
3

Debattansvarlig: Sverre Strandhagen Telefon:22 00 13 93 Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Leggvedportrettfoto.
Alt stoff som le ve res til Da gens  Næ rings liv, må pro du se res i hen hold   til Vær varsom-plakaten. Da gens Næ rings liv be tin ger seg ret ten til å lag re og utgi alt stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re. Re dak sjo nen for be hol der seg  ret ten  til å for kor te inn send te  ma nu skrip ter . De batt inn legg ho no re res ikke.

Lest 
siden 
sist

Alle kan ikke leve av å være 
aviskommentatorer eller 
statsråder.
Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen realitetsorienterer  
i Aftenposten. 

Det skaper ikke akkurat noen 
livsgnist å fortelle at det går til 
helvete.
Frps Christian Tybring-Gjedde 
forteller Aftenposten om livet 
som forfatter. 

Jeg gir dem chili. Det er ikke så 
veldig populært å slå barn 
lenger, og man har ikke lov til å 
gjøre det. Dersom man er en 
kjendiskokk som meg, så ser det 
heller ikke særlig bra ut dersom 
det skulle komme i avisene.
Kjendis.no refererer tips om 
barneoppdragelse fra Jamie 
Oliver. 

Vi hadde kledd på oss som 
vanlig og møtte opp i barneha-
gen. Men da viste det seg at vi 
hadde glemt at det var pyja-
masfest. Så da måtte vi hjem og 
skifte, og jeg ble forsinket til 
forhandlingene.
KrF-leder Knut Arild Hareide 
forklarer i VG hvorfor budsjett-
forhandlingene har tatt litt tid. 

Det er mange som tror at det på 
død og liv skal smake borde-
auxvin av alt som smaker godt.
Finansavisens vinanmeldere 
avliver en myte i vinverdenen. 

Finsk er et fullstendig ånds-
svakt språk.
Styreleder Björn Wahlroos i 
finske Sampo Group forteller 
om hvordan det er å være 
finlandssvensk. 

100 år med sex
VG markerer at sex kom 100 år 
etter grunnloven. 

Valget i 2013 blir et historisk 
retningsvalg for Norge.
LOs og Arbeiderpartiets 
fagligpolitiske plattform foran 
stortingsvalget ifjor. 

Det neste valget kommer til å 
bli et retningsvalg.
LO-leder Gerd Kristiansen 
snakker i Klassekampen denne 
uken om når retningsvalget 
egentlig kommer. 

Kragerø: Lørdag ble gruppa «Vi 
som ønsker å bevare Kirke-
tomta i Kragerø» startet på 
Facebook.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

narkotikasmugling og ulovlig 
gruvedrift gir store inntekter, 
som kan holde liv i mange 
opprørske grupper. De opprinne-
lige målene og de ideologiske 
forskjellene mellom dem viskes 
ut i jakten på ulovlig profitt. Alle 
gruppene rekrutterer dessuten 
fotfolk blant dem som mangler 
jobb, slik at det er de fattige som 
i realiteten slåss mot hverandre. 

Blir det slutt på det nå? De 
første årene blir det nok hverken 
slutt på de absurde konfliktene 
eller på den gryende økono-
miske fremgangen i Colombia. 
Fremgangen kan komme fortere 
ved å satse mer på virksomheter 
som bare lønner seg så lenge det 
er fred. Da er det flere som taper 
på konflikt. I tillegg er det viktig 
å bygge sosiale organisasjoner 
nedenfra. Et eksempel er ANUC, 
som nå organiserer nesten én 
million småbønder og jordløse 
landarbeidere fra alle folkegrup-
pene i landet. En slik organise-
ring er nødvendig for å stabili-
sere freden og hindre at eliten 
misbruker sin makt. 

