Etter at nasjonale og lokale valg er avholdt, skal protokollavtalen for 

Southern Kordofan prøves gjennom ”popular consultation”, foretatt gjennom folkevalgte 

representanter, før den blir endelig (Manger 2008).  

 

Politikk i Nuba Mountains 

Nuba Mountains har i to tiår med konflikt, fra 1985 da deler av området ble dratt inn i krigen, 

vært et område preget av konstant konkurranse mellom GoS og SPLM/A. Nuba Mountains 

ligger i Nord-Sudan, men grensene mellom Nord og Sør og spørsmål om selvråderett for 

området, er omstridt (SPF 2006). Under britisk kolonistyre ble deler av Nuba Mountains 

administrert sammen med Sør-Sudan. Nuba Mountains og Southern Kordofan har som nevnt, 

rike naturresurser som har tiltrukket eksterne interesser. For å forstå lokale forhold, må man 

derfor ikke bare forstå lokale konflikter, men også deres bånd til den nasjonale kontekst (SPF 

2006). Marginalisering av befolkningen for å utnytte resurser, er kjent fra før kolonitiden. 

Tidlig i det nittendeårhundre hentet tyrkere, egyptere og arabiske handelsmenn slaver fra 

Nuba Mountains (Rahhal 1999). Det Tyrko-Egyptiske riket som erobret Sudan i 1821, hentet 

for eksempel 40 000 nuba på fire år (Ibrahim 2002). Mahdi-bevegelsens revolusjon fra 1882 

til 1898, var blant annet en motreaksjon på denne undertrykkelsen. På tross av at Mahdi-

revolusjonen hadde stor støtte i Nuba Mountains, ble allierte nuba tilslutt likevel forrådt 

gjennom massakrer og slaveraid. Alle nordlige politiske parti, Umma Party, Democratic 

Unionist Party, Communist Party og NIF, har siden, ført lignende agenda ovenfor Nuba 

Mountains, hevder Ibrahim (2002). Nubapolitikere har derfor siden slutten av 1930-tallet 

rettet oppmerksomhet mot marginaliseringen av Nuba Mountains og nubabefolkningen. 

Den første gryende politiske bevisstheten kom som et initiativ fra darfurbevegelsen 

Black Block (Rahhal 2001). Men Umma Party og Democratic Unionist Party dominerte Nuba 

Mountains og politisk deltagelse for nubabaserte parti ble først en realitet i 1964 da General 

Union of the Nuba Mountains ble dannet med ”Father” Philip Abbas Ghaboush som leder. 

Partiet vant majoritet i parlamentsvalget i Nuba Mountains i 1965, lik Sudan National Party 

gjorde i 1986 under samme leder (Rahhal 2001). Nubastudenter ved University of Khartoum 
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rettet videre oppmerksomhet mot hvilke problemer nuba stod ovenfor (Mekki 2001). 

Studentene, deriblant Yousif Kuwa Mekki, som stiftet ungdomsbevegelsen Komolo på slutten 

av 1970-tallet, ønsket å forene og representere nuba bedre enn tidlige nubapolitikere. Politisk 

deltagelse gav imidlertid få synlige resultater og de ”demokratiske” periodene synes etter 

Rahhal (2001), å ha vært verre for Nuba Mountains enn periodene med militærstyre. 

Arabernomader lojale til Mahdifamilien og Umma Party, ble bevæpnet og gitt tillatelse til å 

røve nubasamfunn. Disse militsgruppene ble senere integrert inn i PDF. Undertrykkelsen tente 

motstand i befolkningen og da Mekki fra Komolo sluttet seg til SPLA i 1985, fulgte raskt 

mange nuba etter (Rahhal 2001). Men etter 1989, tok den nye regjeringen ennå sterkere grep 

rundt staten, og økt undertrykking av opposisjon viste seg i Nuba Mountains ved arrestasjoner 

og deportasjoner.  

Våpenhvilen i Nuba Mountains i 2002 var et resultat av interesse fra USA og dets 

spesialutsending, John Danforth (JMC 2005). Krigen hadde nådd stillstand og partene var 

åpne for forhandlinger. Våpenhvileavtale (CFA
15

) for Nuba Mountains ble signert av GoS og 

SPLM/Nuba 19. januar 2002, i Bürgenstock, Sveits. Videre bidro et bredt internasjonalt 

engasjement, deriblant fra Norge med brigader general Wilhelmsen som leder for Joint 

Military Commission (JMC), til at JMC ble en overvåkende enhet med evne til å bevare 

våpenhvilen fram til CPA i 2005. JMC var et samarbeid mellom nasjonale og internasjonale 

militære styrker, politi, samt sivile eksperter. JMC overlot ansvaret for området til United 

Nations Mission in Sudan (UNMIS) i 2005 da CPA trådte i kraft (Bradbury & Eldin 2006). 

                                                 
15

 Ceasefire Agreement (CFA) 
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Figur 2: Politikk i Sudan 
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TEORETISK REFERANSERAMME 

Land som opplever en nasjonal identitetskrise, står ovenfor alvorlige dilemma (Deng 1995). 

På den ene side kan identiteter, som byggesteiner for etnisitet eller nasjoner, gi individ og 

grupper et grunnlag for tilhørighet, verdighet og sikkerhet der staten feiler. På den andre side, 

krever en stats nasjonsbygging enhet og et felles mål som bør overskue sekteriske 

perspektiver. Disse to sidene kommer ofte i konflikt og setter dermed ikke bare 

nasjonalstatens kollektive interesser i fare, men også de respektive individuelle undergruppers 

interesser (Deng 1995). Bildet i Nuba Mountains er komplekst, og enkeltstående teorier vil 

ikke kunne gi et utfyllende bilde av denne postkonfliktsettingen av konflikt, mobilisering og 

identitet. For å beskrive og tolke den lokale kontekst og for å få en forståelse av hvilke 

samfunnsprosesser som påvirker mobilisering, blir det her redegjort for flere teorier.  

Avsnittet kultur og politikk beskriver en forståelse av forholdet mellom kultur og 

politikk som er nyttig for å forstå politisk samhandling i en postkonflikt kontekst. Spørsmål 

om identitet og identitetspolitikk ble knyttet til kampen for rettigheter på nittitallet og har slik 

vært viktig for utvikling av teori om kollektiv handling. Avsnitt to, identitet og politikk, vil 

derfor undersøke sammenhengen mellom identitet og politisk mobilisering, gjennom 

identitetsbegrepet, identitetspolitikk og etnisitet som politisk aktør. Videre vil avsnittet 

kollektiv handling, presentere teori om faktorer og forhold som tenkes danne grunnlag for 

hvorfor og hvordan grupper og enheter mobiliserer. Tilslutt i kapitlet vil dette avsnittet 

oppsummeres i en modell, der frustrasjon, mulighet og felles identitet, svært forenklet 

presenteres som en funksjon av mobilisering. Modellen gir mulighet til å se sammenhenger 

mellom de enkelte dimensjoner av mobilisering, samtidig som den gir mulighet til å studere 

endring innen den enkelte dimensjon. Modellen vil gi meg oversikt, når jeg skal analysere 

data og besvare problemstillingen. Selv om teori definisjonsmessig ikke setter likhetstegn 

mellom etnisk-politiske grupper og nye sosiale bevegelser, benyttes likevel teori fra ulike felt 

for å forklare oppvekst av grupper og fenomenet mobilisering. Teoriene anses godt egnet for å 

beskrive hvorfor og hvordan grupper og enheter i denne konteksten mobiliserer. Totalt vil 

teoretisk referanseramme gi et godt utgangspunkt for analysen som skal beskrive hva som 

kjennetegner og former mobilisering i en postkonflikt kontekst.  
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Kultur og Politikk  

Den kulturelle vendingen synes å ha endret kulturbegrepets innhold, og dermed vår forståelse 

av forholdet mellom kultur og politikk. Overgangen fra å se på kulturelle særtrekk som statisk 

gitt til å se på kultur som sosialt konstruert, overgangen fra en tidshistorisk til en romlig 

forståelse, samt endringen fra vektlegging av verdier til vektlegging av mening, illustrerer den 

kulturelle vendingens påvirkning på bruk og forståelse av kulturbegrepet.  

Kultur beskrives av Geertz (1973 i Chabal & Daloz 2006) som et gjennomvevd system 

av symboler. Kultur er ikke en makt eller noe som adferd, hendelser, institusjoner eller 

prosesser attribueres til, men heller en kontekst som fenomen gjøres forståelig innenfor. 

Kultur beskrives som et historisk overført mønster av mening, grunnlagt i symboler. Gjennom 

dette systemet av arvede antagelser, kommuniseres og utvikles kunnskap og holdninger til 

eget liv. Systemet utgjør en strukturert og gjensidig relatert helhet. Slik blir kultur en del av de 

rom og de romlige praksiser som definerer våre liv, beskriver Mitchell (2000). Bayart (2005) 

vektlegger at kulturer er innovative, de utvikler seg og transformeres. Chaney (1994) 

oppfatter kultur som en form for liv, der gruppemedlemmer har vedvarende karakteristiske 

tankemønster og verdier som de forstår og representerer sin egen livsverden gjennom. Kultur 

gir personlig erfaring mening gjennom lokale talemåter, gjentatte verdier og bruk av 

kategorisering, således gir kultur samfunnslivet en struktur av forutsigbarhet og kontinuitet. 

Politikk er et av de primære områder der slike strukturer av mening utfolder seg (Geertz 1973 

i Chabal & Daloz 2006). Man kan snakke om en politisk logikk. Kultur må dermed vektlegges 

for å analysere politisk handling og rasjonalitet. 

Chabal & Daloz (2006) tar avstand fra standard politisk vitenskaplig tilnærming i form 

av politisk kultur, da den gjennom dikotomien moderne-tradisjonelt samfunn, underbygger 

oppfatningen om at det eksisterer kulturer mer siviliserte enn andre og at visse verdier er mer 

mottakelige for demokratisk politikk. En tilnærming som vektlegger verdier er normativ og 

vil ofte være etnosentrisk. Den gjør det vanskelig å forklare kulturelle forskjeller innen et 

enkelt samfunn. Vektlegging av kultur som et system av mening, gir derimot mulighet for å 

studere politikk på en ny måte, da dette kan avsløre språket som brukes av parter uenige om 

politiske mål. Man vil da, gjennom å tolke språket av mening og symboler som benyttes, 

lettere kunne forklare og forstå ulike parter i en politisk konflikt. Kultur er dermed ikke bare 

relevant, men faktisk fundamental for politikk, da politikk bare kan være meningsfull dersom 

den forstår rammeverket der den lokale politikk finner sted. Chabal & Daloz (2006) hevder 

altså at politisk rasjonalitet eller det politiske systems logikk, skapes og utvikles innen den 
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lokale kontekst den er en del av. I stedet for å ta utgangspunkt i en vestlig forståelse av 

rasjonalitet, er det nødvendig å undersøke båndet mellom kultur og politisk identitet i det 

spesifikke samfunn. Meningsnettverket i konteksten kan forklare hvordan den politisk logikk 

vokser fram og hvordan grupper enes om hva som er rasjonell politikk. Dette er imidlertid 

ikke åpenbart, da den politiske logikk er kompleks og det ofte ikke eksisterer enighet om hva 

rasjonell handling er (Chabal & Daloz 2006). Mennesker handler heller ikke alltid rasjonelt, 

selv ikke etter egen oppfatning.  

 

Identitet og Politikk 

Identitet og konstruering av identitet 

Evers (1985 i Slater 2003) teori om multiple subjektsposisjoner kan benyttes for å forklare 

nye former for identitet. Ny sosiokulturell praksis forstås å bygge på en ny subjektivitet som 

ikke er grunnlagt på et definert sluttpunkt, men heller oppfattes å bestå av en sammenheng av 

fragmenter av en frigjørende subjektivitet. I hvert individ finnes multiple subjektsposisjoner 

som korresponderer både med forskjellige sosiale relasjoner der individet deltar og med 

diskurser som danner grunnlaget for relasjonene (Evers 1985 i Slater 2003). Hvert individ 

deltar i en rekke sosiale relasjoner som blant annet er knyttet til kjønn, rase, nasjonalitet, 

arbeid, miljø og lokalitet, alle disse er grunnlag for subjektsposisjoner. Hvert sosialt subjekt er 

dermed et åsted for mange ulike subjektsposisjoner, disse kan ikke realistisk reduseres til en 

posisjon som er beskrivende. Mennesker oppfattes dermed å være lokalisert innen nettverk av 

kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske forhold som bidrar til å forme deres identitet. Hva 

man opplever seg som, teller mer enn hva man objektivt er.  

 Postkolonial kritikk, som angrep vestlig totalistisk historie og stilte spørsmål ved for 

hvem og fra hvor kunnskap ble skapt, har lagt til rette for en opposisjonspolitikk som 

utfordrer oppfatningen av sentrum–periferi (Sharp 2003). Ved å utforske maktbånd i den gitte 

kontekst, rettet Said (ref i Sharp 2003) fokus mot det gjensidig avhengige forholdet mellom 

kunnskap og identitet skapt og påvirket av diskurser. Dette har synliggjort det komplekse 

forholdet mellom identitet og de rom der identitet produseres og uttrykkes. Foucault (ref. 

Johnston et al. 2000) så identitetsdanning som konstruert innen og gjennom diskurser og 

dermed som et resultat av maktforhold. Videre vektla Foucault (1980 i Slater 2003), gjennom 

reverserende diskurser, at diskurs ikke bare er middel og mål for maktbruk, men også 

samtidig en kilde til motstand for en opposisjonell strategi. Identitet synes dermed å være et 



 20 

resultat av en konstant kamp om dominans og skaping av motstand. Slater (2003) framhever 

forholdet mellom diskurs og sosial identitet som en gjensidig avhengig prosess relevant for 

danning av både subjektiv og kollektiv identitet. Da hver enkelt subjektsposisjon i seg selv er 

et åsted for et mangfold av diskursive konstruksjoner som tillegger holdninger ulik betydning, 

vil en agents subjektivitet aldri være endelig, men må oppfattes som foreløpig og sammensatt 

i skjæringspunktet mellom ulike kontrasterende diskurser (Mouffe 1988 i Slater 2003). 

Realisering av mening i form av sosial organisering, bygger på den diskursive sammensetning 

av subjektsposisjoner som individ tolker verden ut fra og som de igjen påvirkes av. Sosial og 

politisk tilknytning til diskurser synliggjøres gjennom individets handling som reflekterer 

holdning og troskap. Sosiale subjekt er altså både sted og agent for en diskursiv kamp om 

identitet, de er både mottakere og sendere av mening og handling (Slater 2003). I denne 

gjensidig avhengige prosess blir diskurser endret og omskapt, mens konstruering av individet 

som subjekt samtidig utfordres. 

 

Identitetspolitikk   

Subjektsdanning og identitet synes å skape utgangspunkt for handling gjennom å gi evne til å 

definere seg selv i forhold til samfunnet rundt (Touraine 1981 i della Porta &Diani 1999). 

Taylor (1994 i Ejobowah 2004) etablerer et direkte forhold mellom kulturelt medlemskap og 

menneskelig handling. Individuell identitet oppfattes da å komme fra individets indre, mens 

dens realisering er avhengig av anerkjennelse. Dette skaper individuelle krav etter 

anerkjennelse. Taylor (1994 i Ejobowah 2004) sidestiller individuell anerkjennelse med den 

man kan oppnå sammen med identitetsgruppens, da det kulturelle samfunn i gruppen utruster 

individet med det moralske språk man benytter for å beskrive hvem man er, hvordan man ser 

andre, hvordan man opplever livet, hvordan man evaluerer muligheter og hvilke handlinger 

man velger. Gjennom å skape et rammeverk som definerer hvem som er innenfor, og hvem 

som er utenfor, skaper identitet intern likhet (Ejobowah 2004). Det skapes en inngruppe og en 

utgruppe. Identitet kan dermed, gjennom identitetsgruppen, skape konfliktlinjer, mobilisere til 

konflikt og ha en eskalerende virkning på allerede eksisterende konflikter.  

Identiteter kan altså tjene som organiserende prinsipp for sosial handling. Politisering 

av kultur har bidratt til en identitetspolitikk der ulike sosiale forskjeller danner grunnlag for 

politisk mobilisering. Bondi (1993) oppfatter identitetspolitikk som en form for opposisjonell 

frigjøringspolitikk. Mens Joseph (1987 i Jega 2000) beskriver identitetspolitikk som en 

gjensidig forsterkende samhandling mellom identiteter i deres søken etter materielle fordeler 
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innen arenaen for konkurrerende politikk. Identitetspolitikk kan oppfattes som politikk med 

utgangspunkt i forkjempernes identitet, eller hevdet identitet, som involverer mobilisering av 

identitetsbevissthet for å skape et støttegrunnlag. Aktørtilnærmingen oppfatter identitet og 

identitetspolitikk som et resultat av individets evne og plikt til å handle autonomt, mens 

strukturtilnærmingen ser identitetsdanning som et resultat av ytre ideologiske konstruksjoner. 

Soja & Hooper (1993) deler etter dette antihegemonisk kulturell motstandspolitikk inn i to 

retninger. Den første, grunnlagt på liberal humanisme og universelle prinsipp om likhet og 

demokrati, prøver å minimere negativ effekt av forskjell uansett opphav. Den andre, ikke 

alltid separerbar fra den første, har vokst ut av en mer radikal konkurranse mellom akser som 

polariserer sosialt konstruerte maktforskjeller. Selv om slik politikk oftest avviser marxistisk 

kategorisering, synes likevel retningen å utvikle seg langs linjer dratt opp av antikapitalistisk 

klassepolitikk (Soja & Hooper 1993). Målet er da kulturell rettferdighet.  

Siden man ikke lenger antar at mennesket er født inn i en naturlig gitt identitet, gir 

ikke marxismens klassefokus en tilstrekkelig forklaring på opposisjon og konflikt (della Porta 

& Diani 1999). I det postindustrielle samfunn oppfattes grupper, som nevnt å mobilisere i 

økende grad rundt ikke-materielle verdier og identitet. Slike grupper oppfattes som element i 

et framvoksende sivilsamfunn. Det sivile samfunn oppfattes som en arena som gir stor 

mulighet for politisk endring, siden det etter Gramsci (ref. i Castells 2004), består av enheter 

som er forankret i folket samtidig som de er en forlengelse av statens dynamikk. 

Sivilsamfunnets tosidighet gir således en mulighet for å nå staten uten å angripe direkte. 

Haynes (1999) bruker begrepet ”action groups” for å beskrive slike sosiale grupper som 

mobiliserer for å fremme sosial og økonomisk utvikling som respons på fattigdom og mangel 

på makt. Gruppen har en felles opplevelse av fattigdom, kjønn, tro eller etnisitet, og begrepet 

er beskrivende da det viser til at gruppen ønsker å oppnå et mål gjennom egne handlinger. 

Gurr & Moore (1997) fokuserer på etniske identitetsgrupper som mobiliserer, og bruker 

begrepet etnisk-politisk gruppe. Dette fellesskapet som hevder krav på vegne av kollektive 

interesser mot en stat eller en annen gruppe, definerer seg selv ved å referere til en 

sammensetning av felles opphav, felles historisk erfaring og et verdsatt kulturelt særpreg.  

 

Etnisitet som politisk aktør  

Identiteter synes altså å kunne være viktige politiske resurser. Etnisitet oppfattes i dag som en 

slik moderne sosial identitet som stadig kobles til politisk mobilisering. Ved å studere Nnolis 

(1980 i Udogu 2001) beskrivelse av etnisitet, karakterisert ved fire hovedtrekk, kan vi få et 
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innblikk i hvordan en etnisk gruppe kan være en politisk aktør. For det første kan etnisitet 

beskrives som et sosialt fenomen assosiert med interaksjon mellom medlemmer i forskjellige 

grupper. Etniske grupper er sosiale formasjoner adskilt ved karakteren på deres felles grenser. 

Dette ligner på Barths (1969 i Allen & Eade 2000) oppfattelse av etnisitet som en relasjonell 

grense, der man antar at etniske grupper skapes i forholdet til hverandre. Etnisitet blir da ikke 

en karakteristikk ved gruppen, men heller et aspekt ved et forhold og en måte å beskrive en 

sosial situasjon på (Eriksen 1993 i Allen & Eade 2000). For det andre, vektlegger Nnolis 

(1980 i Udogu 2001) videre gruppens felles bevissthet om å være ett i forhold til andre etniske 

grupper. Dette er kanskje den viktigste faktor for å definere gruppens grenser. De fleste 

definisjoner, vektlegger denne overbevisning om felles verdier, kultur, historie, tro og 

tradisjoner. Etter Schermerhorn (1978 i Udogu 2001) kan kulturelle symbolske element som 

gruppen samles om, blant annet omfatte religiøs tilhørighet, slektsmønster, fysisk nærhet, 

språk, stammetilhørighet, nasjonalitet eller fysiologiske trekk. Gruppen er basert på 

forestillinger om tilhørighet og på ideen om solidaritet blant medlemmene, men Kolossov 

(2003) peker samtidig på, jamfør teori om multiple subjektposisjoner, at etnisitet bare er en av 

flere mulige fokus for individets selvidentifisering og at identitet dermed alltid vil være en 

forhandlingsenhet. Etnisitet kan for individ være mer eller mindre viktig ut fra skiftende 

omstendigheter (Hobsbawm & Ranger 1983 i Kolossov 2003). Siden den etniske gruppen 

ikke nødvendigvis deler felles forestillinger om alt, kan derfor etniske gruppeidentiteter være 

ustabile. Da kontekst bidrar til å bestemme hvilken tilhørighet som prioriteres over andre, er 

mobilisering bygd på identitet en kompleks prosess. Identiteter som er konstruert på objektive 

kriterier som språk, rase og religion oppfattes ofte som mest stabile (Özkirimli 2000). For det 

tredje trekker Nnoli (1980 i Udogu 2001) fram at eksklusivitet er en egenskap ved etnisitet 

som bidrar til danning av grenser mellom inngruppe og utgruppe. Dyrking av det eksklusive 

ved egen gruppe er en mekanisme for å bevare grenser. Kulturelle markører kan være 

tilbakevendende metaforer av substans og guddommelighet som symboliserer gruppens 

eksistens, skriver Udogu (2001). Grenser oppfattes å gi mulighet for at vi og dem kan dannes, 

de definerer sosiale relasjoner, former medlemskap i grupper, produserer annerledeshet og 

dermed også tilhørighet og identitet (Sack 1986 i Paasi 2003). Ved at grensen blir stedet for 

produksjon av det som er annerledes, blir det altså også stedet for produksjon av selvet. 

Konflikt er det fjerde aspektet ved Nnolis (1980 i Udogu 2001) etnisitetsdefinisjon. Etnisitet 

blir ofte oppgitt som årsak til politisk handling, og mellometnisk konkurranse om resurser kan 

bli alvorlig i samfunn der forskjeller oppfattes som naturlig gitte. Etnisitet må drives av en 

praktisk funksjon, hevder Cohen (ref i Allen & Eade 2000). At gruppen er en kulturbasert 
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sosialbevegelse som mobiliserer for et felles formål, er i overensstemmelse med allerede 

nevnte beskrivelser. Etnisitet kan altså ses som et sosialt instrument, som en spesiell form for 

politisk organisering som vektlegger kulturelle verdier for å oppnå materielle goder. Chabal & 

Daloz (2006) peker på at legitimering av voldelig handling eller opposisjon, synes å kreve en 

overbevisning om at den andre eller utgruppen er verdimessig forskjellig eller underordnet en 

selv. Dette er i overensstemmelse med Treverton et al. (2005) som peker på at forsvar av 

grunnleggende identitet, ære og verdighet ofte grunnlegges på en ”demonisering” av fienden. 

Konstruering av et fiendebilde skapes da ofte på vrengebilde av fiendens politikk og handling. 

Dalby (1998) forklarer dette med at det synes nødvendig, for å bevare egen identitet og feiring 

av inngruppen, å definere fare som skapt av andre. Som nevnt, vil definisjonsgrunnlaget for 

gruppen stadig endres, Young (1979 i Udogu 2001) framhever dette som viktig i forhold til 

spørsmål om etnisk konflikt. Siden organisering er basert på rasjonelle bevisste valg for å 

forfølge gruppens interesser, må vurdering av gruppers strategier og konflikt, ta utgangspunkt 

i gitt tidspunkt.  

Etnisitet ses i denne sammenheng som sosialt konstruert. Blant andre Castells (1997 i 

Stokke 1999) påpeker at alle kollektive identiteter er konstruert og at deres framvekst må 

forstås innenfor politisk- økonomisk kontekst. Etnisitet oppfattes da som en dynamisk 

identitet som stammer fra et forsøk på å tilpasse seg politiske omgivelser, til forskjell fra en 

primordial oppfatning av kollektiv identitet som statisk gitt. Selv om postkolonitiden i stor 

grad avviste primordiale oppfatninger, bemerker Grosby (1996 i Udogu 2001) at primordiale 

følelsesytringer ikke er mulig å utslette og at teorier om etniske grenser synes å næres av 

slike. Dersom kulturtrekk oppfattes naturgitt eller som et utkomme av en åndelig 

forutbestemthet, kan disse romme et stort potensial for mobilisering. Religiøs tilknytning og 

konstruering av rammer, belyser dette senere. Da primordiale retninger oppfatter kulturelle 

særtrekk som så sterke at de hemmer uavhengig politisk handling, kan dette brukes som 

politisk forklaring for å legitimere konflikt. Den politiske elite oppfattes da som kulturens 

dukker. Huntingtons (1996 i Chabal & Daloz 2006) antagelse om kulturers inkompatibelhet 

og et ”clash of civilisations” illustrerer en slik årsaksforklaring. Som nevnt tidligere, kritiseres 

primordiale oppfatninger for å bygge på gitte verdi- og kulturforskjeller. Den andre retningen 

derimot, der identitet oppfattes som konstruert, flytende, åpen for endring, og der kultur ses 

som et system av mening, forklarer konflikt som politiske eliters manipulering av kultur for å 

bevare eller oppnå makt (Chabal &Daloz 2006). Konflikt inntreffer da ikke fordi kulturer ikke 

går overens, men fordi politiske aktører utnytter antatte forskjeller for å mobilisere støtte. 

Eliter oppfattes å ha makt til å endre strategier for å nedtone eller forstørre forskjeller, 
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gruppens etniske tilknytning vil da redefineres og konstrueres i respons på manipulering og 

endrede forhold (Özkirimli 2000). Eliten tilspisser og synliggjør slik forskjell mellom 

inngruppe og utgruppe, dette politiserer identitet og kan skape ”etnisk konflikt”.   

 

Kollektiv Handling 

Man kan innen teori om sosiale bevegelser hovedsaklig identifisere tre tilnærminger som 

søker å forklare oppvekst av kollektiv handling, teori om nye sosiale bevegelser, teori om 

resursmobilisering og teori om kulturelle rammer (Stokke 1999). De to første tradisjonene, 

som tidligere ble oppfattet som konkurrerende, rommer begge element av den tredje 

tilnærmingen. Retningene oppfattes nå som komplementære og det er flytende overganger 

mellom dem. Den førstenevnte, fokuserer på hvorfor bevegelsene oppstår og den andre, 

fokuserer på hvordan sosiale bevegelser oppstår (Stokke 1999). Den første tradisjonen 

vektlegger analyse av strukturelle begrensninger og muligheter i gruppens kontekst for å 

forklare kollektiv handling eller mobilisering. Strukturelle forhold, som for eksempel 

marginalisering og undertrykking, tenkes å kunne påvirke potensialet for mobilisering 

gjennom å skape misnøye (Gurr 1993). Teoriene ønsker derfor å identifisere økonomiske, 

sosiale og politiske samfunnsstrukturer som forårsaker framvekst av nye sosiale bevegelser. 

Gruppene oppfattes som det sivile samfunns motstand mot staten og markedets forsøk på å 

oppnå politisk og økonomisk makt (Stokke 1999). Tilnærming to, resursmobiliseringsteori, 

ser mobilisering av resurser og oppvekst av grupper som respons på intensiver, risiko og 

mulighet (Morris & Staggenborg 2004). Strukturtilnærmingens svakhet versus 

resursmobiliseringsteori, synes å være at den ikke analyserer mekanismene som leder konflikt 

over i handling, påpeker della Porta & Diani (1999). Siden alle opplever klagegrunn, må man 

forklare hvordan misnøye omformes til mobilisering under visse forhold, mens ikke under 

andre. Begge tradisjonene synes kunne bidra på hver sin måte for å forklare en gruppes evne 

til å mobilisere. Videre er den siste tilnærmingen opptatt av hvordan kulturelle prosesser er et 

produkt av, og samtidig i seg selv et grunnlag for kollektiv handling (Stokke 1999). Både teori 

om nye sosiale bevegelser og resursmobilisering vektlegger at mobilisering er betinget av en 

felles identitet, den tredje tilnærmingen har således vokst fram som et produkt av dette. De tre 

tilnærmingene, med vekt på kontekstens struktur, gruppens handlingsevne og opplevelse av 

en felles identitet, synes å til sammen danne en god forklaringsmodell for framvekst av 

kollektiv handling. 
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Strukturelle årsaker til mobilisering    

Strukturelle forhold oppfattes å kunne skape avhengighet mellom sosiale grupper, dette 

skaper dermed et potensial for konflikt (della Porta & Diani 1999). Politisk mobilisering i 

land i sør, kobles i stor grad til strukturelle forhold som marginaliserer grupper og enheter. En 

marginalisert gruppe defineres, sammenlignet med andre, som sosialt berøvet materielle goder 

eller politisk tilgang (Gurr 1993). Den opplever tap og lever med savn og forsakelser. 

Forenklet slutter Gurr (1993) seg til en kombinert teoretisk modell for mobilisering der både 

struktur, resurser, samt en opplevelse av gruppesammenheng, vektlegges. Gurrs (1993) 

dimensjon relativ deprivasjon, der berøvelse forårsaker misnøye, frustrasjon og klagepunkt 

som igjen antas å motivere mobilisering, kan sammenlignes med mobiliseringsretningen som 

vektlegger strukturelle forskjeller. I mobiliseringsmodellen, vil nivå av frustrasjon måle 

strukturelle årsakers mobiliseringspotensial. Etter Gurr (1993) korrelerer misnøye innen 

politisk autonomi, politiske-, økonomiske -, sosiale- og kulturelle rettigheter, med potensial 

for politisk mobilisering.  

Politisk ustabilitet og maktkamp som kan tenkes å gi årsak til mobilisering, synes i 

store deler av Afrika å kunne forklares ved å studere nasjonalstatens natur (Udogu 2001). 

Siden den afrikanske stat ofte har vist seg å være et redskap for den politiske elite og deres 

allierte, har den i liten grad vært grunnlagt på deltagelse og legitimitet, bemerker Haynes 

(1999) med flere. Postkoloniale afrikanske regjeringer har ofte rettferdiggjort behandling av 

etnisitet gjennom nasjonalistiske holdninger basert på primordiale oppfatninger av identitet. 

Da nasjonalisme etter Kedourie (1994 i Özkirimli 2000) reflekterer ideen om at individet bare 

kan oppnå frihet dersom stat og individ er ett, søker nasjonalister å oppnå stabilitet og frihet 

gjennom å samle nasjonen i en suveren stat. Grunnlegging av en stat som et forent nasjonalt 

samfunn, omfatter dermed å skape en identitet ut av mange. Dette er en vanskelig oppgave. 

Misbruk av makt og sentralisering som marginaliserer store grupper i ulike sektorer, har 

derfor blitt et kjennetegn ved en nasjonalistisk styreform. Etter Hechters (1975 i Özkirimli 

2000) teori om intern kolonisering, leder slik marginalisering etnisk-politiske grupper, sosiale 

bevegelser og andre undernasjonale grupper til å mobilisere. En nasjonalistisk stat påvirker 

for eksempel kultur ved assimilering og homogenisering av livsstil, men også ved 

differensiering gjennom danning av motkulturer (della Porta & Diani 1999). Kollektiv 

handling i forhold til livsstil er opptatt av å forsvare verdier og tradisjoner oppfattet som truet. 

Som forsvar mot identitetsløshet vektlegges verdier, religion, etnisk gruppe og nasjoner. Etter 
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Udogu (2001) synes etniske grupper innen den afrikanske staten i økende grad å vende seg til 

etnisk-nasjonalisme på grunn av opplevd fremmedgjøring fra sentral regjeringsmakt.  

 For å identifisere og forstå de underliggende strukturer av makt, autoritet, kontroll og 

innflytelse som hindrer deltagelse og danner grunnlag for etnisk- politisk mobilisering 

gjennom politisk, økonomisk, sosial og kulturell deprivasjon, er det nødvendig å studere 

historisk bakgrunn. Bratton & van de Walle (1997 i Kaarsholm 2006) gjør dette når de 

beskriver politikk i Afrika med en politisk-institusjonell tilnærming som fokuserer på politiske 

tradisjoner og politiske regimer. Politiske tradisjoner, som ligner tidligere brukt term politisk 

kultur, blir forstått som politisk arv. I afrikanske stater viser denne seg ofte ved patrimonial og 

neopatrimoniale institusjoner og praksiser, lokale diskurser og lokale tradisjoner (Bratton & 

van de Walle 1997 i Kaarsholm 2006). Gjennom avtaler med lokale tradisjonsbundne 

autoriteter bidro kolonistaten, til å befeste et system der legitimitet er grunnlagt på patron-/ 

klient-forhold (Bratton & van de Walle 1997). Etter frigjøring vendte postkoloniale stater 

tilbake til et styre basert på patrimonial autoritet på tross av at staten hadde adoptert politiske 

institusjoner. Resultatet var en neopatrimonial styreform, en kombinert styreform der statlige 

og personlige interesser sammenblandes. Nordholt (ref.i Harris et al. 2004) peker på at 

neopatrimonial praksis, gjennom å tilsløre bånd mellom stat, marked og samfunn, mellom 

formelle institusjoner og uformelle nettverk, senter og periferi, skaper uklare grenser som 

bidrar til et nettverk av usikre sosiale roller. Et slikt nettverk synes å både påvirke og å skape 

frustrasjon som danner grunnlag for mobilisering. Bruk av vold og andre hersketeknikker for 

å kontrollere etniske grupper, er videre en del av arven fra kolonitiden som danner 

marginaliserende politiske, økonomiske og sosiokulturelle strukturer. For å bevare egen makt, 

fortsatte den nye eliten i kolonimaktens mønster i forhold til utnytting av etniske følelser. 

Nnoli (1998) hevder at misbruk av etnisitet er ett av to hovedtrekk som har hatt størst 

betydning for intensivert etnisk mobilisering. Nnoli (1998) beskriver den politiske orden som 

en krig, der alt som bringer seier er legitimt. Manipulering av etniske følelser, diskriminering 

langs etniske skillelinjer, og til og med folkemord har blitt oppfattet som legitime instrument. 

Staters forsøk på å skaffe seg allierte ved å konstruere grenser som tilgodeser deler av 

befolkningen, er en del av dette. Implementering av lover som segmenterer og setter etniske 

grupper opp imot hverandre, eller som motarbeider tidligere støttede grupper, er eksempel på 

slik splitt og hersk teknikk. Under slike forhold med uventede endringer, som etter Bayart 

(1999) er et kjennetegn ved afrikansk politikk, blir etniske identiteter konstant forhandlet. 

Dette gir manglende beskyttelse og utrygghet. Ihonvbere (2001) beskriver en slik stat som et 

redskap for en umoralsk, uproduktiv, korrupt og avhengig dominerende klasse. 
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Politiske regimer, den andre del av Bratton & van de Walles (1997 i Kaarsholm 2006) 

modell for beskrivelse av politikk i Afrika, fokuserer på tilstedværende institusjoner og 

hvordan disse tillater grad av deltagelse og konkurranse. Nnoli (1998) hevder at manglende 

institusjoner og sentralisering av den afrikanske staten for å bevare makt, er den andre 

hovedårsak til økt etnisk mobilisering. Sentralisering har bidratt til en intens mellometnisk 

kamp for å monopolisere statsmakten. Nærhet til staten og de muligheter den gir, blir holdt for 

å være svært viktig, påpeker Bayart (1999). Manglende politiske institusjoner, gjør at 

mobilisering langs regionale og etniske skillelinjer blir en av få muligheter. Regioner og 

etniske grupper må da omgå formelle offentlige prosedyrer ved å få tilgang til staten gjennom 

sin egen representant. Når dominerende gruppers representanter forhandler sentralt på vegne 

av gruppen, bidrar dette til at svake grupper marginaliseres. Slik kan representasjon av 

forskjellige grupper i nasjonale politiske institusjoner synes rettferdig for å sikre deltagelse, 

men Ejobowah (2004) peker på hvordan slik representasjon i praksis videre reiser problemer i 

forhold til nepotisme og korrupsjon. Når tilgang til kontorer fraviker universelle regler og 

heller fordeles etter etnisk medlemskap, betyr det at formelle byråkratiske forhold åpner opp 

for uformelle forhold. Dette synes å forsterke etniskbaserte patron-/ klientforhold, der 

konkurrerende fraksjoner og etniske entreprenører mobiliserer politisk støtte fra bunn til topp 

og underhold, som gjengjeld for tjenesten, strømmer fra topp til bunn (Ejobowah 2004). Slik 

blir identitet en nøkkelfaktor når stillinger og resurser fordels. Da den styrende elites 

avgjørelser i en slik setting oppfattes å ikke være basert på behov, viser det seg at de ofte 

avvises av folket uavhengig av om eliten er demokratisk valgt eller ikke. Bayart (1993 i 

Haynes 1999) beskriver dette som befolkningens hevn over staten som viser seg for eksempel 

ved ignorering av politiske parti og skattelovgivning. På denne måten fører manglende 

politisk rom til at folk blir ekskludert, samtidig som befolkningen i tillegg synes å ekskludere 

seg selv. Slike sosiale og politiske strukturer ved den afrikanske staten, tenkes altså kunne 

være årsak til sosial, økonomisk og politisk marginalisering som gir frustrasjon og oppvekst 

av kollektiv handling. 

 

Resurser muliggjør mobilisering 

Fearon & Laitin (2000) hevder at etniske klagepunkt og nasjonalisme er irrelevant som årsak 

til konflikt, de hevder mobilisering og konflikt skyldes ambisjoner hos grupper med kunnskap 

og verktøy til å vekke lokal støtte til egen agenda. Omstendigheter i den eksterne kontekst 

som fattigdom, et røft terreng og en stor befolkning, er imidlertid forhold fordelaktig for 
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mobilisering. Teorien er i tråd med resursmobiliseringsteori som vektlegger muligheter og 

evne til å organisere opplevd frustrasjon (della Porta &Diani 1999). Mobiliseringsteori er 

aktørorientert og vektlegger hvordan sosiale bevegelser oppstår. Det tas nå forgitt at 

resurstilgang fremmer sannsynlighet for kollektiv handling (Edwards & McCarthy 2004). 

Men siden resurser er ujevnt distribuert innen samfunn, mellom grupper og innen gruppen, 

ønsker teorien å forklare hvordan grupper kan overkomme eksisterende resursulikheter for å 

fremme sine mål. Tilly (1978 i della Porta & Diani 1999) ser kollektiv handling som rasjonell, 

meningsfylt og organisert, protesthandlinger oppfattes som et resultat av overveide 

vurderinger. Kritikk av resursmobiliseringsteori hevder imidlertid at retningen overdriver 

aktørers rasjonalitet og undervurderer følelser (Morris & Staggenborg 2004). I modellen 

under, vil resursmobiliseringsdimensjonen der mobiliseringspotensial avhenger av evne til å 

mobilisere og organisere resurser i den gitte kontekst, kalles mulighet for mobilisering. 

Mulighet og evne til å mobilisere, avhenger altså av gruppens evne til å bruke resursene i den 

spesifikke kontekst. Stokke (1999) framhever tre sett av resurser, organisatoriske resurser, 

politiske resurser og kulturelle/ ideologiske resurser. De sistnevte vil diskuteres mer 

utfyllende i neste avsnitt av kapitlet. Tilgang til resurser varierer, man kan tenke seg at 

resurser ligger på et kontinuum som strekker seg fra private resurser som kan kontrolleres, til 

offentlige resurser som er universelt tilgjengelige (Edwards & McCarty 2004). De fleste 

etnisk-politiske konflikter, protester og opprør, er formet av ledernes strategiske vurderinger 

og taktiske bestemmelser, menneskelige resurser og lederegenskaper, utgjør derfor en naturlig 

del av både sosialorganisatoriske, politiske og kulturelle resurser. Etter Lang & Lang (1961 i 

Morris & Staggenborg 2004) gir lederen nødvendig stimuli ved å dirigere handling, definere 

problem og foreslå løsninger. 

 

Grupper som har tilgang til resurser i form av sosial organisering synes å ha lettere for å 

kunne mobilisere enn grupper som ikke har tilgang. Kategorien omfatter både resurser der 

tilgang kan skapes eller kontrolleres og resurser der tilgang ikke kan kontrolleres (Coleman 

1990 i Edwards& McCarty 2004). Sosialorganisatoriske resurser kan etter Edwards& 

McCarty (2004) deles inn i tre hovedformer, infrastruktur, sosiale nettverk og organisasjoner. 

