
Gruppe 5 - Colombia, et konkret 
eksempel på en konflikt og FN’s rolle 
 

 

På vej mod fred 

 

Til gruppe 5 

Velkommen til Colombia, som I har valgt at arbejde med i jeres gruppe. 

I flere årtier har Colombia været præget af væbnet konflikt. I 2016 blev der indgået en vigtig 

fredsaftale. Vil dette føre til varig fred i landet? 

 

Formålet med jeres mission er, at I bl.a. undersøger 

• Hvorfor der har været borgerkrig mellem Colombia 50 år 

• Hvad borgerkrigen har betydet for landet og befolkningen 

• Hvordan det lykkedes at slutte fred i 2016 

• Hvad de stridende parter er blevet enige om? 

• Hvordan situation er i landet i dag 

• Hvad FN og andre aktører har gjort for at sikre fred og sikkerhed 

• Og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende måde 

i form af et bidrag til klassens samlede kampagne 

 



Forslag til arbejdsdeling 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så den ene halvdel arbejder med kilde 1 og 3, og den 

anden gruppe med kilde 2 og 4.  

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer form og indhold på jeres 

bidrag til kampagnen. 

 

 

Forslag til kilder I kan benytte jer af  

1. Hele verden i skole 

2. Globalis 

3. FN Youtube Channel (engelsk) 

4. UNRIC 75 måder hvor FN gør en forskel 

Teksterne på Globalis hjemmesiden er nok lidt sværere end i de øvrige henvisninger. Til gengæld 

har de også lidt flere vinkler på FN’s rolle, end I bliver præsenteret for på Hele verden i skole. 

I er selvfølgelig velkomne til at selv at researche og finde flere/andre materialer. 

 

Kilde 1 

    

I læseraketten på Hele verden i skole, kan I blandt undersøge, hvorfor der har været borgerkrig i 

Colombia i mere end 50 år. Mange mennesker kan ikke huske, hvordan livet var før krigen. 

Borgerkrigen handlede især om fattigdom, ulighed og retten til jorden. Der blev dannet 

oprørsgrupper, som greb til våben for at kæmpe mod den store ulighed. 

 

Kilde 2 

 



 
På Globalis under konflikter kan I gå lidt mere i dybden med konflikten i Colombia og FN’s rolle i 
forbindelse med konflikten. 
Konflikten i Colombia har først og fremmest stået på mellem den colombianske stat og den 
venstreorienterede guerillagruppe FARC. Efter mere end 50 år med borgerkrig blev FARC og 
regeringen enige om en fredsaftale. Udfordringen fremover er at følge aftalen, som indebærer 
afvæbning og integrering af FARC-soldater i samfundet. 
 
 
Kilde 3 

 
 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde 

gør en forskel for rigtig mange mennesker på United Nations youtube channel. Her vrimler det 

med små film på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film 

om United Nations Peacekeeping. 

 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

Se fx filmen Protecting Civilians, Protecting Peace 

 

https://www.globalis.dk/Konflikter/Amerika/colombia
https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=6-H0bkDG2Ng&list=PL49CE20981558F582&index=28


Kilde 4 

 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 
en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 
fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel. Her kan I gå på jagt og 
finde eksempler, der ligger inden for jeres tema. 
Se et eksempel der passer til jeres tema her 

 

Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS’ officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne 
Konflikten i Colombia og FN’s rolle:  Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
 

 

Forslag til fremgangsmåde 

 

 

I kan fx begynde med at gå på opdagelse i Columbias historie med denne tidslinje fra Hele 

Verden i skole 

 

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-fredsopbygning/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html
https://heleverdeniskole.dk/lande/colombias-historie/
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/colombia/colombias-historie
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/colombia/colombias-historie


 

Og fortsætte med nogle Fakta og tal om Colombia fra Hele verden i skole 

 

 

Inden I kaster jer ud i Colombias lange borgerkrig 

Borgerkrig betyder, at der er krig inden for et lands grænser. I Colombia har der været borgerkrig i 

mere end 50 år. Mange mennesker kan ikke huske, hvordan livet var før krigen. Læs mere på Hele 

verden i skole 

 

