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Vi ønsker å rette en stor takk til Norsk 
Jernbaneforbund for det gode samarbei
det i perioden 2017–2021.  Gjennom sam
arbeidsavtalen har forbundet bidratt med 
støtte til vårt arbeid i Colombia, både det 
langsiktige utviklingsarbeidet og mine
rydding, fram til dette ble avsluttet våren 
2020. Deres støtte bidrar til en mer soli
darisk og rettferdig verden.

Colombia er et land preget av lang
varig væpnet konflikt og ekstrem 
skjevfor deling av makt og ressurser. Til 
tross for fredsavtalen som ble signert 
i 2016, er det også det farligste landet 
i verden å være sosial leder, miljø og 
menneske rettighetsforsvarer, eller fag
organisert i, noe som rammer våre part
nere hardt. 

Colombia ble også hardt rammet 
av  covid19pandemien, og den dype 
frustrasjonen i brede lag av befolknin
gen kom sist til uttrykk i den omfattende 
 nasjonale streiken våren 2021.

I samarbeid med Norsk Jernbanefor
bund støtter vi våre partneres tiltak for 
å styrke sine organisasjoner, inkludert 
kvinners og ungdoms deltakelse, og  deres 
evne til å mobilisere og påvirke  politiske 
prosesser og beslutninger.  Målet er et 
fredelig og demokratisk samfunn og en 
bedre for deling av ressursene. 

Vi vil takke Norsk Jernbaneforbund 
for et godt samarbeid og et viktig bidrag 
til vårt arbeid. I tillegg har forbundet med 
sine foreninger og medlemmer  bidratt 
med økonomisk støtte til vår innsats i  
Colombia og til andre av våre prosjekter. 

Å ha en samarbeidspartner som Norsk 
Jernbaneforbund, som deler vårt verdi
grunnlag, betyr mye for oss. Tusen takk 
for støtten. Vi ser fram til å fortsette det 
gode sam arbeidet i en ny avtale periode! 

Dagens Colombia er fortsatt svært  preget 
av den over 50 år lange væpnede konflik
ten mellom militæret, geriljaer, narko
karteller og paramillitære grupper. 
Konflikten førte til flere hundre tusen 
drepte, sju millioner internflyktninger, 
forsvinninger, massakrer og seksualisert 
vold. Til tross for landets etablerte demo
kratiske institusjoner er fagforeninger, 
urfolks og menneskerettighetsorganisa
sjoner, studentgrupper og kvinneorgani
sasjoner under press, og deres tillitsvalg
te utsettes for forfølgelse, tortur og drap. 

Norsk Folkehjelp har vært engasjert 
i Colombia siden 2004. Vi har fem sam
arbeidspartnere som representerer ur
folk, afrocolombianere og bønder. En 
fredsavtale 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  for deling 

av makt og ressurser. Som et ledd i freds
avtalen – hvor norske myndigheter 
 spilte en sentral rolle som  tilretteleggere 
–  startet Norsk Folkehjelp i 2015 opp 
 arbeidet med å rydde miner og eksplo
siver. Dette arbeidet ble stoppet våren 
2020 fordi minerydderorganisasjoner 
som Norsk Folkehjelp stadig ble stilt bak
erst i køen for å få tildelt ryddeprosjekter 
med tilstrekkelig humanitær profil. 

I 2018 var det presidentvalg, og 
høyre kandidaten Ivan Duque vant. Siden 
har høyresida ønsket å  reversere deler 
av fredsavtalen, og flere av prosessene 
har stoppet opp. 2022 er nytt valgår med 
kongressvalg i mars og to presidentvalg
runder i april og mai. Oppløpet fram til 
valgene har startet, og det står mellom et 
fortsatt konservativt og undertrykk ende 
styre under Duque, en nyliberalistisk vei 
eller det som kan bli en historisk pakt 
med sentrumvenstre. 

Utfordringene i Colombia står i kø. 

