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MØTTE FOLKET: «Viva Colombia» ble jublet mot Colombias president Juan Manuel Santos da han ble hyllet med fakler. Fredsprisvinneren kom ut på balkongen på Grand Hotel                             klokken 19 i går kveld og mottok hyllesten fra de rundt 1000 som hadde møtt opp i det milde kveldsværet.

Av MAGNUS NEWTH, MAIKEN 
SVENDSEN, THEA ROLL

 RAKENG og ODIN JÆGER (foto)

Slik tok Colombias 
president Juan  
Manuel Carlos  
hyllesten ved Grand 
Hotel i går kveld.
Tidligere på dagen hadde han 
fått Nobels fredspris i et fullsatt 
Oslo rådhus.

Han vinner årets fredspris for 
sitt arbeid med å få slutt på den 
mer enn 50 år lange borgerkri-

gen i landet, en borgerkrig som 
har kostet rundt 200 000 mennes-
ker livet.

Rett før klokken 13 i går entret 
prisvinneren et fullsatt rådhus 
på en regnvåt, rød løper. Like et-
ter ankom kongefamilien og fun-
gerende leder av nobelkomiteen 
Berit Reiss-Andersen.

Hun talte på vegne av komite-
ens leder Kaci Kullmann Five 
som hadde meldt avbud grunnet 
sykdom.

– Prisen går til president San-
tos alene. Men den er også ment 
som en hyllest til det colombian-
ske folket – et folk som til tross 

for store prøvelser og talløse over-
grep aldri har gitt opp håpet om 
en rettferdig fred, sier Reiss-An-
dersen i talen.

Flere å takke
Hun understreker at mange par-
ter har bidratt til fredsprosessen 
på ulike måter, og fortjener takk 
og hyllest i dag. Blant disse er 
forhandlere, tilretteleggere, di-
plomater, politikere og ledere fra 
begge sider av konflikten.

Ved talens avslutning kalte 
Reiss-Andersen prisvinner San-
tos opp til scenen og ga ham No-

bel-diplomet og gullmedaljen – til 
stående applaus.

– For bare seks år siden våget 
vi colombianere ikke å forestille 
oss slutten på en krig vi hadde 
lidt under i et halvt århundre, sa 
Santos.

– For det store flertallet av oss 
syntes freden å være en umulig 
drøm, og det var opplagte grun-
ner til det, siden svært få – nesten 
ingen – husket hvordan det var 
å leve i et land med fred, fortset-
ter han.

– I dag, etter seks år med van-
skelige, alvorlige og tidvis inten-
se forhandlinger, kan jeg fortel-

le dere og hele verden – med dyp 
ydmykhet og takknemlighet, og 
med støtte fra våre venner over 
hele kloden – at det colombian-
ske folk er i ferd med å gjøre det 
umulige mulig.

Først nei!
I talen, som ble holdt på spansk, 
sa Santos at både colombianere 
og resten av verden ble overrum-
plet da en folkeavstemning for to 
måneder siden endte med et nei 
til fredsavtalen med FARC.

Så snudde det: FARC og Colom-
bia enige om ny fredsavtale.

VIVA COLOMBIA!


