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Colombia: Miljøaktivister og hva de risikerer som 
følge av sitt arbeid 

– Hvordan er situasjonen for miljøaktivister? 

– Hva slags reaksjoner utsettes de for?  

– Hvorfor er området rundt byen Cali i Valle del Cauca omtalt som et område for 

miljøaktivisme? 

Kort om kildene og om bakgrunnen for responsen 

Denne responsen baserer seg på et utvalg av skriftlige kilder, blant andre Global 

Witness, International Crisis Group (ICG) og nyhetsartikler fra ulike tidsskrift og 

aviser. Global Witness er en internasjonal NGO som arbeider for å bryte 

koblingen mellom utnyttelse av naturressurser, konflikt, fattigdom, korrupsjon og 

menneskerettighetsbrudd over hele verden.  

Responsen viser også til muntlige kilder som Landinfo hadde møter med på en 

informasjonsinnhentingsreise til Colombia i mai 2019, deriblant 

forskningsinstitusjonen CERAC. Landinfo har videre vært i kontakt med en 

colombiansk kilde i Norge som er svært godt oppdatert på politiske og 

menneskerettslige forhold i Colombia.  

Responsen tar først for seg overgrep og drap på sosiale ledere generelt, før den 

omtaler miljøaktivister spesielt. Miljøaktivister defineres under samlebegrepet 

sosiale ledere.  

Responsen kommenterer særskilt forholdene for miljøaktivister i provinsene Valle 

del Cauca og Cauca siden Landinfo har mottatt spørsmål spesielt rettet mot disse 

områdene.  

Overgrep og drap på sosiale ledere 

Sosiale ledere er en gruppe som ofte utsettes for menneskerettighetsbrudd i form 

av overgrep og drap. Drapene på sosiale ledere har økt etter at fredsavtalen 
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mellom colombianske myndigheter og geriljagruppen FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) ble undertegnet i 2016. Fredsavtalen innebar blant 

annet at store deler av FARC ble demobilisert. Dissidenter fra FARC har fortsatt 

sin virksomhet, og mange nye bevæpnede grupper har kommet til og fyller 

rommet etter FARC. Den gjenværende geriljagruppen ELN varslet en ensidig 

våpenhvile, men etter at denne ble opphevet, har ELN arbeidet for å konsolidere 

sin maktposisjon i ulike deler av Colombia. Andre grupper som omtales som 

paramilitære grupper med ulik grad av mulig tilknytning til myndighetene, samt 

rene kriminelle grupper, har også kommet til (ICG 2020; Global Witness 2020). 

Situasjonen i Colombia er dermed langt fra stabilisert. Se mer om fredsprosessen 

og drapene på sosiale ledere i Landinfos respons (Landinfo 2020).  

Hvorfor er miljøaktivister utsatt for overgrep? 

Miljøaktivister trekkes fram som eksempler på sosiale ledere som kjemper for 

miljøet og bevaring av elver og naturområder, ofte på bekostning av gruvedrift 

(ICG 2020). Forkjempere for miljøvern og forkjempere for landrettigheter nevnes 

av Global Witness (2020) under ett.  

Den farligste industrisektoren for miljøvernforkjempere er gruvedrift. Landinfo 

forstår det slik at det er her interessekonfliktene mellom aktørene er størst (BBC 

2019a). 

Sosiale ledere har ulike roller, og det pekes på ulike forklaringer på hvorfor de blir 

utsatt for overgrep, særlig begått av irregulære bevæpnede grupper. Flere kilder 

trekker fram at sosiale ledere, herunder miljøaktivister, har vært aktive i 

fredsprosessen og at de er involvert i implementeringen av fredsavtalen ved blant 

annet å forsøke å finne alternative måter til koka-produksjonen å livnære seg på, i 

tillegg til å kjempe for urfolks rettigheter i form av kultur, språk og kontroll over 

egne områder (Dalby & Navarrete 2019; ICG 2020; Global Witness 2020; 

CERAC, møte i Bogotá mai 2019). Koka-bøndene ble tilbudt støtte for å begynne 

med dyrking av kakao og kaffe, men dette programmet ble ikke tilstrekkelig 

implementert. Mange av bøndene fikk ikke betaling, og flere av dem som var med 

i programmet, har blitt truet av kriminelle organisasjoner og paramilitære som er 

involvert i narkotikaomsetningen (Global Witness 2020)  

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt det er politiske eller rene økonomiske 

motiv bak overgrepene (ICG 2020). Når det gjelder miljøaktivister spesielt, 

kommer deres interesser for å verne naturen i konflikt med økonomiske interesser. 