Det er en stor økonomisk krise med en 
kraftig devaluering av landets valuta 
peso, og landet leder an på verdensstatis
tikken over flest drap på sosiale og fag
foreningsledere. Mektige krefter er kri
tisk til fredsprosessen og integrering av 
geriljasoldater i politikk og samfunn, og 
til å få i gang jordreformen, en av hoved
årsakene til konflikten. I tillegg har 
 covid19 rammet landet hardt, med nær  
5  million smittede og så langt 126  000  
døde. I de siste månedene har man
ge blitt vaksinert. Rundt 50 prosent av 
den voksne befolkningen har fått første 
 vaksinedose, og smittetallene har gått ned.
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TUSEN TAKK FOR SOLIDARITETSSAMARBEIDET!

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 13 000 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 31 land.

Henriette Killi Westhrin 
generalsekretær, Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP I COLOMBIA
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Rundt 5,2 millioner mennesker på lands
bygda i Colombia har ikke midler til å 
dekke behovene sine, og 2,1 millioner er 
ute av stand til å skaffe seg det minimum 
som skal til for å overleve. En firedel av 
husholdningene har måttet redusere an
tall måltider fra tre til to om dagen.

Den alvorlige økningen i fattigdoms
nivået i landet er bekymringsfullt. Ana
lyser viser at fattigdommen kan stige til 
mellom 47 og 49 prosent, og den ekstre
me fattigdommen kan øke til å omfatte 14 
prosent av befolkningen. 

ØKENDE VOLD
I løpet av den påbudte karantenen  under 
pandemien ble sikkerhetssituasjonen 
 ytterligere forverret, og volden  eskalerte. 
Illegale væpnede grupper har i  større 

ØKENDE FATTIGDOM UNDER 
COVID-19-PANDEMIEN
Koronapandemien har fått flere negative konsekvenser for befolkningen i Colombia. Flere har blitt 
 fattige, det er en økende mangel på mat, og sikkerhetssituasjonen er kraftig forverret. Krisen har også 
vanskeliggjort gjennomføringen av fredsavtalen som ble undertegnet i 2016 mellom regjeringen og 
 geriljagruppa FARC. Støtten fra Norsk Jernbaneforbund er derfor viktigere enn noen sinne.

grad drevet med sosialt press for å få 
kontroll over samfunn og lokale myndig
heter. I noen kommuner har innbyggere 
som har satt seg opp mot de væpnede 
gruppene blitt utsatt for attentater. 

Det er viktig å påpeke at tilstede
værelsen av illegale, væpnede grupper 
har økt dramatisk under Duqueregjerin
gen. Dissidenter fra den tidligere gerilja
bevegelsen FARC og andre paramilitære 
grupper har nesten doblet sitt territori
um i løpet av de siste to årene.

Gjennomføringen av fredsavtalen har 
fått et tilbakeslag under koronapandemi
en. Karantenetiltak fører til at befolknin
gen er mer utsatt for overgrep fra para
militære grupper, samfunnsutviklingen 
er svekket, og folks deltakelse i de offent
lige politiske prosessene er begrenset. 

ORGANISASJONENE STREVER
Koronapandemien har ikke bare hatt en 
ødeleggende innvirkning på folks liv og 
levebrød. Også organisasjonslivet har 
blitt hardt rammet. De aktivitetene som 
er mest berørt er knyttet til reiser og for
samlinger – som opplæringstiltak, styre
møter og landsmøter. Det har også blitt 
vanskeligere å gjennomføre demonstra
sjoner, kulturarrangementer og møter 
med myndighetene på ulike nivåer. 

Slike samlinger og arrangementer er 
avgjørende for at partene i fredsavtalen 
kan bli enig om dagsorden og strategi
er for veien videre, og for at våre part
nerorganisasjoner kan samarbeide med 
hverandre for å få innflytelse og oppnå 
endringer. De folkelige organisasjonene 
har dermed mistet et viktig verktøy.

DIGITAL UTVIKLING
Norsk Folkehjelps partnere har imidler
tid vist en imponerende evne til å opp
rettholde sine aktiviteter gjennom digi
tale møter, seminarer og konferanser. De 
har utviklet digitale opplæringsplattfor
mer og koordinert innsatsen med andre 
sivilsamfunnsorganisasjoner for å påvir
ke beslutningstakerne. 

