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Neste uke vil regjeringen i Colombia og FARC-EP geriljaen møtes i Oslo for å forsøke å finne 
en løsning på en av verdens eldste væpnede konflikter. Det er på tide!  Store deler av befolkningen 
i Colombia har levd under en dramatisk humanitær situasjon i flere tiår.  I tillegg til geriljagruppene og hæren, 
involverer den komplekse konflikten også paramilitære grupper, som opererer med drap og grov kriminalitet i 
flere regioner i landet. Fem millioner mennesker er blitt tvunget til å flykte fra sine hjem, flertallet blant dem 
er kvinner. Brudd på grunnleggende menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett har vært en del av 
dagliglivet for mange colombianere i mer enn 50 år. Titusener av kvinner er blitt utsatt for voldtekt og annen 
seksualisert vold. Konflikten rammer også de folkelige organisasjonene. Mange tusen ledere og aktivister i 
fagbevegelsen, blant urfolk, i kvinneorganisasjoner, blant studenter, journalister og i menneskerettighets-
organisasjoner er blitt forfulgt, trakassert og drept.  
 
Vi er organisasjoner som støtter ofrene og som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres i Colombia. 
Vi mener at konflikten bare kan løses via dialog og ser derfor svært positivt på at Norge legger til rette og er 
vertskap for fredssamtaler mellom FARC-EP og Colombias regjering. Dette er et viktig steg på den lange veien 
mot fred, en fred som må være nasjonalt forankret. 
 
15. oktober inviterer vi deg til Fredshuset, Møllergata 12, 7 etg (Oslo) for å markere vår 
støtte til fredssamtalene og fredsarbeidet i Colombia. Arrangementet varer fra kl.11 til 17:15
 
Vi vil engasjere og informere. Vi vil se på muligheter og utfordringer i Colombia i lys av erfaringer fra andre 
fredsprosesser. Politiske ledere og ledende personligheter fra norsk, europeisk og colombiansk samfunnsliv vil 
holde appeller. Hva som står på spill vil bli belyst og Norges rolle vil bli analysert. Vi vil vise hva Colombia er og 
hva Colombia kan bli. Etter 50 år skimtes et lys i tunnelen, men hindringene er fremdeles mange. Hvis 
forhandlingene lykkes, vil millioner av mennesker kunne vende hjem og deres hverdag normaliseres. Flere 
generasjoner av colombianerne har aldri opplevd virkelig fred, og trenger vår og det internasjonale samfunnets 
støtte for å sikre en bedre fremtid. 

BLI MED Og FEIRE STARTEN AV FREDSFORHANDLINgENE 

Sammen for fred



program
 
11:00 -11:15  ÅpnIng

11:15 -12:45  FangEt av dEn colombIanskE konFlIktEn

Journalist Romeo Langlois  – 3 dager hos FARC 
Langlois jobber for TV-kanalen France 24. Han ble tatt til fange mens han var med en militærpatrulje 
som falt i bakhold 28. april 2012. 

Aida Avella – Ofrene og forsoning i Colombia 
Abella er tidligere byråd i Bogotá og tidligere president i Unión Patriótica. Overlevde et terrorangrep mot seg. 
Hun er aktiv i Foreningen for Ofre for Statsovergrep, MOVICE. 

Yesid Arteta – Før geriljasoldat, nå i Oslo for freden 
Arteta er tidligere kommandant i FARC. Han har bodd i Europa siden 2006, etter 10 år i fengsel i Colombia. 
Arteta jobber nå som rådgiver for fred i Colombia ved Universitetet i Barcelona.

12:45 -13:15 EnkEl sErvErIng 

13:15 -14-45  prIo (pEacE rEsEarch InstItUtE oslo) - sEntEr For UtvIklIng og mIljø (UIo)sEmInar 
Mot en varig fred i Colombia? Dagens prosess i lys av internasjonale og historiske erfaringer 

Daniel García-Peña – Hva kan vi lære av tidligere fredsprosesser i Colombia?
Jennifer Schirmer – Bygge dialog i Colombia
Wenche Hauge – Norges erfaringer som tilrettelegger i fredsprosesser: Hva har vi lært?
Knut Andreas O. Lid – Jordspørsmål og fred i Colombia: Hva har endret seg siden sist?
 
Ordstyrer: Benedicte Bull, Senter for utvikling og miljø, Unversitetet i Oslo

14:45 -15:00 paUsE 

15:00 -17:00  panEl
Hva er nødvendig for å bygge en varig fred i Colombia? 

León Valencia, Direktør i Corporación Nuevo Arco Iris og spaltist i Revista Semana
Piedad Córdoba, Leder, Colombianos y Colombianas por la Paz 
Elisabeth Rasmusson, Generalsekretær i Flyktninghjelpen
Jan Egeland, Europa-direktør i Human Rights Watch. Spesialutsending for FN i Colombia (1999-2002)

Ordstyrer: Journalist Sigrun Slapgard 

17:00 -17:15 avslutning
Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Det vil bli simultantolking mellom norsk og spansk.



romEo langloIs
Romeo Langlois er fransk journalist og jobber for TV-kanalen 
France 24. Han ble holdt fange av FARC-geriljaen i april.

aIda avElla
Aida Avella er tidligere byråd for Unión Patriótica i Bogotá. 
Hun har også vært representant i den såkalte «Konstitu-
erende nasjonalforsamlingen av 1991» som fulgte etter 
fredssamtalene mellom regjeringen og M-19 geriljaen. Nå 
er Avella rådgiver på menneskerettigheter for en rekke 
colombianske sosiale organisasjoners arbeid overfor ILO og 
FN i Genève. 

