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På Nobel Fredssenter i regi av FOKUS: Om kvinners deltakelse i
fredsprosesser og fredsbygging
På selveste kvinnedagen gjør FOKUS opp status for hvordan fredsavtalen i Colombia har virket inn på
livene til kvinner i landet og diskuterer hvordan erfaringer fra Colombia kan brukes i andre land i
konflikt.

Liv Tørres, leder for Nobels Fredsenter var debattleder. I panelet fra venstre mot høyre: Laura
Mitchell, NOREF (Senter for internasjonal konfliktløsning), July Samira Fajardo, FOKUS (Colombia),
Bård Ludvig Thorheim, politisk rådgiver i UD og Hanne Helene Syse fra Forsvarsdepartementet.
Colombia som et eksempel på at kvinner var med på alle plan i fredsprosessen. Etter flere tiår med
væpnet konflikt og mer enn åtte millioner ofre, inngikk regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen en
fredsavtale i 2016. Det ga colombianerne håp om en bedre og tryggere framtid. Kvinnene fikk en
sentral rolle i fredsprosessen og fredsavtalen har et historisk sterkt kvinneperspektiv. Det var liten
tillit mellom politikere og sivile organisasjoner, likevel fikk enkelte kvinneorganisasjoner en stor rolle i
selv fredsprosessen. Etterarbeidet blir nå viktig. Kvinneorganisasjonene ønsker en Truth comission
hvor alle grusomhetene kan komme frem og at man lar alle seksuelle saker også gå igjennom

rettssystemet. Det er presidentvalg i år og kandidatene bruker kvinnenes sterke stilling i Colombia
mot dem i valgkampen. Colombianske kvinner «feirer» ikke kvinnedagen de streiker. Det er blitt den
ene dagen i året hvor de kan la være å gå på jobb og heller fremme sine saker. Kvinners rett til eget
land/tomt er viktig for colombianerne.
Likevel er kvinneperspektivet så sterkt i denne fredsprosessen, at det kan være et eksempel for andre
fredsprosesser og UD ønsker å ta dette med i en Action-plan som de kan bruke fremover der hvor
Norge er fredsmeglere. Mange kvinner som kjemper for sine rettigheter risikerer livet sitt hver dag i
det landet de bor i. Kvinner er ikke bare ofre i en konflikt så det er mange nyanser. De kan også være
overgripere og med eksempel fra Colombia, var det jo mange kvinner som var geriljakrigere i FARC.
Man må analysere denne bredden i kvinnekampen.

