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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 handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan2, vilket undertecknades i Bryssel den 
26 juli 2012, liksom avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om 
undantag från viseringskravet för kortare vistelser, vilket undertecknades den 
2 december 20153,

– 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), vilket undertecknades 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 februari 2021 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 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I november 2021 blir det fem år sedan undertecknandet av det slutliga avtalet mellan 
Colombias regering under ledning av president Juan Manuel Santos och Colombias 
väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén (Farc-EP) 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. 
Colombia har bibehållit sin demokratiska integritet trots långa perioder av extremt våld.

1 EUT C 11, 12.1.2018, s. 79.
2 EUT L 354, 21.12.2012, s. 3.
3 EUT L 333, 19.12.2015, s. 3.
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B. Colombias författningsdomstol har uppskattat att det kommer att ta minst 15 år att 
uppfylla villkoren i slutavtalet, den 10-åriga planeringen av den gemensamma 
färdplanen och den nuvarande fyraåriga fleråriga investeringsplanen för fred med 
resurser på nästan 11,5 miljarder US-dollar.

C. Colombias president Iván Duque och ordföranden för partiet Comunes (tidigare partiet 
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 återstoden 
av den planerade tidsramen för dess övergripande genomförande samt att intensifiera 
sina ansträngningar för att stärka återintegreringen av, och säkerhetsgarantierna för, 
tidigare stridande.

D. Tidigare gerillamedlemmar kommer också vidare i processen för att återintegreras i det 
civila samhället, och Colombias rättsliga och konstitutionella system arbetar med att 
anta exakta reformer för att säkerställa att åtagandena i avtalet genomförs och landets 
framtid kan byggas upp på detta.

E. I det slutliga avtalet enades parterna om att inrätta en särskild fredsdomstol, inbegripet 
ett övergripande system för sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning, samt 
avtal om, bland annat, ersättning till offer, vilket bekräftas i rapporten av den 
10 februari 2021 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle 
Bachelet. 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.

F. Den 26 januari 2021 tillkännagav Colombias fredsdomstol sitt första större beslut, där 
åtta av de högsta ledarna för f.d. FARC-EP 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. Fredsdomstolen har också inlett åtgärder för att gå framåt med att 
inrätta en stadigvarande och friktionsfri dialog med urfolkens myndigheter.

G. Det görs fortfarande viktiga framsteg vilket visar att fredsavtalet kan få till stånd en 
omvandling, i och med att där för första gången ingår ett specifikt könsperspektiv. Inom 
det allomfattande programmet för skyddsåtgärder för kvinnliga ledare och 
människorättsförsvarare behövs det dock ytterligare framsteg till stöd för kvinnor och 
flickor som fallit offer för våld, också i form av att de våldtagits och kidnappats. Med 
tanke på att de olika kapitlen i avtalet sammanhänger med varandra är det ytterst viktigt 
att aktivt integrera könsperspektivet inom alla områden.

H. Fredssamtalen har visserligen lett till att både antalet dödsfall och våldet överlag 
avsevärt minskat i Colombia, men säkerhetskollapsen i olika regioner av Colombia 
anses i vida kretsar som ett hinder för fredsprocessen, eftersom den medfört en oroande 
ökning av våld, påtvingade försvinnanden, kidnappningar och mord på sociala ledare 
och ledare för urfolk, tidigare Farc-stridande och människorättsförsvarare, enligt FN:s 
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rapporter. Säkerhetsstyrkorna utsätts också för angrepp och våld.

I. 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 bekräftats Dessutom registrerade kontoret 69 händelser under 
2020 med många civila dödsoffer, sammanlagt 269, däribland 24 barn och 19 kvinnor. 
FN har rapporterat att det behövs större insatser för att genomföra fredsavtalet.

J. 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.

K. Under 2017 inledde Colombias regering formella fredssamtal med Nationella 
befrielsearmén (ELN). I januari 2019 förövade emellertid ELN ett attentat med en 
bilbomb utanför polishögskolan i Bogotá, varvid 22 personer dödades. Kort därefter 
inställde president Iván Duques regering fredssamtalen. Konfliktdynamiken som 
omfattar ELN och inbegriper sammandrabbningar med andra olagliga väpnade aktörer 
och med de offentliga säkerhetsstyrkorna, fortsätter i vissa departement 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.

