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Fuera JOH
Forfattet av Marianne Gulli, etter diskusjon i Landsstyre
Lørdag 27. februar ble Juan Orlando Hernandez innsatt som president i Honduras, på
illegitimt vis for andre gang. Under innsettelsen erklærte han krig mot demonstrantene
som protesterer mot ham. Det var et tydelig frampek på tiden som kommer: en forsterket
krise basert på voldelig undertrykkelse, for å videreføre et elite-regime som overlever
takket være militærets brutalitet og USAs støtte.
Valget var ulovlig, og LAG Norge mener Norge må:
- Ikke anerkjenne valget og presidenten i Honduras
- Ta tydelig standpunkt mot vold og overgrep
Siden valget i november 2017 har det vært flere demonstrasjoner landet over, og disse
har blitt møtt med vold og undertrykkelse. over 35 personer blitt drept av militær-politiet,
flere hundre er skadet. Flere av angrepen har vært målrettet mot sosiale ledere i områder
der det kjempes en hard kamp for selvråderett over naturressursene.
Demonstrasjonene har ikke bare krevd at opposisjonskandidatens seier skal
anerkjennes. Blant kravene kan man lese en underliggende frustrasjon over å bli nekter
dem et verdig liv. Økende arbeidsledighet og prekarisering av arbeidslivet, fravær av
universelle velferdsordninger, og en hverdag preget av politisk vold og kriminalitet har
nøret opp under misnøyen og opprøret som har vart i over to måneder
Denne misnøyen forsvinner ikke med det første, og kan vise seg å bli det som utløser
en enda sterkere folkelig motstand. Dersom deres krav og forventninger ikke møtes kan
man stå ovenfor et nytt og enda mer komplekst opprør i Honduras.
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NEI til benådning og straffefrihet, solidaritet med det peruanske folk!
Forfattet av Marianne Gulli, etter diskusjon i Landsstyre
Latin-Amerikagruppene i Norge fordømmer den humanitære benådning av tidligere
president Alberto Fujimori. Benådningen ble innvilget av sittende president Pedro
Pablo Kuczynski.
Benådningen har kommet som et produkt av en hestehandel mellom Kuzcynski og
Fujimori sitt parti som ønsket stille sittende president for riksrett, som en del av deres
strategi for å overta presidentembetet og makten over flere viktige statsinstitusjoner.
Ved å ha kontroll over disse vil de kunne stoppe etterforskning og sanksjon i ulike
korrupsjonssaker, som blant annet involverer datter av Alberto Fujimori og tidligere
presidentkandidat, Keiko Fujimori, tidligere president Alan Garcia Perez og nåværende
president Pedro Pablo Kuczynski.
Alberto Fujimori ble dømt til 25 års fengsel for kidnapping og forbrytelser mot
menneskeheten. I henhold til peruansk lovgivning er det ikke benådning tillatt i slike
tilfeller. Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen (IACHR) har også slått
fast at verken amnesti eller tilgivelse gjelder for alvorlige menneskerettighetsbrudd.
Fujimori har også blitt dømt for flere alvorlige korrupsjonsforbrytelser og spionasje
Med benådningen så forsegler den politiske eliten en gjensidig straffrihet mellom
Fujimorismen og den sittende regjeringen, på bekostning av etterforskningen av
korrupsjon, ulovlig berikelse og menneskerettighetsbrudd over flere tiår.
Norske myndigheter må gi en tydelig beskjed til relevantee nasjonale og internasjonale
myndigheter om å reversere denne uhyggelige beslutningen. Spesielt håper vi at
IACHR vil erklære Fujimori's tillatelse ugyldig.
Til slutt vil vi uttrykke vår solidaritet med det peruanske folket som tok til gatene for å
protestere mot benådningen og som kjemper for å gjenopprette en rettsstat og et
demokrati i folkets tjeneste.
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Kynismes teater: Ett år etter Colombias president Santos fikk Nobels fredspris
Forfattet av LAG-Stavanger
For ett år siden appellerte vi om nødvendigheten for å stoppe den urasjonelle
voldsspiralen i Colombia, og arbeide for forsoning, demokrati og fred.
