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B9-0230/2021

Europaparlamentets resolution om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia
(2021/2643(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 20 januari 2016 
till stöd för fredsprocessen i Colombia1,

– med beaktande av flerpartsavtalet om handel mellan EU, Colombia och Peru,

– med beaktande av uttalandet av den 1 oktober 2015 från unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om utnämningen av Eamon 
Gilmore till EU:s särskilda sändebud för fredsprocessen i Colombia,

– med beaktande av det slutliga avtalet om att avsluta den väpnade konflikten och bygga 
upp en stabil och varaktig fred mellan Colombias nationella regering och Colombias 
väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén (Farc-EP), undertecknat den 24 november 
2016,

– med beaktande av rapporterna från FN:s generalsekreterare om FN:s kontrolluppdrag 
i Colombia och särskilt rapporten av den 26 mars 2021,

– med beaktande av den årliga rapporten av den 10 februari 2021 från FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Colombia,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 9 april 2020 från vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, Josep Borrell, och kommissionsledamoten Janez Lenarčič om 
Colombias beslut att bevilja venezuelanska migranter tillfällig skyddsstatus och 
uttalandet av den 26 februari 2021 från talespersonen för vice ordföranden/den höga 
representanten om våld mot människorättsförsvarare i Colombia,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I november 2021 är det fem år sen Colombias nationella regering och Colombias 
väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén (Farc-EP) undertecknade det slutliga avtalet 
om att avsluta den väpnade konflikten och bygga upp en stabil och varaktig fred, vilket 
satte stopp för en över 50 år lång konflikt och utgör ett viktigt steg i skapandet av en 
stabil och varaktig fred i landet.

B. Colombias president Iván Duque och ordföranden för partiet Comunes (tidigare Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)), Rodrigo Londoño, träffades den 10 mars 
2021 för att diskutera läget i genomförandet av det slutliga avtalet. Under dialogen som 
ägde rum med stöd av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Colombia och 
chefen för FN:s kontrolluppdrag i Colombia upprepade båda parter sitt engagemang för 
det slutliga avtalet och enades om att arbeta tillsammans för att utarbeta en färdplan för 

1 EUT C 11, 12.1.2018, s. 79.
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återstoden av den planerade tidsramen för genomförandet samt att intensifiera sina 
ansträngningar för att stärka återintegreringen av, och säkerhetsgarantierna för, tidigare 
stridande.

C. I det slutliga avtalet enades parterna om att inrätta en särskild fredsdomstol, inbegripet 
genomförandet av ett övergripande system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-
upprepning, samt avtal om ersättning till offer. Colombia står inför komplexa 
utmaningar i samband med det övergripande genomförandet av det slutliga avtalet, och 
situationen har förvärrats av covid-19-pandemin och ankomsten och mottagandet av 
venezuelanska migranter.

D. Den 26 januari 2021 tillkännagav Colombias fredsdomstol sitt första större beslut, där 
åtta av de högsta ledarna för f.d. Colombias väpnade revolutionära styrkor anklagas för 
krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, vilket är det tydligaste resultatet hittills 
för övergångsrättvisa i landet. Den har också bekräftat att framsteg har gjorts i 
utredningen av de så kallade falska positiva resultaten.

E. Det görs fortfarande viktiga framsteg vilket visar på fredsavtalets potential till 
omvandling, eftersom det som det första i sitt slag innehåller ett specifikt 
könsperspektiv. Med tanke på att de olika kapitlen i avtalet sammanhänger med 
varandra är det ytterst viktigt att aktivt integrera könsperspektivet inom alla områden.

F. Fredssamtalen har lett till mycket färre dödsoffer och mindre våld i Colombia. Det 
försämrade säkerhetsläget i olika regioner i Colombia anses allmänt utgöra ett hinder 
för fredsprocessen, med en oroande ökning av våldet, påtvingade försvinnanden, 
kidnappningar och mord på sociala ledare och ledare för urbefolkningar, tidigare Farc-
stridande och människorättsförsvarare, enligt FN:s rapporter.

G. FN:s kontrolluppdrag bekräftade att 73 tidigare stridande dödats under 2020, och 
därmed uppgår antalet tidigare stridande som dödats sedan fredsavtalet undertecknades 
2016 till 248. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) 
har underrättats om 120 fall av människorättsförsvarare som dödats under det senaste 
året, varav 53 fall hade kontrollerats. Dessutom registrerade kontoret 69 händelser under 
2020 med många civila dödsoffer, sammanlagt 269, däribland 24 barn och 19 kvinnor.