Flere av våre partnere rapporterer 
faktisk om fordelene ved å bruke digitale 
møterom og plattformer, som å nå flere 
mennesker og bruke mindre tid og penger 
på reiser. Framover vil de fortsette arbei
det ved å bruke en kombinasjon av digi
tale plattformer og fysiske møter.

Fra ONICs hovedkontor i Bogotá. Her driver de 
sin egen radiostasjon.
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Gjennom flere tiår har myndighetene i 
Colombia forsøkt å stigmatisere frede
lige streiker og protester ved å beskylde 
dem for å være tilknyttet til – og ledet 
av –  voldelige grupper. Denne gangen 
 aksepterte ikke opinionen regjerin
gens beskyldninger mot de streikende, 
og  heller ikke den brutale responsen 
fra  regjering, politi og militære styrker. 
 Etter sju uker med streik viste menings
målingene at 74 prosent av den colombi
anske befolkningen støttet streiken, og at 
77 prosent har en negativ oppfatning av 
president Duque.

Alle Norsk Folkehjelps partnerorga
nisasjoner i Colombia deltok aktivt i 

STORE SOSIALE PROTESTER  
OG DEMONSTRASJONER
I slutten av april i år brøt det ut en landsomfattende streik i Colombia som skulle pågå i nesten to 
 måneder. Streiken var et svar på regjeringens forslag til en ny skattereform. Til tross for at president  
Iván Duque trakk tilbake det omstridte reformforslaget, fortsatte protestene – mot økende  ulikhet,  
vold og undertrykkelse. 

streiken. Den foreslåtte skattereformen 
ville ha medført en 19 prosent avgifts
økning på en rekke grunnleggende va
rer og  tjenester, som vann, elektrisitet, 
naturgass, bensin, mel, korn, pasta, salt, 
melk og kaffe. Dette ville først og fremst 
rammet flertallet og ikke de rike – midt i 
pandemien når alt går feil vei. 

 Streiken ble igangsatt av den nasjo
nale streikekomiteen, en allianse av na
sjonale fagforeningene og sosiale organi
sasjoner. Tre av våre partnere er aktive 
i komiteen: Peoples’ Congress, National 
Agrarian Coordinator (CNA) og National 
Association of Peasant Reserve Zones 
(ANZORC).

BRED STØTTE I BEFOLKNINGEN
Protestene fikk støtte fra enormt mange 
organiserte og uorganiserte mennesker, 
både i byene – særlig i Cali, Bogotá og 
Medellín – og på landsbygda. Et bredt 
utvalg av ulike organisasjoner og grup
peringer, i sosial og geografisk forstand, 
mobiliserte. Dette resulterte i et stort 
mangfold i krav, fra spesifikke lokale til 
felles nasjonale, og det oppsto til tider 
uenighet og spenninger mellom sektorer 
om strategier og prioriteringer. Protest
ene pågikk i nesten to måneder, men be
gynte å ebbe ut i midten av juni etter en 
oppfordring fra streikekomiteen.

Streiken regnes som den største på 
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mange tiår. Parallelt med den enorme 
folkelige støtten til streiken slo myndig
hetene hardt ned på protestene, særlig i 
Cali hvor det fortsatt er mye synlig mot
stand. Organisert og uorganisert ungdom 
i de store byene som ikke ser en framtid 
er frustrerte, og de er i førstelinja un
der demonstrasjonene. Hærverk utført 
av enkelte demonstranter ble brukt som 
påskudd til å sette inn hæren og skyte 
med skarpt mot sivilbefolkningen. Norsk 
Folkehjelps partnere og andre organi
sasjoner som deltok i protestene ba det 
internasjonale samfunnet om å reagere 
mot den colombianske regjeringens bruk 
av militære styrker mot demonstrantene.