Tidligere paramilitære grupper som etter hvert har dukket opp igjen med nye navn 

etter at deres hovedorganisasjon AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) ble 

oppløst i 2006, har livnært seg mye på illegal gruvedrift og narkotikahandel. Det 

er store områder i Colombia hvor staten ikke har kontroll, som kontrolleres av 

ulike væpnede grupper, deriblant disse nye kriminelle/paramilitære gruppene. Det 
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betyr at ulike grupper som gerilja, paramilitære grupper og rene kriminelle 

grupper kan ha interesser i gruveindustrien og annen industri i området. 

Miljøaktivistenes arbeid er dermed et hinder for de væpnedes gruppenes kontroll 

over områdene (ICG 2020).  

En gruppe kvinnelige miljøforkjempere blant urbefolkningsgruppen wayuu i 

provinsen Guajira, lengst nord i Colombia, har blitt truet og angrepet for sine 

protester mot et stort kullgruveprosjekt i området. Miljøverngruppen skal ha blitt 

truet av paramilitære grupper og skal også ha blitt utsatt for svertekampanjer. 

Kvinnene har ikke fått noen statlig beskyttelse (Global Witness 2020). 

Den 29. oktober 2020 ble miljøaktivisten Juana Perea drept i Nuquí i provinsen 

Chocó, nord for Valle de Cauca. Hun arbeidet i Tribugá, for bevaring av et 

område hvor det er planlagt en ny havn. I området kjemper både paramilitære 

grupper, rene kriminelle grupper og narkotikagrupper mot hverandre om 

kontrollen over området, mens den colombianske staten er mer eller mindre 

fraværende og befolkningen står uten beskyttelse (Celis 2020; Duzan 2020). 

Hva slags reaksjoner utsettes miljøaktivister for?  

Colombia rangeres som det farligste landet å være miljøaktivist i, ifølge en 

rapport fra den internasjonale organisasjonen Global Witness fra juli 2020.  

Miljøaktivister utsettes for trakasseringer, trusler og drap. 

64 miljøaktivister ble drept i Colombia i 2019. Dette er det høyeste antallet drepte 

miljøaktivister som Global Witness noen gang har rapportert om fra et land. 14 av 

drapene var knyttet til miljøvernforkjempere som jobbet for alternativt jordbruk, 

som erstatning til produksjonen av koka (Global Witness 2020). 

Filippinene var det nest farligste landet for miljøaktivister med 43 drepte i 2019.  I 

2018 var antallet miljøaktivister som ble drept i Colombia 24, og antallet drepte 

på Filippinene var 30.  

Urbefolkningen pekes ut som den gruppen av miljøaktivister som har blitt utsatt 

for flest overgrep i Colombia. De utgjør 50 % av de drepte, selv om de som 

gruppe kun utgjør 4,4 % av befolkningen.  

Ifølge Global Witness forblir 89 % av drapene ustraffet. Gjerningsmennene går fri 

(Global Witness 2020). 
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Hvorfor er området rundt byen Cali i Valle del Cauca 

omtalt som et område for miljøaktivisme? 

Området rundt de tre store elvene Lili, Meléndes og Canaveralejo utenfor byen 

Cali i provinsen Valle del Cauca, har store naturressurser med vann og fosser. 

Elvene ligger sørøst i Valle del Cauca. Vannstanden i disse elvene har gått ned og 

er påvirket av menneskelig aktivitet og klimaendringer forårsaket av forurensning. 

Tidligere skal elvene ha hatt krystallklart vann, men er nå forurenset av søppel. 

Elven Meléndes renner gjennom stedet La Fonda og har vært mye omtalt i media 

pga. forurensningen (CVC et al. u.å.; El Tiempo 2011).   