Infrastrukturer omfatter postsystem, sanitærsystem, veier og alt som fasiliterer jevn flyt i 

hverdagslivet. Disse kan man i liten grad kontrollere og tilegne seg. Sosiale nettverk og 

organisasjoner kan derimot delvis kontrolleres, da tilgang kan nektes utgruppen og gis til 

inngruppen. Sterk sammenbinding gjennom nære sosiale nettverk øker gruppens mulighet for 

mobilisering (Tilly 1978 i Stokke 1999). Både uformelle og formelle nettverk og institusjoner 
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som eksisterer både innenfor og utenfor gruppen, kan bidra til å øke gruppens evne til å 

mobilisere. Noen nettverk og organisasjoner er skapt spesielt for å fremme gruppens mål, 

mens andre kan tilegnes. Nettverk og organisasjoner, knyttet til jobb, menighet, samfunn eller 

naboskap, som man kan gå via for å verve medlemmer eller samle informasjon, er eksempler 

på dette (Edwards& McCarty 2004). Organisatoriske resurser som kan tilegnes, må ofte 

koopteres. Tilgang varierer blant annet avhengig av involverte gruppers legitimitet, 

organisasjonsform, mål og taktikk. Tilgjengelige organisatoriske resurser vil derfor variere fra 

sak til sak. Nettverk utenfor og innenfor gruppen omfatter blant annet allianser eller 

konkurranseforhold i gruppens eksterne eller interne miljø. Personlige bånd og kontakter 

nasjonalt og internasjonalt vil kunne fasilitere økt deltagelse og mobilisering (della Porta & 

Diani 1999). Alliansesystemer gir organisatoriske muligheter og utvider ofte samtidig 

politiske muligheter (Stokke 1999). Potensial for mobilisering vil altså i stor grad avhenge av 

gruppens mål og styrke ved tidligere mobiliseringserfaring, da slik erfaring kan ha dannet 

sosial infrastruktur som utgjør en resurs for gruppen (Stokke 1999). Edwards & McCarthy 

(2004) regner organisasjonsbygging eller skaping av mobiliseringsstrukturer som en 

hovedprosess ved mobilisering da andre prosesser som mobilisering av penger og 

arbeidskraft, er sterkt avhengig av den førstnevnte. Selv om mennesker er villig til å bidra 

med arbeid eller penger, avhenger likevel mobilisering av at noen ber dem om å gjøre det 

(Klandermans 1997 i Edwards & McCarthy 2004).  

Eksterne nettverk kan fremme gruppens evne til å mobilisere ved blant annet å bidra 

med materiell, politisk og moralsk støtte. Kontakt med et større nettverk kan opprettes enten 

ved at nettverket utenfra kontakter den lokale gruppen, eller ved at gruppen selv har resurser 

til å søke ut. I tillegg til praktisk kunnskap og materiell støtte, er inspirasjon og moralsk støtte 

fra andre grupper, viktig for den lokale gruppens mobilisering (Gurr & Moore 1997). 

Moralske resurser er nødvendig for å få gruppemedlem til å ofre energi og resurser på 

kollektiv handling for å oppnå felles interesser. Etter Cress & Snow (1996 i Edwards& 

McCarty 2004), kan moralske resurser være legitimitet, solidaritet, sympati og selebritet. 

Legitimitet er spesielt viktig som et bånd av tilknytning mellom organisasjoner på forskjellige 

nivå. Noen grupper klarer å utvikle moralske resurser selv, men ofte gis disse fra en ekstern 

kilde. Den eksterne kilden kan imidlertid trekke disse tilbake ved ryktespredning og 

baksnakking. Slik er moralske resurser mindre tilgjengelig enn resurser som befinner seg i det 

offentlige rom. Mobilisering kan også fremmes gjennom nettverk ved en indirekte 

smitteprosess. Grupper internasjonalt eller nasjonalt som har fått politisk støtte og materiell 



 30 

assistanse, kan da fungere som et forbilde som gir andre grupper strategiske råd (Gurr 1993). 

Om mobilisering danner grunnlag for smitteeffekt, avgjøres av om den har suksess eller ikke. 

 

Politiske resurser og politisk mulighetsteori fokuserer på faktorer som har innflytelse på 

gruppers vurderinger når de opererer i det politiske miljø (Gurr 1993). Her oppfattes evne til å 

manøvrere i det politiske landskap som en resurs. Det politiske system former 

mulighetsstrukturen som er grunnleggende for valget mellom det å ta avstand, være lojal eller 

protestere. Dersom man velger å protestere, mobilisere mot makthaverne, vil statens åpenhet 

og dens resurser avgjøre hvordan gruppen former sin protest og hvordan de hevder den. 

McAdam (1996 i Stokke 1999) framhever fire fellestrekk ved det politiske system som skaper 

og begrenser det politiske handlingsrommet og dermed synes å være viktig for gruppers evne 

til å mobilisere. Disse er grad av åpenhet i det institusjonelle politiske system, politiske 

alliansers stabilitet eller ustabilitet, tilstedeværelse eller fravær av eliteallierte, og statens 

kapasitet og vilje til å undertrykke befolkningen. Endring i disse mulighetsstrukturene vil 

således endre parters mobiliseringsevne. Den første faktoren vektlegger viktigheten av at det 

eksisterer formelle politiske institusjoner som gir grupper og enkeltmennesker adgang til det 

politiske system (Stokke 1999). Åpenhet i det politiske felt, er videre avhengig av politisk 

tradisjon. Det viser seg at det forekommer færre etnisk-politiske opprør i demokratiske 

samfunn der det eksisterer et nettverk av institusjoner som kanaliserer og responderer på 

protest (Gurr 1993 i Gurr & Moore 1997). Den andre og tredje faktoren fokuserer på 

uformelle maktforhold, i hvilken grad kan uformelle politiske nettverk benyttes for å fremme 

krav (Stokke 1999). Politisk dynamikk mellom politiske aktører og tilstedeværelse av 

politiske kanaler kan legge grunnlag for eller hemme framvekst av grupper. Tarrow (1998 i 

Morris & Staggenborg 2004) peker på at splitting mellom eliter og politisk konflikt, kan 

fremme mobilisering ved at det overbeviser aktivister om at det er en realistisk mulighet for 

suksess. Mulighet for strategisk handling innen et politisk felt oppfattes å formes av 

institusjonell og kulturell sammensetning, samt maktbalansen innen den politiske sfære. 

Strukturretningen oppfatter slik manøvrering i det politiske miljø som farlig, da dette utsetter 

grupper for å bli kooptert (Harris et al. 2004). Grupper oppfattes da å miste integritet og 

protestpotensial (Stokke 1999). McAdams (1996 i Stokke 1999) fjerde dimensjon er statlig 

undertrykking. Totalitære regimer har liten toleranse og er ofte enten favoriserende eller 

undertrykkende. Konflikt mellom grupper på grunn av favorisering og undertrykking ses ofte 

som fordelaktig, da konflikt hindrer at befolkningen får mulighet til å mobilisere gjennom en 

felles identitet. Etter Tilly (1978 i Stokke 1999), vil en gruppe som blir favorisert av staten, 
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møte større toleranse for sin aksjonsform. Likeledes vil en gruppe som ikke har aksept, 

undertrykkes selv om deres aksjonsform er akseptabel. Urettferdig maktbruk provoserer ofte 

til dypt sinne, men dominerte grupper kan likevel være vanskelig å mobilisere da motstand 

vurderes som risikofylt (Gurr 1993). Tilly (1978 i Gurr & Moore 1997) hevder at 

undertrykking øker kostnadene ved mobilisering og dermed ubetinget reduserer 

mobiliseringspotensialet. Gurr & Moore (1997) nyanserer dette imidlertid noe. Inspirert av 

Lichbach (1987 i Gurr & Moore 1997), kan det se ut som om undertrykking kan ha positiv 

effekt på mobilisering dersom gruppen allerede har sluttet seg til en strategi av opprør. 

I møte med politiske mulighetsstrukturer, må aktører velge strategier. For å forstå politiske 

aktørers mulighet for mobilisering, fokuserer Törnquist (1999, 2002 i Harris et al. 2004) på 

tre sett av faktorer. Lokalisering av politiske aktører peker på at evne til å mobilisere 

avhenger av området aktørene engasjerer seg innenfor, samt av om interesser hevdes 

individuelt eller gjennom kollektiv handling. Hvilke tema, interesser eller identiteter som 

politiseres, kan være avgjørende for om befolkningen lar seg mobilisere. Likeledes har valg 

av strategi betydning. Krav som hevdes gjennom kollektiv handling kan lette mobilisering, da 

kollektiv handling i seg selv oppfattes resursskapende. For det andre har det betydning for 

mobilisering, om det benyttes konforme eller ikke-konforme former for handling (Törnquist 

1999, 2002 i Harris et al. 2004). Grad av radikalisering kan avhenge, i tråd med teori over, av 

statens bruk av vold og eksisterende politiske rom eller gruppens tolkning av dette. Della 

Porta & Diani (1999) peker på at radikalisering av handling må vurderes, da dette også kan 

fremmedgjøre potensielle deltagere. For det tredje har det betydning hvordan og på hvilket 

nivå aktører mobiliserer støtte (Törnquist 1999, 2002 i Harris et al. 2004). Om mobilisering 

inn i politikken skjer ved integrering eller inkorporering, har betydning for medlemmenes 

delaktighet og mobiliseringens stabilitet. Integrering regnes for å være mest demokratisk, den 

baseres på reell deltagelse. Parter som baserer seg på inkorporering gjennom klientelisme eller 

populisme, oppfattes derimot å være lite åpne og gir få muligheter for reell politisk deltagelse. 

I et klientelistisk system mobiliseres politisk støtte i bytte for beskyttelse, varer og tjenester. 

Mens populistisk mobilisering, ofte avhengig av den politiske leders karisma, spiller på 

lovnader om å sikre grupper tilgang til privilegier (Harris et al. 2004). Politisk timing, hvilke 

påstander som hevdes og valg av taktikk, påvirkes altså av endringer i det politiske miljø som 

for eksempel skifte av statsmakt, politikk, eller mulighet til å tiltrekke politiske allierte, 

nasjonal og internasjonal støtte (Gurr 1993). Mål og strategier kan for eksempel i en kontekst 

preget av statlig undertrykking eller favorisering, påvirkes av mulighet for å tiltrekke eksterne 

resurser. Overføring av økonomiske og tekniske resurser, skattefritak eller deltagelse i 
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bestemmelsestaking vil da avhenge av om gruppen oppfyller visse kriterier og opererer 

innenfor visse retningslinjer (Edwards & McCarty 2004). 

 

Kulturelle resurser er velkjente kulturelle produkt som kan brukes som verktøy og kunnskap. 

Dette omfatter taktisk kunnskap om hvordan man skal igangsette en protestaksjon, holde en 

nyhetskonferanse, danne en organisasjon, taktisk ordbruk med mer (Oliver and Marwell 1992 

i Edwards& McCarty 2004). Videre kan kulturelle produkter som film og litteratur, bidra til å 

fasilitere rekruttering og sosialisering av nye tilhengere. De bidrar også til å hjelpe bevegelsen 

til å bevare beredskap og kapasitet for kollektiv handling. Kulturelle resurser synes å være 

tilgjengelige for alle (Edwards& McCarty 2004). Bruk av disse diskuteres under. 

 

Kulturelle rammer og felles identitet  

Den tredje dimensjonen fokuserer på kulturell innramming. Evne til å skape rammer, 

kategoriseres av resursmobiliseringsteori som en viktig menneskelig resurs utslagsgivende for 

gruppens evne til å mobilisere. Strukturretningen vektlegger også at kollektiv handling 

betinges av sosialt konstruerte identiteter (Stokke 1999). Da felles identitet forventes ha et 

positivt virkningsforhold på mobilisering, vil rammer som understreker denne, eskalere 

mobilisering. Felles identitet danner derfor den tredje dimensjonen i modellen for 

mobilisering. Etter Gurr (1993) er danning av en felles identitet avhengig av grad av kulturelle 

forskjeller mellom inngruppe og utgruppe, grad av marginalisering i forhold til andre grupper, 

eller intensitet av konflikt mellom gruppen og utgruppe. De to første forhold, kulturelle 

forskjeller og grad av marginalisering, kan bare endres over en lang tidsramme, mens 

konflikter med utgruppe kan være kortvarige (Gurr 1993). Den siste faktoren har vist seg å 

være en særdeles sterk mobilisator, det er i stor grad denne faktoren det spilles på når det 

konstrueres kulturelle rammer. Innramming fokuserer på hvordan grupper definerer 

mangelforhold og konstruerer den sosiale virkelighet for å motivere til kollektiv handling 

(Benford & Snow 2000 i Morris& Staggenborg 2004). Den peker på grad av umoral og 

urettferdighet, tillegger konkrete aktører skylden for dette og presiserer nødvendigheten av å 

handle for å fremme sosial endring. For å mobilisere ut av eksisterende forhold, tilbyr ledere 

rammer som gir deltagerne mulighet til å konstruere en kollektiv identitet og delta i kollektiv 

handling (Morris & Staggenborg 2004). 

 Mobilisering synes altså å være avhengig av evne til å bestemme rammer for tolkning 

av virkeligheten. Siden felles oppfatning av mening, baserer seg på representasjoner av 
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verden, er bruk av representasjoner nødvendig for å produsere og formidle mening innad i en 

sosial gruppe. Men siden representasjoner ikke bare reflekterer aspekt av virkeligheten, men 

også bidrar til å forme den, kan språk og diskurs derfor ses som måter å produsere mening på 

(Smith 1998). Ved at en metafor påkaller et meningssystem for å forklare et annet, reduserer 

den det ufamiliære til noe familiært (Barnes & Duncan 1992 i Smith & Katz 1993).  

Mobilisering knyttet til bruk av diskurs, synes å ha evne til å utnytte dette. Dersom metaforer 

som spiller på image fra opphaverens egen kontekst, brukes for å beskrive andres virkelighet, 

kan dette for eksempel forsterke en etnosentrisk ideologi (Chabal & Daloz 2006). 

Universalistiske holdninger kan slik prøve å integrere andres kulturelle koder inn i en helhet 

ved å projisere egne oppfatninger over på andre (Chabal & Daloz 2006). Evne til å produsere 

en slik diskurs, avhenger av evne til appell og underlegging (della Porta & Diani 1999). 

 Sosiale grupper som opplever seg selv stigmatisert og devaluert ved undertrykking, 

skaper etter Castells (2004) en motstandsidentitet bygget på prinsipp grunnleggende 

forskjellig fra de identiteter samfunnet ellers gjennomsyres av. Konstruering av identitet 

bruker byggematerialer som blant annet historie, geografi, biologi, den kollektive bevissthet, 

fantasier, maktapparat, kulturelle tradisjoner, kjønnsnormer og religiøse åpenbaringer 

(Castells 2004). Danning av symboler representerer grunnlag for utvikling av en følelse av 

solidaritet og felles identitet som er nødvendig for at kollektiv mobilisering skal skje. 

Mobilisering knyttes ofte til historiske hendelser. Gruppen evner da å strategisk fortolke 

hendelsen på en måte som tiltaler gruppen (Stokke 1999). En spesifikk historisk hendelse eller 

en konflikt med staten, kan slik senere brukes av ledere som ønsker å rettferdiggjøre 

mobilisering. Symbolsk produksjon og konstruering av identitet synes altså å være en viktig 

del av det å forstå mobilisering (Gurr 1993). Produksjon av felles identitet, er en prosess der 

produksjon av mening og bruk av metaforer er en del av dens legitimering. Måten folk tolker 

mening og symboler på, kan forstås som et språk som brukes av inngruppen. Jamfør 

ovennevnte teori om kultur, kan mobilisering dermed forstås ved å avsløre språket som 

aktører bruker bevisst eller ubevisst for å fremme politiske mål. Politisk retorikk kan, jamfør 

ovennevnt teori, fordreie og tilsløre virkeligheten og framstille sosiale forhold og 

maktstrukturer slik det finnes mest hensiktsmessig for å fremme mobilisering. Tesli & Holm-

Hansen (1999) fokuserer på hvordan eliter formulerer politikk som får aksept og støtte i 

befolkningen. Mobilisering og politisk retorikk synes i en kontekst ofte å utvikle en egen 

form, der interne politiske krefter og den politiske logikk vektlegger enkelte element mens 

andre underkommuniseres. Dette kan lede politisk utvikling i en spesifikk retning hvor 

konflikter øker og politisk mobilisering blir vanskelig å kontrollere (Tesli & Holm-Hansen 
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1999). Språket bidrar her til konflikt ved å uttrykke forskjell og fiendtlighet mellom 

inngruppe og utgruppe. Etter Manger (2006) gjør retorikk skillelinjer mer solide ved å peke på 

forskjeller og kjente diskurser. 

Følelsen av kollektiv tilhørighet hviler på bånd av solidaritet og lojalitet mellom 

individ, men bevegelsens identitet kan ofte være tema for forhandling. Della Porta & Diani 

(1999) beskriver en bevegelse som et flytende fenomen, i overensstemmelse med teori om 

identitet og etnisitet, reflekterer dette at det eksisterer ustabilitet mellom medlemmenes 

identiteter. For at gruppen skal bestå, må tilhørighet til gruppeidentiteten overskride 

konkurrerende identiteter (Gurr 1993). Felles gruppeidentitet kan svekkes av assimilering og 

medlemskap som går på kryss av grupper, eller ved segmentering og konflikt innad i den 

enkelte gruppe. Eksterne parters forsøk på splitt og hersk taktikk, vil imidlertid ikke lykkes 

dersom felles identitet er sterkere enn den mer spesifikke lojaliteten til lavere klaner eller 

andre grupper (Gurr 1993). Siden gruppens kollektive handling også kan komme 

utenforstående til gode, peker Klanderman (1991 i Stokke 1999) på at valget om å delta eller 

ikke, vurderes ut ifra en persons oppfatning av om det lønner seg eller ikke. Denne tolkning 

kan gruppen selv påvirke gjennom konstruksjon av kulturelle rammer. Da grupper konstruerer 

mening, kan evne til å mobilisere i forhold til andre grupper slik oppfattes som en 

konkurranse av fortolkning av mening (Zald 1996 i Stokke 1999). Ut i fra dette, kan 

konflikter oppfattes som konflikter over mening (Melucci 1989 i Stokke 1999). Utvikling av 

nye koder og kulturell endring er videre viktig, da evne til å mobilisere over tid, er knyttet til 

utvikling og legitimering av regler og oppfatninger (Melucci 1982 i della Porta & Diani 

1999). Gruppens leder oppfattes å fastsette bevegelsens mål. Da en ofte ønsker å nå flere mål, 

må ledere ha god evne til å benytte forskjellige diskurser og identifisere passende tema for et 

bredt spekter av tilhørere (Morris & Staggenborg 2004). Effektive ledere som appellerer til en 

heterogen befolkning, vil kunne mobilisere fra forskjellige grupper, når et inkluderende 

budskap tolkes i lys av den enkelte tilhørers egen kontekst. For at mobiliseringsstrategien skal 

lykkes, må det konstrueres et rammeverk som resonnerer med den lidende befolkningens 

kultur og erfaring (Morris & Staggenborg 2004).  

Eksterne institusjoner, spesielt religiøse, kan være viktig for å mestre innramming 

(Morris & Staggenborg 2004). Når religion er en viktig del av et regime og den nasjonale 

identitet, kan tilhørighet til et felles sett av religiøse symboler eller doktriner være en viktig 

politisk resurs og en kilde til sosial og politisk integrasjon (Jelen &Wilcox 2002). Religiøs 

identitet kan for en stat eller etnisk-politisk gruppe, utnyttes for å legitimere verdier og 

praksis. En dominant religion har evne til å sikre sosial enighet, da den oppfattes å ha rammer 
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som danner et ubestridt nettverk av sosial og åndelig mening. Den stiller til rådighet et sett 

med meninger som tas for gitt og har ledere som kan benytte disse (Morris & Staggenborg 

2004). Rammeverket er elastisk, religionens frihets- og rettferdighetsramme er et eksempel på 

en slik handlingsramme som kan endres til å romme det som vil fremme mobilisering. Når det 

eksisterer enighet om religiøse verdier, vil religion således danne en hellig innhegning som 

det sosiale og politiske liv kan utspilles innen. Felles verdier kan altså for en stat eller gruppe 

være en kilde til stabilitet, men religiøse monopol kan også miste evne til å skape felles 

oppfatninger dersom de tar støtten for gitt og blir late (Finke & Stark 1992 i Jelen &Wilcox 

2002). En dominant religions evne til å tjene som politisk legitimitet kan feile dersom den 

ikke møter befolkningens behov, og dersom assosiering med tidligere religiøse regimer 

undergraver religionens autoritet i religiøse spørsmål (Jelen & Wilcox 2002). Dette danner 

marked for konkurranse og religionen undergraver dermed sin egen dominans. 

 

Den islamske oppslutningen omtalt som islamisme, kan illustrere hvordan islam konstrueres 

som en ideologi, som et livsguidende system av verdier, holdninger, symboler og 

retningslinjer som påvirker sosiale, økonomiske, politiske, samt åndelige handlinger og 

oppfatninger (Westerlund 1997). For å forklare islamismes evne til å mobilisere, er det nyttig 

å framheve hvordan hovedtrekk ved islamisme konstrueres for å danne inngrupper og 

utgrupper. Det finnes imidlertid ingen entydig islamistisk bevegelse, da det innen islam 

eksisterer en intern dynamikk som stadig bidrar til utvikling og endring (Burgat & Dowell 

1993). Strategi og uttrykk avhenger slik av hvem som er agenter og hvilken tradisjon de 

ønsker å bevege seg bort fra (Hodgkin 1990). Westerlund (1997) framhever likevel de fire 

fellestrekkene sharia, tahara, jahiliyya og ijtihad. En islamsk stat med shariadomstoler der 

Gud oppfattes som lovgiver, er for det første, islamisters delmål på vei til islams mål, det 

altomfattende ”umma”, et islamsk universelt samfunn av alle troende på tvers av tid og rom. 

Siden umma er det overordnede mål, oppfattes splitting av religion og politikk, som den 

største trussel. Vektlegging av Gud som lovgiver og samfunnets underordning under 

guddommelig lov etter Maududi (ref.i Appleby 2003), har skapt den moderne islamistdiskurs 

som stempler den sekulære stat som syndig, da menneskeskapte lover oppfattes som 

polyteisme. Radikale islamister oppfatter derfor ikke demokrati som et alternativ. For å nå 

umma, må samfunnet reformeres, individ, kultur og samfunn må renses for alt som strider mot 

sann lære, begrepet tahara, rituell renhet, framhever dette (Westerlund 1997). I praksis blir 

tahara i multietniske samfunn i Afrika en variabel for inkludering og ekskludering, det skapes 

et vi og dem, da adskilt omgang mellom kvinner og menn pålegges (Rosander 1997). De to 
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siste kjennetegnene, jahiliyya og ijtihad, er gamle begrep som har fått fornyet innhold. 

Jahiliyya betyr ”uvitenhet om Gud” eller ”det å leve utenfor islam” (Rosander 1997). Innenfor 

islamisme benyttes begrepet i økende grad også om muslimer som oppfattes å ikke praktisere 

rett islamsk praksis. Jahiliyya kan derfor oppfattes som en splittende faktor med store 

ideologiske og politiske følger (Rosander 1997). Islamister peker på at kontekstuell afrikansk 

islam inneholder bida, oppfinnelser eller tillagte elementer, som ikke kan godtas som korrekt 

trospraksis. Afrikansk muslimsk tro betraktes dermed som vantro, og muslimer stemples av 

islamister som ikke-muslimer. Slik kan det konstrueres et vi og dem som styrker 

islamistidentiteten. Islamister er reformatorer som på en ny måte vektlegger prinsippet om 

ijtihad, ny uavhengig tolkning av Koranen og Sunna ut ifra egne studier. Etter den sudanske 

islamisten al-Turabi (ref i Westerlund 1997), ønsker islamister å gjenskape sann tro gjennom 

en religiøs, politisk, sosial, økonomisk, moralsk og kulturell fornyelse. Vektlegging av 

nytolkning, synliggjør at gamle former for islam ikke gjenskapes. Det er derfor misledende å 

beskrive islamisters holdninger som fundamentalisme (Westerlund 1997). 

 

Mobilisering som funksjon av Frustrasjon, Mulighet og Identitet          

 
Figur 3: Modell for Mobilisering 

 

For å forklare mobilisering, utledet fra teori i foregående avsnitt, har jeg vektlagt både 

struktur, handlingsevne og felles identitet. I denne forenklede modellen for mobilisering, er 
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mobilisering, etter ide fra Gurr (1993), Gurr & Moore (1997), Ellingsen (2000 i Nordås 2004) 

og Nordås (2004), en funksjon av de tre dimensjonene: nivå av frustrasjon, mulighet og felles 

identitet. Modellen gir mulighet til å analysere hva som påvirker og former de ulike 

dimensjoner av mobilisering, den gir således et godt utgangspunkt for å besvare oppgavens 

problemstilling. Modellen kan benyttes for å vise mobilisering for både priviligerte og 

upriviligerte grupper, da det er opplevd marginalisering som bestemmer nivå av frustrasjon. 

Annerledes for privilegerte er at de har flere resurser. Ofte kan hele statsmakten organiseres 

som forsvar. 

 Deprivasjon og marginalisering i den eksterne kontekst tenkes å være årsak til 

misnøye som viser seg som frustrasjon. Nivå av frustrasjon, kommer an på relativ deprivasjon 

eller grad av misforhold gruppen opplever. Misnøye defineres etter Gurr & Moore (1997) som 

utbredt frustasjon over kulturell, politisk, eller økonomisk tilstand hos gruppemedlemmer vis 

à vis andre grupper. For å vurdere misnøye, frustrasjonsnivå, klagepunkt og endring av disse, 

har jeg undersøkt menneskers opplevelse av mestring og kontroll i deres daglige liv. Jeg har 

ikke gjort en levekårsundersøkelse, men har vektlagt å beskrive hvordan mennesker selv 

opplever og uttrykker misnøye og frustrasjon. Eventuelle endringer innen frustrasjonsnivå 

som en følge av fredsprosessen, har vært viktig å få fram.  

 Den andre dimensjonen i mobiliseringsmodellen, mulighet, vurderer 

mobiliseringsmulighet innen konteksten. Handlingsevne og mulighet for mobilisering, 

avhenger av partens evne til å skape mulighet ved å utnytte resurser i møte med strukturelle 

forhold i den politiske kontekst.  Den politiske kontekst og endringer i denne, beskrives og 

vurderes. I tillegg til å studere muligheter og begrensninger i politiske prosesser innenfor 

formelle politiske institusjoner, er det nødvendig å underøke den uformelle politiske kontekst 

og det diskursive miljø. Ved å skissere forskjellige parters manøvrering for å mobilisere, vil 

jeg belyse hva som kjennetegner og former mobilisering. Da resurser er avgjørende for 

mobilisering og bestemmende for hvilken mobiliseringsstrategi parten eller gruppen velger, 

vil jeg undersøke hvilke resurser som er viktig for å mobilisere i den gitte politiske kontekst. 

Jeg vil vurdere om postkonfliktkonteksten har påvirket mobiliseringsmønster og om dette 

påvirker hvilke parter som har evne til å dominere det politiske felt. Gjennomgående vil jeg se 

på hvilke endringer postkonfliktkonteksten gir. 

 Videre beskriver dimensjonen felles identitet, mobiliseringspotensial gjennom å 

vurdere grad av opplevelse av felles identitet. For å forstå hvordan opplevelse av en felles 

identitet, utgjør en del av mobilisering, er det nyttig å studere prosessen der identitet dannes. 

Jeg undersøker menneskers opplevelse av gruppetilhørighet og av hva som påvirker denne. Å 
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studere eventuelle endringer, vil belyse hvordan identitetstilhørighet er knyttet til mobilisering 

i dagens postkonfliktkontekst. Jeg ønsker å belyse hva som former politisk mobilisering etter 

identiteter, ved å prøve å gi et bilde av hvilke aktører og samfunnsprosesser som har makt til å 

påvirke betydning av identitetstilhørighet og endring av grenser mellom grupper. Jeg peker på 

strukturer som påvirker identitetsdanning for å avsløre politisering av identitet. Jeg har også 

spurt befolkningen om hvordan de opplever tillit/mistillit mellom grupper i samfunnet og om 

de har tro på at forholdet mellom grupper kan bedres i framtiden. Dette vil belyse endring av 

grenser mellom grupper, samarbeid mellom grupper og framtidig mobilisering. 

 

METODE 

Kapitlet gjennomgår metodebruk, forklarer hvordan jeg har løst utfordringer under 

datainnsamling og under arbeidet med masteroppgaven generelt. Valg og avgjørelser som ble 

gjort, ble kontinuerlig vurdert i forhold til hvordan de forskjellige løsninger ville påvirke 

prosjektets validitet og reliabilitet. Dette kapitlet vil spesielt ta for seg utfordringer i forhold til 

det ”å få tilgang” og intervjusituasjon. At studiet ble gjort i en kontekst preget av konflikt har 

preget all metode og gjennomsyrer dermed kapitlet. 

   

Etnografisk Metode  

Etnografisk metode gir mulighet til å lære om menneskets liv fra deres eget perspektiv innen 

konteksten av deres egen opplevde virkelighet (O’Reilly 2008). Etter O’Reilly (2008) 

inkluderer etnografisk metode bruk av alle tilgjengelige metoder på en måte som tilsvarer den 

sunne fornuft. Metoden ligner på måten vi mennesker i det daglige gjør oss nytte av all 

tilgjengelig informasjon for å forstå verden rundt oss. Metoden er likevel samtidig 

vitenskaplig holdbar og systematisk. Etnografisk metode appellerer til meg personlig slik 

O’Reilly (2008) sammenligner den med den sunne fornuft.  Jeg har her valgt en etnografisk 

tilnærming til min samfunnsgeografiske studie da denne metoden, som åpner opp for bruk av 

en rekke forskjellige metoder, synes å kunne muliggjøre et forskningsresultat basert på bred 

kunnskap. Begrepet etnografisk metode brukes forskjellig innen forskjellige tradisjoner og 

skillet mellom etnografi og annen forskning er ikke tydelig, siden all forskning lærer om den 

sosiale verden ved å benytte de samme teknikkene (O’Reilly 2008). Etnografi gir data fra 

metoder som vektlegger direkte og vedvarende kontakt med menneskelige agenter innen 

konteksten av deres daglige liv (Oommen 1997 i O’Reilly 2008). Tidsperspektivet, deltagelse 
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i menneskers liv over en periode, framheves ofte som et særtrekk ved etnografi. Videre er 

etnografi etter Oommen (1997 i O’Reilly 2005), forskning som underveis gjentagende 

utvikler eget design. Man kan dermed utvikle og spesifisere forskningen etter hvert.  

 Innsamling av data og forståelsen av konteksten, oppnås innen etnografisk metode 

altså ikke bare gjennom intervju, men gjennom observasjon, deltagelse i folks hverdag og 

gjennom spørsmål relatert til denne hverdagen slik vi ser og opplever den (O’Reilly 2005).  

Jeg ønsket derfor å legge merke til alt av informasjon som kunne kaste lys over studiet. Jeg 

gjorde intervju, lyttet, stilte spørsmål, observerte adferd og vaner i samfunnet, studerte kart, 

fotograferte, samlet dokument og statistikk fra det offentlige og organisasjoner, systematiserte 

data, lyttet til rykter, deltok på kurs, samlet på annonser, så på TV og leste aviser. I tillegg har 

jeg både før og etter feltarbeidet, i lang tid lest vitenskaplige artikler og bøker tilknyttet 

feltarbeidets kontekst og tema. Jeg har også hyppig brukt internettresurser for å samle data. 

 Deltagende observasjon omfatter etter O’Reilly (2008), det å få tilgang, ta seg tid, lære 

seg språk, ta notater, samt deltagelse og observasjon. Jeg vil i første del av kapittelet redegjøre 

for deltagende observasjon og da spesielt problemstillinger i forhold til tilgang, etablering av 

kontakter, deltagelse, observasjon og etiske vurderinger knyttet til forskning i en konfliktfylt 

kontekst. Jeg vil videre ta opp metodeutfordringer knyttet til intervju og samtaler. For å få et 

best mulig innblikk i informantenes situasjon og deres opplevelse av samfunnet de levde i, var 

det nyttig for meg å benytte kvalitative intervju. Til slutt vil jeg se på bearbeiding, analyse og 

oppgaveskriving.  

 

Deltagende Observasjon   

Å være tilstede og studere det daglige landsbyliv, var nyttig for å få inntrykk av den politiske 

kontekst og av samfunnsprosesser generelt. Slik deltagelse ga også nyttig og konkret 

bakgrunnskunnskap om samfunnet som jeg brukte i samtale med mine informanter.  

 

Kadugli, et vanskelig tilgjengelig forskningsfelt 

Tilgang til de data som man ønsker, kan bli hindret av både fysiske og mentale barrierer 

(O’Reilly 2008). Valg av feltområde ble vurdert ut ifra mulighet for fysisk og mental tilgang, 

men selvfølgelig mest ut ifra hvor det var teoretisk interessant å studere det jeg ønsket.  

For meg ble det spesielt vanskelig å få fysisk tilgang til forskningsfeltet. Den første 

fysiske barrieren var å få visum til landet. I henhold til min opprinnelige plan, ankom jeg 
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Khartoum et helt år for sent. Sudanske myndigheter utsteder ikke visum velvillig. 

Gjentagende forsinkelser knyttet til saksbehandling synes være et effektivt middel for å unngå 

innreisende. Invitasjon fra riktig instans og riktige kontakter, skaffet meg imidlertid til slutt 

tilgang. På tross av god veiledning, måtte jeg altså gjennom to langtrukne 

visumsøknadsprosesser før visumet var i orden. Videre begrenser og kontrollerer Rep. of 

Sudan fysisk tilgang til Kadugli på andre måter. Men med hjelp fra University of Khartoum 

og Kirkens Nødhjelp ordnet det seg også med ”alian registration” og ”travel permit”, 

dokumenter nødvendig for å få tillatelse til et opphold i Kadugli. Dette var papirer som måtte 

godkjennes, stemples og signeres i flere omganger. Jeg ble personlig intervjuet for å få 

godkjent min søknad om reisetillatelse. Sudans byråkratiske system tok tid og bidro til både 

frustrasjon og spenning. Uken dette tok i Khartoum, ble således en god introduksjon til den 

sudanske staten.    

 For å få mulighet til å leie husvære lokalt, etablerte jeg kontakt med en 

bistandsorganisasjon. Organisasjonen er godt kjent i Nuba Mountains der den totalt har tre 

kontorer. Jeg fikk bruke hovedkontoret og dets gjestehus i Kadugli som base. På deres kontor 

hadde jeg internettilgang og mulighet til å ta imot intervjuobjekt når dette var ønskelig. De 

ansatte kunne også hjelpe meg med anbefaling av kontakter og lokal kunnskap, dette har 

styrket studiets validitet. Dette var positivt for min fysiske tilgang til feltområdet.  

Etter å ha fått fysisk tilgang til Kadugli, der jeg opphold meg største del av oppholdet, 

ønsket jeg å få tilgang til to ulike rurale områder utenfor byen som opplevde konflikt mellom 

grupper. Dette var viktig for å få et helhetlig inntrykk av situasjonen. Jeg forhørte meg tidlig 

med mine lokale kontakter om hvordan det kunne la seg gjøre å reise til disse. Regntiden varte 

imidlertid lengre enn forventet og det var i hele perioden svært vanskelig å ta seg fram med 

bil utenfor Kadugli. Jeg er derfor svært fornøyd med at det la seg til rette for et opphold i Um 

Serdiba, og for flere dagsturer til Sabori-området. Intervjuene jeg fikk gjort i disse landsbyene 

har styrket studiets validitet. Områdene jeg besøkte, var valgt på anbefaling fra en forsker som 

opprinnelig kommer fra Nuba Mountains.  

 

Mentale barrierer kan videre hindre tilgang til de data som man ønsker. Eksisterende 

skillelinjer mellom folk, eller i konteksten generelt, kan produsere mentale barrierer (O’Reilly 

2008). Slike barrierer skapes for eksempel av forskerens ytre; hudfarge, alder eller kjønn, og 

av holdninger, fordommer eller stereotype oppfatninger av grupper.  

   Da min mulighet for å få tilgang hos folk kan påvirkes av fordommer, var min 

tilknytning til bistandsorganisasjonen der jeg bodde, det første jeg vurderte da oppholdet ble 



 41 

planlagt. Folks erfaring med organisasjonen ville trolig prege deres forhold til meg, dersom de 

kjente til at jeg bodde der. At jeg selv har respekt for organisasjonens arbeid, og at 

organisasjonen er godt anerkjent i regionen, var derfor viktig. Hos dem som var kjent med at 

jeg bodde på organisasjonens gjestehus, opplevde jeg ingen åpen negativ respons. Jeg 

presiserte at jeg som student, var totalt fristilt fra organisasjonen. Negative eller positive 

tanker om denne kunne påvirket min mulighet til å bli akseptert, til å få ærlige svar og dermed 

også studiets troverdighet. De fleste intervjuobjektene visste imidlertid ikke om forbindelsen. 

Dette har dermed ikke i stor grad påvirket studiets reliabilitet.  

Også andre oppfatninger om meg som utenforstående kan ha hindret at jeg fikk 

pålitelig informasjon, eller at jeg fikk undersøkt det jeg ønsket å undersøke. I Um Serdiba 

opplevde jeg, etter å ha informert landsbyrådet kort om mitt prosjekt, at få arabere ville la seg 

intervjue. Ved å påvirke utvalget jeg fikk, kan dette ha påvirket studiets validitet. Arabere kan 

ha antatt at jeg som utenlandsk student tilhørte et miljø som så på den ”arabiske siden” i 

konflikten med et kritisk blikk. NCP tilhengere og arabere kan ha oppfattet meg som en 

fiende. Slik kan skillelinjer i befolkningen og mentale barrierer ha påvirket tilgang til data. 

Frykten kan ha bidratt til at jeg har fått færre, mer forsiktige og feilaktige svar. Det kan 

dermed også ha påvirket studiets reliabilitet. Jeg prøvde å motvirke dette ved å stille 

balanserte spørsmål som bekreftet at jeg ikke tok side. Når jeg introduserte meg selv, 

presiserte jeg at jeg ikke var ansatt hos noen eller tilknyttet noen politisk part i konflikten. Jeg 

vektla også at jeg ville anonymisere data slik at data ikke kunne tilbakeføres til dem. Da det i 

denne komplekse konteksten er overgripere og offer på begge sider, har det ikke vært 

vanskelig for meg å være både lyttende og kritisk til begge sider. På den andre side, er det i en 

slik setting imidlertid svært vanskelig å operere totalt uavhengig av grupperinger (Smyth 

2001). Det er umulig å være helt objektiv og det kan hende at fordommer mot ”arabersiden” 

hos meg selv, kan ha påvirket antallet intervju jeg totalt fikk med arabere. Historiske fakta, 

min egen opplevelse av den sittende regjering og dens maktmisbruk i Nuba Mountains, bidro 

til at min egen underliggende frykt for å stille de spørsmål jeg ønsket å stille, meldte seg 

sterkest i samtale med arabere. Spørsmål og tema for hvert intervju, ble derfor preget av 

opplevelsen av trygghet eller utrygghet mellom intervjuobjektet og meg. Frykt på grunn av 

skillelinjer i konteksten påvirket naturlig nok ikke bare arabere, men intervjuobjekter generelt. 

Flere spørsmål i forhold til dette drøftes senere. I andre tilfeller, der jeg ikke nødvendigvis ble 

sett som en fiende eller temaet oppfattet som farlig, kan interesseskillelinjer hos ulike grupper 

ha stått i veien for tilgang til data. Mens noen grupper kanskje trodde at de ville oppnå noe 

ved å bidra, så kan manglene interesse hos andre ha gitt manglende motivasjon. Intervjuobjekt 
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hadde trolig forskjellige type motivasjon for å la seg intervjue. Svar kan bli påvirket av at 

intervjuobjekt tror forskeren har autoritet til å forandre noe (O’Reilly 2008). Dersom 

informanter har vridd på sannheten for å formidle noe for å oppnå noe, har dette påvirket 

studiets pålitelighet. For å unngå slike situasjoner, informerte jeg om at min studie ikke ville 

kunne gi noen noe tilbake, foruten eventuelt gjennom den kunnskapen jeg tilegnet meg.   

Med min hudfarge var jeg i Kadugli synlig i bybildet og ble av de fleste sett som en 

utenforstående. Skillelinjer i konteksten kan skape mentale barrierer som hindrer tilgang til 

kontakter og dermed tilgang til data. Jeg opplevde likevel at jeg etter hvert i små grupper ble 

anerkjent og akseptert. For å lette tilgang, ønsket jeg i påkledning å framstå nøytral og 

praktisk, men samtidig pent kledd for å vise befolkning og intervjuobjekt respekt. Langt skjørt 

og bluse med tørkle i halsen, fikk meg til å føle meg godtatt i en kontekst der klesdrakt er 

viktig. Min klesstil og framtoning bidro til å skape tilhørighet og tilgang, men det var likevel 

menneskelig utfordrende å befinne seg i en ukjent kontekst der rammeverket for handling er 

svært annerledes enn jeg er vant til. En framtredende hierarkisk samfunnsstruktur og rammer 

for kvinne- og mannsroller var spesielt påfallende. Jeg dro i denne sammenheng imidlertid 

god erfaring fra tidligere feltstudier i andre afrikanske land. Det var bare i spesielle 

sammenhenger, som for eksempel i møte med sikkerhetstjenesten, at jeg følte meg tilsidesatt. 

Videre ble etablering av kontakter påvirket av min egen opplevelse av samfunnets skillelinjer 

av konflikt. Det å stifte bekjentskap, få venner og kontakter i en postkonflikt kontekst der 

flere sterke interesser konkurrerer om makt, fikk meg i korte glimt til å kjenne streif av 

paranoia. Dette var imidlertid ikke ubegrunnet, sikkerhetstjenesten kontaktet meg flere ganger 

i løpet av oppholdet for å vise meg at de var tilstede. Vissheten om at jeg kontinuerlig måtte 

være oppmerksom på hvilke tema jeg snakket om og hvem jeg snakket med, kunne være en 

belastning og til tider bekymret jeg meg for at jeg hadde fortalt om mitt prosjekt til personer 

jeg ikke burde stole på. På tross av at jeg var lovlig registrert, hadde mine papirer i orden og 

hadde lov til å bevege meg fritt, kunne jeg likevel anta at min tilstedeværelse ikke var ønsket. 

Jeg måtte derfor balansere min deltagelse og min kontakt med andre i henhold til hvilke 

skillelinjer som preget konteksten.  

 

Etablering av kontakter, deltagelse, observasjon og språk  

Jeg knyttet tidlig i prosessen kontakt med fagfolk som arbeider med mitt utvalgte tema og 

område, disse har gitt meg god støtte. Videre knyttet jeg kontakt med flere forskere med 

interesse for Nuba Mountains under feltarbeidet. I tillegg til min feltstudie i Kadugliområdet, 
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etablert jeg noen kontakter i Khartoum og oppsøkte både University of Khartoum og Afhad 

University for Women. Samtidig som jeg fikk tilbakemelding om at prosjektet ble oppfattet 

både interessant og aktuelt, fikk jeg anbefalt kontaktpersoner som jeg har dratt god nytte av. 