Ifølge nasjonale organisasjoner 
(Temblores og Indepaz) forårsaket poli
tiet, militæret og paramilitære agenter 
75 dødsfall. Over 340 mennesker er for
svunnet, 25 tilfeller av seksuelle over
grep ble rapporter, og over 1600 mennes
ker ble vilkårlig fengslet.

BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE
Da Sikkerhetsrådet møttes for å diskute
re situasjonen i Colombia 21. april, had
de protestene ennå ikke brutt ut. Norsk 
Folkehjelp leverte innspill fra flere lokale 
partnere til den norske delegasjonen, og 
deres budskap kom tydelig fram i Norges 
innlegg. Blant annet ble det lagt vekt på 
behovet for beskyttelse av sosiale ledere 
og menneskerettighetsaktivister. 

Selv om de fleste av demonstrasjonene 
under streiken var fredelige, var svaret 
fra regjeringen til president Duque over
dreven, med uforholdsmessig stor bruk 
av makt, og førte til alvorlige brudd på 
menneskerettighetene.

REGISTRERING AV DRAP OG 
OVERGREP
Campaña Defender la Libertad (Kampan-
jen til forsvar av friheten) er en sammen-
slutning av folkelige organisasjoner og 
bevegelser som samler pålitelig infor-
masjon om menneskerettighetsbrudd i 
Colombia. De rapporterte følgende til og 
med 24. mai:

•  52 personer ble angivelig drept som 
følge av handlinger fra de militære 
 styrkene.

•  715 mennesker ble skadet, i hoved-
sak av det nasjonale opprørspolitiet 
ESMAD.

•  87 personer ble ofre for kjønnsbasert 
vold/seksuelle overgrep fra politiet.

•  1645 mennesker ble arrestert (mange 
av disse vilkårlig anholdt).

•  992 anmeldelser for maktmisbruk, 
overgrep og politivold.

•  89 savnede personer.
•  89 menneskerettighetsforkjempere ble 

angrepet under demonstrasjonene.

Menneskerettighetsbruddene  vekket 
internasjonal oppmerksomhet, og det 
kom reaksjoner fra mange regjerin
ger og medier, sivilsamfunn og FN. Den 
inter amerikanske kommisjonen for 
menneske rettigheter, ICHR, besøkte 
 Colombia tidlig i juni for å samle informa
sjon og vitnesbyrd fra ulike sektorer for å 
ut arbeide en rapport om situasjonen. 
  
BLE KALT VANDALER
Overdreven bruk av makt mot demon
stranter er ikke noe nytt i Colombia, men 
det vi ble vitner til på forsommeren, var 
mer omfattende. Antall drepte og skadde, 
samt dokumenterte overgrep mot sivile 
fra politiets side, var høyere enn tidlig
ere. Under streiken beordret regjeringen 
en ytterligere opptrapping av politi og 
militærkapasiteten i flere områder.

Norsk Folkehjelp og våre partner
organisasjoner reagerte også sterkt 
på at de  colombianske  myndighetene 
 karakteriserte anerkjente og  legitime 
sivilsamfunns organisasjoner som  van   

daler, på både  nasjonalt og internasjonalt 
nivå. De  anklaget fredelige demonstran
ter for å være voldelige og utøve hærverk 
og plyndring. 

Blant dem som ble forsøkt krimina
lisert av regjeringen var brede organisa
sjoner som blant annet representerer ur
folk og afrocolombianere, sammen med 
bondeorganisasjoner og fagforeninger. 
De krever jordreform og en økonomisk 
politikk for sosial rettferdighet, gjen
nomføring av fredsavtalen, politi reform, 
samt beskyttelse av sosiale ledere og 
menneskerettighetsforkjempere.

Lokal innbygger fra Wayuu-folket med den  
tradisjonelle hatten mange colombianske menn 
bærer.