L. Colombias president Iván Duque Márquez har fattat ett betydelsefullt beslut om att visa 
solidaritet genom att erbjuda tillfälligt skydd åt och legalisera omkring 1 800 000 
venezuelanska migranter som är bosatta i landet, genom att ge dem tillfälliga 
migrationstillstånd så de kan 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. Gränsen mellan Colombia och 
Venezuela är mer än 2 000 kilometer lång och lätt att ta sig över. Gränsen mellan 
Colombia och Venezuela löper huvudsakligen genom täta skogsområden och svår 
terräng, vilket gör den attraktiv för olaglig verksamhet och organiserad brottslighet.

M. EU:s förvaltningsfond för Colombia har mobiliserat 128 miljarder euro från 
EU-budgeten, 21 medlemsstater, Chile och Förenade kungariket. Dess femte strategiska 
kommitté fastställde dess framtida strategiska riktlinjer den 22 januari 2021.

N. Det civila samhället har en nyckelroll i fredsprocessen, eftersom det sammanför 
människorättsorganisationer, kvinnoorganisationer, landsbygdssamhällen, 
afrocolombianska befolkningsgrupper och urfolk och har utarbetat många initiativ och 
förslag på lokal, regional och nationell nivå.

O. EU och Colombia har ett nära politiskt, ekonomiskt och handelsrelaterat samarbete, som 
stadfästs i samförståndsavtalet från november 2009 och i handelsavtalet mellan 
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Colombia och Peru samt EU och dess medlemsstater, vars övergripande syfte inte 
endast är att stärka de ekonomiska förbindelserna mellan parterna utan även att befästa 
freden, demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna, den hållbara utvecklingen 
och medborgarnas välfärd. Colombia är en strategisk partner med en nyckelroll för 
regional stabilitet. EU och Republiken Colombia inrättade en ram för Republiken 
Colombias deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser, vilken trädde 
i kraft den 1 mars 2020.

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

1. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för fredsavtalet i Colombia och välkomnar den 
dialog som nyligen ägde rum mellan parterna, och erkänner samtidigt deras politiska 
insatser, realism och uthållighet. Parlamentet upprepar sin beredvillighet att fortsätta 
dels att tillhandahålla allt tänkbart politiskt och ekonomiskt stöd för att stödja det 
övergripande genomförandet av fredsavtalet under perioden efter konflikten, där 
lokalsamhällenas och civilsamhällesorganisationernas deltagande fortsätter att vara 
väsentligt, dels att vederbörligen beakta offrens prioriteringar när det gäller sanning, 
rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning. Parlamentet upprepar sin 
solidaritet med alla offer.

2. Europaparlamentet understryker att det colombianska fredsavtalet ofta nämns som en 
förebild runt om i världen på grund av att man tar itu med de frågor som orsakade 
konflikten och fokuserar på offrens rättigheter och värdighet. Parlamentet påminner om 
att alla delar  av ett sådant komplext och innovativt avtal måste genomföras, eftersom de 
är knutna till varandra för att bemöta grundorsakerna till konflikten. Parlamentet 
uppmanar Colombias regering till fortsatta framsteg med genomförandet av fredsavtalet 
i alla dess aspekter.

3. Europaparlamentet välkomnar de framsteg Colombia gjort inom områden såsom den 
integrerade landsbygdsreformen och programmen för landsbygdsutveckling (PDET) 
samt med att hävda offrens rättigheter, lösa problemet med olagliga droger, ersätta 
olagliga grödor, återbörda mark och återinlemma tidigare stridande, och uppmanar till 
ytterligare insatser för att genomföra fredsavtalet i dess helhet, särskilt på de 
samhällsekonomiska områden där färre framsteg gjorts. 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 anser att grupper som har drabbats 
oproportionerligt hårt av konflikten, såsom afrocolombianerna och urfolken, bör få 
särskilt stöd. Parlamentet erkänner arbetet i de territoriella råden för fred, försoning och 
samexistens.