Området som disse elvene ligger i, er et omårde som tidligere var fullstendig 

dominert av geriljaene FARC og ELN. Naturreservatet Los Farallones som ligger 

rett ved elvene, var et område kjent for krigshandlinger begått av irregulære 

væpnede grupper. Etter at FARC trakk seg ut av området, har flere nye grupper 

kommet til. Det foregår nå en kamp om kontroll i distriktet. Noen ønsker å bruke 

det til turisme, andre vil utvinne gull. Dette går på bekostning av miljøet. Flere har 

engasjert seg aktivt for å bevare området. Kampen om jordeiendommene og 

kontrollen over området har eskalert, og to miljøaktivster i distriktet skal ha blitt 

drept i senere tid (colombiansk kilde, telefonsamtale september 2020). 

En 70 år gammel professor i sosiologi og respektert miljøforkjemper fra 

Universidad del Valle, ble drept 16. mai 2020 på gården sin i nærheten av Cali. 

Han forsvarte bevaring av området mot illegal gruvedrift innenfor nasjonalparken 

Los Farallones (Emblin 2020). 

Miljøaktivister i provinsen Cauca er noen av de mest utsatte  

Cauca-provinsen, naboprovinsen til Valle del Cauca, er en av de farligste 

områdene i verden for personer som jobber aktivt for miljøet. Mer enn en 

tredjedel av alle drap på colombianske miljøaktivister som ble begått i 2019, og 

som ble registrert av Global Witness, ble begått i dette området. Global Witness 

presiserer imidlertid at det begås drap på miljøvernaktivister rundt omkring i hele 

landet (Global Witness 2020). To miljøvernaktivister ble drept i byen Santa 

Marta, helt nord i landet, i desember 2019 (BBC 2019b). 

Francia Márquez, en av Colombias mest kjente menneskerettighets- og 

miljøforkjemper med afrikansk akgrunn, som vant en miljøvernpris1 for sin 

aktivitet i 2018, ble angrepet av bevæpnede menn i mai 2019. Francia Márquez 

hadde møte med andre miljøaktivister og menneskerettighetsledere i byen 

Lomitas i Cauca da de ble angrepet. Ingen ble drept i angrepet. Hun har også 

tidligere vært utsatt for angrep pga. sitt engasjement, blant annet i forbindelse med 

en kampanje for å stoppe ulovlig gruvedrift i byen La Toma i Cauca. Her ble hun 

 
1 Goldman Environmental Prize - https://www.goldmanprize.org/.  

https://www.goldmanprize.org/
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truet, trakassert og til slutt tvunget til å flytte fra sin bolig (Global Witnesses 

2020).  

Urbefolkningen fra Cauca holdt store demonstrasjoner i Bogotá i oktober 2020, 

hvor de blant annet protesterte mot at fredsavtalen fra 2016 ikke har blitt 

implementert. Protestene dreide seg om kritikk av president Duque, som ikke har 

greid å redusere narkotikatrafikken i området gjennom andre former for 

jordbruksprodukter og regional utvikling. Urbefolkningen og miljøforkjemperne 

som kjemper mot narkotikatrafikken, er skyteskive for narkotika- og 

geriljagrupper (Alsema 2020). 

Covid-19 har forsterket utviklingen 

Covid-19 har forsterket utviklingen beskrevet over. Unntakstilstanden i landet 

under covid-19 har gjort at myndighetene i enda mindre grad enn tidligere har 

brydd seg om at lover har blitt brutt hva gjelder utvinning av naturressurser og 

tvangsutryddelse av ulovlige avlinger (Amnesty 2020b). 

I tillegg har restriksjonene under covid-19 gjort det enda vanskeligere for sosiale 

ledere å forlate et område for å reise til et annet. De som står bak overgrepene mot 

miljøvernforkjempere og andre sosiale ledere, vet at sikkerhetsmyndighetene er 

opptatt av gjøremål knyttet til covid-19 og ikke til å gi beskyttelse, dette har gitt 

de irregulære gruppene enda friere spillerom. Amnesty Interantional rapporterer 

om at myndighetenes beskyttelsesenhet, National Protection Unit, som kan gi 

beskyttelse til enkelte mer kjente personer i form av livvakt, har blitt ytterligere 

svekket under pandemien (Amnesty 2020a; Emblin 2020).  
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 

om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 

(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 

både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 

kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 

Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 

korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 

bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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