SOSIAL LEDER LØSLATT
Jimmy Alexander Moreno, talsperson 
for Norsk Folkehjelps partner Congreso 
de los Pueblos, ble arrestert i Popayán 
28. september. Moreno er også med
lem i den nasjonale streikekomiteen 
og talsperson for Cumbre Agraria – en 
sammenslutning av organisasjoner for 
å fremme jordfordeling og utvikling på 
landsbygda. Han er med andre ord en 
sentral – og svært utsatt – sosial  leder 
og menneske rettighetsforkjemper. Da 
Norsk Jern baneforbunds delegasjon 
 møtte  Moreno i Colombia i 2018, var han 

omgitt av  livvakter. Arrestasjonen kobles 
til en annen sak fra desember i fjor da tre 
 ledere fra en annen partnerorganisasjon, 
 Coordinador Nacional Agrario (CNA), ble 
 arrestert. Våre partnere fryktet at det nå 
bygges opp en større sak som involverer 
flere sosiale ledere, men etter en drøy uke 
kom den gledelige nyheten om at Jimmy 
Moreno er løslatt i påvente av retts saken. 
Dommeren uttalte: «Det er bedre at 
 denne borgeren får vente på sin rettssak i 
frihet, enn å frata en sosial leder som har 
kjempet for samfunnet friheten».
.



COLOMBIA
Styreform: Republikk 
Hovedstad: Bogotá
Offisielle språk: Spansk
Flateinnhold: 1 138 910 km2  
(Norge: 385 000 km2)
Folketall: 50,4 millioner
Religion: Katolikker (79 %),  
protestanter (14 %), andre (7 %)  
BNP pr. innbygger: 14 722 USD  
(Norge: 72 420 USD)
Gjennomsnittsalder: 31,2 (Norge: 39,5 år)
Forventet levealder: 77 år (Norge: 82 år)
Fødselsrate: 16,5 pr. 1000 (Norge: 12,2)

K
ilde: C
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ONIC har vært en viktig partner for 
Norsk Folkehjelp siden 2004. Arias var 
en respektert leder for ONIC, urbefolk
ningen og den sosiale bevegelsen i Co
lombia. Han ga verdifulle bidrag til freds
prosessen, spesielt når det gjaldt å få et 
etnisk kapittel inn i avtalen, og å fremme 
respekt for urfolks rettigheter.

Luis Fernando Arias besøkte Norsk 
Folkehjelp og Norge flere ganger, sist 
under fredsprisutdelingen i 2016. I 2018 
reiste en delegasjon fra Norsk Jernbane
forbund og Norsk Folkehjelp med Arias 
for å besøke ONICs nasjonale urfolkskole 
EFIN i Amazonas. Rett før pandemien 

URFOLKSLEDER RAMMET AV KORONA
Det var med dyp sorg Norsk Folkehjelp mottok nyheten om at Luis Fernando Arias, lederen for den 
nasjonale urfolksorganisasjonen ONIC i Colombia, gikk bort 13. februar som følge av covid19. 

KAMPEN FORTSETTER
ONIC gjennomførte sitt tiende landsmøte 
i juni 2021 i La Delfina, Valle del Cauca. 
Rundt 3000 delegater fra mer enn 50  
regionale og lokale organisasjoner, som 
representerte rundt 70 av de i alt 100 
ulike urfolksgruppene, var samlet i fem 
dager for å bli enig om et nytt prinsipp-
program. Det ble også valgt et nytt styre 
med seks kvinner og fire menn som skal 
lede ONIC de neste fire årene. Organi-
sasjonens nye leder er Orlando Rayo, en 
urfolksleder fra Yagua-folket i colombi-
ansk Amazonas.

Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere i Colombia som støttes av Norsk Jernbaneforbund 

ONIC – National Indigenous Organisation of Colombia
PCN – Black Communities’ Process
CNA – National Agrarian Coordinator
ANZORC – National Association of Peasant Reserve Zones
Congreso – Peoples’ Congress

brøt ut for fullt i 2020 besøkte en dele
gasjon ledet av generalsekretær Henri
ette K. Westhrin, ONICs medlemmer i 
Guajira, og fikk også være med Arias til 
hans hjemlandsby og Kankuamofolket 
i  Sierra Nevada. Hans gjestfrihet, hans 
analyser, dialog og dedikasjon har alltid 
vært imponerende.