President Santos stjal showet foran verden med Norges velsignelse, siden
Nobelkomiteen overraskende nok bestemte seg for å gi fredsprisen i 2016 kun til
Santos uten å anerkjenne de andre partene i avtalen, når hovedkriteriet fra komiteen er
at det er to parter i konflikter (Her kan vi vise til fredsprisene til Kissinger og Le Duc
Tho, Mandela og de Klerk, Arafat og Rabin).
Forhandlingene mellom regjeringen og FARC og ELN har naturlig nok vært sentrale,
men grasrotorganisasjoner har jobbet hardt for å bli inkludert i implementeringen av
fredsavtalen. Etter ett år har disse organisasjonene ikke sett noen forbedringer på sine
områder etter at krigens offisielt er avsluttet. Avtalen legger føringer på livene til store
deler av befolkningen, men stadig er folk på landsbygda drevet bort fra sine
jordområder, ekskludert fra det formelle markedet, uten penger og uten nødvendig
infrastruktur.
Det er nettopp disse organisasjonene som fronter kravene om tilbakeføring av jord som
er blitt tatt fra bønder og solgt til businessmenn. De jobber for implementeringen av
fredsavtalen, de prøver å erstatte dyrking av coca (planten som kokain utvinnes fra)
med andre typer jordbruksprodukter. De ønsker å sette i gang programmer for økt
utvikling og demokrati på landsbygda. De går ikke med på at ungdom blir rekruttert til
paramilitære grupper.
Siden 2016 og etter ett år med «fred» har over 200 menneskerettighetsforkjempere
blitt drept. (kilde https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/la-lista-roja-dedefensores-de-derechos-humanos-articulo-713488)
Det føles som om historien gjentar seg; styresmaktenes har samme strategi som før: å
utrydde politisk opposisjonelle krefter som kunne endre landets kurs.
Denne strategien har Colombia levd med i mer enn 50 år, og dessverre opplever vi at
denne strategien fortsatt finner sted parallelt med fredsprosessen og alle forsøkene på
å reversere implementering av avtalene som ble signert i Havana. Fremdeles blir
aktivister og ledere fra sosialbevegelser drept, henrettet uten rettsikkerhet eller de bare
forsvinner.
Mange er interessert i at implementeringen skal skje så sakte som mulig, det gjelder
både narkotikakarteller, paramilitære grupper og politikere fra de tradisjonelle partiene.
Det er knyttet stor spenning til både kongressvalget i mars og presidentvalget i mai,
siden mange potensielle kandidater er mot fredsavtalen.
Det blir viktig i den kommende valgperioden å fortsette å bygge en stor koalisjon eller
allianse med politiske partier og organisasjoner som står for forsoning mellom alle
væpnede aktører og for implementeringen av fredsavtalen, for at Colombia omsider
skal komme seg ut av den onde sirkelen hvor den korrupte og kriminelle overklasse
forsetter å regjere.
Derfor er det særlig viktig at Norge er sitt ansvar bevisst. Vi ber om at Norge:
-

Bruker sin posisjon til å legge press på den colombianske regjeringen for å
sikre en reell implementering av fredsavtalen.
Fremmer beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere og andre
samfunnsledere som lider under den økte sikkerhetstrusselen.
Utarbeider en langsiktig strategi, i samarbeid med det colombianske og norske
sivilsamfunnet, for arbeidet i Colombia i årene fremover – også i lys av
foreslåtte bevilgninger til Colombia.

Colombianere har en stor utfordring foran oss: Å skape fred for fremtidige
generasjoner. Vi må klare å løse politiske uenigheter uten bruk av våpen, vi må skape
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et inkluderende samfunn, et fritt land med verdighet, et land med ytringsfrihet, med
mulighet for sosial og politisk deltakelse for alle og et land med sosialrett ferdighet. Et
nytt Colombia er mulig og nødvendig!
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