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Norsk Folkehjelps slagord er solidaritet i 
praksis. Å ha en samarbeidspartner som 
Norsk Jernbaneforbund (NJF), som bygger 
på de samme verdiene som oss, er viktig for 
å kunne nå de målene vi setter oss og for å 
motivere oss til å gjøre et godt arbeid. 

Gjennom samarbeidsavtalen (2017–2020) 
bidrar forbundet til vårt Norad-støttede 
utviklingsarbeid, og har fram til våren 2020 
også bidratt til minerydding i Colombia. 
Dette arbeidet ble nedlagt etter at vi over 
lengre tid så mindre og mindre nytteverdi av 
arbeidet vårt fordi vi ikke fikk tildelt rydde-
prosjekter som tok tilstrekkelig humanitære 
hensyn og var til nytte for sivilsamfunnet. 

Vi er svært glad for at NJF har bestemt seg 
for å forlenge samarbeidet ut 2021. Støt-
ten vil for neste år i sin helhet gå til vårt 
utviklingsarbeid.

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Colom-
bia er å støtte samarbeidspartnerne våre slik 
at de kan bidra til demokratisering av landet. 

Våre partnere jobber med urfolksrettigheter 
og jordfordeling, og for å inkludere befolk-
ningen på landsbygda – ikke minst  kvinnene 
– som er mest utsatt, og som også rammes 
hardt av koronapandemien. 

Det at stadig flere organiserer seg og mobili-
serer for å bli inkludert i prosessene knyttet 
til fredsbygging og landets framtid, er med 
på å styrke lokaldemokratiet for de mest sår-
bare gruppene. Dette er noe vi har jobbet 
med lenge, og som NJF er med på å mulig-
gjøre gjennom vårt samarbeid. I tillegg har 
forbundet med sine foreninger og medlem-
mer bidratt med økonomisk støtte til både 
Colombia og andre av våre prosjekter i 2020. 

Vi takker Norsk Jernbaneforbund for soli-
dariteten og engasjementet, og ser fram til 
videre samarbeid. 

Dagens Colombia er fortsatt svært  preget 
av den over 50 år lange væpnede konflik-
ten mellom militæret, geriljaer, narko-
karteller  og paramillitære grupper. Kon-
flikten førte til flere hundre tusen drepte, 
sju millioner  internflyktninger, forsvin-
ninger,  massakrer og seksualisert vold. Til 
tross for landets etablerte demokratiske 
 institusjoner er fagforeninger,  urfolks- 
og menneskerettighetsorganisa sjoner, 
 studentgrupper og kvinneorganisasjoner  
under press, og deres tillitsvalgte utsettes 
for  forfølgelse, tortur og drap. 

Norsk Folkehjelp har vært engasjert 
i Colombia siden 2004. Vi har fem sam-
arbeidspartnere som representerer urfolk, 
afro-colombianere og bønder. En freds-
avtale mellom regjeringen og den venstre-
orienterte geriljaen FARC ble signert høsten 
2016, og ble belønnet med Nobels fredspris 
samme år. 

Men det er enklere å signere en avtale 
enn å skape varig fred og en mer rettferdig 
fordeling av makt og ressurser. Som et ledd 
i fredsavtalen – hvor norske myndigheter 
spilte en sentral rolle som tilretteleggere – 
startet Norsk Folkehjelp i 2017 opp arbeidet 
med å rydde miner og eksplosiver. Dette 
arbeidet ble stoppet våren 2020 fordi mine-
rydderorganisasjoner som Norsk Folkehjelp 
stadig ble stilt bakerst i køen for å få tildelt 
ryddeprosjekter med tilstrekkelig humani-
tær profil. 

I 2018 var det presidentvalg, og høyre-
kandidaten Ivan Duque Márquez vant. 
 Siden har høyre sida ønsket å reversere  deler 
av fredsavtalen, og flere av prosessene har 
stoppet opp. Utfordringene i Colombia står 
i kø. Mektige krefter er kritisk til freds-
prosessen og integrering av geriljasoldater 
i politikk og samfunn, og til jordfordeling.  
I tillegg har covid-19 rammet Colombia  

hardt, med over 1,2 millioner smittede og så 
langt 34 000 døde.