 

https://heleverdeniskole.dk/lande/fakta-og-tal-om-colombia/
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/colombia/fakta-og-tal-om-colombia
https://heleverdeniskole.dk/lande/colombias-lange-borgerkrig/
https://heleverdeniskole.dk/lande/colombias-lange-borgerkrig/
https://heleverdeniskole.dk/lande/colombias-lange-borgerkrig/


 
Foto: Flickr / CC Muro Robledo 

Og lærer mere om borgerkrigen 

Borgerkrigen i Colombia kan bedst beskrives som et net af grupper, der kæmpede mod hinanden. 

Det var oprørsgruppen FARC og regeringen, der startede med at kæmpe. FARC opstod, fordi de var 

utilfredse med den store forskel mellem rige og fattige - de ville kæmpe de fattiges kamp. Det 

handlede blandt andet om retten til jorden.  Deres mål var at vælte den liberalistiske regering og 

indføre et kommunistisk styre. Læs mere på Hele verden i skole 

 

 
Foto: Flickr / CC 

 

Og om oprørsgruppen FARC 

Terrorgruppe eller frihedsbevægelse? 

FARC kæmpede for bedre forhold for de fattigste. Men selvom FARC’s intentioner var gode, var 
deres metoder brutale. De truede og myrdede civile, som ikke var på deres side. De tjente penge 
gennem narkohandel og kidnapninger. Derfor betragtede de fleste FARC som en terrorgruppe. 
Men selv kaldte de sig for en frihedsbevægelse. Læs mere på Hele verden i skole 

https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/laer-mere-om-borgerkrigen/
https://heleverdeniskole.dk/lande/oprorsgruppen-farc/


 
Foto: Flickr / CC Luis Acosta 

 
Før det endelig lykkes at gå fra krig til fred 
FARC og regeringen er blevet enige om at slutte fred. I mange år har Colombias præsident, FARC’s 
ledere og medlemmer af FN forhandlet om en aftale. I 2016 skete det endelig. 

Iklædt kridhvidt tøj underskrev Colombias præsident og FARC’s formand fredsaftalen. De var på 
storskærm, så befolkningen kunne se med. For mange var det et tårevædet øjeblik. Men mange er 
også spændte på, om freden holder. Læs mere på Hele Verden i skole 

 

 

 

FN’s rolle i Colombia 

FN’s Sikkerhedsråd har valgt ikke at gribe direkte ind i konflikten i Colombia militært, uden at dette 

har været en del af en fremforhandlet løsning mellem regeringen og FARC. Læs mere om FN’s 

rolle i Colombia sidst i afsnittet om konflikten i landet på Globalis.dk 

I kan også vælge at læse hele teksten om konflikten i Colombia evt. i stedet for de foreslåede 

tekster fra Hele verden i skole. 

 

https://heleverdeniskole.dk/lande/fra-krig-til-fred/
https://www.globalis.dk/Konflikter/Amerika/colombia


 
Foto: Andreas Beck 

Men selv om der er fred, efterlader krigen spor – i form af usikkerhed og vold 

Colombia er et af de mest voldelige lande i verden. De mange års krig har sat sig spor i landet. Der 
er stadig bevæbnede grupper i landet. 

Mange mennesker lever et liv med vold, kriminalitet og utryghed som en del af hverdagen. Sådan 
var også for 13-årige Yeini. Læs mere på Hele verden i skole 

 

 

 
Foto: Heidi Brehm 

Og freden har heller ikke fjernet uligheden i Colombia 

Colombia er det mest ulige land i Latinamerika. Forskellen mellem rig og fattig er stor og let at få øje på. 

Nogle familier lever i luksus, mens andre kæmper for at få råd til mad, vand og skolegang til deres 

børn. Læs mere på Hele verden i skole. 
  

https://heleverdeniskole.dk/lande/krigens-spor-usikkerhed-og-vold/
https://heleverdeniskole.dk/lande/ulighed-i-colombia/