En kontakt, anbefalt av en nordmann tidligere ansatt i JMC, viste seg å bli spesielt viktig for 

meg, da han ble en døråpner til et miljø som hjalp meg mye. Videre etablering av kontakter og 

informanter skjedde delvis gjennom en bred ”snøball” prosess. Deltagelse på et tre dagers 

seminar om utviklingsorganisasjoners etiske ansvar, skaffet meg blant annet kontakter som 

jeg bevarte gjennom hele oppholdet. Disse snakket godt engelsk og ble således gode 

informasjonskilder for å forstå det daglige liv i Kadugli. To av disse hjalp meg også med 

tolking ved enkelte anledninger. Jeg etablerte særdeles god kontakt med en dame ansatt i en 

lokal hjelpeorganisasjon. Hun inviterte meg hjem til sine slektninger og tok meg med rundt i 

Kadugli. Jeg besøkte henne på jobb, gikk tur med hennes venner og feiret eid sammen med 

hennes familie. Opplevelsen av tilhørighet mellom oss basert på likheter innen alder, kjønn, 

interesser og utdannelse, fjernet barrierer og jeg fikk sammen med henne observere og delta i 

familiens daglige liv. Samtaler med henne ble således en god kilde til å forstå samfunn og 

politikk i Kadugli innenfra. Denne typen deltagelse og observasjon har styrket oppgavens 

validitet, da den har gitt meg mulighet til å følge mennesker i deres hverdag. Jeg oppsøkte 

videre i Kadugli flere organisasjoner for å samle data, både lokale NGOs og ulike INGOs. Jeg 

innhentet her data både gjennom intervjuer og skriftlige rapporter. Ellers fikk jeg nå og da tak 

i engelskspråklige aviser. Andre eksterne kilder som radio og TV, var på grunn av arabisk 

språk vanskelig tilgjengelig. Men tolking har likevel hjulpet meg til å samle noe materiale 

gjennom kanalene. I det daglige gav deltagelse og observasjon meg videre god mulighet til 

datainnsamling. 

Deltagende observasjon er imidlertid en problematisk metode. Den er paradoksal, da 

man som ”deltagende” må være subjektiv og gi av seg selv og som ”observatør” bør tilstrebe 

en objektiv beskrivelse (O’Reilly 2008). Dette er imidlertid ikke nødvendigvis en situasjon 

som må løses. Dersom man er bevisst sin egen person, kan metodens tosidighet bli en styrke 

istedenfor en svakhet. For å kunne være åpen ovenfor nye fenomen og for å unngå stereotyp 

tenkning, kan det under deltagende observasjon være lurt å ha en holdning av bevisst naivitet 

(Kvale 1997). Jeg ønsket bevisst å være tilbakeholdende, ”gjøre meg selv liten” og vektlegge 

at jeg som student var der for å lære. Denne ”undringen” var for meg en viktig del av det å 

skape kontakt og innhente informasjon. Ydmykhet og respekt ovenfor folk og kontekst, 

oppleves, som nevnt, som det viktigste innen feltarbeid. Man kan oppnå dette ved å tilstrebe 

gjensidighet og være bevisst på maktforholdet mellom forsker og informant (Valentine 1997). 
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Deltagende observasjon er også avhengig av at man lærer språk (O’Reilly 2008). Nuba 

Mountains er et flerspråklig område, med arabisk, engelsk og flere forskjellige lokale språk. 

Da jeg ikke snakket lokale språk, begrenset dette sterkt min evne til deltagelse. Jeg hadde på 

forhånd fått bekreftet at jeg kunne gjøre meg forstått med engelsk og tolk. I tillegg hadde et 

arabisk språkkurs, gjort meg i stand til å hilse, spørre etter ting, forklare hvem jeg var, med 

mer. Ute i distriktet ble jeg som forventet nødt til å benytte tolk i nesten samtlige intervju. 

Arabisk er et språk med mange nyanser og talemåter som er annerledes enn de man finner i 

engelsk. Lokal kultur bidrar videre til å påvirke disse. Slike nyanser vil til en viss grad 

forsvinne i en oversettelse selv om tolken er god. Jeg presiserte at jeg ønsket at tolken skulle 

oversette nøyaktig og med et korrekt meningsinnhold, men jeg regner likevel med at jeg har 

mistet noe. Studiets reliabilitet kan ha blitt svekket ved at tvetydigheter i intervjuobjektets 

uttalelser har forvunnet eller ikke kommet klart frem. God oversettelse er avgjørende for 

studiets totale reliabilitet. Det var ikke optimalt for meg å bruke tolk, men jeg tror at jeg klarte 

å gjøre det beste ut av det, ved hjelp av de tolkene jeg hadde. 

   

Forskning i en konfliktfylt kontekst  

Forskning i et område preget av konflikt, krever spesiell forsiktighet knyttet til valg av 

intervjuspørsmål og strategi for å unngå å sette informanter eller forskeren selv i fare (Smyth 

2001). Dette var noe jeg kontinuerlig måtte ta hensyn til. I en slik setting, kan graden av 

åpenhet rundt forskningen være avgjørende for en selv og sine informanters sikkerhet. Det er 

mange etiske hensyn å ta stilling til i spekteret mellom åpen og skjult forskning. I samtale 

med sikkerhetstjenesten, valgte jeg å vektlegge prosjektets fokus på befolkningens opplevelse 

av identitetstilhørighet. Jeg nedtonet i denne sammenheng prosjektets politiske tema. Dette 

vurderte jeg som nødvendig og etisk forsvarlig for å få adgang til feltområdet. I det daglige liv 

i Kadugli, fant jeg det videre verken hensiktsmessig, etisk nødvendig eller sikkerhetsmessig 

riktig, å redegjøre fullt ut om mitt prosjekt. Jeg følte meg komfortabel med dette, da dette ikke 

medførte at noen bevisst ble ført bak lyset. Innenfor det å få tillatelse eller innpass, avsløring 

og konfidensialitet, ligger tema som makt og kontroll, og hvordan man skal balansere 

rettigheter, ansvar og forpliktelser (O’Reilly 2005). Det er vanskelig å vite om man i en slik 

setting handler riktig. I denne sammenheng opplevde jeg det trygt å holde meg til andre 

forskeres tradisjon, prosjektets støtte og ”godkjennelse” fra forskere og andre med kjennskap 

til Kadugli, var derfor viktig. Jeg kunne i tillegg, på stedet, diskutere tema åpent med noen av 

mine nøkkelinformanter. 
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 I Nuba Mountains er fortsatt mange redd for at naboen kan være en spion, folk er 

derfor redde for å snakke åpent og direkte om sensitive tema. Et eksempel fra Um Serdiba, 

viser hvordan jeg av sikkerhetsmessige grunner, måtte begrense min tilnærming til 

problemstillingen for ikke å sette meg selv eller andre i en farlig situasjon. Rykter i Um 

Serdiba fortalte at mennesker som tidligere hadde sympatisert med fienden, infiltrerte 

landsbyen for å skape uro, mistillit og splittelser. Min tolk advarte meg fra å spørre mer om 

dette, da folk var redde og da det kunne bli gitt beskjed om mine undersøkelser til 

sikkerhetstjenesten i Kadugli og videre til Khartoum. I en slik postkonflikt kontekst blir det 

spesielt viktig å vise respekt for informanten ved ikke å presse noen til å gå ut over sine egne 

grenser. For å samle informasjon og samtidig unngå press, er det i samtale og intervju viktig å 

vinne intervjuobjektets tillit. Dette kommer jeg tilbake til.  

 Da mitt prosjekt omhandlet sensitive tema, ønsket jeg ikke at organisasjonen jeg 

bodde hos, i noen grad underveis eller i ettertid skulle bli koblet til noe av det jeg snakket med 

mine informanter om. Jeg nedtonet derfor min tilknytning til denne, også av hensyn til 

organisasjonen selv.  

 

Intervju og Samtaler  

I samsvar med O’Reilly (2005) beskrivelse av etnografisk metode, varierer også mine intervju 

i form fra å være tilfeldige samtaler, en-til-en dybdeintervju, gruppeintervju og andre former 

for samtale som faller mellom disse kategoriene. Jeg har opptak fra samtaler og intervju med 

over 40 enkeltpersoner og 2 grupper. Gruppene tilhørte et nettverk i en lokal 

utviklingsorganisasjon. Flere av enkeltpersonene snakket jeg med flere ganger. Jeg har totalt 

over 53 timer med opptak av samtaler, formelle- og uformelle intervju. Som hjelp brukte jeg 

digital stemmeopptaker og tolk i de sammenhenger dette var nødvendig. 

 

Kvalitative intervju  

Innen etnografisk metode er det mest vanlig at intervju og samtaler er ustrukturerte, da 

forskningen oftest er svært bred (O’Reilly 2008). Hos meg er derimot de fleste data som 

analysen er basert på, hentet fra samtaler og intervju med noe mer struktur. Jeg hadde en 

intervjuguide med tema som jeg ønsket at intervjuobjektene skulle berøre i samtalen. Semi-

strukturerte intervju som i tillegg gir intervjuobjektet mulighet til å bringe samtalen inn på 

tema som jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt over (Creswell 1998), fungerte derfor som en 
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god metode. Dybdeintervju eller det kvalitative forskningsintervju, ga meg dybdeinformasjon 

nødvendig for å undersøke menneskers oppfatninger og studere samfunnsprosesser, i samsvar 

med teori fra Kvale (1997). At jeg i de rurale områdene behøvde tolk og at disse områdene 

var fysisk vanskelig tilgjengelige, bidro til at det tidsmessig var mest praktisk å bruke 

kvalitative intervju framfor uformelle samtaler som metode. I Kadugli, der jeg kunne snakke 

engelsk, ble det både samtaler, formelle og uformelle kvalitative intervju. 

I samtaler og intervju brukte jeg en intervjumetode som er i overensstemmelse med 

”iterative-inductive” forskning, en type forskning som i følge O’Reilly (2008), gjentagende 

skaper seg selv. Man beveger seg fram og tilbake mellom spørsmål og de data som man får, 

for på denne måten å tilpasse spørsmålene i lys av det man oppdager. På denne måten er 

datainnsamling og analyse knyttet sammen. En slik intervjumetode som konstant er under 

utvikling, vil trolig styrke studiets validitet da man bedre kan sikre at man undersøker det man 

har tenkt å undersøke. Videre er direkte dialog mellom intervjuobjekt og forsker, viktig for 

intervjuets resultat, da kunnskap som innhentes blir produsert i denne dialogen (Kvale 1997). 

Utkomme av et intervju, er ofte avhengig av intervjuers bakgrunnskunnskap og følsomhet for 

emnet. Ved bruk av tolk mister man noe av denne følsomheten, da en tolk kan gå glipp av 

nyanser som forskeren kan fange opp i en direkte samtale. Siden intervjuet er en interaksjon 

mellom intervjuobjekt og den som foretar intervjuet, vil derfor bruk av tolk og spesielt bruk 

av flere forskjellige tolker trolig påvirke reliabiliteten negativt. Videre kan bruk av tolk 

medføre mange feilkilder, misforståelser, feiltolkninger og unøyaktige oversettelser er noen 

av de vanligste. Ved å instruere tolken nøye og benytte anbefalte tolker, prøvde jeg å redusere 

slike feilkilder. Jeg gjennomgikk tema med tolken på forhånd og ba tolken spørre underveis 

dersom han ikke forstod spørsmål. Avbrytelser lik i eksemplet over, var dermed ikke vanlig 

og jeg var i de fleste tilfeller fornøyd med mine tolker. 

Intervju kunne også ha andre typer avbrytelser. Miljøet intervjuene ble foretatt i, 

varierte fra relativt ordinære kontor til utendørsmiljø med jordhytter der lyden av kyllinger og 

brekende esler ofte konkurrerte med intervjuobjektets stemme. Takket være en svært god 

digital opptaker, har jeg på tross av ekstern støy hatt anledning til å lytte til opptak i ettertid. 

Frigjort fra skriving, lot opptakeren meg kommunisere bedre med intervjuobjektet.   

 

Trygghet i intervjusituasjonen  

Å gjennomføre intervju i en postkonflikt kontekst var svært krevende. Som nevnt, kan 

situasjonen av mistillit mellom grupper, ha gjort det vanskelig å få ærlige svar hos 
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intervjuobjekt som ikke var trygge på meg. Å skape trygghet i intervjusituasjonen, var derfor 

viktig. I denne prosessen var det flere forhold jeg la vekt på, jeg åpnet forsiktig og følte meg 

fram. Ved å vise empati og forståelse kunne jeg bygge opp tillit som var nødvendig for at 

intervjuobjekt skulle fortelle om de tema jeg ønsket. Som allerede nevnt, vektla jeg å forklare 

intervjuobjekt hvor jeg kom fra. Jeg forklarte min hensikt med intervjuet på en enkel måte der 

jeg var forsiktig med å bruke politiske begrep. Jeg møtte intervjuobjektene med en åpen, 

vennlig og interessert holdning. Bruk av tolk kompliserer denne prosessen av 

trygghetsskaping, jamfør ovennevnte teori om dialog. For at det forskeren formidler skal 

overbringes til intervjuobjektet, er det nødvendig med en så direkte dialog som mulig mellom 

forsker og intervjuobjekt.  

 For videre å skape trygget, ønsket jeg å la intervjuobjektet få følelsen av å lede 

samtalen. Den allerede ovennevnte intervjumetoden, der design og spørsmål skapes etter 

hvert, viste seg i denne sammenheng å være praktisk. Jeg kunne ta opp tråden i 

intervjuobjektets siste svar og spinne videre på denne. Intervjuobjektet kunne da føle at det 

ledet valg av tema, selv om jeg ved å stille oppfølgingsspørsmål i stor grad dro temaet i den 

retning jeg ønsket. Slik ble intervju verken stramt strukturert eller fullstendig åpne. Jeg kunne 

slik endre og tilpasse spørsmål til hver setting. Semi-strukturerte intervju viste seg å være et 

godt valg, da det i denne postkonfliktkonteksten trolig ga intervjuobjektet en følelse av frihet.  

Foruten to gruppeintervju, har jeg intervjuet enkeltindivid. Dette er et bevisst valg, da 

jeg ønsket å skape en setting der intervjuobjektet skulle kjenne seg trygg for at andre ikke 

lyttet. Av hensyn til temaets natur, var metoden trolig mest gunstig for å samle inn troverdige 

data. Mitt ønske om individuelle intervju, ble imidlertid ofte oppfattet unaturlig i 

landsbymiljøet der mange samlet seg for å høre hva vi skulle snakke om. Jeg måtte flere 

ganger presisere hvordan jeg ønsket å gjøre intervjuet og det lyktes meg å strukturere dette til 

en viss grad. Det viste seg at også intervjuobjekt selv satte pris på dette, ved å stoppe samtalen 

når det gikk folk forbi som kunne lytte. Andre igjen, ville ha andre tilstede og da kunne jeg 

selvfølgelig ikke nekte dette. I ett tilfelle, forstod jeg at intervjuobjektet prøvde å svare slik 

som de som lyttet forventet. Jeg anså da intervjuet uten verdi og avsluttet så raskt som mulig. 

Tilstedeværelse av tolk, kan også være en slik tredje person som svekker intervjuobjektets 

følelse av trygghet og konfidensialitet. En tolk kan dermed redusere studiets reliabilitet bare 

ved å være tilstede, reliabilitet vil avhenge av om intervjuobjektet opplever at det kan stole på 

tolken. For å unngå utrygghet, hadde det kanskje vært bra å bruke en tolk utenfra uten noen 

tilknytning til Sudan. Men da mitt budsjett ikke tillot meg dette, måtte jeg benytte meg av 

tilgjengelige løsninger. Jeg benyttet delvis tolker som var lokalkjente. Tolkens nærhet til 



 48 

stedet og de som ble intervjuet, kan i slike tilfeller ha påvirket svarene som ble gitt. På den 

andre side, kan dette imidlertid også ha gitt fordeler. En tolk uttrykte at han trodde at hans 

egen tilknytning til miljøet, styrket både studiets validitet og reliabilitet da folk stolte på ham 

og kjente ham som en mann som ikke valgte side. Redsel for utenforstående som stilte 

spørsmål, nødvendiggjorde lokal tilknytning for å få ærlige svar og mulighet til å komme i 

dialog med folk, mente han. Likeledes kan bruk av digital opptaker, ha hindret eller lagt en 

demper på oppriktighet og åpenhet hos intervjuobjekt i frykt for hvem som kunne lytte til 

dette i ettrtid. Det var imidlertid ingen som reagerte åpent negativt på dette. Jeg vurderer 

derfor at de som lot seg intervjue, ikke ble mer utrygge på grunn av opptakeren.  

Noen intervju var mindre vellykkede, intervjuobjektet svarte kort, tildekkende og var 

dårlig til å utdype. Dette kan skyldes mange årsaker, kanskje de ikke forstod spørsmålet, 

kanskje tolken ikke fikk formidlet det, eller kanskje det skyldtes skepsis og frykt for temaet. I 

andre intervjusituasjoner, spesielt i samtale med lokalt ansatte i NGO og INGO, fikk jeg 

følelsen av at intervjuobjekt slett ikke var redde for temaet. De fleste intervju, artet seg 

imidlertid som en mellomting av disse, der intervjuobjekt var beskjedne og skeptiske i 

begynnelsen, men følte seg mer trygge mot slutten av intervjuet da de fleste åpnet seg og viste 

glede ved å ha blitt intervjuet. Det var egentlig overraskende lett å få folk i tale, og mange var 

svært inspirert til å snakke om temaet jeg presenterte. Dette tolker jeg dit hen at de opplevde 

intervjusituasjonen som relativt trygg og at de har gitt pålitelige svar. Jeg fikk også flere 

ganger bekreftet at intervjuobjektet opplevde spørsmålene som viktige og relevante i den 

konteksten de levde i. Jamfør etnografisk forskning (Creswell 1998), var dette gledelig, da det 

var viktig for meg at intervjuobjekt selv skulle få noe ut av intervjuet. Ut i fra dette, opplevde 

jeg at jeg kunne skille mellom intervju der svar åpenbart var preget av frykt og intervju der 

svar var pålitelige. Dette har jeg tatt hensyn til når jeg har brukt datamaterialet. 

 

Utvalg 

Jeg har intervjuet lokal befolkning, lokale ledere, politikere, statlig ansatte og ansatte i lokale 

hjelpeorganisasjoner. Jeg har vektlagt å innhente data fra forskjellige religiøse og etniske 

grupper. Intervjuobjektene jeg snakket med hadde altså forskjellig bakgrunn og satt i 

forskjellige livssituasjoner. Fra intervjuobjekt på grasrotnivå til et intervjuobjekt som var 

minister i Southern Kordofans regjering. Intervju- og samtaleobjekt var kvinner og menn i 

aldersspekteret fra cirka 17 til 80 år. På landsbynivå har jeg intervjuet både 

jordbrukere/nomader og landsbyledere som ”sheik”, ”omda”, ”chairman of the counsel”, samt 
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en imam. Jeg ønsket i utgangspunktet å balansere mitt utvalg mellom mennesker fra ulike 

grupper, mennesker fra ulike samfunnslag med ulik tilhørighet, for best mulig å få et bilde av 

oppfatninger i Kadugliområdet. Med utvalget jeg har fått, har jeg til dels klart dette. På tross 

av at forskjellige grupper ikke er jevnt representert, bias heller for eksempel mot 

intervjuobjekt tilhørende nubagrupper og SPLM sympatisører, vurderer jeg at kvalitative 

intervju fra et bredt utvalg likevel gir studiet god validitet.   

Intervjuobjekt ble rekruttert gjennom forskjellige metoder. Rekruttering gjennom 

”snøball” metoden kan gi intervjuobjekt mindre preget av frykt, men mer preget av bias 

(Valentine 1997). I et konfliktpreget miljø som dette, var denne metoden likevel spesielt 

egnet. Politikere og ansatte i Southern Kordofan State, NGOs og INGOs ble i stor grad 

rekruttert på denne måten. Blant politikere har jeg intervjuet folk fra SPLM og NCA, samt fra 

et opposisjonsparti. Utvalget jeg fikk, ble påvirket av mine valg blant dem jeg hadde fått 

anbefalt og av hvem som var tilgjengelige. Jeg fikk tilgang til de rurale områdene delvis 

gjennom ”døråpnere”, dette kan også ha gitt utvalget bias (Valentine 1997). Av høflighet og 

respekt, lot jeg meg til en viss grad lede av lokale normer som forventet at jeg først skulle 

intervjue ledere i landsbyen. Videre ønsket jeg å forhindre bias ved at jeg helst selv selekterte 

mine intervjuobjekt på en mest mulig tilfeldig måte, noen ganger avtalte jeg intervjuet på 

forhånd og noen ganger oppsøkte jeg en boplass tilfeldig. Utvalget ble da delvis styrt av hvem 

som arbeidet hjemme på det tidspunktet jeg kom. Jeg opplevde også å bli invitert til samtale 

fra folk som hadde ønske om å uttrykke urettferdighet de gjennom mange krigsår hadde 

opplevd. Dette var SPLM sympatisører som var svært glad for at jeg skrev om Nuba 

Mountains. Jeg benyttet noen slike situasjoner, men da selvseleksjon også gir studiet bias 

vurderte jeg informasjonen i forhold til dette. Jeg ønsket i utgangspunktet å intervjue et likt 

antall arabere og nuba i områdene utenfor Kadugli. Dette var av en rekke årsaker vanskelig å 

få til. Da arabiske nomader ofte slår leir utenfor veinettet, var deres bosetting fysisk mindre 

tilgjengelig. Som allerede nevnt, viste det seg også at arabere syntes å være mindre interessert 

i å la seg intervjue enn nuba bosatt samme sted. Da jeg intervjuet den ene kvinnegruppen, 

møtte for eksempel ingen av de arabiske medlemmene opp.  

 Det kan stilles spørsmål ved om utvalget jeg har fått, gir meg et balansert bilde av 

Kadugliområdet. Et kvalitativt intervju har imidlertid verdi i seg selv som et eksempel på 

hvordan et enkelt individ oppfatter sin livsverden (Kvale 1997). Intervjuene jeg har, vil derfor 

kunne fortelle om enkeltmenneskers oppfatning av mobilisering, lokale konflikter og 

politisering i Kadugliområdet. Utvalget jeg har fått er ikke representativt for befolkningen i 

Kadugliområdet, men dette har heller ikke vært mitt mål. Data fra dybdeintervjuene utvalget 
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har gitt, kan likevel, etter teori om kvalitativ forskning (Seale 1999 i O’Reilly 2008), trolig på 

noen områder generaliseres for mennesker som bor i grenseområder i konfliktrammede land. 

Slik kan kunnskapen jeg har fått, overføres til andre grupper i andre kontekster. Kunnskapen 

vil likeledes kunne hjelpe meg til å trekke slutninger når jeg står ovenfor mennesker i andre 

type konfliktsituasjoner.  

 

Bearbeiding, Analyse og Oppgaveskriving 

Bakgrunnsinformasjon i oppgavens innledning, er stort sett hentet fra litteratur samlet før, 

under og etter feltarbeidet. Siden det allerede eksisterer en stor del informasjon om Nuba 

Mountains har jeg i denne delen i stor grad benyttet ekstern litteratur framfor å referere til 

egne feltnotater. Eksterne kilder er valgt med bakgrunn i relevans for tema, samtidig som jeg 

kritisk har vurdert forfatter og artikkelens hensikt. Litteratur om Sudan er stort sett 

representativ for internasjonal forskning. Litteratur til teorikapittelet er strategisk valgt på 

bakgrunn av tema og vinklingen jeg har ønsket å gi oppgaven. For å sikre studiets indre 

validitet har jeg utledet modellen for mobilisering basert på anerkjent teori om de forskjellige 

tema. God validitet eller gyldighet, avhenger videre av en rekke ting. At jeg har klart å 

operasjonalisere problemstillingen på en god og dekkende måte, er for det første svært 

avgjørende. Ved å bevare meningsinnholdet fra problemstillingen, når den og dens teoretiske 

grunnlag oversettes til målbare fenomen, vil fenomenene bli gode instrument som gir svar på 

problemstillingen og sikrer god validitet. En utfyllende teoretisk modell og dekkende 

intervjuspørsmål, er verktøy jeg har brukt for å oppnå dette.  

Da jeg totalt har et stort antall timer med intervjuopptak, var det ikke gunstig å bruke 

tid på å transkribere alt. Jeg har lyttet til opptakene, selektert deler som jeg har transkribert og 

videre kategorisert utklipp fra disse. Summen av utklippene dannet tilslutt en temaoversikt 

som fulgte temaene i problemstillingen. Kategoriseringen har gitt meg mulighet til å 

sammenligne og sammenfatte data for å finne mønstre, likheter og ulikheter. Organiseringen 

av data har vært viktig for å kunne sette de inn i en større sammenheng slik de presenteres i 

analysedelen. For å besvare problemstillingen, presenteres data fra intervju i lys av teoretisk 

referanseramme. Jeg har i teksten brukt sitat på engelsk, siden disse sier mer enn en oversatt 

beskrivelse kan formidle. Jeg har i tillegg oversatt og gjentatt hovedpoenget i sitatet. Enkelte 

sitat er forkortet og noe språklig korrigert, uten at dette har endret innholdt i sitatet.      

Den kvalitative kunnskap som et intervju gir, er basert på min fortolkning av 

meningen bak det som ble sagt og måten det ble sagt på. For å avdekke hva som gir mening 
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for aktørene i konteksten, må man kode betydningen av hendelsen fra den andres synspunkt 

(Chabal & Daloz 2006). Etter teori om rom og representasjon, kan man undersøke sosiale 

forhold og bruk av rom ved å vurdere metaforers politiske bruk og betydning (Smith & Katz 

1993). Det er imidlertid umulig å fristille seg fra sin egen personlighet (O’Reilly 2008). Det er 

derfor viktig underveis å kontinuerlig være oppmerksom på sin egen person og vurdere 

hvordan man best mulig kan bruke seg selv for å styrke studiets validitet og reliabilitet. Man 

må videre være bevisst på hvilken makt man har i skriveprosessen (O’Reilly 2008). Retoriske 

instrument og datamateriale brukes ofte fordi man allerede har et poeng man vil fremme. 

Strauss & Corbin (1998 i O’Reilly 2008) har hevdet at skriveprosessen i slike tilfeller kan bli 

mer kunst enn vitenskap. For å motvirke dette, og for å sikre kunnskap og god forståelse, er 

tidsperspektivet en viktig del av etnografisk metode (O’Reilly 2008). Selv om mitt feltarbeid i 

Sudan, bare strakk seg over to måneder, har jeg, både før og etter feltarbeidet, brukt mye tid 

på å studere og samle informasjon om Sudan. Jeg har fulgt med i internasjonale medier og på 

nettsteder med spesiell interesse for Nuba Mountains. Jeg har derfor opparbeidet meg god 

bakgrunnsinformasjon og en relativt god forståelse av konteksten intervjudata ble gitt i. Dette 

har vært viktig for å kunne ta nøyaktige notater og for å kunne analysere data riktig. Erfaring 

fra tidligere feltstudier hjalp meg videre under oppholdet i Nuba Mountains til å være selektiv 

i de valg jeg tok, og til å bruke tiden effektivt. Jeg unngikk derfor å bruke for mye energi på 

ting som ikke var relevant for studiet. Med god bakgrunnskunnskap, tidligere 

feltarbeiderfaring og et feltarbeid der jeg hadde mulighet til å utvikle min forståelse 

underveis, håper jeg at jeg har hatt god evne til å samle, tolke og analysere data på en 

vitenskaplig god måte. 

 

Oppsummering: Studiets Validitet og Reliabilitet 

Studiets validitet diskuterer om studiet undersøker det som det setter seg fore å undersøke, om 

studiet er sannsynlig eller kredittverdig og om det er nok bevis til å støtte opp under 

argumentene (Hammersley 1998 i O’Reilly 2008). Som jeg har vist gjennom kapitlet, 

avhenger god validitet av en rekke ting. Jeg har, i overensstemmelse med teori fra Creswell 

(1998), prøvd å sikre validitet ved å konfrontere mine egne fordommer for å unngå bias og 

ved å redegjøre for framgangsmåten slik at leserne selv kan vurdere studiets svakheter. Jeg 

har vært dedikert til arbeidet, nøyaktig og grundig, etter Hammersley (1998 i Creswell 1998) 

bidrar dette til god validitet. Jeg har kontinuerlig gjennom forskningsprosessen vært bevisst på 

mine egne metodevalg. Jeg har planlagt grundig før datainnsamling, og har, etter etnografisk 
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modell av O’Reilly (2008), revurdert, justert og tilpasset metoden når dette var nødvendig. 

Mitt valg at metode, har dermed trolig begrenset feilkilder og vært positivt både for studiets 

validitet og reliabilitet. God reliabilitet avhenger av om informasjon og kunnskap som er 

produsert i oppgaven er pålitelig, altså i overensstemmelse med virkeligheten. Studiets 

resultater vil ikke være pålitelige, dersom informanter ikke har fortalt sannheten. Jeg har totalt 

fått et stort datamateriale fra informanter som i forholdmessig liten grad har blitt påvirket av 

frykt eller andre forstyrrende faktorer. Dette har styrket studiets reliabilitet, da det har gitt 

meg data som avspeiler virkeligheten. Innen kvantitativ forskning innebærer god reliabilitet at 

studiet skal få samme resultat dersom det gjentas. Innen kvalitativ forskning vil dette være 

umulig, da alle deler av forskningsprosessen automatisk vil preges av forskeren (O’Reilly 

2008). For likevel å sikre god pålitelighet, er det derfor viktig å være selvkritisk. Ved å inneha 

en forhøyet selvbevissthet (Creswell 1998), har jeg gjennomgående prøvd å forstå hvordan 

min egen identitet har påvirket interaksjon og forskning, for å sikre god reliabilitet.  

Det kan hende at jeg burde tatt andre metodevalg eller at det eksisterer forhold som 

kunne ha endret min forståelse av virkeligheten. Jeg har i kapitlet påpekt flere forhold som 

kan ha påvirket studiet negativt. På tross av dette, vurderer jeg studiets validitet og reliabilitet 

som relativt god. Jeg har i ettertid, ut ifra dagens virkelighet, fått bekreftet at mitt inntrykk av 

feltområdet synes både sannsynlig og holdbar. Siden forskningsprosessen har vært grundig og 

det empiriske datamaterialet er både egnet og pålitelig, konkluderer jeg med at oppgavens 

innhold vil ha en viss forklarende verdi også i andre kontekster. 
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ANALYSE: MOBILISERING I EN POSTKONFLIKT KONTEKST 

1: FRUSTRASJON, MISNØYE OG KLAGEPUNKT  

Tre analysekapittel vil til sammen gi et bilde av hva som kjennetegner og former mobilisering 

i den lokale postkonflikt kontekst i Nuba Mountains. Modellen der frustrasjon, mulighet og 

felles identitet danner grunnlag for mobilisering, gjør det mulig å studere de enkelte deler av 

mobilisering. Jeg vil her begynne med å undersøke befolkningens opplevelse av misnøye og 

klagepunkt. Siden frustrasjon kan forstås som en underliggende drivkraft for mobilisering, vil 

kapitlet undersøke nivå av frustrasjon hos befolkningen i Kadugliområdet. Jeg vil ikke gi en 

helhetlig framstilling av de underliggende politiske, økonomiske og sosiokulturelle strukturer 

som produserer klagepunkt ved å danne grunnlag for depriverte gruppers opplevelse av 

frustrasjon og misnøye, men heller beskrive frustrasjon og endring i denne, gjennom de 

utvalgte klagepunkt befolkningen presenterer. Frustrasjonsnivå og endring av dette, måles 

ikke på noen skala, men beskrives ut ifra befolkningens opplevelse av endring av klagepunkt. 

Nuba Mountains og da spesielt nubabefolkningen, ses som en del av den 

marginaliserte befolkning sivile og militære regjeringer i Khartoum har undergravd (Rahhal 

1999). GoS utnytting av det resursrike området gjennom favorisering og undertrykking over 

lang tid, har gjort opplevelse av marginalisering til vedvarende klagepunkt for befolkningen. 

Jeg vil her beskrive aspekt ved befolkningens opplevelse av marginalisering i dagens 

postkonfliktkontekst. 

 

Sosial og Kulturell Marginalisering 

En marginaliserende krig  

Nuba Mountains ble hardt rammet i siste krig. Det hevdes at Nuba Mountains har opplevd 

noen av de mest alvorlige overgrep som har funnet sted mot sudansk befolkning. GoS og 

deres militsgrupper forflyttet, bortførte, voldtok og drepte sivile, samtidig som landsbyer ble 

brent og kirker, moskeer og skoler ble bombet. Ødeleggelse av levegrunnlag, samt 

manipulering av tilgang til mat, har blitt beskrevet som bruk av sult som krigsstrategi. Under 

krigen forbød GoS NGOs å gi bistand til SPLM kontrollerte områder. Brutale krigshandlinger 

fortsatte nesten helt opp til CFA, i mai 2001 ble seks landsbyer brent og 15.000 mennesker 
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forflyttet
16

. De to rurale områdene, Sabori og Um Serdiba, ligger i krigens grenseområde 

mellom SPLM og GoS. Grensen var ikke konstant, men beveget seg ettersom den ene eller 

den andre part vant territorier. Dette var en særdeles vanskelig situasjon for befolkningen som 

opplevde konstant press fra militsgrupper og militære fra begge sider. Intervjuobjekt fortalte 

om hvordan de opplevde forfølgelser under krigen. I Um Serdiba forteller et intervjuobjekt at 

mange i landsbyen døde. De som ikke kunne løpe, de gamle og barna, brant inne i husene da 

araberne angrep landsbyen og satte fyr på den. Regjeringen tok alt kveget, tidligere hadde de 

fleste noe, men nå har de ingenting. Han sier at det er på grunn av krigen, at alt ble tatt.    

 

“A lot of people died in Kurera. Especially when, if, the Arabs attach the people, then 

they do burn their houses. Those whom are not able to run, they burnt themselves in the 

houses, especially old women, old men and young kids.” (Nr.6, Um Serdiba 29.10.07.) 

  

Nuba i Sabori og Um Serdiba fortalte om hvordan de under krigen permanent eller delvis 

måtte bo i fjellene for å gjemme seg for militsgrupper som drepte befolkningen og plyndret 

deres bosettinger (nr.15, Sabori 13.11.07, nr.4, Um Serdiba 28.10.07.). Hele befolkningen led. 

Men for nubabefolkningen på begge sider av skuddlinjen, ble det etter hvert mer og mer klart 

at krigen ikke bare var rettet mot SPLM/A, men mot nuba som folkegruppe. Krigen synes å 

bli oppfattet som det mest håndfaste bevis på marginalisering og undertrykking av 

nubabefolkningen. Krigsherjinger på nittitallet har blitt beskrevet som folkemord (de Waal 

1995). I januar 1992 ble det med GoSs velsignelse vedtatt en fatwa som stemplet nuba som 

”uvitende” som fortjente å dø (Rahhal 1999). GoS mobiliserte og startet en systematisk 

brenning av området, samtidig ble befolkningen tvangsflyttet til leirer i Northern Kordofan 

(Flint 2001). Før denne jihad-erklæringen, hadde SPLA et overtak på GoS’s styrker. Et 

intervjuobjekt (nr.37, Kadugli 17.10.07.) sier at siden de drepte både kristne og muslimske 

nuba, som støttet både SPLM/A og GoS, handlet ikke fatwa’en om religion eller opposisjon. 

Den var en unnskyldning for å krige mot nubabefolkningen, mener intervjuobjektet som selv 

er muslim. Han gir uttrykk for at manglende anerkjennelse av etnisk gruppe skapte og fortsatt 

skaper, intens frustrasjon. En Saborisheik forteller at han ble torturert i 3 dager på grunn av 

anklage om kvegtyveri. Sheiken sier at de i perioden fra 1989 til 1997, ikke trodde at en 

eneste nuba kom til å overleve. Han sier at han trodde at alle ville bli utryddet, nå takker han 

Gud for at fortsatt noen er i live.     

 

                                                 
16
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“during 1989-1990 up to 1997, we where not thinking that one of the Nuba people 

would remain alive. We were thinking that everybody would be demolished, but we 

thank God, some of us is still alive.”   (Nr.9, Sabori 03. 11.07.) 

 

Elven sør for Kadugli, var et kjent henrettelsessted, forteller et annet intervjuobjekt (nr.40, 

Kadugli 05.11.07). Krigshandlingene rettet mot befolkningen, og da spesielt mot 

nubabefolkningen, blir oppfattet som en del av den omfattende marginalisering områdets 

befolkning har erfart opp gjennom historien. I dagens postkonfliktkontekst synes utnyttingen 

som fant sted under krigen å tydeliggjøres for befolkningen. I følge et intervjuobjekt synes nå 

både nuba og ikke-nuba å være mer bevisst på hva krigen handlet om. Nå har de forstått at det 

handler om anerkjennelse, forteller han.  

 

”this is because of enlightenment, and I think the war itself, you know….The nuba for 

instance, started to understand why they were fighting. For the non-Nuba, the other 

tribes also they started to ask themselves: why the Nuba are fighting? Then they realize 

there is an issue of recognition.”   (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

En større bevissthet rundt hva de kjempet for og hvordan både arabere og nuba ble utnyttet, 

synes å gjøre frustrasjon rundt hva som skjedde, sterkere og mer målrettet. I denne 

sammenheng vil en slik målrettet og bevisst misnøye basert på manglende anerkjennelse, 

kunne danne større potensial for mobilisering. 

 

Manglende beskyttelse  

Statens favorisering og undertrykking som viste seg tydelig under krigen, synes å ha befestet 

strukturelle forskjeller mellom grupper i samfunnet. Dette viser seg i postkonfliktsamfunnet 

gjennom konflikter og utrygghet mellom grupper. Utrygghet og manglende beskyttelse gir 

frustrasjon og synes i denne setting å gi et sterkt potensial for mobilisering. Inngruppens 

opplevelse av manglende anerkjennelse og av å ikke være beskyttet i forhold til utgrupper, 

kan oppfattes som berøvede sosiale og kulturelle rettigheter. Likeledes kan inngruppens 

opplevelse av manglende samarbeid med utgrupper, oppfattes som en dimensjon av 

manglende politisk autonomi. Slik mangelfull beskyttelse og samarbeid, som gir uro, 

usikkerhet og frustrasjon, er i Nuba Mountains i stor grad knyttet til lokale konflikter mellom 

nomader og jordbrukere som utløses i forbindelse med nomaders migrasjon gjennom områder 

der jordbrukere er bosatt.  

En sheik i Saboriområdet forteller at nomadene kommer med dyrene sine til åkrene 

deres om natten når de har gått hjem. Kveget ødelegger alt, spiser avlingen og etterpå flytter 

nomadene leiren for å kamuflere ugjerningen. Dersom nomadene konfronteres, nekter de. 
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Nomadene kan også true med våpen. Sheiken hevder at nomadene gjør dette med vilje siden 

de må forlate migrasjonskorridorene for å komme dit jordene ligger. 

  

”they move to other place just to make a camouflage… And then, when you catch them, 

they deny, totally they deny! If you want to talk to them more, all of them they are 

armed, they can threaten you by arm…They are doing it deliberately, they tend to do it! 

Because there are corridors for the nomads to move, but they leave the corridors to 

come to where the farms are.”    (Nr.9, Sabori 03.11.07.)   

 

En annen nubajordbruker understreker hvor meningsløs situasjonen oppleves ved å påpeke at 

nomadene ødelegger levegrunnlaget som hun har slitt i månedsvis for å dyrke fram. Hun sier 

at nomadene ønsker bråk, og at de starter en konflikt når hun prøver å snakke med dem. Hun 

oppfatter at de ødelegger med vilje. Det eneste hun kan gjøre, er å bringe saken inn for retten.  

“They are looking for problems. When you speak to them, they will start fighting you… 

For instance, if I went and cultivate and suffered for months and if they come and 

destroy all these things…. If they come and I speak to them, then they will start fighting 

with us.”        (Nr.12, Sabori 06.11.07.) 

 

På den andre side forteller en arabernomade som nettopp har returnert fra Northern Kordofan, 

at det er et stort problem at nubajordbrukerne brenner gresset på åsene og slettene. Dersom de 

ikke hadde satt fyr på gresset, hadde det vært nok beitegress for kveget hans, men nå er det for 

lite. Intervjuobjektet hevder at jordbrukerne setter fyr på gresset for at kveget skal føle smerte 

av sult. Han sier at jordbrukerne liker at kveget er svakt, for da kan det dø. 

 

“the environment is dry and the most of grass people (the farmers) are burning. If 

people not burn, it could be good, but. …People burn grass in order to let the cows pain 

for lack of feeding themselves. ..It’s a really big problem….They like that if the cows 

are weak, it could die...This is a war against the cow; to die.” (Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Siden kveget er hans levegrunnlag, er nomaden svært oppgitt og fortvilet. Han legger vekt bak 

ordene når han kaller dette en krig mot kua for at den skal dø. Nomaden klager også over at 

nubamyndighetene ved Miri har forbudt nomadene å komme med kyrne til vanndammen for å 

drikke. Siden området ellers blir tørt i løpet av sommeren og siden dette er den eneste 

vannkilden i nærheten, er dette et stort problem for han. Nubaene har advart nomadene om at 

dersom de kommer til vanndammen, vil de bli møtt med vold.  

“Miri, there is a dam. The authorities there banned us, the cows should not reach that 

water. And this should be a problem to us, in summer all of this area is dry. .. but they 

prevent us to enter: if we go, we will face some violence.”(Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Nomaden understreker det håpløse i sin situasjon ved å uttrykke bekymring for sitt 

levegrunnlag, kveget. Han sammenligner kvegets lidelse når det må gå uten vann i to dager 

med sin egen erfaring med faste under ramadan. Siden vann er hovedkilden til liv, føles det 
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som om kroppen vil kollapse dersom man går fra soloppgang til solnedgang uten å drikke. 

Nomaden sier det er myndighetene som må løse problemet. 