KalleMoene, professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

l Den ekstreme ulikheten i 
Colombia er en barriere mot varig 
fred, samtidig som en radikal 
jordreform lett kan stimulere til 
ny konflikt med de paramilitære i 
spissen. De rikeste jordeierne 
dominerer på landbygda, slik at 
støtte til småbønder og jordløse 
lett undermineres. Formell 
eiendomsrett til fattige bønder 
gir derfor ikke reell disposisjons-
rett til jorda. 
l Staten er sterk der den ikke 
burde være det, men svak der 
landet trenger statsmakten aller 
mest. I de store byene er mange 
av de rikeste rike fordi de har 
monopollignende privilegier 
skapt av statens effektive beskyt-
telse mot mulige konkurrenter. 
På landsbygda, derimot, er 
statsmakten svak. Lokale 
voldsgrupper og krigsherrer er i 
realiteten staten. De gjør som de 
vil. De håndhever avtaler og 
sørger for et visst system i 
galskapen – alltid med pistolen i 
beltet, men sjelden til flertallets 
beste. Dilemmaet kan være at 
eliten i byene ikke ønsker å gjøre 
noe med statsmakten på 
landbygda, i frykt for at dette kan 
endre maktforholdene i byene.   
l Krigen har gjort illegal 
økonomisk aktivitet ekstremt 
lønnsom, slik at den illegale 
økonomien forlenger konflik-
tene. Kokainproduksjon, 

Det enkleste er pistol
Den gryende økonomiske veksten er skjør i 
Colombia. Er det slutt nå? 

U
likhetene er 
ekstreme, 
konfliktene 
blodige og 
frigjøringsbeve-
gelsene mafiapre-

gede i Colombia. De siste ti årene 
har riktig nok vært preget av en 
viss fremgang med økende 
utenlandsinvesteringer, 
synkende statsgjeld, og en 
frihandelsavtale med USA. Men 
tidligere denne uken stoppet det 
opp. FARC-geriljaen kidnappet 
general Alzate og fire andre. 
President Santos svarte umiddel-
bart med å legge de pågående 
fredsforhandlingene på is. 

Er denne kidnappingen 
krigens siste krampetrekning? 
Eller leder kidnappingen tilbake 
til «conflicts as usual»?  

Krigen i Colombia har pågått 
med varierende intensitet helt 
siden midten av 1960-tallet. For 
bare ti år siden var kidnapping 
nesten dagligdags og mordraten 
den høyeste i verden. Politikere 
ble drept eller opptrådte som 
nikkedukker for de paramilitære. 
Så kom Alvoro Uribe til makten i 
2002. Finansiert av en ny «demo-
kratisk sikkerhetsskatt» rustet 
han opp den nasjonale hæren.  

Målet var å svekke FARC, som 
alltid har vært for svak til å ta 
regjeringsmakten, men som 
fortsatt er sterk nok til å påføre 
andre stor skade. De paramili-
tære gruppene som støtter de 
store jordeierne, er et like stort 
problem. I 2005 overbeviste 
imidlertid Uribe mange av de 
paramilitære om å gi fra seg 
våpnene mot redusert straff for 
vold og narkotikasmugling.  

Slik var situasjonen da 
president Santos vant valget i 
2010, med et løfte om fredsfor-
handlinger snarere enn en økt 
militær offensiv. Forhandlingene 
startet i Oslo i 2012 og fortsatte i 
Havanna. De skal få slutt på 
kokadyrking samtidig som mer 
enn fem millioner mennesker 
som er blitt presset bort fra gård 
og grunn under krigshandlin-
gene, skal få jorden sin tilbake.  

Som kjent har de som 
kidnappet Alzate, akkurat lovet å 
løslate ham og president Santos 
ønsker å fortsette fredsforhand-
lingene. Optimismen er tilbake. 
Etter to besøk i landet, det siste 
for vel en uke siden, er jeg langt 
fra sikker på at det blir fred og 
fremgang bare FARC (og ELN) 
kan holde fred. Problemene er 
flere, og de stikker dypere: 

Colombianske soldater ved en base i Quibdo 19. november. Soldatene er her på vei ut for å bistå i søket etter 
general Ruben Alzate, som FARC dagen i forveien bekreftet å ha kidnappet. Foto: Luis Robayo, AFP/NTB Scanpix
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