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Er menneskeheten i ferd med å 
kludre det til for seg selv?
Aftenpostens USA-korrespon-
dent Kristoffer Rønneberg 
stiller et evig aktuelt spørsmål. 

Det er uheldig at kanalen må 
slanke sine identitetsskapende 
lokalkontorer, men et farvel til 
Bergen vil dramatisk forrykke 
maktbalansen mellom Oslo og 
periferien.
Dagsavisen gir på lederplass 
støtte til at TV 2 fortsatt skal ha 
hovedkontor i periferien. 

Den arbeidsformen der han 
søker motstand og intelektuell  
redelighet i det politiske 
arbeidet sitt har vært en stor 
inspirasjon, sier Tajik.
VG satte fire reportere på saken 
om Jens Stoltenbergs nye bok, 
men ingen korrekturlesere. 

Gerd-Liv Valla nektet å åpne 
døren for ham når han var 
statsminister. 
Ikke Aftenposten heller. 

Jeg samtalte med historien.
Nardo-mannen Børge Brende 
forteller VG om livet på jobben. 

Jeg vet ikke om du hørte hva 
jeg sa. Jeg har ikke noen flere 
kommentarer.
Journalist og duggfriskt 
Ap-medlem Anne Grosvold viser 
i Nettavisen at hun har plukket 
opp noen triks fra sine intervju-
objekter om hvordan journalis-
ter bør settes på plass. 

Dette kunne gått skikkelig galt.
TV 2s kongehusekspert Kjell 
Arne Totland kommenterer 
kong Haralds snubling ned 
trappen i stortingssalen. 

Det var øyeblikk da en sjakktur-
nering på en videregående skole 
ville vært mer underholdende.
Edward Luce i Financial Times 
fulgte debatten mellom de to 
amerikanske visepresidentkan-
didatene. 

I dag kan man nærmest 
betrakte TV 2 som et synkende 
skip som ikke lenger ser ut til å 
ha noen nye flaggskip å fronte i 
dagens programverden.
I et innlegg i Bergens Tidende 
analyserer høyskolelektor 
Robert Mjelde Flatås TV 2s 
seilas som synkende skip uten 
flaggskip. 

KRAGERØ: Her har det åpnet 
ny eksotisk matbutikk
KV–Kragerø Blad Vestmar 
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inntekt, innflytelse og i hvem 
som bærer kostnadene av en 
eventuell fortsettelse av 
konflikten.

Selv om det hadde vært best 
om Farc og regjeringen hadde 
delt årets Nobelpris, kan likevel 
prisen få fredstoget raskt på 
sporet igjen.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo
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ren og de paramilitære militsene 
utført sammen med kriminelle 
gjenger. 

Endelig er det politisk korrekt 
å tro at det var folk fra alle leire i 
samfunnet som stemte nei til 
fredsavtalen sist helg (50,2 
prosent nei, med 38 prosent 
deltakelse). Tallene viser noe 
annet. Godt hjulpet av økono-
men og statsviteren James 
Robinson er det lett å se at i 
kommuner med mange fattige er 
andelen ja-stemmer i folkeav-
stemningen høy, mens andelen 
nei-stemmer er høy i kommuner 
med få fattige. 

Skillet mellom by og land er 
like klart. De største byene (med 
unntak av Bogota) har et flertall 
nei-stemmer, mens de fleste 
distriktene på landsbygda har en 
klar overvekt av ja-stemmer. 
Siden nesten tre firedeler av 
befolkningen i Colombia bor i 
byer, er overvekten av ja på 
landsbygda mye høyere enn 
overvekten av nei i byene. 
Andelen ja-stemmer er også høy-
est i de områdene der det er 
mange som har vært direkte 
rammet av krigen – som i 
provinsen Choco, nordvest i 
Colombia, der 80 prosent stemte 
ja.  