 

“Water is the main source of our life, and in Ramadan when you fast from dawn to 

sunset your flesh will collapse. For this, how do you think about the cow that can not 

drink water for two days?..To go there, will create violence and this is unwanted.”   

       (Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Eksemplene viser at begge parter, både jordbrukere og nomader, opplever at den andre part 

angriper deres eksistensgrunnlag. Opplevelsen av at konfliktene truer partenes levegrunnlag, 

synes å gjøre frustrasjonsnivået svært høyt. Konfliktene oppleves spesielt frustrerende siden 

de, etter nubajordbrukerne (nr.10, Sabori 03.11.07), ikke oppfattes å være knyttet til mangel 

på gress i området eller etter arabernomadene (nr.24, Kadugli 17.11.07), ikke oppleves å være 

knyttet til mangel på vann i vannkilden. Siden levegrunnlag og territorium, er nært knyttet til 

etnisk identitet, forsterker dette opplevelsen av frustrasjon. Marginalisering av landrettigheter, 

vil for øvrig beskrives under økonomisk marginalisering senere. 

 Lignende type konflikter mellom nubajordbrukere og arabernomader har vært 

vedvarende klagepunkt for begge grupper i lang tid, men av intervjuer fremkommer det at 

rurale innbyggere i den senere tid opplever at konfliktene tilspisser seg. Det kan være flere 

årsaker til dette. For det første hevder flere intervjuobjekt at det var færre og mindre 

konflikter tidligere da ”the native administration” fungerte bedre. Nomaden utenfor Kadugli 

forteller at samarbeidet med nubastammene ved Miri aldri hadde vært så vanskelig som det 

var sist år. Nomadene måtte da få hjelp fra Southern Kordofans regjering for å få en 

avgjørelse som ga dem rett til å besøke dammen. Intervjuobjektet sier at han ikke vet hvordan 

det kommer til å bli i år, om kveget vil få lov til å drikke eller ikke.  

 

“last year they banned us to enter there, until we went to the government of the state. … 

And finally they allowed us to water our cows there, but with some resistance. 

Especially last year it was really bad. And I don’t know what will happen this year, if 

they can allow or not.”      (Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Forsøk på regulering ved lovgivning synes å være forgjeves når loven ikke håndheves. En 

sheik (nr.9, Sabori 03.11.07.) sier at nomadene bryter loven. Jordbrukernes konflikt med 

nomadene oppleves som det mest alvorlige problemet i staten. Når regntiden er slutt, kommer 

de fra North Kordofan før de har tillatelse til å komme. Det hevdes eksistere en lov som 

forbyr nomadene å komme sørover før avlingene er høstet. Men siden nomadene er sta, bryr 

de seg ikke om loven, hevdes det. Han sier at problemet er at loven ikke håndheves. 
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”In whole Kordofan, most of our problems is with nomads. ..But there is a law there, by 

the way, there is a regulation there from the government, not to allow them to come 

down until the farmers harvest their crops…But these guys is stubborn, they use to 

come earlier before the harvest. …the law is there, but no law enforcement.” 

(Nr.9, Sabori 03.11.07.)   

 

Det har vært forsøkt å inngå fredsavtaler mellom jordbrukere og nomader, men jordbrukere 

forteller at det ikke nytter å prøve å snakke med arabernomadene eller lage fredsavtaler med 

dem. Dersom en slik avtale allerede eksisterer, blir denne ikke overholdt. Saborisheiken 

forteller at på tross av at de samler nomadene til konferanse for å fortelle dem at de ikke kan 

komme sørover før etter innhøstningen, forholder nomadene seg ikke til deres ønsker.   

 

“Every year we sit together in conference, try to inform them that; you are not allowed 

to come to south Kordofan until the harvest is over. They don’t listen to this. The most 

problem of South Kordofan or Nuba Mountains is from the nomads and farmers.” 

    (Nr.9, Sabori 03.11.07.)   

Jordbruker i nabolandsbyen (nr.14, Sabori 13.11.07.), bekrefter at det sist år ble holdt en 

konferanse der det ble inngått en avtalte om at nomadene skulle la åkrene stå i fred. Det har 

imidlertid ikke blitt forsøkt å lage noen slik avtale i år, men jordbrukeren tror uansett at det 

hadde vært nytteløst, siden nomadene ikke forholdt seg til avtalen sist år. For å sikre 

avlingene, tilbrakte derfor de fleste jordbrukere i området hele dagen og også ofte natten, ute 

på åkrene for å unngå at avlingene ble spist eller ødelagt (nr.16, Sabori 13.11.07). Dette er 

tungvindt og vanskelig da åkrene ligger ute på slettene nesten en times gange fra bosettingene.   

 På den andre side mener nomadene også at nubajordbrukerne bryter loven. Det skal 

eksistere en lov som sier at man ikke skal sette fyr på gress og busker rundt landsbyene og på 

slettene (nr.40, Kadugli 05.11.07). Intervjuobjekt forteller at jordbrukerne ikke gjør slik som 

de har blitt fortalt. Når nubaene starter innhøstningen, begynner de å brenne gress med en 

gang. Han peker rundt seg og sier at de for to dager siden brant området like ved leirplassen 

hans. De brant også ved solnedgang i går, han vet at de ikke hører dersom han prøver å 

snakke med dem.  

 

“they don’t do what they were advised. Whenever the farmers start harvesting their 

crops, they start burning the grass everywhere. Before two days, they burnt this side. 

Even yesterday night, at dawn, they burnt, on fire here.  … they don’t hear us.” 

(Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Nuba i Sabori landsby bekrefter at avtalebrudd og mangel på velvilje har ført til en situasjon 

der det er økende mistillit mellom grupper. Intervjuobjektet knytter mistilliten til at araberne 

fremdeles har våpen. Han sier at våpnene kom fra regjering og at de ennå ikke har avvæpnet 
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dem. Saboribefolkningen forventer derfor at de når som helst kan bli angrepet. 

Intervjuobjektet gir uttrykk for at dette er en svært skremmende trussel. 

 

“even thought there is peace. But we never trust them, because they are still armed. The 

arms was issued by the government and they haven’t disarmed them yet. So we expect 

at any time that they can attach us.”    (Nr.10, Sabori 03.11.07.) 

 

Det er mange medvirkende årsaker til at konflikter mellom jordbrukere og nomader synes å 

arte seg annerledes nå enn før krigen. På spørsmål om hvorfor konfliktene har endret seg, 

nevner jordbrukere at nomadene har flere og tyngre våpen nå enn før krigen. Regjeringen gav 

dem automatvåpen under krigen, problemet har derfor blitt større enn tidligere, forteller et 

annet intervjuobjektet. Han sier at de selv bare har noen gammeldagse rifler. 

 

“this problem has actually developed. In the past the nomads, they just had light 

weapons. But during the war, the government armed them and now they are having 

automatic guns. And now the problem actually developed.” (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

På spørsmål om hvordan befolkningen kan beskytte seg mot angrep fra de arabiske 

nomadene, svarer et av intervjuobjektene at man som landsbyboer ikke har noe å forvare seg 

med. De kan ikke gjøre noe annet enn å spørre myndighetene.  

”As a villager you don’t have anything in your hands to defend (yourself) unless you go 

to the government and ask for support.”   (Nr.10, Sabori 03.11.07.) 

   

Fortvilelse over andre gruppers brudd på lokale fredsavtaler, manglende håndheving av loven 

og manglende mulighet til å få hjelp fra myndigheter, synes å sette folk i en desperat situasjon 

der de ikke ser noen annen utvei enn å slå tilbake. Til tross for at fredsavtaler har blitt inngått, 

inntreffer likevel åpne konfliktsituasjoner der ofte begge grupper har våpen. Intervjuobjektene 

synes å oppleve situasjonen som så truende og usikker, at frustrasjon har steget til et nivå der 

de føler at noe må gjøres. Både arabere og nuba i forskjellige områder uttrykker dette. I 

Sabori ga en jordbruker uttrykk for at en ny krig var forventet. Han stiller spørsmål ved om 

noen kan forstille seg at krigen ikke vil ulme fram igjen. Han sier videre at når åkrene 

ødelegges og folk er voldelige, skaper dette krig igjen. Det virker som om fredelige former for 

konfliktløsning er gitt opp. 

“Can you think that the war will not breed again? In the condition now, the nomads 

have their cattles is in our farms and, ….if the farm is destroyed completely and the 

people make violence. And this create the war again, this is what I expect!” 

(Nr.14, Sabori 13.11.07.) 

Klagepunkt og frustrasjon synes å være så sterke at flere intervjuobjekt uttrykker at de ser en 

ny krig som mest sannsynlig. En nubajorbruker sier at det kommer til å bli kamper mellom 

dem og nomadene, dette er hans oppfatning av framtiden.  
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“There will be fighting between us and the nomads, this is my view about the future.”   

        (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Et annet intervjuobjekt uttrykker at, siden de er avhengige av å fortsette med kveg, vil de med 

alle midler, selv om det utsetter dem for vold, bli værende for å forsvare denne levevei. Han 

bekrefter at dette leder til krig og nevner et konkret eksempel på dette.  

”even if it causes us violence. Because the cows is the only source for ourselves, we 

depend on it...Yes, it leads to war. Even it happened last year in a place called...”  

(Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Som vist, uttrykkes frustrasjon, fortvilelse og klagepunkt over forholdet mellom grupper. De 

involverte selv, men også samfunnet i sin helhet, synes i økende grad å oppfatte frontene som 

hardere. Avlingene blir hyppigere ødelagt enn tidligere og jordbrukerne uttrykker økt redsel 

for å konfrontere nomader som har fler og mer moderne våpen. På den andre side, oppfatter 

arabernomader at nubajordbrukere er uvillige til å la dem livnære seg slik de har gjort i 

århundrer. Stigende frustrasjon over manglende beskyttelse og manglende anerkjennelse 

oppfattes å danne et sterkt potensial for mobilisering.  

 

Opplevelsen av å leve i en konfliktfylt kontekst forsterkes av Southern Kordofans generelle 

uro. Siden våpenhvileperioden fra CFA i 2002 til CPA i 2005, ble strengt overvåket av Joint 

Military Commission (JMC), gikk bruk av våpen ned og perioden opplevdes som fredfull for 

befolkningen. Håp om at dette skulle vare, har trolig forsterket skuffelsen over den siste 

periodens økte uro. Et intervjuobjekt forteller at JMC hadde suksess, de samlet kuler fra de 

som hadde våpen. Men situasjonen har nå reversert, nå bærer folk våpen igjen og forflytter 

seg med disse. 

“When the JMC came here, they succeed. Collecting some bullets from the people and 

whenever they go and see people carrying weapons, they take out the bullets from them. 

When they evacuated the area, the situation returned back to its normality. So now 

people are carrying guns, moving with their guns” (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Rapport fra International Crisis Group (2007) bekrefter dette. UNMIS, som siden 2005 har 

kontrollert området med grunnlag i et annet mandat, har ikke mulighet til å gå inn i 

konfliktsituasjoner på samme måte som JMC. Befolkningens skuffelse synes forsterkes over 

at den internasjonale hjelpen som først hjalp dem, nå svikter. Våpenbruk oppfattes som brudd 

på CPA, men intervjuobjekt (nr.18, Kadugli 01.11.07) sier at UNMIS ikke gjør noe. Historier 

om konfliktsituasjoner i staten ellers, i Abyei og i områder som Lagawa og al Muglad, 

påvirker videre opplevelsen av å leve i en ustabil verden. Et intervjuobjekt sier at folk nå gjør 

seg klare, han tror folk skaffer seg våpen fordi det er en ustabil situasjon. Siden det nå er fred, 
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spør folk seg selv om hva som skjer, sier han og konkluderer med at selv nå etter to år, finnes 

det ingen følelse av fred.  

“the spread of the weapons maybe is more than before. .. people feel that this is a very 

fragile situation, and you will have to be ready. Because people are still waiting to feel 

that we are in peace. .So it’s better to be ready. And of course it is definitely true: After 

two years, the feeling of peace.. it’s not, I’m not feeling it.”(Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

I henhold til CPA, skulle våpen vært samlet inn for destruksjon, men dette har i liten grad blitt 

gjennomført. Militære styrker som ikke er integrert inn i Sudan Armed Forces, SPLA eller 

Joint/ Integrated Units, opererer ulovlig og skulle vært oppløst.  

 

Økonomisk Marginalisering 

Landrettigheter, tilgang til resurser, utdanning og jobb 

Marginalisering av økonomiske rettigheter som landrettigheter, arbeidsforhold og økonomiske 

muligheter som utdanning, jobb og tilgang til resurser, oppfattes etter Gurr (1993), å danne 

grunnlag for misnøye i befolkningen. Nuba Mountains rike resursgrunnlag synes å være en 

viktig årsak til marginaliseringen området har opplevd i denne sammenheng. Nuba Mountains 

har vært kjent som et av de rikeste og mest fruktbare i Sudan. Området har gitt 

matvareoverskudd årlig og var i følge Pantuliano (2005) ett av de få som ikke ble affektert av 

tørken i 1984. Dette rike resursgrunnlaget har siden kolonitiden gjort området attraktivt for 

styresmakter og andre utenforstående. Nubabefolkningens opplevelse av å bli marginalisert i 

forhold til landrettigheter har derfor vært et av deres vedvarende klagepunkt. Det mest 

dyrkbare landet har siden kolonitiden blitt okkupert og utnyttet til stordrift med nuba som 

billig arbeidskraft (Manger et al. 2003). På sekstitallet ble store områder tatt til mekanisert 

drift, disse ble solgt til politikere, embetsmenn og handelsfolk fra Khartoum. Varer og utbytte 

tas ut av området og utviklingen har i liten grad kommet befolkningen i Nuba Mountains til 

gode. Mekaniserte gårdsbruk har også forstyrret nomadenes kvegdrift ved å blokkere 

korridorene de bruker ved migrasjon, dette øker sjansene for konflikt mellom jordbrukere og 

nomader
17

. ”Sudan land law” fra 1970 gir staten rett på alt uregistrert land i henhold til lov av 

1925 (Rep.of Sudan 2006). En følge av denne loven, var at nubabefolkningen, som ikke 

hadde registrert landområdet de bodde på, ble rettslig fratatt muligheten til å eie det. Etniske 

grupper fester i dag likevel eierskap til historiske rettigheter og anser jorden som de lever av 
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og bor på som deres. Tradisjonelle ledere i ”the native administration” prøver i dag å 

organisere og håndtere historisk fastsatte normer som skal avgjøre landeierskap mellom 

forskjellige grupper. Gamle relasjoner mellom etniske grupper og anerkjente tradisjoner, skal 

for eksempel være bakgrunn for fastsetting av migrasjonsruter som skal gi nomadiske grupper 

tilgang til beitelandskap hos de bosatte gruppene (Rep.of Sudan 2006). Dette er imidlertid en 

vanskelig prosess, da det i en kontekst med flere sett av ledere, verken eksisterer enighet om 

hvilke ledere som har legitimitet til å uttale seg, eller om hvordan bestemmelser skal 

håndheves (nr.44, Kadugli 16.11.07.). I tillegg påvirkes prosessen av favorisering av enkelte 

grupper og GoSs og SPLM/As støtte til enkelte ledere. Intervjuobjekt avviser at det er mangel 

på dyrkbart land i området. Dette bekreftes av Pantuliano (2005). Følelsen av marginalisering 

i forhold til land, er derfor ikke en ren konflikt om levegrunnlag, men også, som nevnt, et 

uttrykk for territoriell tilknytning. SPLM tok i 2002 initiativ til at nubastammer skulle 

registrere grenser mellom landområder (nr.44, Kadugli 16.11.07.). Denne prosessen har skapt 

nye konflikter, da arabere spesielt opplever dette som et angrep på deres rettigheter. 

Usikkerhet og frustrasjonsnivå vokser hos nomader som er avhengig av å følge 

migrasjonsruter og besøke vannkilder på landområder som nubaene hevder er deres. 

 Regulering av priser på landbruksprodukter, er likeledes en del av den statlige 

marginalisering befolkningen i Kadugli opplever. Et intervjuobjekt forteller at politikerne 

styrer priser på kjøtt og sorghum, slik at disse er høyere i Kadugli enn de er i Khartoum og 

Sinait. Da råvarene tross alt er lokale, oppfattes prisene å være kunstig høye. Dette oppleves 

svært urettferdig og intervjuobjektet gir uttrykk for at det er en politisk strategi for å 

marginalisere Nuba Mountains. Frustrasjonen synes å forsterkes over at dette fortsatt skjer i 

fredstid. Intervjuobjektet sier at dette betyr at det fortsatt er en krigssituasjon.  

 

“And here is the sources of those things, and this is the political affairs. Because people 

transfer goats and sheeps from here to north, and why the meat there is cheaper than 

here? One sack of sorghum is cheaper in a place called Sinait... The sack here is 75 

pounds, while in Sinait its just only 25. It means, ..it is still a war situation in our area.” 

(Nr.18, Kadugli 01.11.07). 

 

Uavhengig av om manipulering av matvareprisene er en strategi fra statens side eller om dette 

bare er et opplevd klagepunkt, danner opplevelsen av marginalisering frustrasjon som gir 

grunnlag for mobilisering.  

Marginalisering av økonomiske muligheter oppleves videre ved at myndigheter og 

koopterte NGOs og INGOs, forskjellesbehandler områder. Det er knyttet frustrasjon til at 

utdeling av goder og tilgang til resurser styres av maktelitens favorisering eller undertrykking 
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av spesifikke grupper. Foruten tilgang til våpen, som allerede er nevnt, pågår spekulasjoner 

rundt boring av brønner og distribuering av traktorer. Et intervjuobjekt (nr.39, Kadugli 

13.10.07.) mener det foreligger bevis for at baggaranomader fortsatt får våpen fra kilder 

tilknyttet NCP. Nomadene har nye våpen lik de nye som ”Sudan Armed Forces” har. Det gikk 

videre rykter om at grupper og personer tilknyttet den paramilitære gruppen ”Difaa al Shaabi” 

fikk distribuert traktorer (nr.18, Sabori 13.11.07.). Det var stor usikkerhet rundt hvem som 

fikk traktorer og hvorfor, siden andre som også hadde tilhørt ”Difaa al Shaabi”, ikke fikk slik 

støtte. Frustrasjon og usikkerhet rundt hvorfor enkelte grupper blir favorisert også i den nye 

postkonfliktsitasjonen, er et tema som opptar mange. Uforståelig forskjellsbehandling er 

derfor klagepunkt som bidrar til økende uro og misnøye. 

 Ikke-arabere opplever videre marginalisering i forhold til skolegang og utdanning. 

Pedagogiske påvirkningsmekanismer har i Nuba Mountains vært brukt i utstrakt grad 

gjennom mange tiår. Skoler i tidligere GoS områder følger samme skolesystem som ellers i 

Nord-Sudan, mens de fleste skoler i SPLM/A områder har et engelskspråklig curriculum lik 

skolesystemet i Sør-Sudan. Skoler i Kadugli følger dermed en arabisk og muslimsk læreplan 

der fag er sterkt tilpasset og kontrollert. Læreplanen forteller historien ut ifra et arabisk 

synspunkt der araberidentiteten blir opphøyet, samtidig som andre etniske identiteter blir 

fortiet. Intervjuobjekt hevder at selv ikke den arabiske eliten i Khartoum sender sine barn til 

disse skolene, de velger heller private engelske skoler som tilbyr et bredere 

kunnskapsgrunnlag (nr.44, Kadugli 04.10.07.). På universitetsnivå opplever nubastudenter 

ved universitet i Khartoum og Gezira at de ikke kan velge fritt blant fag, men blir pålagt 

studier som arabisk og islam før de kan gå videre med fag de ønsker å studere. En lærer fra 

Sabori (nr.18, Kadugli 01.11.07.) forteller at han oppfatter dette som en del av GoSs 

islamisering- og araberiserings- strategi. Videre kontrolleres ansettelser både i det offentlige 

og det private av staten. Også lokale ansettelser innen UNMIS, ulike lokale United Nations 

kontor og lokale INGO og NGO, oppfattes være avhengig av etnisk tilhørighet (nr.18, 

Kadugli 19.11.07, nr.30,  Kadugli 12.11.07, nr.32,  Kadugli 18.11.07.). Dette kontrolleres ved 

at ansettelser må godkjennes av myndigheter i Khartoum. Lokale organisasjoner hevdes å 

gjennomsyres av sikkerhetstjenesten. Organisasjoners arbeid kontrolleres og forsinkes, og 

ansatte beskyldes for å drive arbeid for opposisjonen, sier en NGO ansatt (nr.39, Kadugli 

04.11.07). Slik blir det vanskelig for uavhengige å få jobb og samtidig blir det vanskelig for 

marginaliserte grupper å få tilgang til resurser. Læreren som har universitetsutdannelse og 

ønsker å jobbe med utvikling, forteller at han har opplevd at søknadspapirene ble tatt ut av 

bunken da han søkte jobb. Han er sikker på at dette skyldes at han ikke har de riktige 
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forbindelsene. Videre opplever han at Nuba Mountains forhistorie som ”the locked areas”, 

gjør at jobbsøkende nuba møter diskriminering også utenfor området. Ingen har tro på oss, 

man blir ignorert, dette bidrar til at få tar utdannelse, sier han. 

 

“If you educate yourself and you want to go somewhere, they say; you are Nuba people, 

you just are from the locked areas. They ignore you, and from that there is no educated 

people.”      (Nr.18, Kadugli 01.11.07.) 

 

Da det i regionen er mangel på folk med utdanning, er dette svært frustrerende. 

Postkonflikttiden bringer imidlertid noen endringer. Enkelte universitet i Khartoum, blant 

annet Afhad University for Women, driver forskning i Nuba Mountains med tema som ikke 

ville blitt tillatt tidligere (nr.46, Khartoum 01.10.07.). Ellers kan det også observeres visse 

endringer på offentlige kontorer i form av et mer inkluderende miljø. Nå kan man møte 

ansatte med din egen farge som hjelper deg, forteller en Sheik. Tidligere så man aldri svarte 

ved offentlige kontor, og når man henvendte seg der, ble man fornærmet.     

”Before, if you go to government bureau or department, you never see the blacks in the 

offices, very rare to see them. But nowadays, you see a lot of blacks in the different 

offices. Now, if you go, you may find someone in your own colour and they will say:.. I 

can help you.”      (Nr.9, Sabori 03.11.07.)   
 

Mulighet til utdanning og ansettelse oppleves som et vedvarende klagepunkt. Dersom denne 

type kontroll av skoleverk, frivillige organisasjoner, utdanning og ansettelser ikke etter hvert 

avtar, vil dette bli et klagepunkt som vil bli mer akutt.  

 

Manglende utvikling og holdninger til CPA 

I dagens postkonfliktkontekst blir holdninger til CPA automatisk knyttet til opplevelsen av 

manglende utvikling i form av manglende tilgang til resurser og manglende mulighet til 

økonomisk utvikling. Manglende utvikling har vært et vedvarende klagepunkt, men etter CPA 

synes dette å bli økende akutt. Dette skyldes trolig befolkningens forventning til at CPA 

skulle gi endringer som ville manifestere seg i lokalsamfunnet. Det viste seg at de fleste 

intervjuobjekt var fortvilet over manglende utvikling i deres region og lokale miljø. CPA 

stoppet bare kampene, den bringer ingenting for utvikling, forteller et intervjuobjekt som 

forteller videre at de ikke ser noen nye veier eller utviklingsprosjekter.  

“The agreement just stopped the fighting, and bring nothing for development. Now, we 

see nothing. There is no roads, there is no projects of development, infrastructure is 

week.”       (Nr.25, Kadugli 18.11.07.) 
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Jordbruker og Imam etterlyser også utvikling når han sier at de ikke har hatt utbytte av CPA. 

Det har ikke skjedd noe ennå, uttrykker han, ikke engang grensemarkering mellom stammer.  

”We have not benefitted from the CPA. ..And also the boundaries between the tribes, 

they must be clear. But till now; nothing happen. So, no benefit from the CPA.”   

        (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Et annet intervjuobjekt bekrefter at det er sant at de ikke implementerer avtalen, det er ingen 

utvikling. Hun synes dette er rart siden Kadugli tross alt er hovedstad i staten. 

“The CPA is good. But it’s true; they are not implementing the CPA. There is no 

development here. This is the capital of the state, but there is nothing here. This house is 

in the city, but there is no electricity and no water.”  (Nr.39, Kadugli 13.10.07.)  

 

Huset der hun bor, mangler vann og strømtilknytning, til tross for at det ligger i den 

urbaniserte delen av Kadugli. For å få tak i gass til matlagning, må de reise helt til Dilling. 

Videre beskrives den håpløse lønningssituasjonen for lærere og statlig ansatte i staten. ”Når 

lønninger kan være 2-3 måneder forsinket, hvordan kan de da gi barna mat”, spør 

intervjuobjektet. I Kurera i Um Serdiba nevnes det videre at de ikke har skoler, ingen klinikk 

og ikke vann. Det er også hardt for befolkningen å dyrke jorden med håndkraft slik at de får 

nok mat. Intervjuobjektet sier at samfunnet lider.   

”His community are suffering; they don’t have the schools, no school in Kurera, no 

clinic in Kurera. And no water in Kurera, the water is very far. Even it is very hard for 

people to cultivate with their hands, and to get enough food.” 

(Nr.7, Um Serdiba 29.10.07.) 

  

Vannsituasjonen er et gjentagende klagepunkt i de rurale områdene. Flere forteller at de har 

spurt myndighetene om hjelp. Krigen ødela mange vannpumper, vannsituasjonen er dermed 

ofte verre enn den var før krigen. Da vann er livsnødvendig, skaper vannmangel stor 

frustrasjon i befolkningen. Landsbyene i Sabori hadde ikke vann, mens vannsituasjonen var 

bedre i Um Serdiba, der det var fungerende vannpumper i noen av landsbyene. Fortvilelse og 

frustrasjon over dette, syntes derfor å være høyest i Sabori. 

Et intervjuobjekt (Nr.39, Kadugli 13.10.07.) peker på at veien til flyplassen, som er 

hovedvei fra Kadugli til Dilling og Khartoum, er full av hull og nesten uframkommelig. 

Veinettet utenfor Kadugli by, er svært begrenset og har særdeles dårlig kvalitet, i regntiden 

blir de fleste steder utenfor Kadugli isolert. Kraftige regnskyll omdanner da slettene til gjørme 

som bare kan forseres til fots eller med traktor. Selv traktorer må lage egne veier gjennom 

kratt, småskog og elveleier. Etter å ha brukt 10 timer på 40km fra Kadugli til Um Serdiba, 

uttrykker en fortvilet soldat (nr.20, Kadugli 26.10.07.), ”ser du hvordan vi lider, det er på 

grunn av dette at vi slåss”. Uttalelsen i presens, uttrykker at krigen for han, ikke er over. På 

spørsmål om det kan bli krig igjen, viser et annet intervjuobjekt til den dårlige veien mellom 
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Kadugli og Kauda for å belyse at GoS ikke har oppfylt sin del av CPA og gitt SPLM det de 

har krav på. Brudd på avtalen, oppfattes å lede til krig.      

“according to the agreement , the government has not given the SPLM its right or all 

what they agreed upon. For instance, like this road from Kadugli to Kauda, it is very 

small. The government was not able to pay things to construct it.” 

(Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

Så lenge det ikke er tydelige tegn på at CPA implementeres, oppfatter befolkningen at freden 

fortsatt ”henger i luften”. Frustrasjonsnivået er svært høyt. Det kan synes som om CPA 

behøver å bli materialisert i form av økonomisk utvikling og endring i staten, for at 

befolkningen skal kunne ha tro på fred. Nå stiger frustrasjonsnivået over at ingenting skjer, 

selv om det foreligger en fredsavtale. Dette bekreftes i mange intervju. Et intervjuobjekt sier 

at noen folk opplever mer fred, men at de likevel behøver å oppleve mer handling. Fred synes 

å være avhengig av handling. Folk har behov for vann, skoler, sykehus, dette er tre 

grunnleggende ting, befolkningen trenger dem, sier intervjuobjektet.  

”some people in more areas here near Kadugli they feel peace .., but they need more 

duty. They need water, they need schools to educate their children, they need a 

hospital,”      (Nr.32, Kadugli 11.07.) 

 

Intervjuobjektet, setter her lik andre, følelsen av frihet sammen med håndfaste bevis på 

utvikling. Samtidig er intervjuobjektet realistisk og sier at det langsomt skjer ting.      

 

Politisk Marginalisering 

Bevegelsesfrihet og ytringsfrihet 

Den sudanske befolkningen som helhet har i lang tid opplevd marginalisering i forhold til 

manglende ytringsfrihet og andre menneskerettigheter. Sivile og militære regjeringer har 

begrenset befolkningens politiske rettigheter på mange områder, både før, under og etter 

krigen har spesifikke gruppers opplevelse av frihet vært avhengig av statens favorisering eller 

undertrykking. Retten til å oppholde seg og bevege seg i det offentlige rom, nevnes av flere 

intervjuobjekt som den mest konkrete endringen knyttet til opplevelse av frihet i dagens 

postkonfliktkontekst. Krigen og krigsstrategier synes å ha brakt usikkerhet og ustabilitet som 

begrenset både det fysiske og det sosiale rom for befolkningen i Kadugliområdet. GoS brukte 

sin makt til å stemple opposisjonen, og alle mistenkt for å tilhøre den, som opprørere. 

Intervjuobjektet forteller at da krigen startet, fikk de høre at det var opprørere i sør. I dag 

forstår han at dette var folk som kjempet for sine rettigheter.  
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“the war started from the South. And then we heard people talking about the insurgence 

people. But when you heard word of insurgent, it’s somebody looking for his rights. 

When you are looking for your rights, and then they call you an insurgent!  

(Nr.9, Sobori 03. 11.07.)   

GoS forfølgelser bidro til å kontrollere befolkningen og begrenset oppslutning rundt 

opposisjonen. Et intervjuobjekt (nr.40, Kadugli 03.11.07.) som støttet et opposisjonsparti 

forteller at han ble arrestert da partiet hans vant det lokale valget. Han sier at han var heldig 

som ikke ble drept. Krigsstrategien begrenset politiske rettigheter, som politisk engasjement, 

og generelle menneskerettigheter, som bevegelsesfrihet. Dersom noen beveget seg i det 

offentlige rom med mat, ble de beskyldt for å levere forsyninger til opprørerne (nr.18, Kadugli 

01.11.07). Resultatet ble et samfunn der de fleste forholdt seg passive i frykt for å bli 

innblandet i noe. Dersom naboens hus brant, spurte ingen etter hva som hadde skjedd eller om 

noen behøvde hjelp (nr.21, Kadugli 07.11.07.). I dagens postkonfliktkontekst opplever 

derimot kvinnene større åpenhet i deres lokale nabolag. Dette uttrykkes ved at mennesker fra 

forskjellige familier og grupper snakker sammen, folk kjenner til hverandre og hilser på 

hverandre (nr.19, Kadugli 20.10.07.). Dette har påvirket befolkningens frustrasjonsnivå slik at 

de ikke lenger opplever uutholdelig ufrihet. I dagens postkonfliktkontekst har GoS mindre 

mulighet til å utøve makt ved å begrense bevegelse og ved å foreta arrestasjoner og 

fengslinger åpenlyst. Større bevegelsesfrihet er derfor en rettighet som framheves av 

intervjuobjektet. ”Nå kan du og jeg reise ut på landsbygda, tidligere var dette vanskelig”, 

forklarer et intervjuobjekt (nr.25, Kadugli 18.11.07.). I dagens postkonfliktkontekst opplever 

de fleste at de kan bevege seg nesten hvor de ønsker innen Nord-Sudan dersom de har midler 

til det, man kan reise mellom landsbyer og til Khartoum. Et intervjuobjekt (nr.43, Kadugli 

15.11.07.) som er samfunnsforsker, bekrefter at GoS isoleringsstrategi slipper noe tak i 

postkonflikttiden. ”Folk planlegger nå å etablere markedsdager, slike tema kunne man ikke 

fremme under krigen”, sier han. Det uttrykkes at befolkningen forsiktig entrer den politiske 

arena ved å diskutere og fremme krav. Det er behov for møteplasser og markedsdager kan 

redusere misnøye i forhold til manglende økonomiske, politiske og sosiokulturelle rettigheter. 

Da markedsdager ikke bare omfatter handel, men også etablering av kontakter og utveksling 

av ideer, har forbud mot markedsdager og kontroll av handel gjennom handelsmenn og 

islamske NGOs, vært viktig for GoSs sikkerhetstjeneste. Men selv om det nå er en endring på 

vei, noen landsbyer har allerede fått egne markedsdager, hevdes det at sikkerhetstjenesten 

igjen reagerer på dette som farlig.  
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“we should at least; we should have these market days. We have to sit together, we have 

just to talk, we have to exchange goods!….the security, they were not happy. He said 

they are happy to have people isolated in their villages there.”(Nr.43,Kadugli 15.11.07.) 

 

En SPLM minister (Nr.31, Kadugli 12.11.07.) forteller at Southern Kordofan State igjen 

vurderer å begrense bevegelsesfrihet ved å regulere hvilke grupper som skal ha rett til å drive 

handel. Staten underbygger dette med at den senere tids økte bevegelse mellom områder, 

fremmer uroligheter. Det kan derfor stilles spørsmål ved om den nylig opplevde 

bevegelsesfrihet igjen er i ferd med å strammes inn. Etablering og gjennomføring av “tribal 

conferences”, er et annet eksempel som synliggjør både mer bevegelsesfrihet og ytringsfrihet. 

Etter våpenhvileavtalen, har større frihet og mulighet til å kommunisere med omverdenen, 

etablert en tradisjon der ulike stammer arrangerer årlige konferanser (nr.32, Kadugli 

18.11.07.). Noen nubastammer har holdt på siden like før CPA, og nå har også en del 

araberstammer organisert lignende konferanser. Økt mulighet til å organisere seg, oppfattes 

som en politisk menneskerettighet som freden har gitt. Det gikk nå imidlertid rykter om at den 

nye NCP guvernøren, anbefalte et forbud mot konferanser. Flere intervjuobjekt (nr.39, 

Kadugli 08.11.07, nr.40, Kadugli 05.11.07) uttalte som respons på dette, at staten nå verken 

har rett, eller mulighet, til å stoppe konferansene. I overensstemmelse med Gurr (1993) 

oppfattes deprivasjon av borgerrettigheter å danne grunnlag for frustrasjon. NCPs forsøk på å 

utøve kontroll, oppfattes som politisk marginalisering.  

Når det gjelder generell ytringsfrihet, synes det å være uenighet om dagens 

postkonfliktkontekst har ført til endringer. Ytringsfriheten synes fortsatt begrenset, mennesker 

er redd for å kritisere myndighetene dersom de opplever urettferdighet. På spørsmål om 

opplevelsen av frihet til å ytre seg og frihet til å være i opposisjon, svarte et intervjuobjekt i 

Kadugli at det var bare de som hadde våpen som våget å snakke.   

 

“The only ones that are talking are the ones with the guns. The SPLM are the ones that 

are talking, but that is because they have the guns. No one can hurt them. The others are 

keeping silent, only waiting. ..Now, people are keeping quiet. It will be like a bomb! 

There is no peace actually, only in the papers.”   (Nr.39, Kadugli 13.10.07.) 

 

Intervjuobjektet sier at det er SPLM/A som snakker, siden de har våpen kan ingen skade dem. 

Hun sier at befolkningen er stille, de sier ingenting ennå, de bare venter. Hun gir uttrykk for at 

frustrasjon bygger seg opp i befolkningen og at den tilslutt vil eksplodere som en bombe. Det 

er egentlig ikke fred, freden eksisterer bare på papiret. Intervjuobjektet hevder altså at lite har 

endret seg i forhold til befolkningens opplevelse av ytringsfrihet. En samfunnsleder i Um 
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Serdiba sier imidlertid at han opplever at freden har ført til stor endring. Han hevder at han nå, 

som nuba, kan si alt det han tidligere var redd for å si. 

 

“the changes is now that, I as  Moro, I’m now able to speak whatever I want to say and 

I’m able to speak all what I was afraid to say before. So this is the changes that has 

changed since the peace came to Sudan.”    (Nr.3, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Dette kan likevel stemme overens med førstnevntes utsagn, da det er ledere i samfunnet, ofte 

tilknyttet politiske parti eller NGOs, som hevder at de etter CPA kan snakke fritt. Disses 

tilknytning til organisasjoner og nettverk bidrar trolig til at de opplever seg mer beskyttet. 

Større bevissthet rundt egne rettigheter, bidrar trolig til at ledere og politisk aktive tørr å teste 

disse. Myndighetene er nå i postkonfliktsituasjonen også mer forsiktig med å åpenlyst slå ned 

opposisjon fra organisert hold. De to politiske hovedmotpartene, NCP og SPLM, er begge 

redd for å bli beskyldt for å bryte CPA. Opplevelsen av endring og mer frihet, synes i tillegg å 

vise seg sterkere i Um Serdiba, et tidligere SPLM område med fortsatt SPLM innflytelse, enn 

blant befolkningen i Sabori, et tidligere GoS område. Ytringsfrihet synes slik å være et sterkt 

klagepunkt for enkelte grupper, mens det hevdes å svekkes som klagepunkt for grupper med 

mer makt og innflytelse og bosatte i tidligere SPLM områder. 

Manglende ytringsfrihet og begrenset mulighet til deltagelse, kan illustreres gjennom 

befolkningens redsel for å bli oppfattet som politisk aktive. Til tross for at mange tydelig er 

sterkt politisk engasjert, forbindes ikke dette med politisk aktivitet. En nomade (nr.24, 

Kadugli 17.11.07.) benekter at han selv har noe med politikk å gjøre, han sier at det finnes 

mennesker for politikk, han selv er bare interessert i migrasjon. Skillet mellom det å være 

politisk og ikke-politisk, synes være svært viktig siden politisk aktivitet knyttes til krigen, til 

soldatene (nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) og til døden. ”Dersom man involverte seg i politikk, 

ville man miste livet”, sier et intervjuobjekt (nr.13, Sabori 06.11.07.). Ambivalens og redsel 

knyttet til politisk deltagelse, forklares ved å vise til endring i konteksten. Dersom det ytre 

fysiske miljø er trygt, kan folk ha interesse for politikk. Et fredfullt klima etter våpenhvilen, 

medførte en orientering mot politiske parti forteller en opposisjonspolitiker (nr.25, Kadugli 

18.11.07.). Men ved uro og ustabilitet, så snart det politiske klimaet er vanskelig, søker 

befolkningen støtte og trygghet i etnisk tilhørighet, forklarer han. Folk vil automatisk støtte 

opp om sin stamme dersom dette behøves. Politisk tilhørighet kan ikke beskytte slik som den 

etniske stammen, sier han og gir uttrykk for at etnisitet oppfattes mest grunnleggende. Politisk 

engasjement kan også oppfattes delt, fordi befolkningen selv ikke opplever at de har mulighet 

til å delta. Det kan synes som om politikk oppfattes å være utenfor den enkeltes virkelighet. 

En leder i Um Serdiba illustrerer dette når han benekter at folk er interessert i politikk og sier 
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at de i stedet ber til Gud om at han må bevare freden. Det kan synes som om befolkningen slik 

ekskluderer seg selv ved å ta avstand. Et intervjuobjekt (nr.18, Kadugli 01.11.07) bekrefter 

dette når han sier at landsbybefolkningen i Sabori har gitt opp troen på at livet kan endres, ”de 

er fattig, uten skolegang, de har erfart at livet er hardt og de ønsker bare å leve et enkelt liv i 

fred”. Handlingslammelse og oppgitthet synes dermed å kunne eksistere side om side med et 

udefinert politisk engasjement. Opplevelsen av manglende politiske rettigheter synes dermed i 

rurale områder, der politisk bevissthet er lav, å være delt. Men til tross for tilbakeholdenhet, 

viser postkonflikttiden økt politisk interesse og en gryende politisk bevissthet, denne synes å 

forsiktig vise misnøye over manglende politiske rettigheter. 

  

Politisk praksis og lederskap 

Manglende offentlige tjenester og treg statlig behandling er videre et vedvarende klagepunkt 

for befolkningen i Kadugli som knyttes til politiske rettigheter og politisk praksis. CPA bidro 

til en ny statsstruktur som deler makten i Southern Kordofan State mellom NCP og SPLM. 

Forventninger om at CPA skulle endre staten var høye, men forventningene til 

administrasjonen og systemet synes i liten grad å ha blitt innfridd. Southern Kordofan State 

ferdigstilte statens konstitusjon på overtid i desember 2006
18

, men staten ligger fortsatt langt 

etter når det gjelder utforming og godkjenning av de nødvendige lover bekrefter en NCP 

politiker i staten (nr.27, Kadugli 08.10.07.). SPLM medlem (nr.44, Kadugli 16.11.07) forteller 

at befolkningens frustrasjon over manglende utbytte stiger, han opplever at befolkningen i 

økende grad krever effektivisering av tjenester. Siden styresmaktene ikke innfrir 

befolkningens forventninger, øker befolkningens sinne slik at deres krav blir akutte. Spesielt 

har SPLMs støttespillere hatt forventninger til hva SPLM kunne endre da de trådte inn i 

samarbeidsregjeringen. Tiltroen til de nye SPLM ministrene synes nå imidlertid å svekkes.  

 

”there is a workshop now, started yesterday in Kauda. People (SPLM) were going to 

discuss frankly and by field what is taking place and what took place after peace 

agreement until now. And what should we correct it. Because even now, it’s going 

about almost 2 years, but nothing appear due to corruption.” (Nr.18, Kadugli 01.11.07). 

