
SMIL – DU HAR GJORT EN GOD DEAL!
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ALLE PØLSER FRA GILDE
Fra 300-900 g

-30%

FREIA STORE SJOKOLADEPLATER
190-200 g

Fra 137,50/kg. 1 stk fra 31,70

COOP OG FRIELE KAFFE
225-500 g

NIDAR SMÅGODT
Løsvekt

Pr kg 79,00

2FOR

55

PR HG

790

-30%

9Arbeidets rett nyheterOnsdag 7. desember 2016

 Månedens fredsprofil 
for november 2016 
er Foro Tynset – Skan-
dinavisk forening for 
fred og forsoning i 
Colombia.

tynset: Norges Fredsråd 
fremhever hver måned et en-
keltmenneske eller organisa-
sjon som har utmerket seg for 
forbrødring og fred i måneden 
som har gått.

- Utmerkelsen er absolutt 
hyggelig å få. Det er ikke en 
ubetydelig mengde frivillig ar-
beid som legges ned, sier leder 
for Foro Tynset, Gunn Bråten. 

Mye arbeid
I Colombia har det vært en job-
bet lenge og hardt for å få på 
plass en fredsavtale. I forrige 
uke kom nyheten om at freds-
avtalen endelig ble ratifisert i 
landets nasjonalforsamling. 
Ratifiseringen er et viktig og 
positivt steg mot et fredeligere 
og mer rettferdig samfunn. 

- Det er nyankomne kvotef-
lyktninger som utgjør medlem-
mene i foreningen, spredd i 
hele Norge. Og med to unntak 
handler dette om alenemødre. 
Vi bor på bygda og vi jobber 
med å få en forståelse for kvin-
ners deltakelse i foreningen er 
viktig og akkurat det krever 
mye. Det er omfattende jobb 
når vi skal arrangere aktiviteter 
og jeg er stolt over seminaret vi 
hadde i påska på Tynset med 
80 deltagere fra Norge, og Eu-
ropa. Det gikk meget bra å ar-
rangere på Tynset, sier Gunn.

bodde i Colombia
Hennes engasjement for Co-
lombia ble vekket i 1998.

- Jeg satt da SU's sentralstyre, 
og vi jobbet med et solidaritets-
prosjekt med vår søsterorgani-
sasjon i Colombia. Jeg ble etter-
hvert bosatt i landet og giftet 
meg med Alfredo, sier Gunn 
som nå bor med mann og barn i 
Tylldalen. 

Lørdag er hun på plass i Oslo 
og fredsprisutdelingen. 

- Foro Tynset har fått fire 
plasser, forteller Bråten. 

stiftet i 2014
Foro  Tynset har vært en aktiv 
stemme for eksil-colombianere 
i Norge for å fremme deres på-
virkningskraft i arbeidet mot 
en fredsavtale i Colombia.

Foro  Tynset ble stiftet i de-
sember 2014, med et hovedfor-
mål å arbeide for fred og forso-
ning i Colombia gjennom delta-
kelse i  Foro  Internacional de 
Victimas, og ved å arrangere 
fredsmarkeringer og aktiviteter 
i Norge. 

I en del av begrunnelsen for 
prisen heter det: 

– Colombianske ofre for kon-
flikten får her en arena der de 
kan fortelle og dokumentere 
sin historie. Målet er at også ek-
sil-Colombianerne skal bli tatt 
hensyn til i fredsprosessen, 
samtidig som Foro jobber for å 
fremme eksil-colombianernes 
rettigheter også utenfor hjem-
landets grenser.

– Mange av flyktningene måt-
te forlate landet på grunn av 
vold eller forfølgelse, og det er 
derfor særdeles viktig at deres 
interesser blir ivaretatt i for-
handlingene og i arbeidet etter 

ratifiseringen. Spesielt kvin-
ners deltakelse, politiske og 
økonomiske rettigheter har fått 
mye oppmerksomhet.

– Foro  Tynset har gitt eksil-
colombianere en stemme slik at 
også deres tanker om hvilke ga-
rantier som må til ved en even-
tuell retur blir inkludert i avta-
len.

Norges Fredsråd gratulerer 
Foro Tynset med utmerkelsen. 

– Foro Tynset har bidratt med 
å øke kunnskapen om Colom-
bia her i Norge og til å styrke in-
tegreringen av colombianske 
flyktninger i fredsprosessen. 
Norges Fredsråd berømmer ar-
beidet Foro Tynset gjør for å bi-
dra til at ofrenes stemme har 
blitt hørt i fredsforhandlingene! 
Gratulerer!

Christian søberg/ntb

Foro tynset 
er månedens 
fredsprofil

seMinAr: Foro Tynset arrangerte seminar på Tynset i påskeuka, med 80 deltakere fra Norge og Europa. 
 FOtO: FOrO tynset

Leder: Gunn Bråten. er daglig 
leder i Foro Tynset.