Alt i alt reflekterer fordelingen 
av ja- og nei-stemmer på en 
skremmende måte de samme 

forholdene som i sin tid ledet til 
den voldelige konflikten mellom 
regjeringen og FARC. I over 
hundre år har eliten i byene i 
liten grad brydd seg om forhol-
dene på landsbygda. Den har 
overlatt makten til de største 
jordeierne, som sammen med de 
paramilitære militsene i 
realiteten har vært den lokale 
statsmakten.

De som har vært direkte utsatt 
for dette vanstyret, har stemt 
mest ja, mens de som i mindre 
grad bærer kostnadene av 
vanstyret, har stemt litt mer nei.

Orkanen Matthew, som nå gir 
unntakstilstand i USA, raste 
dessuten over deler av Colombia 
under avstemningen. Tallene 
tyder på at den forhindret mange 
fra å stemme i typiske ja-kom-
muner på landsbygda – der 
president Santos fikk størst 
oppslutning ved valget i 2014. 
Uten Matthew ville det trolig 
vært klart flertall for fredsavta-
len.

Uansett er det nok riktig at 
den maksimale straffen som Farc 
kan akseptere for sine ugjernin-
ger, overstiger den minimale 
straffen elitene krever for å 
akseptere en fredsavtale – noe 
Jon Elster påpekte muligheten 
av for mange år siden. Men disse 
holdningene må sees i lys av 
Colombias ekstreme forskjeller i 

Den umulige freden

Farc og regjeringen i Colombia hadde fortjent å dele 
årets fredspris, men dessverre går den bare til den 
ene parten.

G
enerelt blir vi 
dumme av å la det 
politisk korrekte 
styre hvordan vi 
tror verden 
fungerer. Vi 

forveksler fakta med fordekte 
sympatier – en utbredt form for 
intellektuell uærlighet, forkledd 
som gode manérer. Det politisk 
korrekte påvirker også hvordan 
vi tror at konflikten i Colombia er 
og har vært – og hvem som 
fortjener å dele fredsprisen.

Konflikten involverer som 
kjent ikke bare FARC og regjerin-
gen, men også andre geriljabeve-
gelser, som ELN, i tillegg til 
paramilitære grupper og 
narkobander. Å få til fred krever 
derfor vanskelige avveininger 
mellom det som er konsekvent 
og rettferdig og det som kan gi en 
varig løsning. 

Å insistere på full rettferdig-
het i dag, slik tidligere president 
Alvaro Uribe gjør, kan skape en 
hindring for fred i morgen. 
Samtidig kan en varig fred kreve 
at en må redusere de groteske 
forskjellene i inntekt, formue og 
politisk innflytelse i Colombia 
– forskjeller som sin tid ledet til 
konflikten. 

Selv i Colombia er det 
imidlertid mange som tror at det 
var Farc som startet volden. Men 
Farc ble dannet i 1964. Volden 
kom lenge før. Bare mellom 1948 
til 1958 – en periode kalt «la 
violencia» – mistet mer enn 
200.000 mennesker livet i 
voldelige konfrontasjoner 
mellom det konservative og det 
liberale partiet i Colombia. De to 
partiene dannet siden en 
koalisjon for å hindre at andre og 
mer radikale partier fikk 
innflytelse.

Så Farc startet ikke krigen – 
det var krigen som startet Farc. 
Organisasjonen ble dannet som 
en selvforsvarsgruppe blant 
fattigbønder mot regjeringshæ-
ren, som med USAs støtte gikk til 
angrep på småsamfunn på 
landsbygda med kommunist-
sympatier. At Farc siden har gjort 
mange grusomme ting, endrer 
selvsagt ikke på dette. 

Men hvem har egentlig brukt 
mest vold?

FN har for lenge siden 
beregnet at Farc og ELN har stått 
for 12 prosent av drapene på 
sivile. Resten har regjeringshæ-

Selv om det hadde vært best om Farc og regjeringen hadde delt årets 
Nobelpris, kan likevel prisen få fredstoget raskt på sporet igjen. Her fra 
en Farc leir i Llanos del Yari, Colombia. Foto: Luis Acosta/ AFP/NTB 
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