H. FN:s generalsekreterare har fastställt att prioriterade målsättningar är att få bukt med det 
ihållande våldet mot tidigare stridande, konfliktdrabbade befolkningsgrupper, sociala 
ledare och människorättsförsvarare, att öka hållbarheten i återintegreringsprocessen, att 
befästa integrerad statlig närvaro i konfliktdrabbade områden, att stärka den 
konstruktiva dialogen mellan parterna som ett sätt att främja genomförandet av 
fredsavtalet samt att skapa bättre förutsättningar för försoning mellan parterna.

I. Konfliktdynamiken som omfattar Nationella befrielsearmén (ELN) och inbegriper 
sammandrabbningar med andra olagliga väpnade aktörer och med de offentliga 
säkerhetsstyrkorna, fortsätter i vissa områden. Regeringen insisterar på att möjligheten 
att återuppta samtalen är beroende av att ELN upphör med sina våldshandlingar, 
däribland kidnappning, rekrytering av barn och utplacering av minor, medan ELN 
vidhåller sin ståndpunkt att varje sådan begäran från regeringen måste tas upp vid 
förhandlingsbordet.
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J. Colombias president Iván Duque Márquez har fattat ett betydelsefullt beslut om att visa 
solidaritet genom att legalisera omkring 1 800 000 venezuelanska migranter som är 
bosatta i landet, genom att ge dem tillfälliga migrationstillstånd som gör det möjligt för 
dem att registrera sig och få bättre tillgång till statliga tjänster, såsom hälso- och 
sjukvård och utbildning, och förbättra sin socioekonomiska integration, vilket gör deras 
situation mindre sårbar.

K. EU och Colombia har ett nära politiskt, ekonomiskt och handelsrelaterat samarbete, som 
stadfästs i samförståndsavtalet från november 2009 och i handelsavtalet mellan 
Colombia och Peru samt EU och dess medlemsstater, vars övergripande syfte inte 
endast är att stärka de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan 
parterna utan även att stärka freden, demokratin, respekten för de mänskliga 
rättigheterna, hållbar utveckling och medborgarnas välfärd. Colombia är en viktig 
strategisk partner för regional stabilitet.

L. Dessa nära förbindelser sträcker sig till områden för internationellt samarbete i 
multilaterala frågor av gemensamt intresse, såsom kampen för fred och mot terrorism 
och narkotikahandel.

1. Europaparlamentet påminner om sitt stöd för det slutliga fredsavtalet i Colombia och 
välkomnar den dialog som nyligen ägde rum mellan parterna. Parlamentet upprepar sin 
beredvillighet att fortsätta att tillhandahålla allt politiskt och ekonomiskt stöd för att 
stödja det övergripande genomförandet av fredsavtalet under perioden efter konflikten, 
och att lokalsamhällenas och civilsamhällesorganisationernas deltagande är väsentligt. 
Det är avgörande för att kunna beakta offrens prioriteringar när det gäller sanning, 
rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning.

2. Europaparlamentet välkomnar Colombias framsteg på områden som att ta fram program 
för landsbygdsutveckling, värna offrens rättigheter, lösa problemet med olaglig 
narkotika, återlämna mark och återintegrera tidigare stridande. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är att fredsprocessen åtföljs av kraftfulla insatser mot ojämlikhet och 
fattigdom, som inbegriper rättvisa lösningar för enskilda och grupper i befolkningen 
som tvångsförflyttats från sin mark. Parlamentet erkänner arbetet i de territoriella råden 
för fred, försoning och samexistens.

3. Europaparlamentet understryker den grundläggande och historiska roll som 
utvecklingsplanerna med en territoriell strategi (PDET) spelar, vilka har formulerats 
lokalt i de 170 kommuner som drabbats hårdast av försummelse, fattigdom och våld, 
med en investering på nästan 1,4 miljarder US-dollar för de 1 250 utförda arbetena och 
151 arbeten som håller på att genomföras. Parlamentet betonar att den privata sektorns 
deltagande utmärker sig i programmet Obras por impuestos, med 100 projekt där nästan 
200 miljoner US-dollar investerats.

4. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som den särskilda fredsdomstolen redan har 
vidtagit för att skapa en framtid där fredsbyggandet och rättsskipning står i centrum, och 
uppmanar domstolen att fortsätta sina betydande ansträngningar trots de många 
utmaningarna. Parlamentet uppmanar de colombianska myndigheterna att som ett 
viktigt bidrag till en hållbar och varaktig fred bevara autonomin och oberoendet för det 
integrerade systemet för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning samt skydda 
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systemet.

