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Bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Colombia  

 

Organisasjonene i Colombiaforum takker for møtet med Statssekretæren før hans reise til 

Colombia. I den anledning vil vi dele våre bekymringer for den økende og alvorlige 

menneskerettighetssituasjonen i landet, samt komme med noen anbefalinger.  

 

Onsdag 4.mars la FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst, 

frem sin rapport fra desember 2019, etter sitt offisielle besøk til Colombia i slutten av 2018. 

Rapporten konkluderer med at «de aller fleste menneskerettighetsforkjempere er i fare, og 

risikoen deres har økt de siste tre årene siden undertegningen av fredsavtalen». De mest 

utsatte forkjemperne er sosiale ledere på landsbygda som forsvarer fredsavtalen, miljøet, 

landrettigheter, afroetterkommere- og urfolks rettigheter, og som står opp mot interessene til 

mektige aktører. Dette er på lik linje med det Colombiaforum har ytret til UD de siste årene. 

 

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) i Colombia understreker en dobling i 

antallet trusler mot menneskerettighetsforkjempere og en betydelig økning i overgrep mot 

kvinnelige MR-forkjempere. Mellom 1. januar og 20. februar 2020, har organisasjonen 

Indepaz registrert 53 drap på sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere, i tillegg til 10 

demobiliserte FARC-medlemmer. 

 

Den colombianske regjeringen har svart at Spesialrapportøren ikke har grunnlag for sine 

påstander og avviser kategorisk enkelte punkter. Organisasjonene i Colombiaforum stiller seg 

svært kritiske til avvisningen av rapporten og holdningen til FNs spesialrapportør generelt, og 

påpeker at den colombianske regjeringen blant annet nektet spesialrapportøren å gjennomføre 

det planlagte oppfølgingsbesøket i 2019. President Duques svar på OHCHRs rapport 2019 er 

dessverre like avvisende. 

 

Blant faktorene som bidrar til økning av vold mot MR-forkjempere og sosiale ledere ønsker 

Colombiaforum å understreke regjeringens manglende politiske vilje til å implementere 

fredsavtalen med FARC, offentlig stigmatisering fra statlige tjenestemenn mot MR-

forkjempere og meningsmotstandere, økende angrep fra væpnede grupper på lokalsamfunn, 

og kriminelle handlinger koblet til kokaproduksjon og ulovlig utvinning av naturressurser. I 

tillegg til den skyhøye straffefriheten for drap på MR-forkjempere som nå ligger på 95%. 

 

Colombiaforum ser med stor bekymring på at den alvorlige situasjonen fortsetter. Vi håper 

Norge fortsetter å prioritere den akutte menneskerettighetssituasjonen og manglende 

implementeringen av fredsavtalen i sin dialog med den colombianske regjeringen. Vi ser 

svært positivt på at Statssekretær Jakobsen får besøke en representativ reintegreringsleir 

(ETCR), samt møte sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for urfolk -og afroetterkommere, 

kvinner, landrettigheter og miljøforkjempere. Økonomisk og politisk støtte til lokale 

sivilsamfunnsorganisasjoner må prioriteres for å bygge en varig fred. 

 



 

Colombiaforum ber den norske regjering: 

• Foreta hyppigere besøk i rurale områder, spesielt i utsatte fylker som Antioquia, 

Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Norte de Santander og Putumayo. Det er viktig at 

Norges representanter prioriterer besøk til lokale organisasjoner for urfolk -og 

afroetterkommere, kvinner, landrettigheter og miljøforkjempere.  

 

• Følge opp anbefalingene fra OHCHR, særlig ved å oppfordre den colombianske 

regjeringen til å etterforske drap på MR-forkjempere, og iverksette et nytt regelverk 

for protester og en strukturell endring av ESMAD som er i samsvar med internasjonale 

standarder for bruk av makt. I tillegg bør den norske regjeringen oppfordre til at 

Colombia mottar flere offisielle besøk fra FNs spesialmekanismer. 

 

• Støtte lokale initiativ og oppfordre myndighetene til videre implementering av 

fredsavtalen, med spesielt fokus på: 

o Gransking av implementeringen av de lokale utviklingsplanene (PDET), og 

prioritere disse foran prosjektet om Zonas Futuro i tråd med den colombianske 

grunnlovsdomstolens uttalelse. 

o Bærekraftige tiltak for å fremme økonomisk og sosial reintegreringen av 

tidligere FARC-soldater, spesielt for kvinner i ETCR-områdene. 

o Sikre arbeidet til den Spesielle Etterforskningsenheten og den Nasjonale 

Kommisjonen for Sikkerhetsgarantier opprettet av fredsavtalen, og være alliert 

i dens arbeid for å bryte ned de kriminelle gruppene som etterfulgte de 

paramilitære organisasjonene og ofte er ansvarlige for drap på 

menneskerettighetsforkjempere.  

 

• Gjennom sin rolle i multilaterale organisasjoner jobbe for at det settes økt fokus på 

den interne humanitære situasjonen som stadig forverres i Colombia som konsekvens 

av økende politisk vold og vold motivert av illegale økonomier. Flyktninger og 

migranter fra Venezuela blir rekruttert til væpnede grupper så den interne situasjonen 

må prioriteres parallelt med den humanitære innsatsen som svar på situasjonen i 

Venezuela. 

 

 

Med vennlig hilsen,  

Colombiaforum 
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