Til tross for at han levde med konti
nuerlige dødstrusler hengende over seg, 
fortsatte han arbeidet kompromissløst. 
Hans død etterlater et stort tomrom, og 
hans evne til å kjempe for fred, verdighet 
og sosial rettferdighet er et  eksempel til 
etterfølgelse.

Forbundsleder Jane B. Sæthre og Luis Fernando 
Arias på morgentur i Puerto Nariño i Amazonas 
under delegasjonsreisen i 2018.
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Norsk Folkehjelps hovedmål er å styrke 
partnernes utvikling av egen organisasjon, 
ikke å støtte saker som er definert på for
hånd. Partnerne setter sin  politiske dags
orden ut fra lokale prioriteringer og sin 
egen, spesielle situasjon. De er  engasjert 
på en rekke ulike områder, men noen sa
ker har de til felles: Retten og tilgangen til 
land og andre naturressurser, minorite
ters og urfolks rettigheter, likestilling og 
vold mot kvinner, retten til å organisere 
seg og demonstrere, og ytringsfrihet.

Å fastsette klare mål for graden av 
 politisk innflytelse er utfordrende av flere 
grunner. Det er vanskelig å forutse skif
ter i politiske retningslinjer, og politiske 
endringer er ofte mer tidkrevende enn 
forventet. Det kan bli  regjeringsskifte, 
det politiske klimaet kan bli hardere, 
 naturkatastrofer kan føre til forsinkelser 
i politiske prosesser, og en global pande
mi kan få uventede konsekvenser. 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Fire av Norsk Folkehjelps partnere i 
 Colombia er nasjonale, folkelige organi
sasjoner som representerer henholdsvis 
småbønder, urfolk og afrocolombianere. 
I tillegg er People’s Congress et nasjonalt 
nettverk av ulike folkelige organisasjo
ner som i tillegg omfatter blant andre 

POLITISK INNFLYTELSE UNDER  
VANSKELIGE FORHOLD
Å organisere folk som har felles interesser, står sentralt i alle Norsk Folkehjelps programmer. Å styrke 
folkelige organisasjoner er kjernen i samarbeidet med våre partnerorganisasjoner, og lokalt eierskap til 
endringsprosessene er et nøkkelelement.

fagforeninger og student,  kvinne og 
menneskerettighetsorganisasjoner. 

De arbeider under mange ulike for
hold, men alle kjemper mot en ekstrem 
politisk, økonomisk og sosial urettferdig
het. Og de ser at nedbyggingen av freds
avtalen fra 2016 fortsetter.

Hovedoppgaven til alle våre part
nere har blitt å forsvare sine ledere og 
sin  organisasjon. De organiserer kam
panjer og inntar gatene for å proteste
re mot forfølgelse, påtale og attentater. 
De gjennomfører pressekonferanser 
som fordømmer attentater og vilkårlige 
 arrestasjoner, og følger opp fengslede 
medlemmer og ansatte. De organiserer 
regionale møter for å diskutere hva de 
skal gjøre når det skjer brudd på men
neskerettighetene, og hvordan de kan 
 beskytte mennesker som er i faresonen, 
ved å hjelpe dem med flytting, trygge bo
liger, nye telefoner og psykososial støtte.

STOR AKTIVITET
I 2020 la våre partnerorganisasjoner i 
Colombia fram 121 politiske forslag til 
myndighetene – flere enn det som var 
målet. Partnerne gjennomførte også 
 flere kampanjer enn planlagt, med totalt 
27 påvirkningskampanjer og 83 demon
strasjoner. Selv om kampanjene var flere 

i antall, var det færre personer involvert 
på grunn av pandemien. Det ble også 
 gjennomført færre dialogmøter med 
myndighetene.

• Partnerorganisasjonen Congreso 
gjennomførte et tre måneders  
opplæringsprogram for 43 deltak
ere (27 menn) i politisk økonomi, 
 kommunikasjon og sosial kamp. 