4. Europaparlamentet understryker den grundläggande och historiska roll som 
utvecklingsplanerna med en territoriell strategi (PDET) spelar, vilka utformats lokalt 
i de 170 kommuner som drabbats hårdast av försummelse, fattigdom och våld,

5. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som den särskilda fredsdomstolen redan har 
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vidtagit för att skapa en framtid där fredsbyggande och avsaknad av straffrihet står i 
centrum, och uppmanar fredsdomstolen att fortsätta sina betydande ansträngningar trots 
de många utmaningarna, till exempel i form av dröjsmål med genomförandet av 
lagstiftningen. 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 att 
skydda systemet.

6. Europaparlamentet fördömer morden på samt våldet mot människorättsförsvarare, 
tidigare Farc-stridande, sociala ledare och ledare för urbefolkningar. Parlamentet 
framhåller att en av de största utmaningarna i Colombia är att få bukt med det ihållande 
våldet mot de ovannämnda personerna. Parlamentet konstaterar att konflikten trappats 
upp i landets landsbygdsområden och beklagar djupt det våld som, huvudsakligen av 
olagliga väpnade grupper och organiserad brottslighet med koppling till narkotikahandel 
och olaglig gruvdrift, förövats i dessa områden. Parlamentet noterar att det rapporterats 
ett flertal fall av tvångsförflyttning, tvångsrekrytering, sexuellt våld mot barn och 
kvinnor, massmord, tortyr och andra ohyggligheter, jämte angrepp på etniska grupper 
och på myndigheter och förgripelser mot tjänstemän. Parlamentet kräver snabba och 
grundläggande utredningar och ansvarsutkrävande. Parlamentet uppmanar med kraft 
den colombianska staten att öka och garantera skyddet och säkerheten för alla politiska 
och sociala ledare samt samhälls-, miljö- och landsbygdsaktivister. Parlamentet ser med 
särskild oro på problemen i departementet Cauca, vilka tagits upp i FN:s förklaring.

7. Europaparlamentet erkänner insatserna för att bekämpa brottslighet i regi av 
organiserade väpnade grupper och andra organisationer. Parlamentet betonar att 
brådskande åtgärder måste vidtas för att stärka skyddet för dem, och kräver därför en 
mer 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.

8. Europaparlamentet välkomnar att brottsofferlagen har förlängts fram till 2031 och att 
den fått större budgetanslag, vilket blir till hjälp för över nio miljoner personer som är 
registrerade i det samlade brottsofferregistret. Likaså välkomnar parlamentet att Farc, 
som numera heter partiet Comunes, effektivt deltagit i politiken, samt att det gjorts 
framsteg med återinslussningen av nästan 14 000 tidigare stridande. Parlamentet 
välkomnar att regeringen köpt mark i sju av de tidigare 24 territorialområdena för 
utbildning och återintegrering och framhåller säkerhetspådraget där, tillsammans med 
socialskyddsåtgärderna som omfattar över 13 000 tidigare stridande.

9. Europaparlamentet erkänner de colombianska institutionernas insatser och uppmanar 
dem till ytterligare framsteg med att säkerställa ett fullständigt och stadigvarande skydd 
för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med deras skyldighet att garantera 
medborgarnas säkerhet. Parlamentet framhåller minskningen av antalet fall av dödligt 
våld, som sjönk från 25 till 23,7 per 100 000 invånare mellan 2019 och 2020, vilket 
påpekas i rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
noterar regeringens åtagande att skydda sociala ledare, människorättsförsvarare och 
tidigare stridande samt avlägset belägna samhällen.



