
 

 

 

     [Uoffisiell oversettelse fra spansk]                                                                

 

Bogota, 27. november 2017 

 

 

 

Dr. Efraín Cepeda – President i Senatet 

Dr. Rodrigo Lara – President i Representantenes Hus 

 

 

Ærede presidenter, 

 

Etter instruks fra min regjering og som garantistland for fredsavtalen mellom den 

nasjonale regjering og FARC og for implementeringen av denne, tillater jeg med å komme 

med en appell til kongressens to presidenter, deres senatorer og representanter for å 

utnytte maksimalt disse siste dagene i den såkalte «fast track» perioden, slik at man kan 

sikre implementeringen av nøkkelelementer i avtalen. 

 

Som garantistland er vi fullt klar over kompleksiteten i fredsavtalen og behovet for å 

klargjøre dens forhold til den nasjonale lovgivningen i Colombia, gjennom de 

demokratiske og suverene mekanismer etablert i Colombias grunnlov. 

 

Likevel, på dette kritiske tidspunktet for implementeringen, ønsker jeg å uttrykke med all 

respekt for deres embete, min bekymring for status for viktige lover som den politiske 

reformen eller loven for spesialjurisdiksjonen for fred (JEP) som nå er til behandling bare 

dager før avslutningen av «fast track» perioden. Dette i tillegg til den langsomme 

framdriften med andre sentrale lovtekster som haster for en fullstendig gjennomføring av 

avtalen. 

 

Fredsavtalen har tatt opp i seg viktige universelle standarder fra folkeretten, herunder 

respekt for menneskerettighetene og humanitærretten, prinsipper som også er forankret i 

Colombias konstitusjon. Jeg oppfordrer dere til å sikre at lovarbeidet deres reflekterer i sin 

helhet ånden i det som er avtalt mellom partene, og tar avstand fra forslag som avviker fra 

essensen i det som ble avtalt. 

 

Det er naturlig å minne om det som er fastslått i kjennelsen fra Konstitusjonsdomstolen 

der man erklærer grunnlovsmessigheten til lovtekst no. 2 av 2017 av grunnlovs rang, der 

det heter at «Statens institusjoner og myndigheter er forpliktet til å oppfylle i god tro med 

det som er knesatt i Den endelige fredsavtalen. Følgelig skal opptredenen til alle statlige 

organer og myndigheter sikre sammenheng og helhet med det avtalte, og sikre innhold, 

ånd og prinsipper i Den endelige avtalen». 
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Det internasjonale samfunn har i tiår, og etter invitasjon fra vekslende colombianske 

regjeringer støttet initiativer for å løse den væpnede konflikten i landet. Vi har støttet 

fredsavtalen, som anses for å være en av de mest vellykkede og nyskapende i verden. I dag 

følger vi implementeringen meget tett og vi slutter oss til alle anstrengelser for å sikre en 

effektiv og helhetlig implementering av avtalen.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Johan Vibe 

Ambassadør 

 

 