De siste årene har sivilsamfunnsorga  - 
n isasjonene mobilisert bredt, både i byene 
og på landsbygda. De har engasjert seg i 
fredsprosessen og i hvilken retning utvik-
lingen i Colombia skal ta. Bonde- og urfolks-
organisasjonene har blant annet stilt krav 
om økte investeringer på landsbygda, styr-
king av selvråderetten for urfolk og afro-
colombi anere, og tilrettelegging for politisk 
del takelse. 
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TUSEN TAKK FOR SOLIDARITETS SAMARBEIDET!

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritets organisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, 
sanitet og redningstjeneste, humanitær mine- og eksplosivrydding og flyktning- og integrerings arbeid. Norsk Folkehjelp 
har rundt 13 200 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 40 land.

Henriette Killi Westhrin 
generalsekretær, Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP I COLOMBIA
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Awa er en urfolksgruppe som holder til sør i 
Colombia og nord i Ecuador. De har gjennom 
mange år vært ofre for vold og forfølgelse 
fra både narkokarteller og andre bevæpnede 
grupper som opererer på deres territorier. 
Drapene går inn i rekken av henrettelser av 
urfolk, sosiale ledere og aktivister som har 
økt kraftig i Colombia de siste årene.

ONIC har lenge kritisert den colombian-
ske regjeringens manglende evne til å følge 
opp fredsavtalen, spesielt når det gjelder 
 urfolks rettigheter og beskyttelse, og rap-
porterer at de har registrert over 1200 brudd 
på de individuelle og kollektive rettighetene 
til Awa-folket de siste to årene. 

Etter de siste drapene ba ONIC FNs 
høykommissær for menneskerettigheter, 
Michele Bachalet, hele FN-systemet, Orga-
nisasjonen av amerikanske stater (OAS) og 
internasjonale menneskerettighetsorgani-
sasjoner om å bruke sin påvirkningskraft 
til å stoppe overgrepene mot Awa-folket og 
andre urfolk i Colombia, og til å sørge for 
at de ansvarlige for disse handlingene blir 
straffet. 

ONIC etterlyste også reaksjoner fra 
 nasjonale organer, og at etterforskningen 

DRAP PÅ URFOLK I COLOMBIA
I august meldte Norsk Folkehjelps samarbeidspartner ONIC – urfolksorganisasjonen som  
Norsk Jernbaneforbund støtter arbeidet til – at tre medlemmer av Awa-folket ble funnet drept. 
Hittil i år er 254 sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere blitt drept. 

av drapene utføres slik at de skyldige kan bli 
tatt.

Norsk Folkehjelps regiondirektør i 
 Latin-  Amerika, Per Ranestad, mener også 
at  situasjonen er uholdbar. – Norsk Folke-
hjelp ser på utviklingen i Colombia med 
stor  bekymring. Det er viktig at det inter-
nasjonale samfunnet etterlyser tiltak fra 
den  colombianske regjeringen, slik Cuba og 
Norge har gjort gjennom et brev til presi-
dent Iván Duque Márquez, sier han.

239 tidligere FARC-soldater er drept 
siden fredsavtalen i 2016. I 2020 har det 
skjedd 74 massakrer, utført av  paramilitære, 
narko karteller, geriljagrupper, politiet og 
militæret.

SOLIDARITETSKARAVANEN
For å synliggjøre nød, krise og vold i spe-
sielt utsatte områder av Colombia organi-
serer landets sivile organisasjoner solida-
ritetskaravaner, Caravana Humanitaria, i 
områder som i praksis er statsløse og herjet 
av ulike bevæpnede grupper. Målet med 

karavanene er å vekke oppmerksomhet 
og å kreve at myndighetene tar ansvar for 
 sikkerheten til sine innbyggere.

En av karavanene startet den siste uka 
i oktober i byen Popayán i området  Cauca, 
og pågikk i en uke. Tre av Norsk Folke-
hjelps partnerorganisasjoner, Coordina-
dora  Nacional Agrario (CNA), Proceso de 
Comuni dades Negras (PCN) og Congreso de 
los Pueblos har lokale medlemsorganisasjo-
ner i dette området, og de arrangerte karava-
nen sammen med andre menneskerettig-
hetsorganisasjoner og solidaritetsgrupper. 