• CNA organiserte et tre dagers 
 digitalt kurs for 14 deltakere i 
 økologisk jordbruk, kampen for jorda 
og  kommunikasjon. 200 personer 
fikk opplæring i feminisme. 

• Flere partnere tok grep for å styrke 
sin likestillingspolitikk. ANZORC 
vedtok sin kjønnsstrategi og lanserte 
en kampanje mot vold mot kvinner. 
Congreso bestemte at organisasjonen 
skulle bli en sterk stemme mot patri
arkatet – både internt og i sitt påvirk
ningsarbeid, og begge nedsatte etiske 
utvalg for å hanskes med vold mot 
kvinner innenfor egen organisasjon.

• Flere partnere samarbeidet om 
solidaritetskaravaner for å uttrykke 
sin solidaritet med befolkningen i 
konfliktområder der myndighetene 
er lite eller ikke til stede, og forlangte 
at beslutningstakerne tok ansvar. 

• ONIC presenterte sin nye politiske 
struktur og strategi for hvordan 
organisasjonen skal drives i tråd 
med urfolks verdier og tradisjoner. 
De organiserte også en tre dagers 
workshop for 20 kvinner og menn fra 
ulike regioner i kreativ skriving for å 
bevare organisasjonens hukommelse. 
Deltakerne skrev om sine personlige 
liv, sine kamper og sine erfaringer. 

Stolte aktivister fra den svarte urfolksorganisa-
sjonen PCN – Black Communities’ Process.



GI DITT BIDRAG  
Støtt arbeidet i Colombia ved å opprette  
en egen innsamling på Facebook eller  
Spleis, eller ved å benytte kontonummer  
9001 08 76000. 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

I forberedelsene til landsmøtet i 2020, 
ønsket forbundet å vise fram samarbei
det ved å invitere representanter fra to 
av partnerorganisasjonene som støt
tes gjennom avtalen – nå avdøde Luis 
 Fernando Arias, lederen for den nasjo
nale urfolksorganisasjonen ONIC og 
Yhoana  Milena Castaño, nestleder i det 
nasjonale nettverket av småbrukerorga
nisasjoner, CNA. 

På grunn av koronapandemien ble 
landsmøtet utsatt i ett år. Dermed ble 
samarbeids  av talen forlenget ut 2021. 

EN LANGSIKTIG SAMARBEIDSPARTNER
Etter at Norsk Jernbaneforbund inngikk et samarbeid med Norsk Folkehjelp om Colombia i 2017, har  
verden endret seg. Da avtalen ble inngått for landsmøteperioden 2017–2020, visste vi lite om pandemien 
som skulle forandre så mye.

MØTER OG KONFERANSER
I løpet av de siste fem årene har Jern
baneforbundet med en delegasjon på fire 
besøkt Colombia og sett hva støtten går 
til. Forbundet har deltatt på flere  møter 
om Colombia og situasjonen der, og Norsk 
Folkehjelp har informert om arbeidet på 
flere lederkonferanser og ungdomskon
feranser i forbundet. 

Det ble også avholdt et møte med 
Yhoana Milena Castaño da hun  gjestet 
Norge i forbindelse med konferansen 
Sammen for fred i Colombia høsten 2019.

Fra besøket ute i minefeltet i Meta-regionen og Norsk Folkehjelps base i Vista Hermosa. Fra venstre: Nestleder Torfinn Håverstad, forbundsleder  
Jane B. Sæthre, og Jernbaneforbundets to ambassadører, Anita Lie og Eystein Leirheim.

MED EGNE ØYNE
Etter turen til Colombia i februar 2018 
oppsummerte forbundslederen Jane B. 
Sæthre det slik:

– Det er veldig nyttig å se med egne 
øyne hva pengene blir brukt til. Det er 
mange inntrykk som skal fordøyes, og mye 
er annerledes enn jeg trodde. Samtidig 
har jeg fått bekreftet at Folkehjelpa, som 
jo vi i fagbevegelsen ser på som vår orga
nisasjon, har alt på stell. De opptrer ryd
dig overfor myndighetene og behandler 
de ansatte ordentlig. Det er  betryggende.


