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UTLAND

Ber fredsprisvinneren
droppe Kissinger
hAdriana
h
Sossa fra Colombia og Stavanger ber nobelprisvinner Juan Manuel Santos droppe det planlagte møte med tidligere
utenriksminister Henry Kissinger i Oslo.
OSLO

Når Adriana Sossa holder sin appell i forbindelse med fakkeltoget
til ære for president og fredsprisvinner Juan Manuel Santos
i ettermiddag, vil hun blant annet si dette:

Uhyggelig signal

– Det er uheldig og et uhyggelig
signal når president Santos har
i sin agenda å treffe Henry Kissinger her i Oslo. Kissinger er
en kjent krigs- og menneskerettighetsforbryter. Han har i flere
tiår støttet militærdiktaturer og
statsterrorisme i Latin-Amerika. Latinamerikanerne har blitt
utsatt for barbariske brudd på
menneskerettigheter med hans
støtte. Vi vil ikke at personer
som Kissinger skal ha innflytelse på Colombias fremtid eller
for noen andre latinamerikanske land. Derfor oppfordrer vi
presidenten Santos om å avlyse
sin samtale med Kissinger.
93 år gamle Kissinger mottok fredsprisen i 1973 for å ha
forhandlet fram en våpenhvileavtale under Vietnamkrigen,
men han kom aldri til Oslo for
å hente prisen. I morgen er han
i Oslo for å diskutere hva presidentskiftet i USA vil bety for
fred og sikkerhet i verden, i regi
av debattforumet Nobel Peace
Prize Forum Oslo. Det er Nobelinstituttet og Universitetet i
Oslo som arrangerer.
Latinamerikagruppene i
Norge (LAG) og Norges Fredsråd arrangerer et alternativt arrangement som diskuterer Kissinger.

Selv flyktning

Adriana Sossa er altså selv
flyktning fra Colombia:
– I 1989 ble min mann, min

OPPFORDRING

”Vi vil ikke at personer
som Kissinger skal
ha innflytelse på
Colombias fremtid
eller for noen andre
latinamerikanske land.”
Adriana Sossa

datter på tre år og jeg tvunget
på flukt fra Colombia, men vi
bar med oss, på våre skuldre,
vårt land og våre drømmer. Vi
ble tvunget på flukt etter at jeg
hadde vært fengslet, torturert,
trakassert og dødstruet. Årsa-

ken var valget vi hadde tatt for
å kjempe mot fattigdom, sosial
urettferdighet, politiske intoleranse og å forsvare menneskerettighetene til alle, sier hun i
appellen.
Hun takker også alle dem
som ofret livene sine for kampen for rettferdighet, demokratiet og freden. Sossa avslutter
med å si at alle colombianere
har en stor utfordring foran seg
med å skape fred for framtidige
generasjoner.

Andre appeller

I tillegg til Jan Egeland, som
tidligere har vært FNs spesialutsending til Colombia (1999–
2002), holder også stortingsrepresentant Heikki Holmås
(SV) og Hedda Bryn Langemyr
(Norges Fredsråd) appeller
før fakkeltoget beveger seg fra
Jernbanetorget til Grand Hotell
klokka 18.15.
TOR DAGFINN DOMMERSNES
td.dommersnes@aftenbladet.no

Colombias president
Juan Manuel Santos sier
tildelingen av Nobels
fredspris kom som en gave
sendt fra himmelen på
et svært vanskelig tidspunkt i fredsprosessen.
Santos ble ønsket varmt velkommen av Nobelkomiteens
nestleder Berit Reiss-Andersen, som understreket den rollen Santos har spilt for å få til en
fredsavtale i Colombia.
Tildelingen av prisen kom
fire dager etter at det colombianske folket hadde stemt nei

Mann siktet for
snart 40 år gammel dobbeltdrap
En 75 år gammel
mann fra California
er siktet for å ha
drept et britisk ektepar i Karibia i 1978
og deretter ha kastet
dem på havet fra
seilbåten sin.
De tre skal ha seilt
sammen da den nå
75 år gamle mannen
banket opp de to britene i sinne og bandt
dem. Deretter festet
han vekter til tauene,
tredde poser over
hodet på dem og
kastet dem på havet
mens de fortsatt var i
live, ifølge rettspapirene. (NTB)
KØBENHAVN

Vil forby ekteskap for ungdom under 18 år

Ungdom under 18
år skal ikke få kunne
gifte seg, mener den
danske regjeringen.
I et lovforslag som
den borgerlige koalisjonsregjeringen
har fremmet, heter
det at muligheten for
å gi dispensasjon til
personer mellom 15
og 17 år som vil gifte
seg, skal avskaffes.
Regjeringen vil også
avskaffe muligheten
for å få godkjent
ekteskap mellom
mindreårige inngått i
utlandet. (NTB)