 

Intervjuobjektet forteller om SPLMs pågående konferanse i Kauda der partiet internt 

evaluerer og diskuterer partiets framdrift siden CPA i 2005. Han sier at det nå har gått 2 år, 

men at ingenting er endret på grunn av korrupsjon hos de som ble utpekt. Flere intervjuobjekt 

peker på hvordan både SPLM’s og NCP’s ministere utnytter sin situasjon til fordel for egen 

                                                 
18

 http://www.sd.undp.org/projects/dg11.htm    17.04.08. 

http://www.sd.undp.org/projects/dg11.htm
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vinning. Nettopp fordi CPA skapte så høye forventninger om endring, synes befolkningens 

skuffelse over statsapparatets interne funksjon og dets offentlige tjenester å ha økt. Et SPLM 

medlem som var tilstede i Kauda (nr.44, Kadugli 16.11.07.), innrømmer at SPLMs 

departement ikke har hatt evne til å levere, partiet krever derfor ”nye ansikter”. Mangel på 

resurser, medarbeidernes svakhet for korrupsjon, og dårlig og mangelfull planlegging, pekes 

på som årsaker. SPLMs tid i regjering har ikke medført de endringer SPLMs støttespillere 

håpet på, og synlig voksende rikdom hos SPLM ministre har utløst skuffelse, siden dette 

bekrefter at også deres egne ministere forsyner seg i overkant av statens midler. Dette har 

skapt en situasjon der det hersker stor skuffelse over politisk lederskap og praksis.   

 Styringskrisen i staten oppleves på flere nivå, til tross for at det enkelte steder finnes 

sheiker og andre ledere som har kontakt med befolkningen, tar ansvar og stiller opp som 

meglere når samfunnet har problemer. Både i Saboriområdet og Um Serdiba finnes ledere 

med stor innsikt som ønsker å gjøre en god jobb. En arabersheik i Um Serdiba forteller at han 

som leder kan diskutere lokalsamfunnets krav og interesser, men at han ikke har noen 

autoritet som kan forandre noe. Opplevelse av manglende mulighet til bestemmelsestaking, 

illustreres gjennom hans uttalelse om at lokale ledere bare må vente på avgjørelser som tas 

sentralt. Han sier at uansett hva som kommer fra regjeringen, så aksepterer han det. 

 

“We are just waiting. Whatever comes from the government, we will accept it.”  

(Nr.8, Um Serdiba 29.10.07.) 

 

I andre tilfeller, oppleves imidlertid styringskrisen som akutt. I Sabori er nubastammer 

fortvilet over at deres egne sheiker ikke engang prøver å bidra til å løse konfliktene mellom 

arabere og nomader. En jordbruker forteller at sheikene forholder seg passive, de har ikke en 

gang sendt en beskjed til nomadene, sier intervjuobjektet og stiller spørsmål ved om sheikene 

ønsker at nomadene skal lage problemer for egen befolkning. 

“they have done nothing for that. They just stay, they do nothing. They even haven’t 

sent a message to the nomads or done anything. They just keep quiet. …I don’t know, 

but maybe they like nomads to do that for people?”  (Nr.15, Sabori 13.11.07.) 

 

Hun sier videre at sheikene kanskje er redde, eller ikke ønsker å tjene befolkningen. Også en 

annen jordbruker i Sabori (nr.14, Sabori 13.11.07.) er fortvilet, han bekrefter at sheikene ikke 

gjør noe. På spørsmål om de ikke kan eller ikke vil, er han tvilende til hva han skal tro. Sabori 

landsby har flere sheiker med forskjellige politisk tilhørighet. En av de tilstedeværende har 

vært sheik i lang tid, også under borgerkrigen, mens en nyvalgt sheik bor i Kadugli. 

Jordbrukeren uttrykker økende frustrasjon, da sheikene ikke gjør noe for å forbedre 

situasjonen og da han ikke vet om andre steder han kan henvende seg. Selv om både 



 72 

jordbrukere og nomader nevner at de kan henvende seg til domstolene i Kadugli med 

konkrete konfliktsituasjoner, forteller et intervjuobjekt (nr.2, Um Serdiba 27.10.07) i Um 

Serdiba at dersom man går til retten, kan man ende opp med at jorda blir gitt til araberne, 

siden GoS støtter dem. 

Det er videre stor bekymring for hvordan det planlagte valget skal gjennomføres. At 

mange internt fordrevne ikke vil rekke å returnere før valget, bekymrer spesielt SPLM i 

Kadugli som vet at mange av disse støtter SPLM. Likeledes fryktes valgfusk og hvilke 

strategier NCP vil kunne bruke framover. Et SPLM medlem sier at de nå må være svært 

forsiktige. Han tror at NCP vet at de kommer til å tape valget, dette betyr at de er troende til å 

skape konflikt, og til og med krig for å beholde makt. 

“That is why we have to be very careful now before the election. They can create 

tension, they can create conflict, even war, because they know that they are going to 

loose.“       (Nr.44, Kadugli 23.10.07.) 

 

Tap av allierte og politisk autonomi 

Arabere tilhørende eliten, men også grasrota, opplever etter CPA at deres tidligere gitte 

autoritetsposisjon står i fare. Tap av maktposisjon, gir tap av allierte og tap av politisk 

autonomi. Dette oppleves som en trussel og en sterk kilde til frustrasjon. Dette rammer alle i 

stillinger de i et endret Sudan står i fare for å miste. Arabiske nomadegrupper som tidligere 

offentlig ble vist støtte fra NCP eliten, har i dagens postkonfliktkontekst i større grad enn 

tidligere blitt overlatt til seg selv. De fleste er fortsatt fattige nomader som opplever 

vannmangel og fiendtlige jordbrukere når de beveger seg langs migrasjonsrutene. En araber 

(nr.23, Kadugli 17.11.07.) som tidligere levde nomadisk, forteller at hun har valgt å bli bofast 

fordi det nå etter krigen oppleves umulig å bevege seg sørover. Nomadene erfarer at de i 

økende grad ikke er ønsket av nubajordbrukere langs migrasjonsrutene. Intervjuobjektet sier 

at dersom de migrerer, vil de oppleve trøbbel. Hun forteller også at støtten de har mottatt fra 

GoS gjennom ”Defa al Shaabi” har avtatt etter CPA. Arabernomader synes altså å oppleve at 

de blir utstøtt av samfunnet de tidligere har levd i. Det hevdes at arabere i økende grad 

opplever at de har blitt villedet og utnyttet av NCP. Tap av autoritet, anerkjennelse og allierte, 

oppleves som et aktivt klagepunkt med grunnlag i berøvede sosiale, kulturelle og politiske 

rettigheter. Utrygghet kaper frustrasjon, mange ønsker derfor å opprettholde gamle 

forbindelser, mens andre har resurser til å reorientere seg mot nye allierte. En araber (nr.33, 

Kadugli 19.11.07.) ansatt i SPLM, forteller at hele landsbyen hun kommer fra sympatiserer 

med SPLM/A.  
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 Forholdet mellom SPLM/A Nuba Mountains og SPLM/A Sør-Sudan, kan likeledes 

knyttes til manglende autonomi og tap av allierte og er en kilde til følelser av frustrasjon. En 

manglende avtale for Nuba Mountains i CPA skyldes i følge flere SPLM Sør-Sudans dårlige 

vilje til å forhandle på vegne av Nuba Mountains. Det hevdes at SPLM/Sør, sviktet Nuba 

Mountains i CPA-forhandlingene ved å prioritere sin egen, og Abyeis, mulighet til 

selvstendighet. Opplevelsen av svik forsterkes av at det oljerike Abyeiområdet, som er en del 

av Southern Kordofan, har fått en avtale som gir dem mulighet til å slå seg sammen med Sør-

Sudan ved en løsrivelse i 2011. SPLM i Nuba Mountains opplever at de har blitt forrådt til 

tross for at de kjempet i krigen sammen med Sør-Sudan siden 1985, sier et intervjuobjekt 

(nr.39, Kadugli 04.11.07.). Et annet intervjuobjekt (nr.1, Um Serdiba 29.10.07.) sier at SPLM 

i Sør fortsatt har mistillit til nubasoldatene, under krigen nektet Garang å utstyre nuba SPLA 

med tunge våpen, i frykt for at de skulle alliere seg med Nord og snu seg mot Sør. SPLM i 

Nuba Mountains opplever generelt misnøye knyttet til manglende politisk støtte fra SPLM i 

Sør-Sudan. Dersom situasjonen i staten blir verre framover mot 2011, antas denne misnøyen å 

kunne stige. En SPLM minister (nr.31, Kadugli 12.11.07.) tar imidlertid avstand fra slike bitre 

følelser. Politikeren sier at Nuba Mountains gleder seg sammen med Sør-Sudan over CPA 

som gir Sør frihet til å avgjøre sin framtid i 2011. Dersom Sør-Sudan velger uavhengighet, 

regner intervjuobjektet med at SPLM/A i Sør forsatt vil være deres venner og støtte Nuba 

Mountains videre kamp for rettferdighet. Holdningen, som vektlegger vennlighet mot Sør, 

synes å være et forsøk på å dempe frustrasjon knyttet til bitre følelser og sekteriske tendenser. 

 

Eierskap til fredsprosessen og CPA 

Tillit og respekt, eller mistillit til CPA, sier noe om folks opplevelse av politisk deltagelse, 

politisk autonomi og eierskap til fredsprosessen som igjen påvirker frustrasjonsnivå gjennom 

opplevelse av trygghet, kontroll i det daglige liv og framtidsutsikter.  

 Selv om områdets konfliktnivå er senket sammenlignet med før CFA, en jordbruker 

(nr.4, Um Serdiba) i Um Serdiba sier at livet har forandret seg fra ondt til godt, så forteller 

andre både i Sabori og Um Serdba, at det ikke er noen fred ennå. ”Både al-Bashir og SPLA 

har fortsatt sine soldater, det er derfor ingen fred”, sier et intervjuobjekt (nr.13, Sabori 06.11. 

07.). En annen jordbruker sier at hun vet ingenting om freden. Hun har hørt at det er fred, men 

om det stemmer, vet hun ikke. Jordbrukeren er tvilende til at det finnes en avtale som forener 

befolkningen, ”hvorfor leder da nomadene kveget sitt til jordene”, spør hun. 
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“I don’t know nothing about it. But I just heard that there is peace. If it took place or 

not, I don’t know.”        (Nr.15 , Sabori 13.11.07.) 

 

CPA synes ikke å ha gitt befolkningen i rurale områder noen grunnleggende opplevelse av at 

det er fred. Lederne i samfunnet opplever manglende politisk autonomi. En leder forteller at 

freden ligger i hendene til ”big people” på begge sider i regjeringen. Opplevelsen av at de selv 

ikke kan bestemme over egen framtid, gir usikkerhet og manglende eierskap til CPA. 

 

“There is not anything that I’m seeing in Um Serdiba West side about the peace. Peace 

is actually on the hands of the big people in the government of both sides. We are just 

waiting.”       (Nr.5, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

En annen leder (nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) i Um Serdiba, forklarer at landsbybefolkningen 

er fornøyd med freden, fordi de ikke kjenner den politiske debatten og ikke vet hva som skjer, 

må de tro på det deres lokale myndigheter forteller dem. Han selv derimot, tror ikke at forhold 

i regjeringen er i orden. Det er fortsatt ting som ikke er implementert slik de lovet, mener også 

en tredje leder og forteller at det er ingen som kommer fra guvernøren for å informere om 

freden. Alt de hører er bare ”fred, fred, fred”, men ingenting om hvordan det går med freden.  

 

“people are saying peace, peace, peace. But not anyone came from the governors side to 

brief people about the peace, that the peace is going this way or that the peace….. They 

are only hearing, peace, peace, peace.”    (Nr.6, Um Serdiba 29.10.07.) 

 

Også i Saboriområdet sier et intervjuobjekt (nr.11, Sabori 06.11.07.) som er jordbruker og 

imam, at de ikke er fornøyd med pågående politikk, verken NCP eller SPLM gir dem noen 

ting. Han opplever imidlertid at det er sammenheng mellom nivå, da de kjemper og sloss både 

nasjonalt og lokalt. Andre opplever imidlertid ikke noen slik sammenheng (nr.14, Sabori 

13.11.07). På spørsmål om de lokalt har noen mulighet til å støtte freden, sier mange at de 

ikke har noen autoritet til det, det er ingenting de kan gjøre. Enkelte nevner imidlertid, blant 

annet et intervjuobjekt i Um Serdiba, at de kan prøve å stoppe konflikter i lokalsamfunnet.  

 

“we don’t have any authority, its not possible for us to do any work or support peace 

with anything. Unless if there is any problem among the society, we can just say so, 

don’t do any problem, stop fighting or so.”   (Nr.4, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Siden befolkningens holdning til CPA er påvirket av om CPA implementeres og overholdes, 

synes nasjonale myndigheters oppfølging og respekt for CPA å ha stor betydning for 

lokalbefolknings eierskap til avtalen. Nasjonale myndigheters påvirkningsevne på lokale 

forhold er sterk. Folks opplevelse av sammenheng mellom lokale og nasjonale forhold, synes 

å ha betydning for mobilisering og håndtering av konflikt lokalt. Slik kan det gjensidig 

avhengighetsforholdet mellom nasjonal og lokal kontekst, være direkte utslagsgivende for å 
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bevare fred. President al-Bashirs utspill under PDFs jubileumsfeiring (Sudan Tribune 

17.11.07.), oppfattes som manglende respekt for CPA og er et eksempel på avtalebrudd som 

provoserer befolkningen og svekker deres tillit til avtalen. I sin hilsen til folket, sier al-Bashir 

at PDFs treningsleire bør åpnes for trening av Mujahidiin. Han gir ordre om å mobilisere og 

sier at de må være forberedt på eventuelle angrep. Siden CPA krever at PDF og andre 

militsgrupper, skal integreres inn i offisielle styrker eller oppløses, er dette en overtredelse av 

CPA som i befolkningen skaper stor frustrasjon og mistillit til CPA. 

 

Oppsummering: Økende frustrasjon, men fortsatt forventning til CPA   

Befolkningen i Nuba Mountains har siden den omfattende fredsavtalen (CPA) i 2005, 

definisjonsmessig levd i en postkonflikt kontekst. Våpenhvilen (CFA) fra 2002 og CPA i 

2005, var ment å gradvis omforme og redusere befolkningens opplevelse av klagepunkt i 

konteksten. Likevel opplever befolkningen i dag at de fremdeles lever i en kontekst preget av 

uforutsigbarhet, uro, konflikt, uforklarlige sammenstøt, manglende beskyttelse, statlig 

forskjellsbehandling av grupper, manglende utvikling, skuffelse over politisk praksis og 

manglende autonomi. Opplevelse av marginalisering på mange områder i en postkonflikt 

kontekst, synes å skape en økende frustrert befolkning. På tross av glede knyttet til større 

bevegelsesfrihet og en slutt på krigens hardeste kamper, er ikke dette nok for å endre det 

totale bildet av økt frustrasjon. Opplevelse av økende frustrasjon innen befolkningens 

forskjellige grupperinger, kan trolig settes i sammenheng med uinnfridde forventninger til 

CPA. Holdninger til fredsprosessen og CPA knyttes ofte direkte til manglende utvikling og 

manglende beskyttelse i deres lokale miljø. Folkets eierskap til avtalen synes i denne 

sammenheng å påvirkes av myndigheters overholdelse av avtalen og dens implementering. 

CPAs verdi oppfattes dermed å være avhengig av registrerte endringer i den lokale kontekst. 

Da befolkningen generelt er skeptisk til politiske eliter, har noen lite tiltro til CPA, andre 

oppfattes å være håpefullt avventende. Håndtering av lokal konflikt, bruk av våpen og 

overtredelse av lokale fredsavtaler, kan i praksis oppfattes som et uttrykk for befolkningens 

ambivalente respekt for CPA og fredsprosessen. Slik belyser kapitlet sammenheng mellom 

det nasjonale og det lokale, manglende samarbeid, konflikt og frustrasjon nasjonalt forplanter 

seg til manglende samarbeid, konflikt og frustrasjon lokalt.  

Prosessen der frustrasjon omskapes til mobilisering, er kompleks, kontekstspesifikk og 

vanskelig å gi klare retningslinjer om. Men økende frustrasjon tenkes å danne grunnlag for 

mobilisering ved at frustrasjon lett kan utnyttes for parter som mobiliserer gjennom diskurs og 
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danning av fiendebilder. Likeledes markerer felles opplevelse av marginalisering, grenser til 

utgrupper, dette danner derved i overensstemmelse med teori om mobilisering, grunnlag for 

opplevelse av en felles identitet i inngruppen. Det kan for eksempel synes som om konflikt 

mellom arabernomader og nubajordbrukere utløser en sterkere og mer alvorlig frustrasjon enn 

tidligere. Dette kan skyldes diskursiv påvirkning, noe neste kapittel vil belyse. Underliggende 

diskurser og politisk bruk av disse, synes å ha stor betydning for prosessen der frustrasjon går 

over i handling. 

 

MOBILISERING I EN POSTKONFLIKT KONTEKST 

2: MULIGHET FOR MOBILISERING 

Etter resursmobiliseringsteori bygger evne til å mobilisere i stor grad på den enkelte gruppes 

egne resurser og deres evne til å nyttiggjøre seg disse. Evnen til å mobilisere oppfattes altså 

være avhengig av handlingsevne, evne til å skape muligheter innen gruppens kontekst. 

Gjennom å studere mobiliserende parters eksterne og interne kontekst og peke på hvilke 

resurser de forskjellige utnytter, beskrives forhold som former og kjennetegner mobilisering i 

Nuba Mountains. Jeg vil gjennomgående fokusere på og vurdere eventuelle endringer før og 

etter CPA. Slik forklares endrede mobiliseringsmønster ut ifra en endret kontekst. 

For å vurdere mobilisering i dagens postkonfliktsituasjon, gir kapitlet et overblikk over 

ulike parters manøvrering i det politiske felt. Det oppfattes å være sammenheng mellom 

mobilisering på høyt nivå og lavt nivå, kapitlet vil derfor belyse denne. Kapitlet deles i tre 

avsnitt der bruk av politiske resurser først presenterer et bilde av grad av åpenhet i den 

formelle politiske kontekst, for så å beskrive hvilke mobiliseringsmønster de enkelte parter 

velger i lys av de muligheter og begrensninger som ligger i deres interne og eksterne kontekst. 

Avsnitt to, bruk av sosialorganisatoriske resurser, vurderer parters evne til å dra nytte av 

gamle og nye mobiliseringsstrukturer som nettverk og organisasjoner, for å mobilisere. Det 

siste avsnittet, bruk av diskurser, identifiserer diskurser i konteksten og beskriver evne til å 

benytte innramming og retorikk for å mobilisere i det diskursive politiske landskap. De tre 

mobiliseringsdimensjonenes avhengighet av hverandre, kommer klart fram i denne 

diskusjonen om diskurs, som er nært knyttet til både kapitlet om frustrasjon og det 

etterfølgende kapitlet om en felles identitet.    

 

National Congress Party (NCP), tidligere National Islamic Front (NIF), og deres partnere, har 

manøvrert i og behersket det politiske landskap i lang tid. Woodward (2001) påpeker at al- 
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Bashirs styre gjennomtrengte staten fullstendig og renset militæret, byråkratiet og domstolene 

for uønskede elementer. Regimet reorganiserte staten ved å introdusere føderalisme, et 

nullparti politisk system og et ”Popular Defence Force” (PDF) for å bistå militære styrker. De 

gjenintroduserte sharia, vektla araberisering og islamisering, undertrykte opposisjon i Nord-

Sudan, fortsatte krigføringen i Sør-Sudan, og søkte en aktiv islamsk internasjonal rolle. Selv 

om politiske parti ble tillatt igjen fra 1998 og det ble avholdt ”valg”, ga den politiske arena 

lite rom for deltagelse (Møller 2006). Neopatrimonial makt hos noen få familier i Khartoum, 

har gjennomsyret samfunnet. Implementering av CPA, er derfor ment å gradvis omdanne en 

militær diktaturstat til et demokrati. Dette må åpenbart medføre store endringer. Kapitlet vil 

således studere hvordan den endrede politiske kontekst, påvirker og former både tidligere 

dominerende eliters mobilisering, NCP og deres allierte, nye eliters mobilisering, med fokus 

på SPLM, samt mobiliseringsstrategier valgt av grupper og enheter på grasrotnivå. 

 

Politisk Felt og Allianser 

Som allerede påvist i forrige kapittel, eksisterer det, selv etter CPA, misnøye hos 

befolkningen over politisk praksis og manglende åpenhet i det politiske system. Kapitlet 

undersøker derfor først om endringer knyttet til CPA påvirker grad av åpenhet i det politiske 

felt. Altså om endringer i postkonfliktkonteksten påvirker eksisterende politisk autoritet bygd 

på neopatrimonial makt og manifestere seg i en mer inkluderende politisk praksis. For å 

vurdere hvordan formell politisk kontekst i Southern Kordofan State tillater deltagelse, 

undersøkes formelle politiske institusjoners eksistens og politisk praksis. Det vurderes videre 

om det politiseres andre tema eller identiteter enn tidligere, og om det velges andre 

mobiliseringsstrategier. Bruk av allianser viser hvordan parter, både ovenfra og nedenfra 

manøvrerer i den politiske kontekst for å skape mulighet for mobilisering. 

  

Grad av åpenhet i det politiske felt 

Southern Kordofan State ble etablert i april 2006, etter retningslinjer fra CPA, som en tredelt 

stat med domstoler, utøvende og lovgivende makt. Systemet, som består av guvernørens 

kontor, regjering, lovgivende forsamling, revisor, 10 departement, samt 9 lokale 

administrasjonsenheter
19

, Kadugli, Dilling, Rashad, Abu Gubeiha, Talodi, Lagawa, Kailak, 

As-Salam og Abyei, er som nevnt, fordelt med 55% innflytelse til NCP og 45% til SPLM 

                                                 
19

 http://www.sd.undp.org/projects/dg11.htm  17.04.08. 

http://www.sd.undp.org/projects/dg11.htm
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(Rep.of Sudan 2006). Planlagte lokale regjeringer var ikke etablert, men de nevnte politiske 

institusjoners tilstedeværelse, har likevel allerede endret den formelle politiske kontekst. 

Lovgivende forsamling er, i påvente av valget, ikke valgt, men utnevnt. Seter hevdes 

imidlertid ikke være fordelt etter folkets behov, basert på kunnskap og menneskelige evner, 

men etter geografiske og etniske grupper, hevder et intervjuobjekt. 

”It’s a presentation inside the assembly, the presentation is according to the 

geographical and ethnic groups, its not representation according to the needs of people.” 

       (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

  

En NCP politiker (nr.28, Kadugli 23.10.07.), som selv er medlem av lovgivende forsamling, 

beskriver jakten på seter og ministerstillinger i den nye delstaten som et race kontrollert av 

identitetstilhørighet. Politiske parti knyttes ofte til bestemte grupper. Det har nærmest eksistert 

rene ”etniske parti”, NCP dominert av arabere og SPLM dominert av nuba. Intervjuobjekt 

bekrefter at nærhet til statsmakten gjennom posisjonering til politiske og administrative 

stillinger, er svært viktig i den dominerende politiske logikk. Nye eliters mobilisering til 

stillinger, gir dem tilgang til å forhandle på vegne av egen gruppe og geografisk område, men 

disse hevdes å få lite utbytte av dette. På grunn av korrupsjon, ser verken NCP eller SPLM 

resultater. Et intervjuobjekt sier at ministrer tilgodeser bare egen familie og klan. 

 

“If you are a minister from a certain area, your area is not benefitting, it’s just those who 

are around you, the tribal, the family. …We see and we hear that they are benefitting: 

building houses in Khartoum and companies! They are really benefitting!” 

(Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

I overensstemmelse med teori om eliter som ivaretar egne interesser på bekostning av 

gruppens (Morris & Staggenborg 2004), kan det synes som om det er svært lett for nye ledere 

å gli inn i den eksisterende politiske logikk karakterisert av Bayart (1993) som ”politics of the 

belly”. Intervjuobjektet forteller at de ser og hører at de nye ministrene har fordeler, de bygger 

blant annet hus i Khartoum. Etablering av politiske institusjoner og åpning av den politiske 

kontekst, synes således å ha gitt flere parter tilgang til politiske stillinger, uten nødvendigvis å 

ha demokratisert den politiske arena. 

 Videre implementering av CPA, som bearbeiding av lover, integrering av tidligere 

Western Kordofan State inn i Southern Kordofan og samordning av ulike administrasjoner, 

skolesystem og politistyrker fra tidligere SPLM/A og GoS områder, er fortsatt forsinket. Slike 

forsinkede prosesser, ment å effektivisere og demokratisere, synes være beskrivende for 

Sudans postkonflikt kontekst. Ansatt i et nyetablert departement, viser til systemets treghet og 

medgir at det må være noen som har en intensjon om å bevare status quo. Han peker på at 

gamle strukturer bevares, det eksisterer for eksempel fremdeles to ulike politistyrker.  
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”Delaying the formation of the government, keeping the old structure in place, not 

shuffling the ministries... In South Kordofan State you have government police and you 

have also the SPLM/A police. Up to now, the process of reintegrating this police is not 

done. So who have got the intension of just keeping the status quo?” 

(Nr.47, Khartoum 21.11.07) 

 

Forsinkelser må forstås som de respektive parters forsøk på å bevare egen makt, sier et SPLM 

medlem (nr.44, Kadugli 04.10.07). Resultatet er en kaotisk stat med to hovedaktører, NCP og 

SPLM, som delvis motstrebende implementerer CPA. Ved å bevare gamle system som til nå 

har legitimert autoritet, unngås konkurranse fra andre mobiliserende parter. Reform av staten 

og dens offentlige tjenester, vil således trolig bli en lang og tidkrevende prosess. Statens 

nåværende ineffektivitet skyldes ellers en rekke årsaker på flere nivå. ”Manglende 

lønnsutbetaling legger grunnlag for ansattes manglende motivasjon og for hvordan arbeid 

utføres i det offentlige”, beskriver et intervjuobjekt (nr.44, Kadugli 05.10.07). Når lønn ikke 

er utbetalt innen den 10. i måneden, sier loven at offentlig ansatte ikke behøver å møte på 

jobb. Når ansatte er borte 5-6 dager annenhver måned, ser det ut som om hele staten streiker, 

bemerker intervjuobjektet og legger til at siden det ikke finnes motivasjon, jobbes det 

maksimum 3-4 timer om dagen. I en slik kontekst blir det å ta midler fra kontorets 

driftskostnader, selge utstyr og materiell, og tilby brukere å betale ekstra for å få tjenester 

hurtigere behandlet, handlinger som oppfattes legitime. Intervjuobjektet forteller at systemet 

er bygd opp av ministrene og at alle tror at dette er riktig. Han sier at det ligger grunnlagt i 

folks sinn og at de til og med sier at dette er slik loven er. ”Det eksisterer derfor svakhet, slik 

akkumuleres ulike dårlige praksiser, vi er korrupte og systemet fungerer ikke”, forklarer 

intervjuobjektet videre.   

 

“This is built up by the ministers and everybody think that it’s the correct way. This is 

in the mind of people: They say even that this is the law!” (Nr.44, Kadugli 05.10.07.) 

 

Et gjennomsyret korrupt system, dominert av privilegerte grupper, der hvert ledd bidrar til å 

legitimere eksisterende praksis og sittende autoritet, synes gi uprivilegerte grupper dårlig 

tilgang til tjenester, liten påvirkingskraft og få muligheter til å mobilisere. 

 Åpenhet i det politiske felt og politisk deltagelse er videre avhengig av at det eksisterer 

politiske institusjoner lokalt som gir befolkningen tilgang. Intervjuobjektet sier at siden de 

fleste parti har drevet mobilisering avhengig av personer, eksisterer det ikke lokale politiske 

strukturer. 

”one of the major problems of all these parties is that they use to depend on figures, 

individuals, there is not any structures. So at the community level they are completely 

unorganized, there is nothing.”     (Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 
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I dagens postkonfliktkontekst oppleves også både NCP og SPLM, å mobilisere ved å 

politisere etnisk tilhørighet. Intervjuobjektet forteller at de bruker stammen som inngangsport 

når de sier at dette er partiet for deg.  

“The NCP and SPLM, their entrance for the people is through the tribes. SPLA say for 

the Nuba tribes: this is the party for you; you must come and help it. And NCP, 

sometimes, also they do to attract tribes, they say: this is your party, you must come and 

to defend for.”           (Nr.25, Kadugli 18.11.07) 

 

Manglende organisering og manglende program, forklares videre med at partier fra sentrum 

lover penger for å mobilisere befolkningen. Beskrivelsen synes å stemme med parter som 

inkorporerer medlemmer gjennom populisme og klientelisme. Etter teori om mobilisering, er 

slik mobilisering ustabil og gir få muligheter for reell politisk deltagelse. Partienes manglende 

politiske program og lokale strukturer, beskrives derfor passende av et intervjuobjekt, som et 

gap eller en kløft mellom lokalsamfunnet og de politiske partiene.  

 

”most of the political parties here in the centre, they used to use the money for 

mobilizing the communities. Because,… there is no local program, local agenda, locally 

movement for the communities. ….So there will be a gap between the communities and 

the political parties.”     (Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

Denne kløften, som betyr at det er få eller ingen steder man kan formidle krav og interesser, 

gjør det vanskelig for befolkningen lokalt å mobilisere på demokratiske betingelser. Som 

påvist, hadde jordbrukere i Sabori få steder å henvende seg for å få hjelp. Frustrasjonsnivå og 

rådvillhet stiger, da deres tradisjonelle mobiliseringsstrategi gjennom ”the native 

administration” ikke lenger fører fram. Dagens postkonfliktkontekst synes imidlertid parallelt 

å vise noe endring i retning av saksorientering. Et intervjuobjekt sier at det er mulig å spore en 

ny vending i SPLMs politikk. SPLM hevdes å prøve utvikle program som er rettet mot å løse 

problemer i lokalsamfunnet. 

”there is some shifts from old parties to the SPLM. The main issue now, the SPLM, 

they are addressing the problems of the communities. We are trying to develop direct 

program which affect the communities and try to solve the problems in these 

communities.”      (Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

Forsøk på saksorientert mobilisering  

En begynnende saksbasert mobiliseringsstrategi synes å engasjere og inkludere 

lokalbefolkningen på en ny måte. Det blir hevdet at det før CPA ikke eksisterte mobilisering 

rundt en sak, av mangel på opplysning og mangel på lederskap. Intervjuobjekt sier at krigen 

har endret dette, nå har både nuba og ikke-nuba begynt å gjøre seg opp egne meninger om en 
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rekke tema. Som nevnt, synes krigen å ha opplyst folk, mobilisering rundt tema som valget, 

godkjenning av lover og landrettigheter, har derfor blitt mer seriøst. 

“Before the peace agreement,..because of ignorance and because of access to leadership 

and access to somebody say to enlighten the people, so these issues, to mobilize people 

around certain issues, where not there.”   (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 
 

Det kan altså synes som om dagens postkonfliktkontekst ser en endring av hvilke tema som 

politiseres. Det oppleves at befolkningen har interesse for CPA og borgerrettigheter, og at 

mobilisering innenfor dette motiverer og engasjerer. ”Selv om lokalsamfunnet ikke opplever 

seg selv som politisk aktive, lar de seg likevel engasjere når folk utenfra kommer til 

samfunnet for å snakke om deres rettigheter”, sier en sheik i Sabori (nr.9, Sabori 03. 11.07.). 

Motivator (nr.32, Kadugli 18.11.07.) ved SPLMs hovedkontor i Kadugli, forteller at 

postkonflikttiden har gitt SPLM mulighet til å etablere ”new sudani schools” og gjennomføre 

politiske kampanjer med mobile mobiliseringsteam med kunnskap om SPLMs agenda, CPA, 

demokrati, politisk historie og kontekstspesifikke mobiliseringsstrategier. På lokalt nivå, kan 

det imidlertid virke som om mobiliseringsstrategien verken er så operativ eller effektiv som 

intervjuobjektet gir inntrykk av. Et hus i Sabori, omtalt som SPLM hovedkvarter, hadde 

sjelden møter eller informasjonsbesøk. Et intervjuobjekt (nr.43, Kadugli 15.11.07.) er 

bekymret over at informasjon viktig for å mobilisere framover mot valget, ikke når 

befolkningen. Han forteller at folk ikke vet forskjell på ”popular consultation” og ”self-

determination”, noen sier også at de vil få sin egen stat dersom de venter til 2011. Siden dette 

ikke stemmer, sier intervjuobjektet at det vil bli katastrofalt for SPLM dersom befolkningen 

forholder seg passiv fordi de har mistolket innholdet i Nuba Mountains protokollen. 

 

“And a lot of people, if you sit with them in the rural areas, they say that, let us wait 

until 2011 and then we will get our own state; which is not true. Popular consultation is 

completely, completely different from self-determination or referendum.”  

(Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Manglende evne til å følge opp befolkningens ønske om informasjon og deltagelse, oppfattes 

å skyldes interne motsetninger mellom SPLM/As militære og politiske fløy. Dette diskuteres 

senere i kapitlet. Intervjuobjektet peker på at SPLM trolig ikke opplever det nødvendig å 

transformere seg, men at de synes å kalkulere med at siden befolkningen er nuba, vil de 

uansett stemme SPLM.  

“they don’t feel this importance of having to do this community mobilisation and try to, 

just to complete their political setup. Maybe just they feel that it is just a distraction, 

since they are all Nuba, they will support us.”   (Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 
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Uttalelsen reflekterer at heller ikke SPLM tar velgerne alvorlig, men at de i stor grad baserer 

mobilisering på etnisk tilhørighet. Jamfør teori om dominerende parter som blir ”late”, kan det 

virke som om SPLMs overbevisning om at de dominerer nubabefolkningen, fører til at de 

glemmer å vedlikeholde sin dominans som delvis bygger på saksorientering. Slik synes den 

forsiktige saksorienteringen i postkonfliktkonteksten ennå ikke gi noen reell mulighet til 

deltagelse for dem som kommer utenfra.  

 Etablert formell politiske kontekst og en forsiktig saksorientering, kunne ha endret 

dominerende uformell politisk praksis. Et eksempel fra det politiske samarbeidet i staten, 

viser imidlertid hvordan formelle politiske institusjoner, i stedet for å demokratisere praksis, 

heller synes å bidra til å legitimere den uformelle. En komité ledet av NCP ønsker å endre 

inndeling i staten, dette betyr at grenser må flyttes og at antallet ”localities” må økes til totalt 

14. NCP blir i denne sammenheng mistenkt for å bruke statsmaktens mulighet til å endre 

administrasjonsområder for å mobilisere støtte til eget parti ved å gi arabere kontroll over 

flere områder (nr.47, Khartoum 21.11.07.). Da NCP ved valget regner med støtte fra araberne, 

blir etablering av arabiske administrasjonsområder, tolket som et forsøk på skjult mobilisering 

basert på etnisitet for å sikre valgoppslutning. Et SPLM medlem (nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

forteller at NCP på sin side hevder at flere ”localities” er bra for å effektivisere 

administrasjonen, men mangelfulle undersøkelser hevdes avsløre at politikken ikke er 

saksbasert. Utspillet setter samarbeidet mellom de to regjeringspartnerne på spill. Ansatt i 

staten uttrykker frustrasjon over NCPs dårlige samarbeidsvilje, og sier at danning av nye 

”localities” nå før valget, er ett nytt forsøk på å vedlikeholde en tilstand av ”endeløs uro”.  

 

”And now we are coming to the elections and there are some localities that is being 

formed on tribal bases? So it is just a new way of trying to maintain the state of the 

endless tensions.”     (Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

Det oppfattes at NCPs underliggende strategi, er å bevare makt ved å skape uro og ødelegge 

forsoning. Strategien vil utdypes under. Ved endring av grenser, vil nubabefolkningen bli 

tvunget til å henvende seg til en ny administrasjon fra en annen etnisk gruppe. Et 

intervjuobjekt (nr.44, Kadugli 16.11.07.) sier at dette kan sammenlignes med å gi fra seg sitt 

eget land. Eksemplet illustrerer politisering av identitet, der identiteters territorielle 

tilknytning vil utløse konflikt mellom etniske grupper. Slik synes etablerte formelle 

institusjoner å utnyttes for mobilisering basert på etnisk tilhørighet. I stedet for at mobilisering 

fram mot et demokratisk valg blir mer ryddig, synes gamle mobiliseringsstrategier som 

tidligere har vist seg å være effektive, å forsterkes. 
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Politisk bruk av allianser 

Mobilisering krever at parter kan utnytte politiske resurser, altså manøvrere i den skildrede 

politiske kontekst, en kontekst som parter samtidig selv er en del av og er med på å forme. 

Som vist, er det politiske system lukket og de to partiene NCP og SPLM dominerer politisk 

kontekst og praksis. For lokalbefolkningen eksisterer det begrenset mulighet til politisk 

deltagelse, men, som påvist i forrige kapittel, gir økt bevegelsesfrihet i postkonfliktsamfunnet 

noe mulighet til å komme sammen, danne allianser og diskutere. En slik begynnende 

orientering mot demokratiske prinsipp, vil kunne gjøre uformelle allianser mindre 

betydningsfulle. Et intervjuobjektet (nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) fra Um Serdiba, bekrefter en 

slik endret innflytelse når han sier at tidligere hadde visse familier mer makt, disse stod under 

GoS, men nå etter krigen er alle i samfunnet like. Tilløp til demokratiserende endringer som 

følger CPA, stiller spørsmål ved det autoritære systemets legitimitet, dette synes å gi NCP en 

opplevelse av at de mister kontroll. Som et mottrekk til utviklingen, oppfattes NCP å 

intensivere sin ”splitt og hersk” teknikk. Mobiliseringsstrategien, som er et kjent politisk 

instrument, baserer seg etter teori om mobilisering, på å skape uro i eget land for å forhindre 

andre parter fra å danne allianser, bygge nettverk og skape en felles identitet. Et intervjuobjek 

sier at NCP ofte allierer seg med lokale ledere for å skape stammekonflikter, enten mellom 

nuba og nuba, eller mellom nuba og araber. 

“This is the normal game, it will continue. You see, this is one of the tactics of the NCP: 

Just divide to rule. They can use some of the figures within the communities there, like 

the native administration figures. Either to create these tribal conflicts, sometimes 

between Nuba and Nuba, and sometimes between Nuba and Arab.” 

(Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Flere konkrete konflikthistorier i staten, gir inntrykk av at mobilisering innenfor den politiske 

logikk av kaos og uorden, som har vært norm i mange år, forsterkes fram mot det planlagte 

valget. En politiker (nr.31, Kadugli 12.11.07.) ansatt i staten, bekrefter dette. Strategien, som 

blant annet bygger på favorisering, synes således å ha intensivert i stedet for å avta som 

forventet i en postkonflikt kontekst. Mistanker om at NCP bevæpner lokale PDF og 

oppfordrer til angrep for å forhindre allianser mellom nuba, hawazma og misseriya, har bred 

oppslutning (ICG 2007- II). Også lokalt oppfattes dette være en reaksjon på 

postkonfliktsamfunnets saksorientering. Nubajordbruker sier at årsak til konfliktene mellom 

jordbrukere og nomader er at NCP og deres allierte, ble sinte da nubagrupper begynte å spørre 

etter rettigheter. 

“because the people of the Nuba mountains, they demand their rights, they are  

marginalised. They were asking for their rights, so they got angry, that is why. This is 
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why they are encouraging these people, because there is not any way that they can 

destroy Nubians. Only they can use these Arabs.” (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Stilt ovenfor en situasjon der de føler at de mister støtte, kan det altså synes som om NCP 

intensiverer udemokratiske mobiliseringsmetoder. Manglende åpenhet i det politiske felt, 

politiske institusjoner som styres av uformell praksis og personorienterte politiske parti med 

få strukturer på lokalt nivå, gjør at etablering av allianser til dominerende politiske parter blir 

en av få alternativ, dersom man ønsker å mobilisere nedenfra. Forhindret fra å mobilisere 

gjennom det formelle politiske miljø, tvinges således en frustrert og utrygg befolkning til å 

alliere seg med en av de to politiske partene. Lokalbefolkningens allianser til de to partiene, 

synes å skape en klar todeling lokalt. Flere intervjuobjekt beskriver hvordan lokale parter i 

konflikter mobiliserer støtte fra de to hovedmotstanderne NCP og SPLM. Hver part ønsker å 

tiltrekke kontakter og allianser med makt, for å kunne ha mulighet til å fremme sine krav. Et 

intervjuobjektet forteller at dersom de har et problem, får de hjelp fra SPLM myndighetene 

siden Um Serdiba er et SPLM område. I tilfeller av lokal konflikt der både arabere og nuba er 

involvert, må dommeren sende to parter. Myndigheter fra både SPLM og GoS må involveres.  

 

“the court has to send two parties, SPLM and the government. Both of them have to 

come and solve the problem. Not only one side can solve the problem” 

(Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

På tross av at befolkningen ikke oppfatter seg selv som politisk aktive, viser det seg likevel at 

de fleste sympatiserer med en av de to politiske sidene. Et intervjuobjekt illustrerer hvordan 

befolkningen tvinges til å ta stilling, når hun benekter at hun er politisk aktiv, men likevel 

innrømmer at hun støtter SPLM.  

”I’m not active. But I do support the SPLM. …Yes, everyone is siding with one or the 

other. Even the ones that belong to other parties, like the Umma for example, is 

supporting one of the two sides.”    (Nr.39, Kadugli 04.11.07.) 

 

Todelingen illustreres videre klart ved at selv dem som tilhører andre partier, tar stilling til om 

de støtter NCP eller SPLM. NCP og SPLM er samarbeidspartnere i delstatsregjeringen, men 

blir som oftest omtalt og oppfattet som hovedmotstandere. Todelingen på topp tvinger altså 

fram en todelig lokalt. Denne todelingen preget av allianser til NCP eller SPLM, er slik 

bestemmende for lokalbefolkningens mobiliseringsstrategier som, uten andre alternativ, må 

følge de overordnede alliertes strategier. Kontekstens todeling viser seg tydelig ved at parter, 

både ovenfra og nedenfra, mobiliserer gjennom NCP tilhørighet eller SPLM tilhørighet. 

