
  

Mer om deltakerne på arrangementet 

 

Luis Gilberto Murillo – Colombias minister for miljø og bærekraftig utvikling 

Luis Gilberto Murillo ble utnevnt som minister for å styrke satsingen på 

miljø og naturressursforvaltning i Colombias fredsprosess. Han er 

gruveingeniør og tidligere guvernør i stillehavsfylket Chocó. Dette er et 

av fylkene som både er hardest rammet av konflikten og av 

miljøødeleggelser og forringelse av naturressursene. Murillos utnevnelse 

sammenfaller med President Santos' anerkjennelse av at landet må endre 

kurs hvis ikke væpnet konflikt skal erstattes av en miljømessig katastrofe. 

Murillo har også ledet presidentens utviklingsplan for stillehavsregionen.  

 

Rafael Pardo – Colombias postkonfliktminister 

Rafael Pardo er økonom fra Andesuniversitetet, og har også studert urban- 

og regionalplanlegging i Hague og internasjonale relasjoner ved Harvard. 

Pardo har jobbet for fred i Colombia i 30 år. Pardo var fredsminister fra 

1988-1990, og bidro til å demobilisere geriljagruppen M-19 og andre 

geriljagrupper som senere tilsluttet seg Colombias grunnlovsforsamling. 

Denne forsamlingen bidro til å utforme den nasjonale grunnloven av 1991. 

Som forsvarsminister (1991-1994) innførte Pardo trening i 

menneskerettighetsspørsmål blant de vernepliktige.  Pardo satt i 

parlamentet fra 2002-2006, og har vært leder for Colombias liberale parti 

siden 2009.  

 

Vidar Helgesen, Norges klima- og miljøminister 

Vidar Helgesen er ansvarlig minister for Norges internasjonale klima- og 

skoginitiativ, som ledes fra Klima- og miljødepartementet. Norge, Tyskland og 

Storbritannia har sammen en regnskogavtale med Colombia om betaling for 

reduserte utslipp fra skog. Norge har totalt lovet Colombia inntil 1,8 milliarder 

kroner. Det meste av disse pengene vil være betaling for resultater på etterskudd 

dersom Colombia lykkes med å redusere avskogingen i årene som kommer. 

 

Alejandro Gamboa Castilla – Direktør, presidentens internasjonale kontor  

Koordinerer internasjonalt samarbeid og arbeider spesielt med 

fredsbygging, bærekraftig bygdeutvikling og vern og bevaring av 

naturressursene. Presidentens internasjonale kontor sitter i styret til 

fredsfondet Colombia Sostenible sammen med en rekke departementer. 

Norske regnskogmidler vil kanaliseres gjennom dette fondet, og 

finansiere tiltak som bidrar til å gjennomføre fredsavtalen med FARC 

og bygge en bærekraftig fred. 

 

http://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/imagen-alejandro-nueva_0.png


  

CARMEN CANDELO REINA – WWF Colombias direktør for styresett og lokalutvikling 

Carmen kommer fra stillehavskysten, og har mer enn 25 års erfaring i 

arbeid med å kombinere sosiale og samfunnsmessige spørsmål med 

naturvern og bærekraftig naturressursforvaltning. Hun har en master i 

bærekraftig utvikling og jordbrukssystemer og en universitetsgrad i 

miljømessig konflikthåndtering.  

Carmen har bakgrunn fra bonde- og småbrukerorganisasjonen Association 

for Peasant Development i Pasto-Nariño. Hun er i dag WWF Colombias 

direktør for styresett og lokalutvikling med ansvar for å lede, koordinere og 

guide styresettstrategier gjennom aktørdialog, styrke 

konsultasjonsplattformer, konfliktløsning gjennom forhandlinger mm.  

 

 

MATEO ESTRADA CÓRDOBA –urfolksorganisasjonen OPIAC 

Estrada er urfolksrepresentant fra Sirano-folket, og er koordinator for 

territorier, miljø og klima i Colombias urfolksorganisasjonen for 

Amazonas (OPIAC). I 2004 ble han kidnappet av FARC, og har i 

årene etter arbeidet aktivt for menneskerettigheter og 

urfolksrettigheter i Colombia.  

Urfolksorganisasjonen OPIAC er aktive i arbeidet med hvordan 

avskogingen i Colombia kan reduseres og hvordan urfolk skal 

inkluderes. I juli fikk Colombia sin første utbetaling fra Norge, Tyskland og Storbritannia for redusert 

avskoging i Amazonas i 2013 og 2014. Pengene skal gå til Colombias strategi for bærekraftig 

utvikling i Amazonas, kjent som Amazonasvisjonen. I denne strategien utgjør støtte til urfolk og 

urfolks rettigheter en femtedel av midlene. Urfolkene skal selv bestemme hva disse pengene skal gå 

til, og arbeidet ledes av OPIAC. 

 

 

HOOVERTH ELADIO CARABALI PLAYONERO – representant fra det afrocolombianske 

samfunnet på stillehavskysten.  

CARABALI er født i byen Buenaventura, og representerer det 

afrocolombianske kommunestyret som består av 

afrocolombianske lokalsamfunn i La Plata Bahía Málaga på 

stillehavskysten. Den afrocolombianske befolkningen har 

levd sammen med urfolk i de Colombianske skogene 

siden kolonitiden, særlig på Stillehavskysten. I likhet med 

urfolk arbeider de for å styrke sin identitet og kollektive 

landrettigheter som forvaltere av sårbare økosystemer. 

 

 

 



  

FRANSISCO VON HILDEBRANT, GAIA  

Stiftelsen Gaia Amazonas (FGA) ble etablert I 1990, og 

arbeider med urfolks rettigheter. Gaia har som formål å fremme 

sosiale og miljømessige robuste levekår i nordvestre Amazonas 

gjennom styrking av urfolks styresett, påvirkning av 

politikkutforming og offentlig engasjement med vekt på 

spørsmål om klimaendringer. Gaia er en av få ikke-statlige 

organisasjoner med permanent aktivitet i fylkene Vaupés og 

Amazonas, og har hatt tilstedeværelse siden 1990-tallet. 

 

  

 

Representanter fra næringslivet i Colombia (tbc, mer info kommer) 

 

Nicolás Cock Duque– President i Ecoflora Agro 

Maria Teresa Pulido – Bondeorganisasjon fra fylket Meta  

Terje Knutsen – Yara – Senior VP og Konserndirektør for Crop Nutrition 

María Isabel Echeverri Carvajal – Vise President Sustainability, Cement Agros 