McDonald’s
forlater Luxembourg etter
skattekritikk

SCANPIX

Santos: – Nobelprisen kom som en gave fra himmelen
OSLO

LOS ANGELES

LUXEMBOURG

Henry Kissingen fotografert
utenfor den britiske statsministerboligen i Downing
Street 10 i London i oktober
i år. FOTO: ALASTAIR GRANT/

til fredsavtalen fremforhandlet
mellom Santos-regjeringen og
opprørsgruppen FARC.
Under Nobel-pressekonferansen i går understreket Santos at prisen hadde stor betydning nettopp ved at den ble tildelt på dette kritiske tidspunktet i prosessen.
– Den kom som sendt fra
himmelen, og ga oss den dytten vi trengte. Den var til stor
hjelp for meg, forhandlerne og
det colombianske folk, fortalte
Santos.
– Og jeg tar ikke bare imot
prisen for meg selv og det colombianske folk, men for de

åtte millionene ofrene i den 50
år lange konflikten, sa han.
Fredsavtalen i Columbia var
en umulig drøm for kun kort tid
siden, og har nå blitt en realitet,
fortalte Santos. Han trakk spesielt fram Norges rolle i fredssamtalene.
– Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet til Norge, for
dette har forandret livet vårt
og historien vår. Intet land har
hjulpet oss mer. Norge var en
garantist fra dag én, som støtte
og som en venn i fredsprosessen, sa Santos. (NTB)
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Fredsprisen

Hamburgerkjeden
McDonald’s flytter
sin skattebase fra
Luxembourg til Storbritannia, etter kritikk og anklager om
skatteunndragelse.
McDonald’s har ikke
betalt skatt i Luxembourg siden skatteavtalen ble inngått
i 2009. McDonald’s
beskyldes for å ha
unndratt seg mer
enn en milliard euro
i skatt fra 2009 til
2013.(NTB)

Gert Wilders hetset marokkanere.
AMSTERDAM

Geert Wilders skyldig i
hets mot folkegrupper

Høyreekstremisten Geert Wilders er kjent skyldig i å ha
kommet med hatefulle ytringer, men han blir ikke idømt straff.
Wilders (53) var tiltalt for å ha krenket marokkanere som gruppe og for å
ha egget til rasehat etter at han uttalte
seg om marokkanere som bor i Nederland under et valgmøte i 2014.
Selv om domstolen kjente Wilders
skyldig, blir han ikke idømt fengselsstraff eller bot. Wilders sier han anker
kjennelsen. Dommer Hendrik Steenhuis sa at retten ikke ønsket å idømme straff fordi kjennelsen i seg selv var
straff nok for en demokratisk valgt politiker. Wilders og hans parti PVV kniver med statsminister Mark Rutte og
det mer sentrumsorienterte VVD om å
bli størst i valget om nasjonalforsamling den 15. mars neste år. (NTB)

SEOUL

Flertall for å stille Park
Geun-hye for riksrett

Et flertall i nasjonalforsamlingen i Sør-Korea har stemt for
å stille president Park Geunhye for riksrett. Park anklages for å ha
vært innblandet i kriminell virksomhet
sammen med venninnen Choi Son-sil,
som nå sitter fengslet. Choi er siktet
for korrupsjon og maktmisbruk og anklages for å ha brukt sitt nære vennskap med presidenten til å påvirke regjeringen, samt til å presse selskaper
til å gi store pengebeløp til en stiftelse
hun selv skal ha beriket seg på. (NTB)
JAKARTA

Soldat funnet i live to
uker etter helikopterstyrt

En soldat er funnet i live, to
uker etter at helikopteret han
var om bord på, styrtet på Borneo i Indonesia.
– Takket være Gud den allmektige,
har vi funnet en av passasjerene fra det
styrtede helikopteret, sier hærens talsmann Sabrar Fadhilah til AFP.
Han opplyser at soldaten Yohanes
Syahputra ble funnet i live sent torsdag kveld av landsbybeboere.
– Han ble funnet med sår på hendene, ved midjen og på beina. Han var
svak og hadde ikke spist på flere dager,
sier Fadhilah.
Militærhelikopteret styrtet 24. november over et øde jungelområde på
Borneo. Helikoptervraket ble funnet
tre dager senere. Tre av mannskapet
ble funnet omkommet, en fjerde ble
funnet i live og brakt i sikkerhet, mens
den femte, Syahputra, ikke var å finne
noe sted, inntil en bonde fant soldaten
torsdag kveld i ei hytte i utkanten av en
plantasje der soldaten hadde spist sukker for å overleve. (NTB)