Parter kan kjøpe seg legitimitet ved allianser. Etter teori om moralske resurser, kan 

selebritet automatisk gi en part evne til å mobilisere. Selebre ikke-arabiske medlemmer i 
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NCP, oppfattes som NCPs forsøk på å kjøpe seg legitimitet hos en multikulturell befolkning i 

en postkonflikt kontekst påvirket av CPA. En SPLM politiker (nr.44, Kadugli 23.10.07.) 

forteller at hans tidligere partifelle uventet gikk fra SPLM til NCP i 2005. Ovenfra, oppfattes 

bytte av parti som en politisk manøver for å styrke tillit til NCP og samtidig svekke tillit til 

SPLM. Siden den framstående SPLM politikeren hadde tatt aktivt del i opposisjonen og hadde 

tillit i nubabefolkningen, kan han gi NCP moralsk legitimitet. Andre intervjuobjekt (nr.43, 

Kadugli 15.11.07, nr.39, Kadugli 08.11.07.) bekreftet lignende historier, flere høytstående 

SPLM politikere har nylig sviktet eget parti til fordel for NCP. Postkonfliktkonteksten gir 

mulighet for deltagelse på tvers av etniske grenser, men samtidig synes omstendigheter rundt 

slik deltagelse å mistenkeliggjøres.  

 Politiske alliansers ustabilitet kan oppfattes for utenforstående som en mulighet til å 

mobilisere. Som vist, eksisterer det skuffelse over hvordan SPLM ministrene har styrt sine 

departement. Likeledes har det lenge vært misnøye i samarbeidet med SPLM i Sør-Sudan 

(nr.44, Kadugli 16.11.07.). NCP mistenkes for å prøve å utnytte denne misnøyen, ved å spre 

rykter, for å splitte SPLM. Så snart SPLM viser svakhet eller opplever debatt innad, hevdes 

det at det går rykter for å splitte lojaliteten til partiet (nr.43, Kadugli 15.11.07.). Etter SPLMs 

konferanse i Kauda, ble det sagt at SPLM i Nuba Mountains burde skape sitt eget parti eller 

gå tilbake til de gamle nubapartiene.  

Ustabile allianser preger også NCPs forhold til hovedkvarteret i Khartoum. Da den 

nye NCP guvernøren sparket statens korrupte finansminister, ble dette tolket som et uttrykk 

for hans ønske om å rydde opp i gammel praksis for å vinne stemmer framover mot valget. 

NCP i Khartoum ønsker imidlertid å beholde visse ministre, på tross av at disse ikke lenger 

har legitimitet i Kadugli (nr.44, Kadugli 16.11.07.). Slike konflikter mellom eliter, åpner etter 

teori om politiske muligheter, opp for endringer som kan gi andre parter mulighet til 

deltagelse. For både NCP og SPLM er alliansen til deres moderparti svært viktig, det er derfor 

vanskelig å motsi bestemmelser som tas sentralt. Slik blir den lokale kontekst preget av den 

større nasjonale politiske kontekst. Når avgjørelser lokalt til dels direktestyres av sentrale 

krefter i Khartoum og Juba, dras ofte nasjonale konflikter ned på lokalt nivå.  

 

Politisk bruk av Organisasjon og Nettverk 

Sosialorganisatoriske resurser, erfaring med tidligere mobilisering, tilstedeværelse og evne til 

å skape formelle og uformelle politiske nettverk og organisasjoner, oppfattes som viktige 

resurser for grupper og enheter som ønsker å mobilisere. Avsnittet belyser hva som 
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kjennetegner og former parters mobilisering ved å vurdere evne til å bruke, tiltrekke og skape 

resurser, med vekt på organisasjon og nettverk. SPLMs mobiliseringserfaring undersøkes, så 

undersøkes bruk av klientelistiske nettverk. Videre diskuteres bruk av etniske nettverk basert 

på tilhørighet til stamme og religion. 

 

Fra militærorganisasjon til politisk parti   

Mobiliseringserfaring synes å være svært viktig for en gruppes evne til å mobilisere. For 

SPLM og for nubagrupper generelt, har tidligere nubapolitikeres kamp mot undertrykking, 

stor betydning. En SPLM politiker (Nr.44, Kadugli 23.10.07.) forteller at han husker hvordan 

han selv deltok da han var student på slutten av syttitallet. De opplevde suksess og fikk innsatt 

en nuba som leder for byrådet i Kadugli. Han selv deltok til og med da Kuwa ble valgt. 

Yousif Kuwa Mekki og ”Father” Ghaboush har vært frontfigurer og forbilder for nubaenes 

kamp for frihet og rettferdighet. 1986 var et høydepunkt da Father Ghaboush som leder av 

nubapartiet Sudan National Party slo områdets egne kandidater fra Umma Party, Democratic 

Unionist Party og NIF (Rahhal 2001). Mekki var general og blant de første som sluttet seg til 

SPLA, men stod samtidig bak det som ble kalt ”nubaparlamentet”. South Kordofan Advisory 

Counsil, etablert som en respons på SPLA’s krigstap i 1992, ble nesten et årlig foretak som 

brakte sivile og militære ledere fra hele SPLM/A i Nuba Mountains, sammen. Tiltaket, som 

på landsbasis har blitt omtalt som den mest demokratiske del av SPLM/A under krigen, synes 

å ha bidratt til dagens politiske engasjement (Rahhal 2001). Vi ser at tidligere 

mobiliseringserfaring har etablert viktige nettverk. Men selv om dette har blitt omtalt som et 

slags demokratisk styre, har SPLM likevel lite annet enn krigserfaring. I dagens Nuba 

Mountains, er det tydelig at SPLM er en militærorganisasjon uten nødvendig politisk erfaring. 

Det er ingen tvil om at tidligere mobilisering har vært effektiv, på nasjonalt nivå har den 

bidratt til CPA og resultatet av dette lokalt er SPLMs deltagelse i statens samarbeidsregjering. 

Men da CPA har lagt grunnlag for at politisk kontekst skal endres, kan tidligere 

mobiliseringserfaring bli et hinder for mobilisering i en endret kontekst. Et intervjuobjekt 

beskriver det manglende skille mellom den sivile og den militære del. SPLMs politiske 

partikontor i Kadugli hevdes å ikke forstå sin egen rolle, da militær del fortsatt dominerer 

kontorets arbeid. SPLM medlemmet sier at de sitter med all makt til å bestemme, avvise eller 

innføre, akkurat slik som de selv ønsker. Han påpeker videre at da denne maktdelingen 

gjenspeiler holdningene i partiet, vil transformasjon bli vanskelig. 
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“The military body is dominating even the work of the political office. They are still 

maintaining their power, they can refuse, they can reject, they can impose... And most 

of the SPLM, they still think the power is in the hand of the military” 

(Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

Ønske om å bevare makt hos den militære del, er ikke overraskende, da de fleste SPLM i 

rurale områder er soldater som samtidig jobber i det sivile. Bevaring av status quo, bevarer 

disses innflytelse i begge sektorer. ”Det er ikke lett å bli kvitt de som har høy rang”, sier 

intervjuobjektet (nr.44, Kadugli 16.11.07.). Det blir hevdet at SPLMs militære form, og dets 

manglende politiske struktur og organisering, bidrar til at de ikke ser nødvendigheten av å 

spre informasjon til folket (nr.43, Kadugli 15.11.07.). Lokal deltagelse og mulighet til å 

mobilisere etter saksorientering, blir dermed skadelidende. Etter teori om politisk 

transformasjon av militære grupper, kan bevaring av en sentralisert struktur og manglende 

vilje til å inkludere folket, ha sammenheng med militærorganisasjonens behov for 

hemmeligholding og en dominerende ledelse. Da gjennomsiktighet og deltagelse er viktig for 

å integrere medlemmer etter en demokratisk modell av mobilisering, vil omforming av partiet 

være avgjørende for dets evne til å mobilisere befolkningen basert på deltagelse.  Om SPLM 

omformes eller ikke, vil trolig avhenge av hva som oppfattes å lønne seg i den gitte kontekst 

for å mobilisere gamle og nye støttespillere. Slik skaper SPLM/A muligheter avhengig av den 

interne og eksterne kontekst. Dette beskriver SPLMs dilemma, på den ene side må vilje og 

evne til omforming, grunnlegges på et bevisst valg om å ta avstand fra praksis i den politiske 

kontekst. På den andre side, vil dette gjøre mobilisering vanskelig, da nevnte kontekst former 

den politiske logikk.   

 

Mobilisering gjennom klientelistiske nettverk  

Sudanske styresmakter har en lang tradisjon for å mobilisere støtte gjennom klientelistiske 

nettverk. Under borgerkrigen gjorde krigshandlinger lokalsamfunn både sårbare og 

hevnlystne, dette gjorde dem mottakelige for manipulering. Både GoSs og SPLM/As væpnede 

grupper utnyttet dette. Jordbrukere og nomader fikk støtte fra både GoS med partnere, og 

SPLM/A. Nuba fikk også utdelt våpen fra GoSs side, en nubajordbruker i Saboriområdet, 

forteller at hennes familie fikk våpen etter å ha gjennomgått trening i ”Difaa al Shaabi”, en 

paramilitær gruppe under beskyttelse av GoSs PDF.  

“Some people went from here for training, in the Difaa al Shaabi, and we spent 1-2 

months in training. When we finished the training, we receive weapons and we come 

back here with the weapons. …So we were told that, take these weapons in order to 
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protect yourself, your home and your fields. So we took the weapons and we are 

keeping them now.”     (Nr.12, Sabori 06.11.07.) 

 

Nubafamilien valgte å gjøre dette etter at arabere i område allerede hadde blitt utstyrt med 

våpen. Avgjørelsen betydde at de kunne flytte fra Kadugli tilbake til landsbyen der de resten 

av krigen kunne dyrke jorda uten å måtte søke tilflukt i fjellet. For krigsmotpartene utgjorde 

slike allianser i det klientelistiske nettverket, en buffer mot motstandernes områder. I 

grenseområdene Sabori og Um Serdiba var slike allianser svært utbredt (nr.18, Kadugli 

01.11.07., nr.3, Um Serdiba 28.10.07.). Utnevning og utplassering av sheiker lojale mot de 

respektive politiske sider, resulterte i et komplekst nettverk av uformelle allianser som gikk på 

tvers av grupper og etnisk tilhørighet. Dette nettverk av allianser som har infiltrert ”the native 

administration” er delvis fortsatt eksisterende. 

I dagens postkonfliktkontekst synes mobilisering via klientelisme i størst grad å 

knyttes til NCP. Etter våpenhvilen, ble NCPs direkte underhold oppfattet som noe mindre. 

Som nevnt, ble våpenhvileperioden fra 2002 til 2005 av mange opplevd mindre konfliktfylt. 

At JMC kontrollerte alle tilløp til konflikt, påvirket trolig ikke bare våpenbruk, men også 

distribusjon av våpen. Etter at UNMIS tok over i 2005, har intensivert konflikt mellom 

nomader og jordbrukere og opplevelse av økt våpenbruk, bidratt til antagelser om at 

distribuering av nye våpen finner sted (nr.31, Kadugli 12.11.07.). Det oppfattes derfor at det i 

dagens postkonfliktkontekst igjen er økende bruk av mobilisering via klientelistiske nettverk. 

Opplevelse av at NCP er i ferd med å miste støtte i møte med en saksorientert politikk, kan 

også i dette tilfellet være årsak til at NCP intensiverer sin klientelistiske mobilisering, som for 

øvrig ofte er overlappende med tidligere nevnt ”splitt og hersk” strategi. Et intervjuobjekt 

bekrefter en slik strategi når han sier at, siden alle nuba, noen misseiriya, og selv en del 

hawazma, nå erklærer at de støtter SPLM, er NCP avhengig av å vedlikeholde sitt gamle 

system for å bevare makt. 

“all the Nuba people and now some of the Misseiriya here also, and even in the northern 

part of the Hawazma area, they began to, they declared that they are SPLM. So for the 

government, for the NCP who tries to keep and try to maintain their power, they should 

try to hold their old system.”    (Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

Da GoS som en del av sin krigsstrategi infiltrerte både politiske og sivile organisasjoner, har 

de et stort nettverk fra tidligere mobilisering. Slike etablerte nettverk gir 

mobiliseringspotensial og påvirker og former mobilisering. NCP har kooptert organisasjoner 

som de nå benytter for å lokke lokalsamfunn til å støtte dem framover mot valget. Et 

intervjuobjekt (nr.39, Kadugli13.10.07.) forteller at da et område fikk vannpumper fra en 
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INGO, ble det sagt at disse kom fra NCP. Lovnader om pengegaver, forsyninger, vannpumper 

og skoler, er som nevnt, velkjente måter å mobilisere støtte på.  

 

”They say this is the cash for you: sit with your family members and bring them to us. 

This is their way to mobilise, to catch the people. They give supplies, yes. Also they 

promise some village, we shall give you pumps”  (Nr.25, Kadugli 18.11.07) 

 

Siden resultatene ofte uteblir, er lovnadene ofte tomme. Men i følge Chabal & Daloz (1999), 

er det ikke relevant om NCP faktisk distribuerer forsyninger og våpen, eller om de bare gir 

lovnader. I en kontekst der grunnlaget for politikk hviler på en klientelistisk logikk, og der det 

finnes få nye ledere som kan underholde, vil gamle ledere ha appell hos støttegruppen selv når 

de ikke kan underholde på samme måte som tidligere. Støttespillerne har altså en tendens til å 

forbli lojale, i håp om at støtten tar seg opp, selv i perioder de ikke mottar underhold. NCP vil 

altså ha mulighet til å beholde støtte, så lenge den politiske kontekst er gjennomsyret av 

klientelistisk logikk og så lenge ingen utkonkurrerer dem. Da NCPs behovet for støtte er 

økende i påvente av det demokratiske valget, synes det som om de nå i økende grad også 

henvender seg til grupper de tidligere ikke har hatt støtte hos. NCP oppfattes å være spesielt 

interessert i nubagrupper i tidligere grenseområder. Som vi har sett, gir det klientelistiske 

system mulighet til å mobilisere både ovenfra og nedenfra. Nedenfra gir systemet 

lokalbefolkning mulighet for å forbedre egen økonomi og trygghet. ”Folk pleide få resurser 

fra politikerne, nå oppleves dette som en konkurranse fordi dette er siste sjanse til å få en bit 

av resursene”, sier et intervjuobjekt (Nr.47, Khartoum 21.11.07.). Grupper tilknyttet GoS før 

CPA, for eksempel PDF grupper, slår seg nå sammen med andre for å bevare fordelene de 

hadde under krigen. Intervjuobjektet forteller at disse, som ofte opererer gjennom etniske 

stammer, benytter væpnet konflikt for å skaffe seg økonomiske fordeler. 

“Peoples Defence Force, some people who used to be with the government before the 

peace, now they begin to be with others to maintain the benefits they had during the 

wartime. So they use to mobilize themselves, its not political is more economical. 

Depending on armed conflicts to get some benefits from that.”  

(Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

En lokal sheik bosatt sør for Kadugli, kjent støttespiller for NCP, er et eksempel på hvordan 

man kan ha god nytte av slike forbindelser. Sheiken mottar støtte fra NCP for å underholde 

sin egen hær og får tilgang til å lede en domstol som gir ham oversikt over lokale affærer, 

dette bidrar til frykt i hans egen stamme, forteller et intervjuobjekt. 

“he has been given some judiciary power. He is a chairman of this local court here in 

Kadugli. This local court is organized, so he has eyes inside Kadugli. At any time if he 

feel that somebody is very…, he can just bring him and fabricate anything” 

 (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 
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På tross av at hans egen stamme har forkastet han og valgt en ny sheik, lojal mot SPLM, 

beholder han fortsatt makt fordi den nyvalgte sheiken ble likvidert under mystiske 

omstendigheter like etter at han ble valgt. Avsnørt fra andre mobiliseringsmuligheter, kan 

grasrota benytter seg av mobilisering gjennom det klientelistiske nettverket. I lys av slike 

eksempler der individ bevarer makt og mobiliserer med suksess, kan NCPs 

mobiliseringskampanjer basert på lovnader foran det forestående valget, virke fristende også 

for andre. En landsbyleder (nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) i Um Serdiba, sier at NCP forsikrer 

folk om at dersom de vil støtte dem, vil de gi dem alt de behøver. I et slikt klientelistisk 

system, er parter gjensidig avhengig. Men lokal befolkning vil som regel likevel bli lidende 

part, stilt ovenfor en samarbeidspartner med makt og mulighet til stadig å endre sin politikk. 

Som nevnt, bidrar inkorporering inn i politikk bare til overfladisk deltagelse. 

  

”Tribal Conferences” 

Både nuba og araberstammer har i etterkant av våpenhvilen, etablert en tradisjon for å holde 

”tribal conferences”. Den første, ”all nuba” konferansens objektiv, var å planlegge hvordan 

man skulle samarbeide for å gjøre enhet attraktivt, sier SPLMs mobilisator (nr.32, Kadugli 

18.11.07.). Videre ble det snakket om hvordan man skulle glemme de mørke tidene for å 

unngå konflikter mellom stammer i Nuba Mountains, i framtiden. Det ble anbefalt at hver 

enkelt stamme burde invitere til sin egen konferanse. Det har senere også blitt arrangert 

konferanser som samler alle stammer, ikke bare nuba. Et annet intervjuobjekt beskriver 

hvordan konferansen ble et diskusjonsforum for lokal politikk. Det kan synes som om 

konferansene både var et utkomme og en drivkraft for videre saksorienteringen av politikk 

basert på deltagelse (nr.18, Kadugli 01.11.07.). Men resultatet, eksemplifisert ved 

intervjuobjekts uttalelser om konferansene, tyder på at stammekonferansene i praksis ikke 

fungerer som inkluderende politiske arenaer. En SPLM politiker (nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

forteller at konferansene egentlig var et initiativ fra SPLM, baktanken var at SPLM ønsket å 

mobilisere støtte fra flere nubagrupper for å forene folket. Siden konferansene samler den 

etniske stammen, vil den samle støttespillere fra NCP, SPLM og andre politiske motstandere. 

SPLMs bruk av den etniske organisasjonen på denne måten, kan etter teori om 

sosialorganisatoriske resurser, være effektivt for mobilisering, da man ved å tiltrekke den 

etniske organisasjonen får tilgang til et nettverk som gir legitimitet og autoritet. Etablerte 

autoritetsstrukturer kan automatisk gi moralske resurser som legitimitet. Samtidig kan også 

autoritetsstrukturer preget av patrimonial makt, være vanskelig å motsi. Intervjuobjektet 
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forteller at han opplever SPLMs dominerende tilstedeværelse ved konferansene, SPLM bruker 

konferansene til å påtvinge parter egne ideer og agendaer. ”Det bør ikke være slik, alle burde 

kunne presentere sine egne ideer og bli hørt”, sier intervjuobjektet.      

“there are some negative aspects out of these tribal conferences. ..You don’t feel that the 

environment in that conference is free: you would feel always that it is, say, dominated 

by the SPLM. You would feel always that they want to impose their ideas and agendas.” 

 (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

Resultatet blir at konferansene ofte preges av uro. Todelingen som eksisterer i politikken 

ellers synes ofte å splitte konferansene i to parter der de to politiske gruppene mobiliserer hver 

sin gruppering opp imot den andre. I stedet for at konferansene blir et åpent forum, polariseres 

partene. Men på tross av uro, synes mobilisering gjennom nubakonferanser og det allerede 

etablerte etniske stammenettverket, å være  en effektiv mobiliseringsstrategi for SPLM. En 

NCP politiker (nr.28, Kadugli 23.10.07.) forteller at NCP nå ønsker å forby konferansene 

fordi de splitter folket og skaper flere konflikter enn de løser. En opposisjonspolitiker er enig 

med NCP. Han sier at konferansene er en dårlig ide fordi de utsetter den sudanske enheten for 

splittelse. Splitting av folket vil kunne føre til krig igjen. Intervjuobjektet gir utrykk for en 

nasjonalistisk holdning når han sier at konferansene ikke er bra, og at de ikke vil hjelpe vår 

enhet eller vår sikkerhet. 

“Our party thinks that these conferences are bad. .. We can’t push our Sudanese unity. 

We can’t divide the people, it can bring out the war again.”(Nr.25, Kadugli 18.11.07.) 

 

En kollektiv avgjørelse i Saboriområdet om å tilhøre SPLM, synes være et resultat av 

konferansenes sammenblanding av politikk og stammeautoritet. En sheik forteller at de 

tradisjonelle lederne i landsbyene har tatt en avgjørelse om at deres landsby støtter SPLM. 

Avgjørelsen er gjort kjent for regjeringen i Kadugli. Områdets tilknytning til SPLM, medfører 

at andre partier ikke er velkomne til å holde mobiliseringsmøter.  

 

”all these villages, they sat together and held a meeting. And every village separately 

brought a letter to the government in Kadugli telling them that all the villages joined the 

SPLM. So that is why there is no need for any party to come.” (Nr.9, Sabori 03.11.07.) 

   

Den kollektive avgjørelsen gir ikke enkeltmennesker i området mulighet til selv å bestemme 

politisk tilhørighet, dette begrenser den enkeltes frihet til politisk deltagelse.  

Nettverket konferansene gir, kan illustrere hvordan etnisk identitetstilhørighet brukes 

for mobilisering både ovenfra og nedenfra. Lokale tradisjonelle ledere og medlemmer i den 

etniske gruppen ønsker å bruke konferansen for å løse interne og eksterne konflikter og for å 

definere gruppen i forhold til andre grupper. I denne sammenheng mobiliseres det nedenfra, 

de ønsker å oppnå noe ved å mobilisere gjennom egen identitet. Ovenfra ønsker de 
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forskjellige politiske parti å mobilisere gjennom konferansene ved å presentere kulturelle 

rammer og diskurser som henvender seg til den etniske gruppen. Slik politisk mobilisering 

ovenfra, synes ofte å splitte den etniske stammen i to. Resultatet blir også her en todeling der 

NCP og SPLM er hovedmotstandere. 

 

Mobilisering via religiøse nettverk 

Politisk mobilisering i Sudan har, som nevnt, opp gjennom historien i stor grad vært knyttet til 

bruk av religiøse nettverk. Muhammad Ahmad, en selvutnevnt Messias eller ”Mahdi”, som 

ledet sine hjelpere, ”Ansar”, i en religiøst motivert bevegelse, hadde i Nuba Mountains støtte 

fra både nuba og araberstammer og i 1884 erobret de hovedstaden i Northern Kordofan 

(Ibrahim 2002). Umma Party ble utviklet fra Ansar på 1940-tallet, partiet har derfor arvet 

Ansars støttespillere og mobilisert gjennom de samme religiøse nettverkene. De har 

oppslutning fra både hawazmaarabere og nuba, og i Kadugli eksisterer det nå ikke mindre enn 

tre fraksjoner av partiet (nr.25, Kadugli 18.11.07.). Det sudanske statsapparatet har i lang tid 

vært uadskillelig fra religiøse nettverk. Nå hevder NCP politikere (nr.28, Kadugli 23.10.07, 

nr.27, Kadugli 08.10.07.) at partiet ønsker alle medlemmer velkomne, uavhengig av religiøs 

eller annen etnisk tilhørighet. NCPs skifte av navn fra National Islamic Front, hevdes å være 

en manøver for å distansere seg fra etnisk tilhørighet og for å åpne opp for flere medlemmer. 

Men praksis viser likevel at man må være muslim og araber for å få makt og innflytelse (nr 

44, Kadugli 16.11.07.). NCP omtales fortsatt som islamister (nr.25, Kadugli 18.11.07.) 

”they started of course as an islamic movement. But by time they realized that this is not 

working. So that is why they changed the name from the national islamic party into the 

National Congress Party, so that they can accommodate people from different ethnics 

and different religions and so fort.”   (Nr.44, Kadugli 16.11.07.)                                                               

 

Religiøse nettverk synes ofte å bli brukt for å mobilisere i det skjulte og det eksisterer sterke 

koblinger mellom muslimske organisasjoner og NCP. Blant nubabefolkningen, finnes det 

både muslimer og kristne. De fleste kristne nuba er å finne i de tidligere SPLM-områdene øst i 

Nuba Mountains og de fleste muslimske nuba bor i de tidligere GoS-kontrollerte områdene. 

Delingen skyldes i stor grad britenes påvirkning under kolonitiden. Nuba i Um Serdiba, synes 

være noe mer bevisst på politisk bruk av religion enn nuba i Sabori. En nubaleder i Um 

Serdiba sier at mobilisering gjennom religiøse nettverk finner sted på muslimsk side 

kamuflert ved bønnemøter i moskeen. Slik bruk av allerede etablerte religiøse nettverk kan gi 

et sterkt grunnlag for mobilisering, da det lik etniske nettverk, gir legitimitet.  
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“there are such kind of mobilisation through religions and all that. But it’s actually only 

at one side and it is very deeply hided. It is on the side of Muslims, they normally speak 

when they are praying, when they are in the mosque.”  (Nr.3, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Også en annen leder i Um Serdiba hevder at religion ikke knyttes til politikk på SPLM-siden. 

Han sier at folk oppfatter at religion er ett kapittel og at politikk er et annet. SPLM, som både 

har muslimske og kristne medlemmer, synes å ha informert befolkningen for å avvæpne NCPs 

mobilisering gjennom religiøse nettverk.    

 

“About religion during the war, in my side, like in SPLM side, whatever religions you 

have belongs to your God. It has nothing to deal with political or anything. People 

believe that political is one chapter and religion is one chapter.”  

(Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

Religiøse nettverk strekker seg ofte utover nasjonalstatens grenser. Ulike religiøse parter, 

nasjonale eller internasjonale, med allierte i den lokale kontekst mobiliserer på lokalt plan, 

ofte uten at slike koblinger er kjent. Muslimske nettverk kan være godt organisert. Etter teori 

om mobilisering, er dette en resurs for lokale parter som har mulighet til å tilegne seg bedre 

teknikk for effektiv mobilisering. I hele Kadugliområdet tilbyr muslimske 

hjelpeorganisasjoner og menigheter å bygge eller fornye landsbyenes moskeer. Flere av disse 

stemples som islamistiske og ofte er disse kooptert av statsapparatet (nr.31, Kadugli 

12.11.07.). Islamistgruppers organisering av hjelpetjenester gjennom ”dawa”-organisasjoner, i 

en kontekst der staten ofte ikke møter befolkningens behov, er i overensstemmelse med 

Hodgkin (1990), eksempel på hvordan islamistgrupper benytter religiøse nettverk for å 

appellere til en befolkning som er undertrykt og ignorert. Siden de samme menneskene 

frekventerer muslimske organisasjoner, statsapparat og sikkerhetstjeneste, hevder et 

intervjuobjekt (nr. 30, Kadugli 12.11.07.) at dette er bevis for at organisasjonene er dannet 

eller kooptert av NCP. Denne type bruk av religiøse nettverk, blir oppfattet som skjult 

mobilisering. Intervjuobjekt (nr.17, Sabori 13.11.07.) i Sabori, der moskeen nettopp hadde 

blitt restaurert, forteller at organisasjonen gjorde dette gratis dersom imamen deltok på deres 

veiledningskurs. Eksemplet viser hvordan organisasjonen bruker allerede etablerte religiøse 

nettverk for å få innpass og innflytelse i lokalmiljøet.  

“being an Imam or Islamic leader; it’s just like a sort of extension. You should bring 

somebody from the community so just he knows how to interact with the community 

and maybe talk to them in their language and so on. Before the war, they are using 

staff… Now it is changed, they are using local people, sends them to Khartoum. Then 

they stay there for maybe three months with this brainwashing.”  

(Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 
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Et intervjuobjekt sier at metoden gir NCP kontroll over det lokale samfunnet ved at imamen 

lærer hvordan han skal tiltale befolkningen. Praksisen, der imamen sendes på et tre måneders 

kurs i Khartoum, beskrives som hjernevasking. ”De er helt forandret når de returnerer til 

landsbyen”, sier intervjuobjektet. Før krigen brukte de folk utenfra, men siden de nå bruker 

folk i lokalsamfunnet, opplever intervjuobjektet dette som en intensivering. Flere landsbyer i 

Saboriområdet hadde nylig fått fornyet sine moskeer, NCP kan tenkes å intensivere 

mobilisering for å vinne tilbake et område som de i postkonflikttiden har tapt. ”Det er få som 

er oppmerksomme på hva som foregår, selv ikke SPLM”, sier intervjuobjektet. Et tilbud fra 

en muslimsk organisasjon om å bygge skole i Um Serdiba, er et annet eksempel. 

Intervjuobjektet (nr.1, Um Serdiba 27.10.07.) forteller at samfunnet har takket ja, men 

organisasjonen har ikke begynt å bygge ennå. Slik bygging av moskeer og skoler i 

lokalsamfunn der religiøs veiledning basert på islamisme følger støtten som gis, oppfattes av 

utenforstående som politisk mobilisering gjennom religiøse nettverk.  

 

Politisk bruk av Diskurs  

Det diskursive miljø er en viktig del av den uformelle politiske kontekst som må undersøkes 

for å forklare politisk mobilisering. Avsnittet vil vurdere hvordan parter som ønsker å 

mobilisere, manøvrerer innen det diskursive miljø. Ved å studere de ulike politiske parters 

bruk av diskurs, kan man kartlegge politiske virkningsmekanismer og avsløre underliggende 

meningssystem som mobiliserer ved å legitimere autoritet.  

En felles identitet oppfattes å danne grunnlag for mobilisering både ovenfra og 

nedenfra. Ovenfra oppfattes identiteter, etter en konstruktivistisk forståelse, å være et resultat 

av eliters manipulering for å mobilisere etter egne interesser. Dersom en felles 

identitetsbevissthet nødvendig for politisk mobilisering, mangler, må denne skapes for å 

kunne utnyttes politisk. Nedenfra, oppfattes grupper som mobiliserer etter identitet, å spille på 

de samme virkningsmekanismer som enheter som mobiliserer ovenfra. Eliten har imidlertid 

ofte større makt til å kontrollere og fremme diskurser gunstige for deres evne til å mobilisere. 

Både resursmobiliseringsteori og teori om nye sosiale bevegelser, vektlegger konstruering av 

rammer og en felles identitet, parters kulturelle og ideologiske resurser, eller evne til å dra 

nytte av og konstruere kulturelle rammer, oppfattes i denne sammenheng som viktige 

resurser. Bruk av retorikk skaper grenser og etter hvert framtrer en diskurs som skiller mellom 

et oss og dem. Slik blir befolkningen aktivt knyttet til inngruppe og utgruppe gjennom koder. 

Avsnittet vil se på hvordan dette gjøres i praksis i Nuba Mountains gjennom å studere de fire 
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framtredende diskursene, ”arabernes overlegenhet”, ”nuba-de rettmessige eierne av Nuba 

Mountains”, ”New Sudan” og islamist diskursen som mobiliserer rettroende. 

 

Arabernes overlegenhet 

Den dominerende politiske elite i Khartoum, beskyldes for å påtvinge andre sine egne 

lingvistiske, kulturelle og religiøse normer i et forsøk på å konstruere en forent sudansk 

kultur. Det har blitt etablerte en diskurs der arabere ses som overlegne andre 

befolkningsgrupper. Det knyttes stolthet og verdi til det å være araber. I diskursen oppleves 

arabere å være overlegne andre fordi de lever riktig og er rettroende. Den nordlige 

araberidentitet har en sammensatt karakter som rommer elementer av rase, kultur og religion. 

Deng (1995) peker på at den nasjonalistiske innpakningen kamuflerer rasedimensjonen og 

tildekker rasisme. Denne subjektive rasedimensjonen ved araberisering peker på kløften 

mellom Nord og Sør- Sudan og gjør det vanskelig for afrikanske muslimer å tilpasse seg. 

Diskursen skaper grenser mellom grupper, utgruppen oppfattes å ha færre rettigheter og færre 

muligheter til å delta i samfunnet. Diskursen har medført at befolkningen har ønsket å være en 

del av det arabiske miljø. Mekki, en av Nuba Mountains viktigste ledere, forteller at han 

trodde selv at han var araber helt til han kom til Khartoum og oppdaget at han ikke var det 

(Mekki 2001).  Nubagrupper har gjennom historien blitt tvunget til å velge side og til å 

fremstå som den ene eller den andre, skriver Manger (2006). Slik har de blitt manipulert til å 

tro at de var arabere. Gjennom ytre tegn, har dette vist seg ved at befolkningen har kledd seg 

som arabere. Men går ”arabisk kledd” med turban og hvit kjortel uavhengig av om de er nuba, 

araber, kristen eller muslim. Ytre kjennetegn ved en gruppe som språk og klesdrakt kan, etter 

teori om etnisitet, være svært viktig for gruppens følelse av tilhørighet og felleskap. Dette 

styrker gruppens samhold og kan dermed være viktig for gruppens evne til å mobilisere. 

Diskursen ble etablert for lenge siden og manifestasjoner på undertrykkelse av andre, viser 

seg i språket. Arabiske navn på nubagrupper som har en negativ betydning, er en del av 

diskursen samtidig som de holder den ved like. Kawalib betyr hunder og Masakin betyr fattig 

(Harragin 2003). Et eksempel på postkonflikt bevissthet, er imidlertid nubagruppers ønske og 

forsøk på å bytte navn. Gjennom å benytte arabiske verdier og symboler, har NCP, og 

foregående regjeringer, skapt et diskursivt hegemoni der det har blitt etablert et system av 

verdier og normer som selger deres politikk. Etter Hall (1997 i Tesli & Holm- Hansen 1999) 

er disse svært vanskelig å motsi, siden diskursen allerede er etablert. Arabisk overlegenhet og 

samtidig nubaenes følelse av mindreverd, er en del av denne diskursen. Ved å spille på denne 
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etablerte diskurs, kan grupper som ønsker å mobilisere, automatisk få bifall fra 

befolkningsgrupper som er kjent med dette meningsinnholdet. 

 Diskursen fremmes gjennom media. NCP synes fortsatt å ha kontroll på Sudan TV og 

partiet bruker aktivt mediet for å vedlikeholde diskursen som fremmer islamisering, 

araberisering og mobiliserer støtte til deres parti.  

 

”Sometimes we feel that we are foreigners, strangers, when we look into the Sudan 

TV…This has intensified after the signing. Now, after the signing of the CPA, it 

became clearly that it is Arabs against the others.”   (nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Et intervjuobjekt forteller at han i tv-programmene ikke kan finne noe som reflekterer hans 

eget. Ikke-arabere føler seg fremmedgjort, som utlendinger, når de ser Sudan TV. Dette har 

intensivert etter CPA og nå har det blitt klart at det er arabere mot andre, sier intervjuobjektet. 

Slik prøver NCP å skape skiller i befolkningen. På tross av at CPA har forbudt PDF grupper å 

operere, mobiliserer fortsatt NCP til deltagelse i PDF gjennom retorikk. I forbindelse med 

PDFs 18 års jubileum, reklamerte Sudan-TV hyppig for styrken. Reklamen spiller på den 

etablerte diskurs for å mobilisere, ved å hevde at PDF er beskytter av Sudans nasjonale 

selvstendighet, landets verdighet og dets to verdier som et muslimsk og et arabisk land. 

“the popular defence, that they are the protector of the national supremacy of the Sudan, 

the dignity of the country, the values of the country. The values here is two, is that we 

are a Muslim country and an Arab country.”    (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

Al- Bashir bruker retoriske virkemidler for å mobilisere sine styrker, PDF beskrives som ”den 

legitime sønn av folket”. PDF er altså folkets framtid, deltagelse er nødvendig for å bevare 

folket og regimet. Å holde liv i partiet og støtte opp om regimet slik som de tidligere har gjort, 

har derfor for mange arabere blitt oppfattet som å ta ansvar for egen framtid.  

For å forsterke opplevelsen av at inngruppen er god, kan det være effektivt å produsere 

et fiendebilde av utgruppen som ondt. For å mobilisere arabere til å kjempe mot nuba under 

krigen, ble det skapt et fiendebilde der det ble fortalt at dersom SPLM/A og nubabefolkningen 

kom til makt, ville de jage andre bort fra Nuba Mountains. Det ble sagt at nubaer vil skape en 

sekulær stat, noe som ikke er akseptabelt for muslimer og arabere (nr.44, Kadugli 16.11.07.). I 

tråd med teori om islamisme, vil en sekulær stat oppleves som en trussel for islamister. 

Fiendebildet prøver å mobilisere, ved å legitimere og forklare sammenstøt, ved å referere til at 

bekjempelse av en ond utgruppe er nødvendig for å bevare et godt vi. Diskursen konstruerer 

kulturelle representasjoner av utgruppen. Siden konteksten preges av politisk rivaleri, er det 

lett å konstruere fiendtlighet som befolkningen kjenner seg igjen i. For å skape en felles 

identitet i overensstemmelse med (Gurr 1993), konstrueres kulturelle rammer som skaper 
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konflikt mellom inngruppen og utgruppen. Mobilisering i Nuba Mountains har i stor grad 

vært bygget på slik frykt for utgruppen. En spesifikk hendelse viser hvordan et slikt 

fiendebilde nærmest kan vedlikeholde seg selv. Fiendebildet av nubabefolkningen ble 

forsterket som en misforstått følge av SPLMs oppfordring til nubastammer om å kartlegge 

landeierforhold i 2005 (nr.44, Kadugli 16.11.07.). Oppfordringen om å markere grenser, ble 

av arabere og andre, oppfattet som en provokasjon mot deres tilstedeværelse i Nuba Moutains. 

Når hendelsen tolkes i lys av det allerede etablerte fiendebildet om at nubaene vil kaste ut 

arabere, bidrar hendelsen til å bekrefte bildet. Dette forsterket grenser og resultatet ble en 

konkurranse der arabere og nuba fryktet at de ville miste sitt levegrunnlag dersom de ikke 

hurtig nok demarkerte sine områder. Dette fiendebildet av nubagruppen lever fortsatt i folket, 

men det kan synes som om den retoriske propagandaen til en viss grad slår sprekker. Som 

tidligere nevnt, begynner en del arabere å forstå at de har blitt manipulert av GoS.  

 

Nuba – de rettmessige eierne av Nuba Mountains 

Diskursen om nubaene som ”de rettmessige eierne av Nuba Mountains”, kan tenke seg å ha 

en todelt opprinnelse. For det første, synes den å være grunnlagt på stammers historiske 

tilstedeværelse i dette fjellområdet som etter hvert har blitt omtalt som Nuba Mountains. Hver 

nubastamme har sin fortelling om hvor de kom fra og til hvilket fjell de kom. For det andre, 

kan diskursen oppfattes som en motdiskurs mot diskursen ”arabernes overlegenhet.” 

Diskursen ”de rettmessige eierne av Nuba Mountains”, vektlegger at nubaene har verdi 

knyttet til landeiendom, det som er ekte. Vektlegging av territorium og fysiske omgivelser er 

en kjent for nubagrupper som ønsker å fremme en følelse av kollektiv tilhørighet. Områdets 

naturskjønnhet og rike resurser, synes å bli knyttet til menneskene som bosetter det. 

Fortellinger om historiske personer som tidligere har kjempet for frihet, brukes også for å 

mobilisere. Forbilder som har hatt suksess, kan i overensstemmelse med teori, ha stor 

betydning for mobilisering da det overbeviser befolkningen om at kampen kan lykkes. Et 

intervjuobjekt bekrefter at SPLM snakker om nubahistorien, diskriminering og de som ble 

drept under krigen.   

”they are talking about the discrimination, and they are talking also about the history of 

Nuba. Those who were killed during the war, especially here in this village they loose 

nine people.”      (Nr.12, Sabori 06.11.07.) 

 

Etter teori om kulturelle rammer, kan slik mobilisering basert på felles historie og felles 

skjebne være svært effektiv. Slik peker SPLM på umoral og urettferdighet og tillegger 

utgruppen skylden for dette. For å mobilisere ut av eksisterende forhold, tilbyr SPLM rammer 



 98 

som gir deltagerne mulighet til å konstruere en kollektiv identitet. Et intervjuobjekt sier at 

nubaene ikke har behov for å være overlegne på grunn av at de historisk sett vet at nubaene er 

hovedkraften i det sudanske folk. Det hevdes at alle vet at kilden til det sudanske folk kommer 

fra Nuba. På tross av at han sier at de ikke har behov for å vise seg overlegne, ligger det i 

uttalelsen stolthet og overbevisning som synes å hevde at nubaene er bedre enn andre. 

Uttalelsen bekrefter tydelig den eksisterende diskurs. 

“we don’t need to make superiority. Because we know historically in Sudan, the main 

power of this generation is from Nuba, and the other tribes approached from 

neighbouring countries. But the source of people whom being in Sudan, they were Nuba 

and nobody can deny this.”     (Nr18, Kadugli 01.11.07). 

 

Et intervjuobjekt som snakker om landeierskap, sier at for nubaene er ikke landspørsmål noe 

problem, fordi de vet at dette er landet deres. For araberne derimot, er landspørsmålet i ferd 

med å bli et problem, fordi de vet at dette landet ikke er deres. Uttalelsen reflekterer nubaenes 

overlegenheten som de rettmessige eierne av Nuba Mountains. 

“for the Nuba, the land is not becoming a problem because they know this is their land. 

For the Arabs it’s becoming a problem because they know that this is not their land.” 

 (Nr.44, Kadugli 16.11.07.) 

 

SPLM, som delvis mobiliserer etter denne diskursen, vil forene nubabefolkningen. Til nuba 

som støtter NCP, sier de, ”kom tilbake til ditt folk”, forteller et intervjuobjekt (nr.2, Um 

Serdiba 27.10.07.). Holdningen avslører at SPLM går ut fra at alle nuba egentlig tilhører 

SPLM. Dette reflekterer lite respekt for andre standpunkt og andre partier. Et annet 

intervjuobjekt (nr.18, Kadugli 01.11.07) bekrefter dette når han sier at de som støtter NCP, må 

være forsiktig. Han sier at da resten av samfunnet er samlet om SPLM, kan det skape hat i 

familiene når noen er annerledes. Det oppleves at det eksiterer en utgruppe som er annerledes 

med dårlige egenskaper. 

I stedet for å konstruere et skremselsbilde av fienden, synes nubabefolkningen å 

mobilisere ved å skape en diskurs som ufarliggjør fienden samtidig som det konstrueres et 

selvbilde av inngruppen som den vinnende part. Et SPLM medlem (nr.44, Kadugli 23.10.07.) 

er overbevist om at NCP ved valget ikke kommer til å vinne noen seter i staten. ”NCP vil ikke 

vinne mer enn 5 delstater totalt, de vet selv at de kommer til å tape valget”, sier han. Et annet 

intervjuobjekt (nr.1, Um Serdiba 27.10.07.) bekrefter en slik selvkonstruksjonen og 

latterliggjøring, når han hevder at nubasoldaten er kjent for å være den sterkeste i Sudan. Ved 

en ny krig, vil denne avgjøres raskt til fordel for SPLM/A. Selvkonstruksjonen, som gir 

inntrykk av at gruppen er overlegen, synes å være viktig for å opprettholde inngruppens 

kampånd. Samtidig har den evne til å overbevise andre om å slutte seg til gruppen. Ved å 
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bevisst eller ubevisst, etablere en slik diskurs, kan SPLM skape et overtak på NCP. 