Cauca er et av de farligste områdene i 
Colombia, preget av tung tilstedeværelse 
av ulike væpnede grupper. Kokaplantasjer 
og ulovlig gruvedrift bidrar også til volden. 
Bare fire dager før solidaritetskaravanen 
begynte, ble Carlos Navia, en lokal leder og 
medlem av Coordinadora Nacional Agrario 
(CNA) og Congreso de los Pueblos, funnet 
død nær sitt hjem i Argelia i Cauca. På samme 
tid ble  Feliciano Valencia, senator for MAIS- 
partiet, og en av de mest profilerte urfolks-
lederne i Colombia, overfalt i Nord-Cauca, 
men overlevde heldigvis  angrepet. Både 
Carlos Navia og Feliciano Valencia skulle ha 
fulgt solidaritetskaravanen.

Luis Fernando Arias er leder for den nasjonale urfolksorganisasjonen ONIC, en av  
Norsk Folkehjelps partnere.

Til tross for stor smittefare fortsetter protestene 
og solidaritetskaravanene i Colombia.



GI DITT BIDRAG  
Støtt arbeidet i Colombia ved å opprette  
en egen innsamling på Facebook eller Spleis.  
Alle organisasjonsleddene oppfordres til  
å bidra økonomisk.

FÅ INFORMASJON
For spørsmål og informasjon, kontakt:  
NJF v/Jane B. Sæthre, tlf.: 908 78 583,  
e-post: jane.sethre@njf.no eller  
Norsk Folkehjelp v/Are Stranden, 
tlf.: 911 33 226, e-post: arest@npaid.org

FØLG OSS 
facebook.com/folkehjelp 
twitter.com/norskfolkehjelp 
Norsk Folkehjelp, 
PB 8844 Youngstorget. 0028 OSLO 
Tlf.: 22 03 77 00 
www.folkehjelp.no

COLOMBIA
Styreform: Republikk 
Hovedstad: Bogotá
Offisielle språk: Spansk
Flateinnhold: 1 138 910 km2  
(Norge: 385 000 km2)
Folketall: 49,1 millioner (juli 2020)
Religion: Katolikker (79 %),  
protestanter (14 %), andre (7 %)  
BNP pr. innbygger: 6432 USD  
(Norge: 72 420 USD)
Gjennomsnittsalder: 31 år (Norge: 39,5 år)
Forventet levealder: 77 år (Norge: 82 år)
Fødselsrate: 15,4 pr. 1000 (Norge: 12,2)
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MINGA – FOLKETS 
RETTIGHETSMARSJ
Mellom 8000 og 12 000 mennesker, de fleste fra urfolksorganisa-
sjoner, men også afro-colombianere, bønder og menneskerettighets-
forkjempere, marsjerte i oktober fra Cauca til hovedstaden Bogotá for 
å kreve et møte med president Ivan Duque Márquez. Langs veien ble 
de hyllet av tusener av glade støttespillere.

Organisasjonene ønsket å møte presidenten 
for å framsette sine krav om å få en slutt på 
drapene på sosiale ledere og på volden som 
truer lokalsamfunnene. De krever oppføl-
ging av fredsavtalen som ble signert i 2016, 

BESTILL ET ENGASJERENDE 
FOREDRAG 
Våre to ambassadører Eystein Leirheim 
og Anita Lie kommer gjerne til deg for å 
fortelle hvordan NJF og Norsk Folke-
hjelp sammen bidrar til fredsbygging og 
arbeider for et mer rettferdig Colombia. 
Kontaktinformasjon:  
Anita Lie, tlf.: 930 38 420,  
e-post: anitalie@gmail.com
Eystein Leirheim, tlf.: 908 27 742,  
e-post: eystein.leirheim@banenor.no

og av avtalen som ble inngått med regjerin-
gen  etter den forrige mingaen i 2019.

Alle Norsk Folkehjelps partnere deltok 
i marsjen. Organisasjonene er bekymret 
for de miljømessige og sosiale effektene av 
gruve drift og andre  utvinningsindustrier, og 
ønsker å opprettholde forbudet mot sprøy-
ting med kjemikalier på ulovlige  plantasjer 
(koka) på grunn av skadene det medfører på 
miljøet og folks helse, noe president Duques 
administrasjon ønsker å oppheve.

Mingaen krevde også en reform av 
sikker hetsstyrkene, og kritiserte den fort-
satte militariseringen av regionene til tross 
for fredsavtalen. De siste årene har  politiet 
og sikkerhetsstyrkene blitt beskyldt for 
overdreven bruk av vold mot demonstranter. 


