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Gjennom 10 år har Sosialistisk
Ungdom (SU) hatt et nært sam-
arbeid med den kommunistiske
ungdomsorganisasjonen Juventud
comunista colombiana (Juco) i
Colombia. Siden 2001 har de to
organisasjonene hatt et utveks-
lingsprogram seg imellom, der det
sendes én person fra Norge til

Colombia, i bytte
mot en fra Co-
lombia til Norge.
Norad og Freds-
korpset har 
bidratt med 1,5
millioner kroner
til dette, som er
en del av U-leder-
programmet,
som bevilges
gjennom Lands-
rådet for Norges barne- og ung-
domsorganisasjoner (LNU). 

Fikk FARC-tilbud
Flere kilder hevder imidlertid at
Juco har vært og er tett knyttet til
den militante colombianske geril-
jaen Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia, som i Norge er
kjent som FARC-geriljaen. 

FARC-soldaten Felipe Salazar
(28) fra Tolima-provinsen i
Colombia sier at FARC bruker
legale organisasjoner som Juco
til å rekruttere folk, og som en
kanal til å få ut sin politikk.

– Jeg startet i Juco fordi jeg var
opptatt av situasjonen i Colombia.

Derfra fikk jeg tilbud av folk i orga-
nisasjonen til å delta i videre arbeid
– i FARC. Fordi jeg har utdannelse,
jobbet jeg med undervisning og
ideologisk skolering. 

Salazar sier at geriljabevegelsen
har jobbet aktivt med å knytte
internasjonale kontakter, noe som
har vært delvis vellykket. 

Fra Danmark har de mottatt

FORSVARER SAMARBEID: Kirsti Bergstø i SU
mener at Juco er en troverdig aktør. Her er hun
under en demonstrasjon mot krigen i Afghanistan. 
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Norske myndigheter
har gitt 1,5 millioner
kroner i støtte til
Sosialistisk Ungdoms
utveksling med den
colombianske ung-
domsorganisasjonen
Juco. Nå knyttes 
Juco til den militante
FARC-geriljaen. 
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Knyttes 
til FARC

Geriljatrøbbel for Sosialistisk Ungdom:

– HENTET GERILJA
Juco. Den colombia
som den nylig avdø

pengestøtte fra fagbevegelse og
ulike aktivistmiljøer.

– En rekke personer har gått over
fra Juco til geriljaen og til andre
politiske organisasjoner, sier Diego
Marin, sentralstyremedlem i Juco.
Han bekrefter at Felipe var medlem
av Juco fram til 2002. Han forteller
også at Juco har vært et springbrett
til en geriljakarriere for mange. 

– Men Juco samarbeider ikke
med FARC, sier han. 

– Ikke troverdige
– Vi vet at det har eksistert rykter
om at det har vært forbindelse
mellom Juco og FARC, sier Kirsti
Bergstø, leder i SU. 

– Det har vært i de colombianske
myndighetenes interesse å sverte

– DE BRUKER
JUCO: Felipe
Salazar. Foto:
José Palacios

FA K TA

FARC-geriljaen
h Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) er
en marxistisk geriljabevegelse
som ble dannet i 1964 som en
militær fløy av det colombianske
kommunistpartiet. 
h FARC har ca. 10 000–15 000
væpnede soldater og tusenvis av
støttespillere. Har mottatt støtte
fra den kubanske regjeringen, 
og organisasjonen antas å ha
støttespillere blant venstre-
orienterte bevegelser i Europa. 
h FARC vil at ressursene fordeles
fra rike til fattige og har særlig
vært uenige i at multinasjonale
selskaper og myndigheter har
fått adgang til landets ressurser. 
h FARC står bak bombing av
politiske og økonomiske mål i
Colombia, fly- og busskapringer
og systematiske kidnappinger
av colombianere og utenlandske
statsborgere som utpressings-
middel. Bl.a. er den tidligere
presidentkandidaten Ingrid Be-
tancourt kidnappet på sjette året. 
h Organisasjonen har tjent flere
hundre millioner dollar årlig på
narkotikatrafikk. 
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LEDERE: En FARC-leir i Angostura, på grensen mellom Ecuador og Colombia. Mange mener at det er en nær forbindelse mellom FARC og den kommunistiske ungdomsorganisasjonen
nske journalisten og forfatteren Eduardo MacKenzie er blant dem som mener det alltid har vært et tett forhold mellom FARC og Juco. – Mange av geriljalederne er hentet herfra, slik
de FARC-lederen, Luis Edgar Davia Silvia («Raúl Reyes»). Jeg synes det er beklagelig at SU samarbeider med Juco, sier MacKenzie. Foto: Dolores Ochoa/AP/Scanpix

og kriminalisere den politiske
opposisjonen gjennom denne an-
givelige forbindelsen, sier hun.

– Hvorfor har dere fortsatt
samarbeidet med Juco hvis dere
er kjent med slike rykter? 

– Colombianske myndigheter er
ikke nøytrale og troverdige. Vi for-
holder oss til vår samarbeids-
partner som en troverdig aktør

som kjemper for et annet Colom-
bia, sier Bergstø.

Utenriksdepartementet (UD) i
Norge sier de er kjent med at
colombianske myndigheter i en år-
rekke har sagt at Juco har hatt et for
nært forhold til geriljaen. I tillegg
sier UD at de kjenner til at Juco
internt er uenige om hvordan
borgerkrigen i Colombia skal løses. 

– Vi er kjent med at gruppe-
ringer i Juco ønsker en væpnet
løsning, sier Hilde Klemetsdal,
informasjonsrådgiver ved Ut-
viklingsministerens sekreta-
riat.

At colombianske myndigheters
kunnskaper om Jucos forhold til
geriljaene i landet ikke er tatt til
følge når det er blitt bevilget

penger, ønsker ikke UD å kom-
mentere. 

Magnus Norell, forsker ved
Totalforsvarets forskningsinstitut
i Sverige, oppgir imidlertid at han
har troverdige kilder i diplomatiet
som mener at FARC har infiltrert
Juco. 

Og Kjell-Åke Nordquist, forsker
ved Institutt for freds- og konflikt-

forskning ved Universitetet i Upp-
sala, mener det er sannsynlig at
FARC har brukt Juco som mikro-
fonstativ. Nordquist har deltatt
som mekler i den væpnede kon-
flikten i Colombia. 

LNU sier til Dagbladet at de fort-
løpende vurderer samarbeids-
partnerne til de norske organisa-
sjonene som mottar pengestøtte. 