Ufarliggjøring og latterliggjøring av motparten, var også reaksjonen da NCPs leder al-Bashir 

oppfordret PDF til å mobilisere. En SPLM supporter sier at SPLA ikke er redd for al- Bashir, 

om du spør al-Bashir hva han sa i går, så vil han ikke huske det. Al- Bashir synes å bli 

ufarliggjort ved at han fremstilles som utilregnelig, han hevdes videre å være følelsesdrevet 

og korttenkt. 

“SPLA are not afraid of what al-Bashir is saying. He is talking out of his feelings. If you 

ask him what he was saying yesterday, he will not remember. …We don’t know what 

he is hiding, but we are able to face it.”   (Nr.26, Kadugli 19.11.07.) 

 

Et annet intervjuobjekt sier at dersom denne uttalelsen hadde kommet fra noen andre enn 

presidenten, ville han blitt fraktet til sykehuset for behandling. Det siktes til, som nevnt, at 

presidentens oppfordring om å mobilisere, er et klart brudd på CPA og et sjokkerende utspill.  

 

”Just imagine how he can talk, not respecting the CPA! If a normal person has this 

behaviour, people wants to take him to hospital and treat him.” 

(Nr.47, Khartoum 21.11.07.) 

 

Intervjuobjektenes utsagn reflekterer hvordan SPLM framstiller seg selv og sin motpart. 

Videre råder SPLM støttespillere til å lure NCP når de prøver å mobilisere velgere gjennom 

penger. ”De sier stem SPLM ved valget, men ta likevel først imot penger fra NCP, pengene er 

jo rettmessig deres”, forteller et intervjuobjekt (nr.39, Kadugli 04.11.07.). 

 

New Sudan 

Diskursen om ”New Sudan” er relativt ny. Tilløpet til saksorientering innen politikk, kan både 

ses som en del av og influert av ”New Sudan” diskursen som opprinnelig bygger på en 

internasjonal diskurs om plikt og rett til å kjempe for fred, frihet og rettigheter. Støtte og 

engasjement til Nuba Mountains fra diasporaen helt siden nittitallet, har medført at denne 

diskursen fikk oppslutning allerede før CFA og CPA. SPLM drar nytte av denne 

internasjonale diskursen når de utformer sin visjon om ”New Sudan”. For SPLM, som ser på 

seg selv som diskursens forkjemper, er ”New Sudan” målet for en revolusjonsartet kamp 

basert på SPLM’s manifesto (Rahhal 2001). Diskursen er en motdiskurs da den i motsetning 

til de to nevnte diskurser, først og fremst ønsker å appellere til ulike etniske grupper. ”New 

Sudan” ønsker å fremme et Sudan der likhet, maktdeling og rettferdighet er uavhengig av 

rase, kjønn og religion. Det hevdes at borgerkrigen ble utkjempet for å nå dette mål
20

. ”New 
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Sudan” er et forent Sudan som ledes av en president som ikke først eller fremst er afrikansk 

eller arabisk, men som styrer etter demokratiske prinsipp. I Nuba Mountains inkluderer 

diskursen de ulike gruppene ved å vektlegge at alle skal ha mulighet til å bo i Nuba 

Mountains. Dette er i tråd med de prinsipper som ligger til grunn for CPA. SPLM ønsker å 

fremme bevisstgjøring og debatt hos nubabefolkningen, men det vektlegges at målet for 

bevisstgjøringen ikke er å skremme bort andre etniske grupper. Araberne har bodd her lenge, 

det er dette området vi har, og nuba og arabere må derfor leve sammen, sier et SPLM medlem 

(nr.44, Kadugli 16.11.07.) i tråd med diskursen. Det hevdes i Nuba Mountains å eksistere en 

egen ”culture of peace” basert på tidligere tiders sameksistens mellom grupper. SPLMs 

mobilisator (nr.32, Kadugli 18.11.07.) hevder at fokus på denne fredskulturen vil gjøre det 

mulig for arabere og nuba i Nuba Mountains å overkomme de nåværende problemene. 

Gjennom å konstruere en slik diskurs som går på tvers av de tidligere sekteriske diskurser, er 

det mulig å mobilisere nye grupper. Diskursen ønsker å konstruere en identitet som bygger på 

CPA, frihet og individuelle lovfestede rettigheter. Når SPLM framhever at de kjemper for 

likhet og rettferdighet, er dette i tråd med diskursen. Et intervjuobjekt sier at når SPLA 

begynte krigen, var likhet deres hovedfokus. 

 

“when the SPLA started the war, one of the main things, they were saying that we want 

equality, everything should be in equality.   (Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

En leder i Um Serdiba (Nr.5, Um Serdiba 28.10.07.) er også inspirert av diskursen når han 

sier til befolkningen at krigen er slutt, og at det nå er tid for fred, ”nå må alle være brødre og 

søstre”. Gjennom å fokusere på framtiden, vektlegges ansvar og konsekvenser dersom 

gruppen ikke gjør noe. Diskursen gir befolkningen nærhet til problemet, gjennom vektlegging 

av at sakens mål vil gagne alle, oppfatter befolkningen at de selv også brenner for saken. 

Diskursen som retter fokus på rettferdighet, kan påvirke klagepunkt som har vært vedvarende 

til å oppleves som akutte. Økt frustrasjon vil igjen kunne øke dens kraft som 

mobiliseringspotensial.  

Det internasjonale samfunn har påvirket til CPA og gitt bistand for at CPA skal 

implementeres, det eksisterer dermed et stort antall organisasjoner, både nasjonale og 

internasjonale som slutter opp om og fremmer diskursen. Grupper og partier som mobiliserer i 

overensstemmelse med diskursen, får på denne måten ”hjelp” fra et stort internasjonalt 

apparat. Som en følge av diskursen og ”tidens forenende ånd”, kan det stilles spørsmål ved 

om mobilisering i tråd med diskursen er et forsøk på å legitimere parters ideologi og 

eksistens, mer enn å være et reelt ønske om å gi nye medlemmer mulighet til å påvirke 
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partipolitisk retning. Som tidligere nevnt, er det grunnlag for å stille spørsmål ved dette i 

NCP, der ikke-arabisk medlemskap ofte synes å ha underliggende årsaker. NCPs allerede 

nevnte forsøk på å kjøpe legitimitet gjennom ”kjøp” av nubamedlemmer, er et eksempel på 

dette. Likeledes taler også SPLM med ”mange stemmer”.  Som vist her, ønsker SPLM utad å 

vise seg som et inkluderende parti i overensstemmelse med mobilisering etter ”New Sudan”. I 

praksis vektlegges imidlertid ofte mobiliseringsretorikk i tråd med diskursen om ”de 

rettmessige eierne av Nuba Mountains”, altså ensidig etnisk mobilisering, side om side med 

retorikk i tråd med diskursen om ”New Sudan”. SPLM har hatt arabiske medlemmer siden 

tiden under borgerkrigen, og partiets andel av ikke-nuba medlemmer sies å vokse i dagens 

postkonfliktkontekst, men det kan likevel stilles spørsmål ved om minoriteter har mulighet til 

å ha reell innflytelse på SPLMs politiske utvikling. Slik blir trolig diskursen i større eller 

mindre grad benyttet for å gi parter, både ovenfra og nedenfra, mulighet til å mobilisere i den 

gitte kontekst. Mobilisering i tråd med diskursen, har for eksempel gitt et relativt nytt 

opposisjonsparti mulighet til å entre den politiske arena i Kadugli (nr.25, Kadugli 18.11.07.). 

 

Islamistens rett-troenhet 

Diskursen, som har vært fremmet av nordlige styresmakter, NCP og deres allierte religiøse 

organisasjoner, er nært knyttet til ”arabernes overlegenhet” som også spiller på religiøs 

identitet, men ”islamistens rett-troenhet” skiller seg likevel klart fra den førstnevnte ved at 

diskursens evne til å overbevise ligger i islamismens dogmatiske innhold. Al-Turabi, al-

Bashirs hovedpartner i militærkuppet som ga NIF makt i 1989, oppfattes som hjernen bak 

islamistideologien i Sudan. NIF hadde vokst ut av Sudanese Muslim Brotherhood
21

 og al-

Turabi baserte seg på islamistideologi da han formet NIFs politistat og militsgrupper slik at de 

hadde evne til å sikre statsmakten og forhindre folkelig opprør. Den islamistiske ideologiens 

mål om å rense samfunnet for uønskede elementer, kunne i Sudan bygge videre på en allerede 

etablert diskurs. Mahdi’ens brutale framferd fra 1881, var en reformbevegelse motivert av 

sufisme og islamisme, som skulle bringe frelse til et samfunn som hadde avveket fra ”den 

sanne vei” (Iyob & Khadiagala 2006). Mahdi’en og Ansar, hadde ambisjoner om at deres 

reform skulle engasjere det islamske umma i vrede mot ugudelige inntrengere, nedbryting av 

muslimske verdier og levesett (Hiskett 1994). Etter teori om islamisme, har flere av 

islamismens særtrekk evne til å skape rammer som befester forskjeller mellom inngruppen og 

                                                 
21

 http://www.hrw.org/press/2002/03/turabi-bio.htm   30.01.2006 
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utgruppen. Etter teori om religion og kulturelle rammer, kan bruk av religiøse dogmer være en 

sterk mobilisator da dogmene allerede er akseptert av befolkningen som velkjente sannheter. 

Den ideologiskbaserte jihad i 1992, erklært med bistand fra GoS, mot ”opprørere” i Nuba 

Mountains, spilte således på eksemplet etter ”Mahdi’en” med delvis både samme innhold og 

form (Møller 2006). Dogmenes rammer kan strekkes og formes for å omfatte det som tjener 

mobilisering best. Islamisters vektlegging av behovet for å kjempe da livet ses som en krig 

mellom godt og vondt (Hodgkin 1990), kan oppfattes etter teori om kulturelle rammer, som et 

forsøk på å tilpasse en frihets- og rettferdighetsramme som kan mobilisere i den gitte 

kontekst. Utstedelsen av fatwa’en under borgerkrigen, der jahiliyya begrunner og motiverer til 

å utrydde de som ikke lever som korrekte muslimer, mobiliserer ved at tilværelsen framstilles 

som en dualistisk kamp med drastiske konsekvenser der Guds skapelse går tapt, islam 

opphører og kaos utfolde seg, dersom kampen tapes. Slik rettferdiggjøres mobilisering åndelig 

med en kraft som overgår jordisk autoritet, dette gir en hellig tilknytning som gir plikt til å 

handle og som gjør aktører kapable til å gå til ekstreme handlinger. Jahiliyya begrepets 

mobiliseringspotensial, det konstrueres klare kulturelle forskjeller mellom inn- og utgruppe, 

bidrar til at muslimer med tradisjonell muslimsk tro støtes bort og fremmedgjøres fra egen tro, 

mens islamistgrupper mobiliseres. Slik politisk kamp som forsvarer grunnleggende identitet 

og ære, karakterisert av Jurgensmeyer (2003 i Treverton et al. 2005) som kosmisk krig, viser 

hvordan ledere kan organisere mobilisering ved å utvikle forpliktelser som øker 

gruppemedlemmenes sjanse for å delta. Da islamister konstruerer rammer slik at dette 

oppfattes som en kamp mellom godt og ondt, løftes kampen opp på et overjordisk nivå. I og 

med at det er en strid som vil gi fortjeneste uansett om den tapes i denne verden, gir dette et 

sterkt mobiliseringsgrunnlag. PDF, også kjent som ”Mujahidiin”, ble mobilisert av GoS 

gjennom slik islamistisk retorikk. 

I dagens postkonfliktkontekst mobiliseres det fortsatt i tråd med denne diskurs. I 

moskeen i Um Serdiba mobiliseres det ved å skape et skille mellom gode og onde mennesker. 

Et intervjuobjekt (nr.3, Um Serdiba 28.10.07.) sier at muslimer sier ting som knuser hjertene 

til de kristne, for å lage problemer. Slik retorikk kan mobilisere på muslimsk side ved å skape 

tydelige grenser, utgruppen demoniseres og inngruppen forherliges. Um Serdiba, tidligere 

grenseområde, har mange nuba som under krigen sympatiserte med NCP og som på den tiden 

anså seg som muslimer, det kan nå virke som NCP intensiverer sin mobilisering i dette 

området i håp om å vinne sine tidligere støttespillere tilbake. Som nevnt, synes 

postkonfliktkonteksten å ha gitt befolkningen mer opplysning og forståelse rundt bruk av 

religion. Samme intervjuobjekt i Um Serdiba, sier at mobilisering gjennom religion er en ond 
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ting. Han er bekymret for at ungdommen som vokser opp skal få en dårlig mentalitet og tro på 

slike ting som ikke er sant. Han sier at det er vanskelig å endre dette i ettertid. Vi forstår at 

han ut ifra erfaring frykter mobiliseringskraften som ligger i bruk av religion som mobilisator. 

 

“Mobilisation through religions is very bad. It makes even the younger generation 

whom are growing up, to grow up and all having that bad mentality in their mind. It is 

very hard to change it back.”    (Nr3, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

En nuba imam i Saboriområdet, beskriver bruk av religion treffende når han sier at disse 

menneskene kontrollerer religion, de spiller bare det politiske spill og religionen tok slutt 

under Sadiq. 

 

”these people, they are controlling religion. They are only playing politics, the religion 

ended since the time of Sadiq.”    (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Uttalelsen hans, og flere andres, tyder på at islamistiske dogmer ikke har evne til å mobilisere 

nubabefolkningen lenger. Al- Turabi er nå i opposisjon mot al-Bashir og har etablert sitt eget 

parti, ”Popular National Congress”. På et mobiliseringsmøte i Kadugli høsten 2007, bruker al-

Turabi fortsatt islamistideologi for å mobilisere velgere fram mot valget (nr.18, Kadugli 

19.11.07.). Partiet framstilles nå som moderate budbringere for en ny æra der islamisme er de 

undertryktes politikk (IGC ref i Møller 2006). Al-Turabi sier at befolkningen har glemt sin 

religion, han maner folk til å vende tilbake til den sanne religion, sier et intervjuobjektet 

(nr.18, Kadugli 19.11.07.). Selv om interessen for al-Turabi er stor, tror intervjuobjektet ikke 

at hans islamist diskurs om rett-troenhet, har evne til å mobilisere Nuba Mountains siden alle 

husker at han tidligere stod sammen med al- Bashir. Al-Turabi oppfattes selvmotsigende og er 

derfor ikke tillitsvekkende, sier intervjuobjektet. Under krigen hevdet han at det var hellig 

jihad å gå til krig mot Sør-Sudan, nå sier han at dette gav dem ingenting. Det kan synes som 

al-Turabis og al-Bashirs praksis har uthullet innholdet i de islamistiske dogmene og avslørt 

deres mobiliseringsretorikk. I overensstemmelse med teori om kulturelle rammer, kan 

religionen miste sin evne til å mobilisere, når den assosieres med tidligere regimers misbruk 

av makt. Islamistideologiens mobiliseringsevne synes å ha mistet kraft ved den ekstreme 

aksjonsformen fatwa’en i 1992 representerte, den fremmedgjorde både muslimske nuba og 

arabere. Da islamistdiskursen er nært knyttet til araberdiskursen, og fremmes av de samme 

aktører, synes dens svekkelse, automatisk å bidra til en intensivering av araberdiskursen. 
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Oppsummering: Et todelt politisk felt 

Fredsprosessen og CPA har bidratt til at det har blitt etablert formelle politiske institusjoner 

etter en demokratisk modell, dette skulle legge grunnlag for en demokratiseringsprosess ved å 

åpne opp den politiske arena. Men på tross av noen åpninger, er likevel klientelistisk, 

populistisk og etnisk basert mobilisering mest framtredende. Et lukket politisk system som 

ikke tillater at parter kan operere innenfor institusjonelle kanaler, tvinger grasrota til å 

mobilisere etter de alternativer kontekstens dominerende parter tilbyr. Når grupper i frykt tar 

avstand fra formell politikk og søker trygghet i etnisk tilhørighet, synes massene også lettere 

la seg mobilisere via uformelle nettverk og uformell praksis. Konfliktsituasjoner ender ofte 

opp med en todeling, delvis politisk og delvis etnisk, der hver part får støtte fra sin respektive 

side. Selv om postkonfliktkonteksten ser tilløp til saksorientert politikk, virker det som om 

neopatrimonial makt basert på patron/klient forhold, fortsatt har legitimitet til å dominere. 

Etter å ha avtatt noe i perioden fra våpenhvilen i 2002 (CFE) fram mot fredsavtalen i 2005 

(CPA), kan det synes som om mobilisering etter uformelle nettverk og uformell praksis, igjen 

intensiveres i håp om å skape muligheter framover mot valget. Diskursen om ”New Sudan” 

og befolkningens økte interesse for rettigheter og likhet, synes ikke klare å endre dette. I 

stedet for at nyetablerte formelle institusjoner bidrar til å demokratisere den politiske arena, 

synes disse i denne kontekst i stedet gi mer legitimitet til uformell praksis. 

Kapitlet har identifisert mobiliseringsstrategier som parter finner effektive for å skape 

mulighet til å mobilisere i den gitte postkonflikt kontekst. Den identifiserte todeling av 

politikk viser seg å være dominerende i den grad at den blir en mal for parters mobilisering. 

Etniske grupper og andre enheter som mobilisering nedenfra, synes slik å benytte de samme 

allianser, nettverk og diskurser som den overordnede politiske part de identifiserer seg med, 

benytter. Klientelistiske nettverk og nettverk knyttet til etnisitet med fokus på stamme og 

religion, er eksempler på nettverk som synes å dominere den politiske arena. Parter med 

resurser og evne til å bruke slike nettverk, viser seg å ha mulighet til å mobilisere. Da NCP og 

deres allierte, i kraft av deres tidligere hegemoni, har mulighet til å benytte seg av tidligere 

etablerte nettverk som gjenspeiler den dominerende politiske logikk, synes dette gi NCP et 

fast grep om den politiske kontekst. Konkurrerende SPLM og deres allierte, synes derfor 

delvis å kopiere NCPs mobiliseringsstrategier, ved å etablere nettverk som spiller på 

stammeidentitet, jamfør ”tribal conferences”. Diskursiv påvirkning har som tidligere, stor 

innflytelse på mobilisering. Evne til å bruke allianser, nettverk, og evne til innramming og 

bruk av diskurs, er delvis overlappende og gjensidig avhengige av hverandre. Fire diskurser 
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har blitt identifisert som dominerende. Inndelingen i postkonfliktsamfunnet er ikke absolutt, 

men det er framtredende at NCP og deres allierte, som tidligere, i størst grad mobiliserer etter 

diskursen ”arabernes overlegenhet”. Likeledes benytter de diskursen ”islamistens rett-

troenhet”. Men diskursens evne til å mobilisere synes å ha avtatt, da postkonflikttidens 

saksorientering har avslørt det dogmatiske innhold som retorikk. Postkonflikttiden har åpnet 

den diskursive kontekst noe, ved at diskursen om ”New Sudan” og diskursen om ”de 

rettmessige eierne av Nuba Mountains”, har fått sterkere innflytelse og gitt SPLM mulighet til 

å mobilisere. Den sistnevnte kan hovedsakelig oppfattes som motdiskurs til de to diskursene 

”arabernes overlegenhet” og ”islamistens rett-troenhet”, da disse tre produserer ekskluderende 

rammer som forsterker opplevelsen av etniske inngrupper og utgrupper i befolkningen. Ved å 

spille på meningsinnhold som korresponderer med de ulike parters økte frustrasjonsnivå, 

tilspisses konkurransen mellom politiske parter og konsolideres todelingen i den politiske 

kontekst. Den demokratiserende ”New Sudan” diskursen, som SPLM hevder å være i spissen 

for, synes ikke kunne konkurrere med de ovennevnte. Selv med økt politisk engasjement, 

synes manglende troverdighet og tillit til den politiske elite, å blokkere diskursens evne til å 

mobilisere. 

 

MOBILISERING I EN POSTKONFLIKT KONTEKST 

3: OPPLEVELSE AV FELLES IDENTITET 

Etter teori om mobilisering, oppfattes opplevelsen av en sterk felles identitet å være viktig for 

en gruppes mobiliseringspotensial. Dette tredje kapittel av analysen, vil undersøke 

befolkningens opplevelse av identitetstilhørighet og endring av denne, for videre å kunne si 

noe om opplevelse av felles identitet og mobiliseringspotensial i befolkningen. Som nevnt, 

kan felles identitet oppfattes å være avhengig av tre faktorer, opplevelse av kulturelle 

forskjeller mellom inngruppe og utgruppe, opplevelse av marginalisering i forhold til 

utgruppe og opplevelse av konflikt mellom inngruppe og utgruppe (Gurr 1993). Alle de tre 

faktorene, men spesielt den siste, kan manipuleres for å mobilisere en gruppe gjennom å 

skape en felles identitet. Diskurser studert i siste del av forrige kapittel, er eksempel på bruk 

av innramming som definerer mangelforhold og konstruerer den sosiale virkelighet for å 

motivere til kollektiv handling gjennom å skape en felles identitet. For å forstå hvordan 

opplevelsen av identitet endres, er det imidlertid nødvendig å dra sammenhenger både til 

frustrasjon og til politiske muligheter, skissert i de foregående kapitler. Kapitlet vil 

gjennomgående undersøke om postkonflikttiden gir endrede forhold som påvirker 
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identitetstilhørighet og mobilisering basert på felles identitet. Siden fredsavtalen (CPA) var 

ment å forsone partene i konflikten, er det interessant å studere postkonflikttidens påvirkning 

på identitetstilhørighet og opplevelse av grenser mellom grupper. 

Det første avsnittet, kartlegging av gruppeidentitet, skisserer grovt de to tydeligste 

etniske identitetsgruppene i konteksten og befolkningens opplevelse av identitetstilhørighet til 

disse. Dette gir et inntrykk av gruppens opplevelse av felles identitet. Krigen og 

postkonflikttiden synes å ha påvirket til endret samhandling mellom arabergrupper og 

nubagrupper og dermed endret opplevelsen av identitetstilhørighet til gruppene. For å belyse 

utviklingen, kartlegges identitetstilhørighet eller opplevelse av en felles identitet innad i selve 

nubaidentiteten. Avsnittet ”bytte av identitet” viser politisering av identitet. Siden etnisitet 

bare er et av flere mulige fokus for individets selvidentifisering, vil identitet alltid være en 

forhandlingsenhet. Dette utnyttes av mobilisering som bygger på en felles identitet. Det 

undersøkes hvordan befolkningen i dagens postkonfliktkontekst opplever ”bytte av identitet” 

og i hvilken grad dette fortsatt tillates. Avsnittet kulturelle forskjeller undersøker hvilke ytre 

og indre forskjeller befolkningen oppfatter som framtredende mellom grupper i samfunnet. 

Da forskjeller oppfattes å skape avstand og definere grenser mellom grupper, vil en vurdering 

av om forskjeller mellom inngruppe og utgruppe endres, kunne fortelle om gruppene beveger 

seg nærmere hverandre eller om de fjerner seg. Dette henger sammen med siste avsnitt som 

undersøker befolkningens opplevelse av konflikt, mistillit og tillit mellom tidligere fiender i 

lokalsamfunnet for å si noe om tilhelning og grunnlag for mobilisering i framtiden. 

  

Kartlegging av Gruppeidentitet 

Etter teori om multiple subjektsposisjoner, er den individuelle identitet, og dermed også 

gruppens felles identitet, i stadig endring. Identitetsfokus og identitetstilhørighet endres stadig 

under påvirkning av konteksten individet befinner seg i. Med bakgrunn i denne oppfatningen, 

undersøker avsnittet utvikling av tilhørighet til identiteter, med spesielt fokus på tilhørighet til 

nubaidentiteten. Da oppslutning om en felles identitet gir mobiliseringspotensial, kan 

kartlegging av gruppers opplevelse av felles identitet, si noe om i hvilken grad 

gruppeidentitetene både kan mobilisere og lar seg mobilisere.  
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Fra sameksistens til konsoliderte blokker: Araber versus nuba 

Ulike nubagrupper var bosatt i Nuba Mountain lenge før de første araberne kom til denne 

delen av Kordofan på 1500-tallet, men de opplevde likevel ikke noen form for enhet eller 

felles opphav (Stevenson 1984 i Ibrahim 2002). På grunn av områdets natur, nubastammenes 

vane med å holde seg til sitt eget fjellområde og faren ved å bevege seg ute på slettene, har de 

forskjellige nubagruppene vært relativt isolert fra hverandre (Saeed 2001). Det har derfor 

opprinnelig ikke eksistert noen følelse av tilhørighet mellom dem. Det var utenforstående og 

da først de nomadiske araberne på 1700–tallet, som begynte å omtale dem som nuba (Ibrahim 

2002). Hos arabernomadene, blant annet hos hawazma, skal det derimot ha eksistert 

nasjonalisme og etnisk bevissthet siden før 1500-tallet. Forholdet mellom nuba og arabere 

synes å ha blitt sterkt påvirket av at lokale arabere ble tvunget til å levere nubaslaver i skatt til 

det Tyrko-Egyptiske riket (Ibrahim 2002). Ibrahim (2002) viser hvordan endring av 

administrasjonssystemet i Nuba Mountains, har hatt stor innvirkning på samhandling mellom 

arabere og nuba i området. Dette viser hvordan eliters skiftende politiske strategier har 

påvirket befolkningens forhold til identitet. Nuba og arabere var samlet under et felles 

administrasjonssystem inntil den britiske kolonimakten endret dette i 1922 (Ibrahim 2002). 

Under ”closed district ordinance” ble et lukket område, eksisterende fra 1922 til 1947, 

opprettet for å skjerme ikke-muslimske nubastammer sammen med Sør-Sudan fra arabisk og 

islamsk innflytelse. Videre utnevnte britene nye sheiker og endret den tekniske betydningen 

av stamme, til å omfatte alle bosatte innenfor et visst område. Ikke-muslimske nubagrupper i 

øst ble da separert fra andre, mens muslimske nubagrupper i Kadugliområdet, ble plassert i 

samme ”stamme” som arabere (Ibrahim 2002). I motsetning til hva man skulle tro, synes 

britenes konstruering av etniske grupper og oppmerking av gruppers geografiske grenser, å ha 

hatt en positiv innvirkning på interaksjon mellom nuba og arabere i Kadugliområdet ved å 

skape en inkluderende stammestruktur, skriver Ibrahim (2002). ”The native administration”, 

et system i funksjon fra 1956 til 1989, var basert på et løst og fleksibelt konsept av begrepet 

”stamme” som videreførte denne fredelig sameksistens mellom grupper. Hver 

administrasjonsenhet omfattet både grupper av arabere og nuba. Ibrahim (2002) hevder at 

interaksjon mellom nuba og arabiske nomader hovedsakelig har vært preget av slik fredelig 

sameksistens og interetnisk assimilering i over 300 år. Intervjuobjekt bekrefter denne fredfulle 

sameksistens. Krigen har imidlertid endret sameksistensen og produsert skiller mellom 

gruppene. En araber sheik i Um Serdiba bekrefter endringen i samfunnet, den eksemplifiseres 

ved at nuba og arabere ikke lenger inngår giftemål på tvers av etnisk tilhørighet. Sheiken sier 
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at han opplever dette som et nytt problem. Han vet ikke hvorfor det har blitt slik, men tror det 

kanskje skyldes en følelse de har i hjertet. 

“people actually change. . Like marrying, from our families of Um Serdiba west, come 

and marry from other communities around Um Serdiba to come and marry from us. If 

there is a feeling in their heart, I can’t point it out, but people are not anymore. This is a 

problem from before.      (Nr.8, Um Serdiba 29.10.07.) 

 

Nubaleder (nr.3, Um Serdiba 28.10.07.) i den samme landsbyen, nevner også uviljen til å gifte 

seg med hverandre som den viktigste endring i postkonfliktsamfunnet. Ledernes bekymring 

forstås i lys av at giftemål og blodpengeordning mellom stammer er et tegn på at man står 

hverandre nært (Ibrahim 2002). Ibrahim (2002) trekker fram reform av 

administrasjonssystemet som et eksempel på en krigsstrategi som bidro til at sameksistensen 

mellom arabere og nuba ble splittet. GoS oppsplitting av administrasjonsenheter bidro til å 

skape flere etniske undergrupper, dette har mye av skylden for at det har blitt skapt 

ekskluderende holdninger, mindre toleranse og dårligere evne til sameksistens, hevder 

Ibrahim (2002). Reformene oppfattes som et eksempel på GoSs ”splitt og hersk” strategi som 

forverret krigen. Samtidig holdes også det militante SPLAs framferd ansvarlig for utviklingen 

som har funnet sted. Totalt har de to parters bruk av lovverk og politisk retorikk konstruert 

grenser som har polarisert befolkningen. CPAs mål er å viske ut grenser mellom partene i 

konflikten, slik at partene kan sameksistere som tidligere. Dette synes imidlertid i liten grad å 

finne sted. I stedet for at grensene slettes ut og partene beveger seg nærmere hverandre, synes 

i stedet postkonflikttiden å forsterke grensene mellom partene. Et intervjuobjekt sier at 

befolkningen oppleves mer splittet nå enn før CPA. Nå handler alt om det å ha hvit hud, eller 

mørk hud, sier hun for å illustrere splittingen mellom arabiske og afrikanske sudanesere.  

 

“More divided than before the CPA. Now, it’s all about having white skin or having 

black skin.”      (Nr.39, Kadugli 13.10.07.)  

 

Interaksjon mellom arabere og nuba ble i dagens kontekst i en rekke tilfeller beskrevet som 

svært vanskelig. Utviklingen synes til en viss grad å ha konsolidert de to sidene som separate 

etniske blokker. Et intervjuobjekt (nr.43, Kadugli 15.11.07.) sier at ”når man nakker om nuba, 

tenker man automatisk nuba versus araber”. I delvis overensstemmelse med den politiske 

todelingen påvist i forrige kapittel, hevdes en etnisk todeling å vise seg tydelig i konflikter der 

den enkelte part raskt får støtte fra sin overordnede gruppe, araber eller nuba. Den etniske 

todelingen kommer i økende grad fram i mobilisering på alle nivå. Politiske eliter som 

mobiliserer ovenfra, er raskt ute i media for å gi støtte til ”sine” etniske støttespillere ved 

konflikter innen Southern Kordofan State. Et intervjuobjekt forteller om en nylig konflikt der 
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26 ble rapportert drept. Det hevdes at siden det har blitt tydelig at NCP støtter arabere, må 

også SPLM støtte nubasamfunn. Konflikter har nå blitt et spørsmål om identitet, sammenstøt 

må derfor forstås i lys av todelingen, forklarer intervjuobjektet. 

 

“Now it has become clearly that the NCP is supporting the Arabs and SPLA has to 

support the Nuba communities. So all, even the clashes should be understood in this, 

between this. So really, this became an issue of identity. (Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Dette er en endring fra konflikter under krigen da skillet mellom parter tydeligere fulgte 

myndighetsområdet man hørte til. Befolkningens opplevelse av at det er et spørsmål om 

etnisk identitet, tydeliggjør viktigheten av og tvinger hver enkelt til, å identifisere seg med sin 

inngruppe. Dagens etniske todeling synes også å bli mer synlig, da postkonfliktsamfunnet 

tillater mer informasjon og de to hovedmotstandere dominerer den politiske arena. 

Opplevelsen av en felles identitet innen inngruppen blir slik konsolidert. 

 

Nubaidentiteten: Fra splittelse til enhet 

Etter teori om identitet, oppfattes et menneskes identitet som en sammensetning av flere 

identiteter der tidvis visse identiteter er mer framtredende avhengig av indre og ytre 

omstendigheter. Avsnittet vil undersøke nubagruppers fokus for identitet, for å kartlegge 

befolkningens opplevelse av tilhørighet til nubaidentiteten. Som nevnt, har nubaene aldri 

utgjort en monokulturell gruppe, de 50 til 80 forskjellige nubastammene har igjen flere 

undergrupper, omtalt som klaner. Nubagrupper har generelt vært klar over deres felles 

skjebne og hvilke verdier som forener dem, men de har også vært klar over forskjeller som 

skiller dem (Suliman 1999).  

 En nubajordbruker (nr.4, Um Serdiba 28.10.07.) forteller at krigen påvirket tilhørighet 

til identitet i Um Serdiba. Før krigen var det ingen diskriminering, folk var glad i hverandre 

og fornøyd med å tilhøre endirri, en klan av morogruppen. De anså hverandre da for å være 

likeverdige, men under krigen startet diskrimineringen, forteller han. Folk ville da helst bare 

være sammen med sine nærmeste. Hver enkelt familie og klan ble splittet i små enheter, men 

nå prøver folk igjen å forlate denne holdningen. Også andre beskriver opplevelse av mer enhet 

i postkonflikttiden. Et intervjuobjekt forteller at tilhørighet til høyere klan har vokst. Folk er 

igjen glad i sin større klan og de deler selv små ting med naboen. 

 

“during the war, people don’t love themselves so much because everyone liked to be 

alone and with his family… But now, people now loves each other, anything you 

brought, even small, you share with your neighbour. There is actually a big change.”  

        (Nr.7, Um Serdiba 29.10.07.) 
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Samtidig opplever nubasamfunnet i Um Serdiba at det infiltreres av folk som prøver å skape 

splid blant klanene. Det kan være returnerte som fokuserer på negative ting og sier at noen 

mennesker er bedre enn andre. Som en følge av dette, har lokalsamfunnet i økende grad, 

opplevd konflikter som truer deres enhet. En leder i Um Serdiba sier at de prøver å 

konfrontere dem som provoserer. 

 

“There are people who use to interfere, use to come from outside and interfere, and talk 

to the communities about the wrong things sometimes. And if we find such a person, we 

ask him”      (Nr.3, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Det mistenkes at splittingen er politisk motivert av NCP som opplever økende oppslutning om 

nubaidentiteten som truende (nr.1, Um Serdiba 27.10.07.). En splitt og hersk strategi som 

spiller på splittelser fra krigen, hevdes derfor å være et forsøk på å holde grupper lojale mot 

lavere klaner. Et intervjuobjekt (nr.43, Kadugli 15.11.07.) sier at NCP oppmuntrer tilhørighet 

til stammer og klaner ved å si at nuba består av 99 ulike fjell og 99 totalt forskjellige stammer. 

Da det i en postkonflikt kontekst versus en krigssituasjon, er større mulighet for 

marginaliserte grupper å organisere seg om en felles identitet, øker mulighet for opposisjon i 

en postkonflikt kontekst. Parter som ønsker å bevare status quo, kan derfor ønske å bevare 

splittelser slik at marginaliserte grupper ikke samler seg om en felles identitet. 

 Men til tross for noe uro, avspeiler postkonfliktsamfunnet igjen økt omtanke for 

klanen og nærmiljøet. En sheik i Sabori beskriver til og med hvordan nubasamfunnets 

opplevelse av fellesskap i postkonfliktsamfunnet synes å strekke seg utover det fellesskapet 

som eksisterte tidligere. I det splittede samfunnet under krigen tilbød ingen sin støtte når en 

landsby eller bosetting ble angrepet av arabere, alle bare ventet uten å foreta seg noe. Nå 

holder derimot nubasamfunnet sammen, og landsbyene komme hverandre til unnsetning. 

Intervjuobjektet sier at alle strømmer til for å redde og støtte ved krise eller krig. 

”When they go and kill anywhere, others are waiting: no support. But now, people are 

sticking together as a Nuba community, they are sticking together. Now, if war break 

somewhere, all of us will go there to rescue.”  (Nr.9, Sabori 03.11.07.)  

 

Mange intervjuobjekt uttrykker at de nå opplever en sterkere felles identitet som nuba, særlig 

blir denne opplevelsen framhevet av den utdannede nubaeliten i Kadugli. En ansatt i en NGO, 

sier at han opplever at krigen hadde èn fordel, den at alle de forskjellige stammene nå kjenner 

til at de er nuba. Moro, kwalib, miri, alle vet nå at de er nuba. Han forklarer at siden folk 

tidligere ikke hadde kunnskap, visste de ikke at alle dem som bodde her var nuba.  

“I would not say I’m a Nuba, it’s a great area, the Nuba. Because I don’t know there are 

other people and all of us we are Nuba. That was the problem. ...the advantage of the 
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war is people know. Really, from Moro: he know that he is Nuba. Those who kwalib: 

they know they’re Nuba”    (Nr.40, Kadugli 05.11.07.) 

 

Et annet intervjuobjekt i Kadugli, sier at endringen av tilhørighet til nubaidentiteten har 

kommet gradvis etter våpenhvilen. Nå har dette forandret situasjonen totalt. Folk snakker nå 

om at de er nuba, de er ikke lenger golfan eller andre enkeltstammer. Intervjuobjektet sier at 

folk har begynt å undersøke hva de har felles. Tidligere visste de for eksempel ikke noe om 

tulishi, men nå vet de at de tilhører deres lingvistiske gruppe. Intervjuobjektet konkluderer 

med at følelsen av å være nuba er sterkere nå enn den var før CPA. 

 

“after the signing of the Nuba ceasefire agreement, it has completely changed. Now, 

people are talking about Nuba, we are Nuba. We are no longer Golfan or this single 

tribe. ..People now started to discover things they have in common. So now, this feeling 

of being a nuba became stronger than before the signing of the CPA.” 

(Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Selv om graden av endring, opplevelsen av felles identitet synes å være svakere i rurale 

områder, på grasrotnivå, enn blant eliter, synes årsaker til endringen, å være de samme. Som 

svar på hvorfor samholdet i nubasamfunnet har endret seg, svarer sheiken fra Sabori at det 

skyldes at de nå har fått utdanning fra SPLM. Han forklarer at folk tidligere ikke spurte etter 

sine rettigheter, men at de nå vet at de også har rett til å sitte i den stolen presidenten sitter i. 

 

“Now, we have been educated by SPLM. And then before, .. we don’t ask about rights. 

But now we understand: that is a chair the president is sitting on, we have right also to 

sit on that.”       (Nr.9, Sabori 03. 11.07.)   

 

Befolkningen er påvirket av SPLMs mobilisering som vektlegger felles rettigheter og behov. 

Uttalelsen om at presidenten sitter i en stol, avspeiler at konkretisering og forenkling av 

virkeligheten skaper et mål som synes realistisk å oppnå. Dette synes å ha evne til å 

mobilisere befolkningen til å samles om felles krav. En imam i samme landsby bekrefter dette 

når han sier at hans identitetsfokus ikke ligger på stamme eller klan, siden han alene ikke kan 

utrette noe. Han vil derfor fokusere på sin opprinnelse, det at han er fra Nuba og 

nubagruppens enhet. Samtidig forteller han at det finnes andre som ikke har denne følelsen, 

men som er villig til å selge sitt eget folk, jorda og dra.   

“I am focusing on my origin, I am from Nuba. I can not actually talk about the clan or 

the tribe, because me alone, I can not do anything. So I am actually focusing on the 

Nuba to be one. …Some people, they don’t actually have this feeling, because some of 

them, they are ready to sell their own people, their area and leave.” 

(Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Imamen vektlegger at nubagruppene må forenes dersom de skal ha mulighet til å hevde sine 

interesser. Det virker som han oppfatter mobilisering gjennom en felles identitet som eneste 
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mulighet for å oppnå det de ønsker, i overensstemmelse med diskurs om en felles 

nubaidentitet. Et annet intervjuobjekt i Saboriområdet har også tro på at en felles nubaidentitet 

kan finne løsninger, men hun reflekterer samtidig de rurale områdenes ustabilitet når hun sier 

at en slik enhet ikke finnes og at nubaene fortsatt er maktesløse ovenfor undertrykking.  

 

“the Nubians are not united, so there is actually no way for them to fight this idea. If the 

Nubians are united, then they can find ways.”   (Nr.12, Sabori 06.11.07.) 

 

Postkonflikttidens endrede fokus for identitet, fra fokus på klanidentitet og stamme, før og 

under krigen, til postkonfliktsamfunnets sterkere fokus på den overordnede nubaidentiteten, 

illustrerer hvordan identitetstilhørighet kan endres avhengig av omstendigheter og ytre 

påvirkning. Dette viser at identitetstilhørighet er sårbar for manipulering. Økt oppslutning og 

bevissthet rundt den overordnede nubaidentiteten synes å være et resultat av diskursiv 

påvirkning og vellykket mobilisering fra blant andre SPLM. Det kan tyde på at diskursene ”de 

rettmessige eierne av Nuba Mountains” og ”New Sudan” i økende grad har påvirkningskraft. 

Dette betyr likeledes at diskursen ”arabernes overlegenhet”, fremmet av NCP og deres 

partnere, utfordres og trues. Som vist ovenfor, vil en sårbar ustabil identitetstilhørighet lett 

kunne la seg splitte dersom parter som mobiliserer angriper sårbarheten. Avsnittet under vil 

undersøke dette nærmere. 

 

”Bytte av Identitet” 

Eksempler fra grenseområdene Sabori og Um Serdiba, der befolkningen var delt under krigen, 

viser at identitetstilhørighet er politisert. Avsnittet studerer ”bytte av identitet”, 

sammenblanding av identiteter og postkonfliktsamfunnets holdning til ”bytte av identitet". 

Siden en felles identitet tenkes å være basert på ideen om solidaritet blant medlemmene, 

illustrerer uenighet om forestillinger i gruppen og bytte av identitet, hvordan 

gruppeidentiteters ustabilitet utnyttes for mobilisering og hvilke følger dette får for gruppen. 

Et intervjuobjekt forteller at samfunnet splittet seg plutselig i to da krigen startet, noen 

sluttet seg til SPLA og noen sluttet seg til GoS.  

 

“When the war started just suddenly the community divided into two. Someone to join 

the government, others went to join SPLA in the insurgent areas.” 

(Nr.9, Sabori 03. 11.07.) 