RC\1230272SV.docx 8/9 PE692.483v01-00 }
PE692.485v01-00 }
PE692.486v01-00 }
PE692.487v01-00 } RC1

SV

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de tidigare gerillorna, trots sin skyldighet 
att informera om smugglingsrutter och finansieringskällor för de kriminella grupper 
som attackerar människorättsförsvarare, ledare och tidigare stridande, hittills inte har 
tillhandahållit denna information. Parlamentet konstaterar också med oro att den 
tidsfrist som fastställts för utdelning av Farc-EP:s tillgångar för skadestånd till offren 
löpte ut den 31 december 2020, och att endast 4 % av det överenskomna beloppet 
utbetalats.

11. Europaparlamentet uppmuntrar regeringen att anta alla nödvändiga åtgärder i den 
nuvarande ekonomiska situationen för att, i enlighet med FN:s rekommendationer, 
främja strukturella förändringar som kan bidra till att förbättra den övergripande 
situationen och maximera fredsavtalets potential att förbättra den colombianska 
människorättssituationen. Parlamentet uppmanar det civila samhällets organisationer att 
samarbeta för att skapa möjlighet till försoning och samexistens i Colombia.

12. Europaparlamentet förklarar ännu en gång att våld inte är en legitim politisk 
kampmetod, och uppmanar alla tidigare våldsförespråkare 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 i stället kämpa för sina idéer och strävanden genom att följa 
demokratins spelregler och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
ELN, som av EU uppförts på förteckningen över terrororganisationer, och Farc-EP:s 
dissidentgrupper att upphöra med våldet mot och terrorangreppen på Colombias 
invånare, och att kraftfullt, beslutsamt och utan dröjsmål åta sig att verka för fred 
i Colombia.

13. Europaparlamentet framhåller de framsteg som gjorts med att röja truppminor i 
129 kommuner och förlängningen av tidsfristen för röjningsarbetet till 2025.

14. Europaparlamentet lovordar Colombias anmärkningsvärda och exceptionella beslut att 
ge tillfälligt skydd åt omkring 1 800 000 venezuelanska migranter som uppehåller sig 
i landet. Med hjälp av detta blir det lättare att säkerställa utövandet och skyddet av deras 
mänskliga rättigheter och minska människors lidande, samtidigt som det ger möjlighet 
till bättre stöd, inklusive vaccinering mot covid-19, skydd och social integration. 
Parlamentet hoppas att EU:s initiativ att bistå 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. Parlamentet efterlyser kraftfullare 
insatser för att hitta en politisk och demokratisk lösning på krisen i Venezuela.

15. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska rådet att kraftigt öka sitt politiska 
och ekonomiska stöd inom ramen för de nya samarbetsinstrumenten under den nya 
budgetperioden.

16. Europaparlamentet framhåller EU:s bidrag, särskilt genom Europeiska fonden för fred 
i Colombia, som fokuserar sina resurser på integrerad landsbygdsreform och 
återanpassning, med tonvikt på utvecklingsprogram med territoriellt fokus och 
formalisering av markägande.

17. Europaparlamentet lyfter fram den privata sektorns deltagande i åtgärderna för att stödja 
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offren, bidra till återintegrering, hitta alternativ till de olagliga grödorna och stötta de 
170 kommuner som omfattas av regionala utvecklingsplaner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fördjupa synergierna mellan handelsavtalet och de nya 
samarbetsinstrument som syftar till att garantera tillträde till den europeiska marknaden, 
utbyte och investeringar för att säkerställa hållbarhet i de produktiva projekten, 
inkomster för den stödmottagande befolkningen och minskad sårbarhet för brottslighet 
och olagliga näringar.

18. Europaparlamentet anser att ett framgångsrikt genomförande av 2016 års fredsavtal, 
som ett bidrag till global fred och stabilitet, kommer att fortsätta att vara en central 
prioritering i de förstärkta bilaterala förbindelserna via det samförståndsavtal som 
godkändes av rådet i januari. Parlamentet uppmuntrar i linje med detta ytterligare 
samarbete mellan EU och Colombia för att förbättra utkomstsmöjligheterna för både 
Colombias och EU:s medborgare genom att stärka synergierna mellan 
handelspartnerskapet mellan EU och Colombia och fredsavtalet. Parlamentet vill att 
uppdraget för den särskilda representanten för fredsprocessen i Colombia ska förlängas.

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