5. Europaparlamentet fördömer massakrerna och morden på samt våldet mot 
människorättsförsvarare, tidigare Farc-stridande, sociala ledare och ledare för 
urbefolkningar. En av de största utmaningarna i Colombia är att få bukt med det 
ihållande våldet mot dem. Parlamentet kräver snabba och grundläggande utredningar 
och att de ansvariga ställs till svars.

6. Europaparlamentet betonar att brådskande åtgärder måste vidtas för att stärka skyddet 
för dem, och kräver därför en ökad integrerad statlig närvaro i territorierna, och att den 
nationella kommissionen för säkerhetsgarantier ska anta en offentlig policy för att 
upplösa kriminella organisationer. Det är mot denna bakgrund glädjande med den 
strategiska säkerhets- och skyddsplanen för personer som återintegrerar sig.

7. Europaparlamentet erkänner de colombianska institutionernas insatser för att kunna ge 
fullständiga och ständiga garantier för de mänskliga rättigheterna, och påminner 
Colombias regering om att den är skyldig att garantera sina medborgares säkerhet.

8. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de tidigare gerillorna, trots deras 
skyldighet att informera om smugglingsrutter och finansieringskällor för de kriminella 
grupper som attackerar människorättsförsvarare, ledare och tidigare stridande, hittills 
inte har tillhandahållit denna information. Det är också oroande att den tidsfrist som 
fastställts för utdelning av Farc-EP:s tillgångar för att ersätta offren löpte ut den 31 
december 2020, och att endast 4 % av det överenskomna beloppet (12,2 miljoner US-
dollar av de 286 miljoner som man enades om 2017) har delats ut. Parlamentet betonar 
att utöver det kommersiella värde som tillgångarna utgör, är utdelningen ett 
grundläggande steg mot försoning.

9. Europaparlamentet uppmuntrar regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder i den 
nuvarande ekonomiska situationen för att främja strukturella förändringar som kan bidra 
till att förbättra den övergripande situationen och maximera fredsavtalens potential att 
omvandla den colombianska människorättssituationen till det bättre. Parlamentet 
uppmanar det civila samhällets organisationer att samarbeta för att skapa möjlighet till 
försoning och samexistens i Colombia.

10. Europaparlamentet förklarar ännu en gång att våld inte är en legitim metod för den 
politiska kampen, och uppmanar alla dem som delat den övertygelsen att ta till sig 
demokratin med alla dess konsekvenser och krav, där det först och främst handlar om 
att en gång för alla lägga ned vapnen och att kämpa för sina idéer och ambitioner med 
stöd av demokratiska regler och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende Nationella befrielsearmén (ELN) och Farc-EP:s dissidentgrupper att upphöra 
med konflikterna och övergreppen i Colombia och att kraftfullt, beslutsamt och utan 
dröjsmål åta sig att verka för fred i Colombia.

11. Europaparlamentet välkomnar förlängningen av brottsofferlagen fram till 2031 och de 
ökade budgetanslagen till förmån för de 9 057 052 personer som är registrerade i det 
samlade brottsofferregistret. Parlamentet framhåller de 6 203 domar om återlämnande 
som utfärdats till förmån för 74 137 personer, med återlämnandet av 390 388 hektar 
mark till de berörda.
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12. Europaparlamentet framhåller de framsteg som gjorts när det gäller röjning av 
truppminor i 129 kommuner och förlängningen av tidsfristen för undanröjande till 2025.

13. Europaparlamentet erkänner och lovordar den anmärkningsvärda och aldrig tidigare 
skådade åtgärden som Colombia vidtagit att ge skyddsstatus till omkring 1 800 000 
venezuelanska migranter som uppehåller sig i landet, vilket bidrar till att minska det 
mänskliga lidandet för venezuelanska migranter i Colombia samtidigt som det ger 
möjlighet till bättre stöd, inklusive vaccinering mot covid-19, skydd och social 
integration.

14. Europaparlamentet hoppas att EU:s initiativ att bidra till regionala insatser för att klara 
migrationskrisen kommer att bana väg för ett starkare stöd i linje med Colombias 
enastående solidaritet och uppmanar andra medlemmar av det internationella samfundet 
att gemensamt stödja Colombia i denna process.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, kommissionens vice ordförande/EU:s 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska 
församlingen EU–Latinamerika samt Colombias regering och parlament.