 

Under krigen var fronten nær, mange gjorde det de kunne for å beskytte familien og seg selv. 

I Um Serdiba, tidligere SPLM område befolket av mange kristne nuba, forteller et 
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intervjuobjekt at mange løp fra den ene siden til den andre. Intervjuobjektet forklarer at de 

som dro til den andre siden, ble muslimer fordi dette var lettere, de kunne da delta mer og få 

flere ting. Bytte av side var trolig påvirket av de dominerende diskursene ”arabernes 

overlegenhet” og ”islamisters rett-troenhet”. 

”before a lot of people was running from the other side to, other side. And when they 

come to the other side, then they become Muslims because, they say like, it’s easier. If 

you become a Muslim, you can participate more, you can get more things than 

becoming an Christian”     (Nr.4, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Intervjuobjektet forteller at også han selv, som nå er kristen, var muslim en periode. Han sier 

at det var de ytre omstendighetene som var avgjørende for at han var muslim på det 

daværende tidspunkt og gir samtidig uttrykk for at slik endring av identitetstilhørighet var, og 

fortsatt er, uproblematisk. Dette understrekes når han forteller at mange muslimer har nå blitt 

kristne igjen. ”Jeg har ingen utdanning, jeg hørte derfor bare på hva andre sa til meg”, 

forteller han, ”muslimene sa at dette er religionen”. Intervjuobjektet synes å oppfatte 

religionstilhørighet som overfladisk, identitet knyttet til religion oppfattes lett utskiftbar. 

Religionstilhørighet synes kunne endres til fordel for den enkelte etter skiftende 

omstendigheter. Holdningen, der religion beskrives som en forhandlingsenhet, gir grunnlag 

for mobilisering. Eksemplet viser at ”bytte av identitet” er en mobiliseringsstrategi som 

fortsatt benyttes av individ lokalt. Religiøse grupperinger eller politiske parti, som mobiliserer 

ovenfra, kan i en slik kontekst dermed mobilisere raskt. Da islamisering og 

araberiseringspolitikk i Nuba Mountains vektlegger livsstil og ytre kjennetegn som klesdrakt, 

hodeplagg og bekjennelseshandlinger, over indre religiøs overbevisning, kan skifte av religiøs 

tilhørighet, etter teori om religiøs konvertering av Fisher (1973), være relativt enkelt å 

gjennomføre. En slik overfladisk religiøs tilhørighet lar seg lettere politisere, og religiøs 

identitet vil dermed enklere danne en forhandlingsenhet. Intervjuobjekt (nr.40, Kadugli 

05.11.07.) uttrykker at religionstilhørighet opprinnelig ikke skiller nubabefolkningen, da det 

ofte finnes både kristne og muslimer i samme nubafamilie. Intervjuobjektet og hans mor er 

kristne, mens hans far og resten av familien er muslimer. Dette er trolig også forhold som 

legger tilrette for mobilisering gjennom religion. 

Tilhørighet til etniske grupper med fysiske særtrekk, eller rase, kan i noen tilfeller 

være vanskeligere å politisere da man for eksempel ikke kan endre sin hudfarge. I Nuba 

Mountains har imidlertid identitetstilknytning til de overordnede etniske gruppene araber og 

nuba, i lang tid vært gjenstand for forhandling. Sudanske arabere, som utgjør cirka 39% av 

landets totale befolkning, regner seg generelt både som kulturelt og etnisk rene arabere til 

tross for at deres fysiske trekk viser en tydelig afrikansk tilknytning (Deng 1995). Som et 
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resultat av den sudanske statens ideologi knyttet til araberisering, jamfør diskurs om 

”arabernes overlegenhet”, har den afrikanske arven blitt benektet eller regnet som sekundær. 

Siden det finnes både lys og mørk hudfarge innen de forskjellige befolkningsgruppene i Nuba 

Mountains, kan ikke hudfarge automatisk avsløre om man er araber eller nuba. Som nevnt, 

har nuba deltatt i det arabiske miljø og også selv oppfattet seg som arabere. Diskursiv 

påvirkning fra diskursen om ”arabernes overlegenhet” har trolig gjort tilhørighet til 

araberidentiteten både ønskelig og mulig. I dagens postkonfliktsituasjon synes imidlertid 

bevisstgjøring som et resultat av diskursiv påvirkning fra araberdiskursens konkurrenter, å ha 

bidratt til at flere søker sine røtter og identifiserer seg med nubaidentiteten (nr.29, Kadugli 

08.11.07.). Intervjuobjekt syntes å benekte eller ta avstand fra bytte av identitetstilhørighet 

knyttet til rase, det kan synes som om dette var forbundet med skam og følelser av svik. 

Diskursene ”de rettmessige eierne av Nuba Mountains” og ”New Sudan” kan tenkes å ha 

påvirket denne holdningen.  

 Et intervjuobjekt (nr.12, Sabori 06.11.07) i Sabori som under krigen var medlem av 

PDF gruppen ”Difaa al Shaabi” under GoS, forteller at familien nå støtter SPLM. Familiens 

bytte av politisk side blir ikke vektlagt og det oppleves at intervjuobjektet har en 

bagatelliserende holdning til endringen. Innen en formell politisk kontekst, er bytte av politisk 

identitet, eller bytte av politisk parti, ment å være politisert. Den politiske identitet skal være 

en forhandlingsenhet og således kan bytte av politisk identitet oppfattes uproblematisk. I en 

politisk kontekst preget av uformelle forhold derimot, slik som politisk kontekst i Southern 

Kordofan, preges politisk identitet av en sammenblanding av identiteter. I denne sammenheng 

blir også bytte av politisk identitet problematisk. Sammenblanding har vært og fortsatt er, 

vanlig, men postkonfliktsamfunnets forsiktige saksorientering, synes å bidra til at holdningen 

til bruk av identitetstilhørighet endres. Et eksempel fra partipolitikk i Kadugli, viser hvordan 

politikkens sammenblanding av identiteter påvirker den etniske gruppen. Et intervjuobjekt 

(nr.44, Kadugli 23.10.07) forteller at hans tidligere SPLM kollega, som byttet parti i 2005 til 

fordel for NCP, gjorde dette fordi han søkte makt. Han byttet politisk tilhørighet fordi han var 

klar over at dette var hans eneste mulighet til å komme i maktposisjon, forteller 

intervjuobjektet. Politikeren, som nå har en lederstilling for NCP, beskyldes for å ha byttet 

tilhørighet for å oppnå fordeler som ikke er basert på sak. Politisering av etnisk identitet har 

gjort slik mobilisering mulig, og som tidligere vist, skjer dette delvis i økende grad. Likevel 

synes slik mobilisering å skape reaksjoner og følger for etnisk tilhørighet. Nærhet mellom 

etnisk gruppe og politisk parti, synes å bidra til at bytte av politisk parti oppfattes som et svik 

mot den etniske gruppen, ikke bare som et svik mot partiet. Det kan synes som om bytte av 



 115 

politisk tilhørighet sidestilles med bytte av etnisk identitet. For mange nuba, i 

overensstemmelse med diskurs om ”de rettmessige eierne av Nuba Mountains”, oppfattes en 

slik overgang uakseptabelt i postkonfliktsamfunnet. Et intervjuobjekt omtaler nuba som ikke 

støtter SPLM, med forakt når han sier at de fortsatt er slaver for den nordlige regjeringen.  

”the SPLM movement thinks that all people belong to the movement whom they 

liberated themselves. And if you are against them, that means that you are still a slave 

for the northern government.”     (Nr.18, Kadugli 01.11.07). 

 

Negative reaksjoner til slik posisjonering kan ha sammenheng med nye forventninger til CPA 

og til formell politikk i overensstemmelse med diskurs om ”New Sudan”. Intervjuobjekt i Um 

Serdiba (nr.5, Um Serdiba 28.10.07.) sier at selv om det tidligere var goder forbundet med 

bytte av religiøs identitet, så er det ikke lenger slik nå. Nå har alle like muligheter og de 

samme rettigheter, sier intervjuobjektet i tråd med diskursen om “New Sudan”. Det kan tyde 

på at politikkens forsiktige saksorientering under påvirkning av ”New Sudan” skaper større 

bevissthet rundt identitetstilhørighet og ”bytte av identitet”. 

 

Kulturelle Forskjeller og Grenser mellom Arabere og Nuba 

Etter Nnoli (1980 i Udogu 2001) beskrives etniske grupper som sosiale formasjoner adskilt 

ved karakteren på deres felles grenser, den etniske gruppen skapes i forhold til andre grupper. 

Baumann (1987) hevder i overensstemmelse med dette at den framvoksende følelsen av 

”nubaness” ikke i hovedsak avhenger av likhet mellom nubagruppene, men trolig mer av 

nubagruppenes opplevelse av å være forskjellig fra den arabiske befolkningen. Tydelig 

kulturelle forskjeller mellom inngruppe og utgruppe, oppfattes i overensstemmelse med Gurr 

(1993), definere grenser mellom inngruppen og utgruppen. Disse forsterker fronter mellom 

grupper og kan samtidig forsterke opplevelsen av felles identitet innad i gruppen. Ved å 

undersøke befolkningens oppfattelse av kulturelle forskjeller og grenser mellom de etniske 

hovedkategoriene araber og nuba, vil avsnittet beskrive avstanden mellom gruppene. Endrede 

ytre forskjeller vil omfatte klesstil, bruk av språk og navn. Indre forkjeller vil undersøke 

holdninger og opplevelse av verdimessig forskjell mellom inngruppe og utgruppe. 

   

Ytre forskjeller 

CPA hevdes å ha bidratt til synlige endringer i ”bybildet” i form av en befolkning med en mer 

variert klesdrakt og bruk av ulike språk og navn. Det er nå mer synlig i det Nord- Sudanske 
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samfunnet at det faktisk består av mennesker fra forskjellige etniske grupper. ”Disse 

endringene begynte først å vise seg i Khartoum kort tid etter CPA signeringen”, sier et 

intervjuobjekt (nr.43, Kadugli 15.11.07.). Tidligere hadde de fleste nuba to navn, et arabisk og 

et tradisjonelt stammenavn. Siden alle benyttet sitt arabiske navn, sa dette ingenting om 

personen. Nå derimot, har flere begynt å bruke sitt tradisjonelle stammenavn og sitt 

tradisjonelle stammespråk. Nyfødte har ofte bare dette stammenavnet. Det hevdes at måten 

folk kler seg på er fullstendig endret. Intervjuobjektet forteller at han opplever dette som tegn 

på at samfunnet er i en åpen identitetskonflikt.  

”newborn children they have their tribal names. Not even Arabic names. And 

sometimes in the local transport there, instead of talking in Arabic, they are using their 

local languages. And the way they are dressing, they try to change it completely. 

Whether you agree with that or not, they are trying at least to tell the others: we are 

different. …so now, it has become an open conflict of identity.” 

(Nr.43, Kadugli 15.11.07.) 

 

Intervjuobjektet sier at man ikke behøver å være enig i måten dette gjøres på, det står uansett 

respekt av at folk tørr å vise at de er annerledes. Både årsakene og følgene av at befolkningen 

uttrykker identitetstilhørighet gjennom synlige ytre symboler i større grad enn tidligere, har 

flere sider. Lovendring og endret håndheving av loven, hevdes å ha bidratt til en endret 

kleskode eller utvidet aksept av hvilke klær som er legitime å benytte (nr.39, Kadugli 

04.11.07). Intervjuobjekt nevner at det tidligere ikke var akseptert at kvinner gikk i bukse. På 

den ene side er derfor den begynnende synlige variasjon i klesstil, språk og bruk av navn, et 

uttrykk for at det blir tillatt å velge sin egen stil uten at det nødvendigvis ligger noe mer 

politisk bak dette. På den andre side, uttrykker endringen trolig også, slik intervjuobjektet 

nevner, et bevisst ønske om å vise seg som en annen gruppe. Som en gruppe som har stolthet i 

sin egen kultur og som ønsker å framstå annerledes en det arabiske samfunnet. Man 

representerer da samtidig en gruppe som, i tråd med diskursene ”de rettmessige eierne av 

Nuba Mountains” og ”New Sudan”, tar avstand fra diskursen om ”arabernes overlegenhet” og 

ønsket om å være araber. Denne holdningen må hevdes være politisk. I denne sammenheng, 

kan endret bruk av symbol i det tidligere så homogene samfunnet, kunne tolkes som en kamp 

der arabiske og ikke-arabiske grupper kommuniserer beskjeder til hverandre. Etter teori om 

representasjon, er det mulig å tenke seg dette som en diskurskamp. Inngruppe og utgruppe vil 

i en slik setting kunne tillegge hverandre et budskap og en agenda som ikke stemmer med 

virkeligheten. Dette vil igjen tilspisse forholdet mellom partene. Bruk av klesdrakt, navn og 

språk blir slik politisert, og opplevelsen av å tilhøre gruppen araber eller ikke-araber 

forsterkes og vektlegges i så stor grad at befolkningen synes å oppleve et klima gjennomsyret 
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av politisk kamp, jamfør opplevelsen av en åpen identitetskonflikt slik intervjuobjektet 

nevner. I Nuba Mountains og i Nord-Sudan generelt, opplever som nevnt, arabergrupper 

frustrasjon over en truet livssituasjon. I et samfunn som har vært preget av araberisering i over 

hundre år, kan kun små endringer oppleves som trusler. Arabere kan dermed oppfatte endring 

av navn og klesstil som provoserende. På lignende vis kan nuba på sin side, tillegge arabere 

en lignende mobiliseringsagenda dersom de ikke opptrer korrekt i møte med endringen.  

  Et eksempel belyser hvordan denne diskursive kampen skaper konflikt når inngruppen 

tillegger utgruppen egenskaper. En nuba (nr.39, Kadugli 10.07) forteller at hun så en arabisk 

bussjåfør som ikke stoppet for to afrikanskkledde kvinner. Intervjuobjektet, som tolket 

sjåførens adferd som åpenlyst rasistisk, var sjokkert over hvilke følger befolkningens endrede 

bruk av symboler fikk. Intervjuobjektet fokuserer på inngruppe og utgruppe og tillegger 

utgruppen holdninger og motiv. I overensstemmelse med teori om etniske grupper, viser slik 

diskurspåvirkning at det gruppen samles om, ofte ikke er en karakteristikk ved gruppen, men 

heller en måte å beskrive en sosial situasjon på. Historien hennes bekrefter markering av 

grenser, større avstand mellom grupper, der hver gruppe har sin egen måte å beskrive den 

sosiale situasjon på. Skillene i befolkningen synes altså å være tydeligere en tidligere og blir, i 

større eller mindre grad, oppfattet som mobilisering både fra arabisk og ikke–arabisk side. 

 

Indre forskjeller 

I Sabori der konflikt mellom nubajordbrukere og arabernomader var hyppig, ble det fra 

nubajorbrukernes side svært ofte referert til de arabiske nomadene som hensynsløse 

mennesker. En nubajordbruker sier at nomadene trenger vold, men at nubabefolkningen selv 

trenger fred. De liker ikke problemer, de liker fred. 

”The nomads themselves they need violence, but people don’t like. The peace which 

people now need, that is why people don’t like problems, they don’t like violence. We 

like peace.”       (Nr.15, Sabori 13.11.07.) 

 

Uttalelser referert til tidligere, ”når du snakker med dem, vil de begynne sloss med deg” 

(nr.12, Sabori 06.11.07), bekrefter også nubajordbrukernes opplevelse av distanse mellom 

deres egne verdier og ønsker, og arabernes. Likeledes beskriver en araber forholdet nesten 

nøyaktig likt, når hun sier at hun selv, som araber, ikke liker problemer og vold, men fred og 

et fredfullt liv. Araberen sier også at den andre siden, nubaene, ikke liker dette.  

 

“as an arab, we don’t like problems, we don’t like to create violence, and we like peace 

to happen with us and we should share the peace life. .. If someone go to another on a 
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top mountains, they can sleep and come back without any violence or something like 

that. But the other side, the nuba people they don’t like that” (Nr.23, Kadugli 17.11.07.) 

 

Også en annen arabisk nomades uttalelse om at ”jordbrukerne liker at kyrne er svake, for da 

kan de dø”, stempler nubajordbrukerne som brutale mennesker. Det samme intervjuobjektet 

gir nubaer skylden for at CPA kommer til å bli brutt. Han tror ikke at det blir fred, fordi 

nubaene vil skape vold. Han forteller at alle er redd for dem. 

“the situation, it leads to damage the CPA or to aggressive what is happening in the 

CPA. That mean, that there will be no peace because they (nuba) will make violence.” 

(Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Uttalelsene er alvorlige beskyldninger som oppleves å være veloverveid. Holdningene viser at 

det er grenser mellom gruppene som produserer skiller, gruppene oppfatter sin egen 

inngruppe annerledes enn utgruppen. Intervjuobjektene synes å oppfatte at utgruppe og 

inngruppe har ulikt verdigrunnlag. Begge partene antyder at det hos utgruppen eksisterer en 

underliggende drivkraft som de selv ikke forstår hvorfor utgruppen har tilegnet seg. Nomaden 

tror at nubaene motiveres av en spesiell holdning, han tror det kommer av at de føler at de har 

mer makt enn arabernomadene. Han vet ikke hvorfor de har fått denne holdningen, han sier at 

tidligere var nubaene deres beste venner. 

“They feel that they have more power strong than us. Yes, that is why they are doing 

like that. Years ago they were the best people and best friends, but I don’t know why 

they brought this attitude. In years, when we come to them; they welcomed us…. But 

now things have changed completely.”   (Nr.24, Kadugli 17.11.07) 

 

Han forteller at nubaene tidligere, år etter år, ønsket dem velkommen og hjalp dem, men at nå 

alt er forandret. Likeledes svarte flere nubajordbrukere at de trodde at arabernomadene var 

motivert av en holdning. En nuba i Sabori sier at årsak til uvennskapen er knyttet til en type 

forestilling nomadene har. Han tror at nomadene sender kveget til nubafolkets avlinger med 

vilje fordi de i sitt sinn oppfatter seg selv som overlegne. 

 

”it is because they have something in their mind, that is why they deliberately mean to 

send their cows to the farms. …they feel superior, because they have cattle, many 

cattles, they have guns, that is why they feel”  (Nr.10, Sabori 03.11.07) 

 

En annen nuba sier at hun (nr.12, Al Affein 06.11.07.) tror at de som ødelegger jordene ser på 

nuba som mindre verdifulle og at de sier dårlige ting om dem. Slike holdninger tror hun at de 

har hatt lenge. Både arabernomader og nubajordbrukere oppfatter altså at den andre part er 

drevet av grunnleggende dårlige holdninger. Det kan synes som om begge parter er påvirket 

av fiendebilder konstruert i diskursene ”nuba –de rettmessige eierne av Nuba Mountains” og 

”arabernes overlegenhet”. Holdningene er knyttet til makt og ønske om å hevde seg over 
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utgruppen, dette kan illustreres ved diskusjoner om landrettigheter. Flere nuba sier at araberne 

føler at de har prioritet i landet. På en konferanse hevdet de at nuba bare har rettigheter i 

fjellområder og ikke på sletteland (nr.10, Sabori 03.11.07). Arabernes uttalelse preges av 

”arabernes overlegenhet”. En nuba som oppfatter nubabefolkningen som landeiere av hele 

Nuba Mountains i overensstemmelse med diskurs om ”de rettmessige eierne av Nuba 

Mountains”, provoseres sterkt av at nomadene tror at de eier slettelandet. Når han stempler 

nomadene som immigranter uten land, avspeiler dette at han ikke engang oppfatter nomadene 

som en del av befolkningen i Nuba Mountains. 

“When we want to cultivate a piece of land, these nomads will come: why are you 

cultivating here? This area actually belong to us and our forefathers, who were living 

here. So these people, they are actually immigrants, they don’t have actually land.” 

       (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 
 

Utgruppen synes å bli oppfattet kvalitetsmessig forskjellig fra inngruppen. En nuba uttrykker 

at nomader mangler de kvaliteter som vennskap bygger på når han forteller at dersom man 

blir nomadens venn, vil han svikte deg akkurat når du trenger ham. ”Hvordan skal man kunne 

stole på noen som alltid er slem mot deg”, spør intervjuobjektet. 

“nomads you never trust them, because he can become your friend, when you just need 

them, he will take his cattle to your farm, to damage your farm. What kind of this 

friendship?”      (Nr.11, Sabori 03.11.07.)   

 

Intervjuobjektet moderer seg selv og presiserer etter hvert, at dette ikke gjelder araberne som 

slår seg ned i samfunnet, dette gjelder bare nomadene. Også et annet intervjuobjekt (nr.12, 

Sabori 06.11.07.) sier at dersom araberne kan holde kveget unna åkrene, er det egentlig ingen 

årsak til at det skal være krig og konflikt mellom dem. Hun påpeker at det faktisk ikke er alle 

araberstammer som ødelegger jorda, det er heller ikke alle innen den enkelte stammen. Hun 

sier at noen er gode mennesker og at andre er dårlige. Uttalelsen viser at hun skiller mellom 

enkelte araberstammer og mellom enkeltmennesker innad i stammen. Også flere andre 

nubajordbrukere påstår at negative holdninger bare er rettet mot nomadiske grupper ikke mot 

arabere generelt. Holdningene tyder på at grensene er skarpere mellom gruppene jordbrukere 

og nomader, identiteter knyttet til levesett, enn mellom de etniske gruppene, nuba og araber. 

At også jorder tilhørende bofaste arabere blir angrepet av nomadiske arabere (nr21, Kadugli 

07.11.07), kan tyde på det. I konflikter mellom jordbrukere og nomader, er det derfor ikke 

alltid riktig å si at grensene går mellom identitetsgruppene nuba og arabere. På den andre side, 

er de to etniske identitetene så nært knyttet til sin levemåte, at det er vanskelig å skille 

etnisitet og levesett. De arabiske gruppene er kvegnomader og nubagruppene er bofaste 

jordbrukere. Et angrep på levemåte kan dermed oppfattes som et angrep på gruppen. Som 
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tidligere nevnt, påpekte også flere intervjuobjekt at det ikke finnes noen reell grunn for at 

levemåtene ikke skulle kunne sameksistere, jordbrukere behøver ikke brenne gresset og 

nomader behøver ikke sende kveg for å spise av avlingene. 

  

Tillit / Mistillit og Grenser i en Postkonflikt kontekst 

Å leve sammen etter en krig, i en postkonflikt kontekst, byr på store utfordringer for parter 

som kjempet på hver sin side. Avsnittet vil, i overensstemmelse med tredje punkt i Gurrs 

(1993) beskrivelse av hva som skaper en felles identitet, undersøke opplevelsen av konflikt 

mellom inngruppe og utgruppe. Ved å undersøke opplevelse av samhandling og konflikt 

mellom tidligere motstandere i lokalsamfunnet, samt ved å spørre om befolkningen tror 

samhandling i framtiden vil bedres, kan man si noe om tilstedeværelse av tillit og mistillit, 

grenser mellom parter og grunnlag for mobilisering i framtiden. Antagelser om framtidige 

grenser mellom parter, vil gi et inntrykk av om partene vil bevege seg nærmere hverandre 

eller om postkonfliktsamfunnet vil se en videre splitting.  

Arabere og Nuba i Um Serdiba, som under krigen tok side med regjeringen, flyttet til 

GoS kontrollerte områder, eller var ved fronten. En del av disse har nå kommet tilbake til 

lokalsamfunnet og innrømmet at de tok feil. Mennesker som tidligere kjempet på hver sin 

side, enten nuba mot nuba, eller araber mot nuba, lever nå derfor sammen.  

Tilsynelatende synes forholdet mellom nuba og nuba å heles. Med en underliggende 

skepsis, blir nuba som oppfattes å ha sviktet sine egne under krigen tatt tilbake og akseptert i 

nubasamfunnet. I postkonfliktsamfunnet hevdes det at det var en tabbe at noen nuba dro 

sammen med araberne og støttet disse. I tråd med diskurs om ”New Sudan”, forteller et 

intervjuobjekt at det etter våpenhvilen, når de som hadde reist kom tilbake, ble sagt at vi må 

glemme fortiden slik at vi kan være sammen igjen.  

“It was a mistake that people went away. . and they were supporting the Arabs and all 

that. So people always thought that even if you were supporting arabs, you were not 

supporting arabs and you came back since the ceasefire came. Then let’s forget about 

the past, then we will be together and we will be brothers and sisters again.” 

(Nr.4, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Også i Sabori, vises det forståelse med dem som bidro på motsatt side under krigen. En imam 

forklarer engasjement på regjeringens side med at folk i GoS områder ble tunget til å ta opp 

våpen mot SPLM ellers ville de selv blitt drept. Han hevder at forholdet mellom dem som 

kjempet på forskjellige sider, nå er normalisert igjen. 
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“during the war, those who are living in government controlled areas, they were forced 

actually to take guns. Because if you refused to take gun and fight against SPLA, they 

would shoot you and kill you.”     (Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

Det kan synes som om mange ikke forholder seg til tidligere ”bytte av politisk side” like 

problematisk som man kunne forvente i forhold til de overgrep som ble begått. Det kan synes 

som om dagens kontekst har bevisstgjort befolkningen på krigens politisk spill der den enkelte 

ble tvunget til å ta valg ut ifra de muligheter som forelå. Feilgrep synes derfor til en viss grad 

å bli akseptert. I Um Serdiba hadde flere ledere vært på SPLM kurs, disse sier at de ønsker å 

forene samfunnet for å mobilisere etter felles interesser, menneskeverd og fredsavtalen 

vektlegges jamfør diskurs om ”New Sudan”. En leder i Um Serdiba (nr.2, Um Serdiba 

27.10.07.) sier, ”selv om vi vet at de drepte våre brødre, spør vi dem ikke om hvorfor, vi bare 

aksepterer dem”. ”Dersom de kommer tilbake, så kommer de. Dersom de ennå ikke kommer, 

kan de komme på besøk, vi har ingen problemer med dem”. Samtidig belyser intervju 

underliggende mistillit og utrygghet. Som nevnt tidligere, eksisterer det problemer mellom 

grupper i Um Serdiba. Intervjuobjektet illustrerer den eksisterende usikkerheten med sin 

uttalelse om at han ser at folk noen ganger arbeider sammen, men at det likevel ikke går an å 

vite hva som er i folks hjerte. 

“All I know is that they sometimes work together, but you can’t know what is in 

somebodys heart unless you caught him maybe.”   (Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

I befolkningen lever parter som har forvoldt hverandre skade og tap, side om side. En 

nubafamilie i Um Serdiba, som ble frarøvet alle sine kyr, kan i dag gjenkjenne sine 

brennemerkede dyr blant nomadenes flokker. Intervjuobjektet (nr.1, Um Serdiba 29.10.07.) 

forteller at de vet hvem som stjal kyrne og solgte dem videre, det er en nuba i landsbyen, men 

de har ikke konfrontert ham med dette. Intervjuobjektet er innstilt på at kveget er tapt, men 

fiendskapet til han som stjal, er fortsatt tilstede. I Sabori forteller en nuba (nr.18, Um Serdiba 

13.11.07) at en annen nuba, som var angiver for GoS under krigen, var ansvarlig for hans 

slektnings død. Befolkningen vet at angiveren har mange liv på samvittigheten. Angiveren 

kommer sjelden til landsbyen, og når han kom for å besøke sin mor, overnatter han aldri.  

Til tross for vonde minner, sier en nuba i Sabori at det i framtiden ikke blir noe 

problem å bygge tillit mellom nuba og nuba. Hun har derimot ingen ide om hvordan det skal 

skapes fred mellom nuba og araber. 

“between Nuba and Nuba, no problems. But I have no idea of how to bring peace 

between Arabs and Nuba. They kill us.”   (Nr.12, Sabori 06.11.07.) 
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En nubaleder sier at nubabefolkningen i Um Serdiba tidligere ønsket å kaste ut araberne fra 

landsbyen. Nå har intervjuobjektet selv blitt leder, han ønsker å fjerne slike holdninger ved å 

peke på at araberne er født der, de har derfor intet sted å reise til.     

“the people used to say that the Arabs should go out from Um Serdiba because this is not their 

land and they should leave the place. When I came in, then I was going to change that mind. I 

understand that the Arabs whom are here, they were born here. So they have no where to go.”  

       (Nr3, Um Serdiba 28.10.07.) 

 

Han vil skape aksept, ved å si at araberne er uskyldige slik som dem. Dette synes å ha bidratt 

til en viss anerkjennelse, en jordbruker (nr.4, Um Serdiba 28.10.07.) i landsbyen sier at både 

personer som tidligere tilhørte GoS og personer som tilhørte SPLM/A, kan si noe som er bra, 

altså begge sider kan bidra. Det synes å være mer vilje til å samarbeid, men samtidig sier en 

annen at det er store problemer mellom arabere og nuba knyttet til landeierskap. 

 

”With the Arabs and the Moros, it’s now a big problem, Endirri especially, ..their 

farming lands, the arabs were using it before the war and under the war. But now, the 

owners of the land, they want to take the land.”  (Nr.2, Um Serdiba 27.10.07.) 

 

En bofast arabersheik i Um Serdiba benekter imidlertid at det finnes noe som forstyrrer 

samarbeid mellom hans stamme og nubaene. I tråd med diskursen om ”New Sudan” og ”en 

forenende ånd”, sier han at de samarbeider både i arbeid og ved kulturelle anledninger. 

 

”We are cooperation in everything with them now, in tradition, we are practicing their 

traditional issues with them and working also.”   (Nr.8, Um Serdiba 29.10.07.) 

 

I Saboriområdet, der ingen arabere er bosatt, oppleves mer tydelig, delvis diskutert i forrige 

avsnitt, avstanden mellom arabernomader og nubajordbrukere. En nuba (nr.10, Sabori 

03.11.07) sier at han personlig ikke tror at det vil skapes tillit mellom partene. Han viser til 

arabernes uvilje til å akseptere nuba som likeverdig. ”Du vil være lik han, men han vil ikke 

akseptere det, hvordan kan du da ha tillit til ham?, spør han. En annen nuba som bekrefter 

dette, sier at det er umulig at jordbrukere og nomader lever sammen. Siden jordbrukere har 

majoritet, er eneste mulighet, for å unngå konflikt, å holde arabernomadene borte fra området.  

“the only way is actually to keep this people away from the area. Because the majority 

of people here, they are farmers, so we can not mix the farmers with the nomads” 

(Nr.11, Sabori 06.11.07.) 

 

De fleste syntes altså å være positiv til at det vil kunne bygges tillit innad i nubasamfunnet, 

mens de fleste ikke tror at det kan bygges tillit i forholdet mellom nuba og araber. Dette 

bekrefter oppfatningen om at avstanden mellom nuba og araber har blitt større. 

 



 123 

Oppsummering: Etnisk Konsolidering 

Postkonflikttiden synes å ha gjort befolkningen mer bevisst på identitetstilhørighet, dette har 

både befestet betydning av identitetstilhørighet, samt endret fokus for identitetstilhørighet. I 

en postkonflikt kontekst der de tidligere dominerende diskursene ”arabernes overlegenhet” og 

”islamistens rett-troenhet” får økende konkurranse fra diskurser fremmet av politiske 

motstandere, synes det å ha blitt større bevissthet rundt hvilken gruppe man identifiserer seg 

med. Konkurrerende diskurser synliggjør grenser mellom inngruppe og utgruppe, og gjør det 

viktigere å tilhøre riktig inngruppe. Konsolidering av de etniske blokkene nuba versus araber, 

kan ses som en følge av dette. At både ytre og indre kulturelle forskjeller mellom de to 

gruppene nuba og araber, synes å vokse, støtter opp under antagelsen om at grensene mellom 

de to partene vokser. Konsolideringen tvinger i neste omgang befolkningen i økende grad til å 

forholde seg til den ene eller den andre gruppen, dette bidrar til at inngruppens opplevelse av 

en felles identitet blir sterkere. Dette gir mobiliseringspotensial. I en kontekst der identitet 

allerede er politisert, er identitet, som middel for å oppnå politiske mål, et naturlig og 

virkningsfullt middel innen politikk. ”Bytte av identitet” illustrerer dette. Skiftende politiske 

strategier og gruppers svar på disse, har altså gitt seg utslag i en kontekst der 

identitetstilhørighet på den ene side er svært viktig for det sosiale liv, samtidig som identitet 

på den andre side synes å være lett utskiftbar og altså overfladisk. ”Bytte av identitet” som 

mobiliseringsstrategi for å oppnå ønskede fordeler, finner derfor sted. En forsiktig 

saksorientering av politikk i enkelte miljø, påvirket av diskursen om ”New Sudan”, synes 

imidlertid å gjøre identitet som forhandlingsenhet i visse miljø noe mindre attraktivt. Men 

generelt oppfattes postkonfliktsamfunnet å godta ”bytte av identitet” som et legitimt redskap i 

en krigssituasjon. Siden identitetstilhørighet fortsatt oppfattes å være overfladisk, kan den 

dermed igjen, både ovenfra og nedenfra, lett kunne utnyttes for mobilisering. Imidlertid vil 

postkonfliktsamfunnets økte oppslutning om nubaidentiteten og begynnende tilhelning innen 

nubasamfunnet, trolig gjøre det vanskelig for NCP og deres partnere å mobilisere 

nubabefolkningen på samme måte som tidligere.  

 Når det gjelder nubajordbrukere og arabernomader, synes mistilliten mellom gruppene 

å forsterkes i postkonfliktsamfunnet. Fiendebilder av utgruppen, som forsterkes gjennom 

diskurser, skaper underliggende frykt som bidrar til at nubagruppen er tvilende til om det kan 

skapes tillit mellom jordbrukere og nomader i framtiden. Framtidig mobilisering vil trolig 

preges av disse inngruppers opplevelse av en sterkere felles identitet. 

 



 124 

KONKLUSJON 

Formålet med studiet har vært å belyse hvilke forhold som kjennetegner og former politisk 

mobilisering i en postkonflikt kontekst lokalt i Nuba Mountains. Dette har blitt undersøkt ved 

å studere tre dimensjoner ved mobilisering, jamfør modell for mobilisering utledet i 

teorikapitlet. Dimensjonene frustrasjon, mulighet og felles identitet, som gir evne til å 

mobilisere ved å være gjensidig avhengige av hverandre, har avslørt virkningsmekanismer og 

underliggende årsaker for mobilisering.  

Økt frustrasjonsnivå oppfattes å øke mobiliseringspotensialet i befolkningen gjennom 

at underliggende drivkraft til mobilisering forsterkes. Frustrasjonsnivå i befolkningen, som 

forklarer hvorfor det mobiliseres, synes å stige primært på grunn av manglende 

implementering av CPA. Studiet av dimensjonen, avslører økende frustrasjon og misnøye på 

grunn av manglende beskyttelse og anerkjennelse, uinnfridde forventninger til økonomisk 

utvikling og manglende tiltro til den politiske elite. Frustrasjon former videre mobilisering 

ved å være en betydningsfull drivkraft i produksjon av diskurs og fiendebilder, samt ved å 

forsterke opplevelsen av felles identitet hos parter som opplever deprivasjon. Dimensjonen 

mulighet, som tenkes å beskrive hvordan parter skaper mobiliseringsmuligheter i 

postkonfliktkonteksten, formes i stor grad av den politiske kontekstens todeling der evne til å 

mobilisere avhenger av tilhørighet til NCP eller SPLM. Bruk av allerede etablerte nettverk og 

diskurser er viktig, SPLM har særlig fått økt mulighet for mobilisering gjennom bruk av 

diskurser som har påvirket til danning av en felles nubaidentitet. Men selv om åpninger i det 

politiske felt har gitt innslag av saksorientert politikk og mulighet for nye parter til å entre den 

politiske arena, oppfattes det dominerende NCP, i frykt for å miste makt, i 

postkonfliktkonteksten igjen å intensivere udemokratiske mobiliseringsstrategier. Da partiet 

har kontroll på viktige resurser tilknyttet nettverk og diskurs, synes partiet å ha evne til å 

rekonstruere sin makt under nye forhold. Manøvrering for å skape muligheter, kjennetegnes 

hovedsakelig av en politisk logikk der klientelistiske nettverk og bruk av etnisk identitet, gir 

mening. Den tredje dimensjonen, en felles identitet, formes altså av blant annet frustrasjon og 

diskurs. Konkurrerende diskursers synliggjøring av grenser og konstruering av holdninger, 

synes å knytte de største gruppene i befolkningen nærmere sin inngruppe og påvirker til en 

sterkere opplevelse av en felles identitet. Postkonfliktsamfunnets endring av gruppers ytre 

kjennetegn, bidrar videre i dette ekskluderende diskursive miljø, til å konsolidere de to største 

etniske blokkene. I en politisert politisk todelt kontekst, synes mobilisering slik i økende grad 

å både formes og kjennetegnes ved tilhørighet til etnisk identitet. 
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Kort og sterkt forenklet, kan økende frustrasjon, et politisk felt der mulighet avhenger 

av tilknytning til NCP eller SPLM, samt en sterkere opplevelse av etnisk tilhørighet innen 

gruppene araber og nuba, oppsummere forhold som kjennetegner og former mobilisering i 

denne postkonfliktkonteksten. Som antatt, er ikke konflikter ”etniske”, men etnisitet preger 

mobilisering gjennom etnisk marginalisering, etnisk favorisering, etniske gruppers frustrasjon, 

etniske nettverk, etnisk retorikk og økt oppslutning om etnisk identitet. 

  De tre mobiliseringsdimensjonene oppfattes å ha en gjensidig eskalerende virkning på 

hverandre. Siden både økende frustrasjon og en sterkere opplevelse av felles identitet, øker 

mobiliseringspotensial, synes potensialet totalt for parter tilknyttet de største etniske gruppene 

med mulighet til å manøvrere i den politiske kontekst, å øke. Dette stemmer overens med min, 

på stedet, opplevde følelse av at NCP og SPLM mobiliserer befolkningen opp imot hverandre. 

I ettertid bekrefter nyheter at mobilisering i Southern Kordofan i økende grad gir seg utslag i 

voldelige sammenstøt
22

. Denne utviklingen der parter igjen velger destruktive aksjonsformer, 

bekrefter studiets funn om at udemokratiske mobiliseringsstrategier gir størst mulighet til 

mobilisering i postkonfliktkonteksten. 

                                                 
22

 http://home.kpn.nl/ende0098/Articles/20081222.html   05.01.09. 
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Vedlegg 1: Liste over Informanter 

Intervju foretatt i Sudan i perioden 26. september – 25. november 2007. 

 

Um Serdiba 

Nr.1  Ansatt i lokal organisasjon    20,21,27,29. Oktober 168min 

Nr.2  Jordbruker/ tradisjonell leder    27. Oktober  88min 

Nr.3 Jordbruker /tradisjonell leder     28. Oktober  58min 

Nr.4 Jordbruker       28. Oktober   49min 

Nr.5  Jordbruker / tradisjonell leder     28. Oktober   50min 

Nr.6  Jordbruker / tradisjonell leder    29. Oktober  50min 

Nr.7  Jordbruker      29. Oktober  15min 

Nr.8  Jordbruker/Nomade / tradisjonell leder    29. Oktober  32min 

 

Sabori området 

Nr.9  Jordbruker / tradisjonell leder    03. November   70min 

Nr.10  Handelsmann      03. November  45min 

Nr.11  Jordbruker / religiøs leder    06. November  63min 

Nr.12. Jordbruker      06. November  60min 

Nr.13  Jordbruker       06. November  29min 

Nr.14  Jordbruker      13. November  100min 

Nr.15  Jordbruker      13. November  60min 

Nr.16  Student       13. November  45min 

Nr.17  Jordbruker      13. November  63min 

Nr.18  Lærer       1,13,19.November 207min 

 

Kadugli og omegn 

Nr.19  Kvinnegruppe      20. Oktober  94min 

Nr.20  Ismail, soldat i JIU     26. Oktober 

Nr.21  Kvinnegruppe      07. November  104min 

Nr.22  Lærer / politiker (SPLM)     11. November  26min 

Nr.23  Nomade       17. November  114min 

Nr.24  Nomade       17. November  51min  

Nr.25  Lærer / ansatt i Opposisjonsparti   18. November  51min 

Nr.26  Sakfører      19. November 

 

Southern Kordofan State og Politiske parti, Kadugli 

Nr.27  Politisk ansatt (NCP) i staten    8.-10. Oktober  60min 

Nr.28  Politisk ansatt (NCP) i staten    23. Oktober  77min 

Nr.29  Ansatt SPLM      08. November  120min 

Nr.30  Administrativt ansatt i staten    12. November  60min 

Nr.31  Politisk ansatt (SPLM) i staten     12. November  76min 

Nr.32  Ansatt SPLM      18. November  50min 

Nr.33  Ansatt SPLM      19. November  39min 

 

NGOs / INGOs, Kadugli 

Nr.34  Ansatt INGO       10. Oktober  36min  

Nr.35  Ansatt INGO      11. Oktober  73min 

Nr.36  Ansatt lokal NGO     16. Oktober  22min 

Nr.37  Ansatt INGO      17. Oktober  57min 

Nr.38  Ansatt INGO      21. Oktober  41min  

Nr.39  Ansatt lokal NGO     13. Oktober 

4,8. November  104min 
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Nr.40  Ansatt INGO      05. November  160min 

Nr.41  Ansatt INGO      06. November  40min 

Nr.42  Ansatt lokal NGO     14. November   45min 

Nr.43  Ansatt INGO      15. November  140min  

Nr.44  Ansatt NGO / politiker (SPLM)    4,5, 23.Oktober 

16. November  120min 

Nr.45  Ansatt NGO      18. November  82min 

 

Khartoum 

Nr.46  Prof. Universitet i Khartoum,     01. Oktober. 

Nr.47  Ansatt Southern Kordofan State    21. November   115min 
 

 

Vedlegg 2: Temaguide for Intervju 

 
1. Identity/ Attachments 

 

2. Dividing lines between us and them  

 

3. The local Context 

Different groups in the area 

 Political Opportunities 

Resources: land and water access 

 Disagreements  

 Political logic and discourse  

 

4. Politicisation 

 

5. Identity politics, Mobilisation and Leadership 

Mobilisation 

 Cooperation with other groups/ elites 

Leadership  

 Discourse and use of frames 

 

6. CPA /Future 

 

 