YEsId artEta
Arteta er tidligere kommandant i FARC. Han har bodd i Europa 
siden 2006 etter 10 år i fengsel i Colombia. Han er forsker 
ved fredskulturstudier ved Universitet i Barcelona.

danIEl garcIa-pEÑa
Daniel García-Peña er historiker og har undervist i historie og 
statsvitenskap ved colombianske universiteter. Under  regjer-
ingen Samper var han høykommissær for fred (1985-1989), 
for deretter å bli leder for Planeta Paz, en sammenslutning 
av folkelige sektorer som arbeider for fred i Colombia. Under 
byregjeringen til Gustavo Petro i Bogotá, var han ansvarlig for 
internasjonale relasjoner. Han er nå colombiansk generalkonsul 
i Paris. García-Peña er også kjent for sine kommentarspalter i 
avisen El Espectador og andre colombianske medier.

jEnnIFEr schIrmEr
Jennifer Schirmer er antropolog og seniorforsker ved SUM, 
UiO og også tilknyttet  Institute for the Study of the Americas, 
School of Advanced Study, The University of London og sitter 
i referansegruppen til International State Crime Initiative ved 
King’s College London (University of London)/University of 
Hull/Harvard Humanitarian Initiative. Hennes arbeid er rettet 
mot å bygge diaolog mellom de ulike  (til tider motsetnings-
fylte) parter i samfunnet. De siste 10 årene har hun ledet et 
fredsbyggingsprosjekt i Colombia som handler om å skape 
dialog mellom hæren, den politiske eliten, journalister og 
tidligere geriljasoldater om tilbakeføring av jord, distrikts-
utvikling, narkotrafikk, ofrenes rettighter og MR. Hun er bl.a. 
forfatter av en rekke artikler om fred og menneskerettigheter 
og narkotikaøkonomien  i Colombia.

WEnchE haUgE
Wenche Hauge er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning 
(PRIO), med doktorgrad (cand polit) på konfliktårsaker og 
konfliktdynamikk. Hun har gjennomført mange store prosjekter 
med fokus på fredsprosesser og fredsbygging.

knUt andrEas lId
Knut Andreas Lid er rådgiver i Caritas Norge hvor han er ansvarlig 
for koordineringen av utlandsarbeidet. Han har tidligere 
forsket på problemstillinger relatert til konflikten i Colombia 
ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO. Fokus for 
forskningen var institusjonaliseringen av transitional Justice 
mekanismer i Colombia.  

lEÓn valEncIa
Han er direktør for Corporación Nuevo Arco Iris og en anerkjent 
spaltist i magasinet Semana. Han har også vært kommentator 
i El Tiempo, El Colombiano, og i nasjonale og internasjonale 
tidsskrifter. Valencia er vinner av journalistprisen for nasjonal 
journalistikk Simon Bolivar, i 2008 i kategorien meninger. 
Programleder og direktør for programmet «Konflikt» i kanal 
Capital. Medforfatter av flere bøker.

pIEdad cÓrdoba
Piedad Córdoba er tidligere senator i Colombia. Hun er afro-
colombianer og har representert denne minoriteten I kongressen 
gjennom den politiske bevegelsen “Poder Ciudadano Siglo 
XXI”. Hun har vært sterkt engasjert for at kongressen utvikler 
lovverk som motvirker diskriminering pga. kjønn, seksuell 
legning og etnisitet. I 2007 var Córdoba offisiell mediator, 
sammen med president Hugo Chavez i Venezuela,  i de 
humanitære utvekslingssamtalene mellom regjeringen og 
FARC for løslatelse av kidnappede personer. I 2009 ble 
Córdoba nominert til Nobels fredspris. Hun leder organisa-
sjonen Colombianos por la Paz.

jan EgEland
Jan Egeland var FNs spesialrådgiver på Colombia, og fra 1990 
til 1997 var han statssekretær i det norske utenriksdeparte-
mentet. Han har 30 års erfaring fra internasjonalt arbeid med 
menneskerettigheter, humanitære situasjoner, og konflikt-
løsning, og var blant initiativtakerne til fredsforhandlingene 
som førte til Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993. I dag, 
er Jan Egeland Europadirektør for Human Rights Watch. Før 
han begynte i Human Rights Watch, var Egeland direktør for 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Fra 2003 til 2006 var han 
FNs under-generalsekretær for humanitære spørsmål og 
nødhjelpskoordinator.

ElIsabEth rasmUsson
Generalsekretær i Flyktninghjelpen og ansvarlig for organisa-
sjonens programaktiviteter i mer enn 20 land, samt 3000 
ansatte som jobber for å beskytte og bistå mennesker på 
flukt i noen av de vanskeligste konfliktene i verden. Hun har 
vært engasjert i humanitært arbeid i en rekke land, inkludert 
i Colombia. Rasmusson er utdannet statsviter fra Universitet 
i Oslo

martha rUbIano skrEttEbErg
Martha Rubiano Skretteberg er opprinnelig fra Colombia, 
utdannet jurist og har arbeidet med humanitære- og 
utviklingsspørsmål i en årrekke. Hun har vært landdirektør 
for Flyktninghjelpen i Colombia, leder for FOKUS (Forum for 
Kvinner- og utviklingsspørsmål) og er nå generalsekretær i 
Caritas Norge. Hun har jobbet i forvaltningen både i Colombia 
(ulike departementer) og Norge. I Norge har hun jobbet i ulike 
departementer med innvandrings- og integreringsspørsmål 
og i det tidligere Rusmiddeldirektoratet med problemstillinger 
knyttet til internasjonal narkotikahandel. 

innledere


