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Den som først og fremst fortjener en takk for at denne oppgaven nå kan ferdigstilles, er min 
svært grundige og veldig ærlige veileder Hilde Henriksen Waage. Hennes detaljerte kunnskap 
om norsk utenrikspolitikk generelt og norsk fredsmegling spesielt har vært avgjørende for 
framgangen i arbeidet. Hun har dessuten vært tilgjengelig for spørsmål om alt fra innfløkt 
meglingsteori til kommaregler og tyding av Jan Egelands håndskrift. Takk også til mine 
medstudenter og blivende historikere på veiledningsgruppa til Hilde. Jeg har satt stor pris på 
alle spørsmål, all kritikk og ikke minst all oppmuntring.  
 
Tusen takk til Senter for Utvikling og Miljø (SUM) for lesesalplass og stipend fra høsten 
2009. Spesielt skal Mariel Aguilar Støen ved SUM ha takk for veiledning av kapittelet som 
omhandler borgerkrigen i Guatemala. En takk går også til Roy Krøvel ved Høgskolen i Oslo, 
og til Hilde Salvesen ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Begge hjalp meg å 
stake ut kursen i startfasen av prosessen. Takk til Gustavo Herrarte ved PROPAZ som la til 
rette for intervjuene som ble foretatt i Guatemala, til Siri Kemény for korrekturlesing og til 
Henrik Hovland som ga meg et eksemplar av sin vanskelig tilgjengelige bok ”På gjengrodde 
stier”. 
 
Takk til guatemalanere og nordmenn som stilte opp på intervju og fortalte sin versjon av 
historien om fredsprosessen. Takk til Trond Synnestvedt i Utenriksdepartementet som la til 
rette for kildearbeidet. Og sist, men ikke minst, takk til SUMs tålmodige IT-konsulent 
Kristoffer Ring for hans gode evne til å ordne opp i urutinerte studenters dataproblemer. 
 
 
 
Ada Nissen 
Oslo, 4. mai 2010. 
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Norsk engasjementspolitikk etter 1990�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kilder, metode og struktur �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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Sterke menn og sterke skiller ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Revolusjon og amerikansk innblanding ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Geriljaaktivitet og borgerkrig�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Hærens rolle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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Den brente jords taktikk������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

Regional påvirkning �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

Mål og mening ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

Hvorfor forhandlinger? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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Tillit tross advarsler�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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Nye advarsler �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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Fredsprisen til Rigoberta Menchú ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Et rasjonelt valg av strategi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Vennegruppen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Kupp ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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Et judaskyss������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

Norsk pragmatisme���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Den maktesløse tilrettelegger �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Sikkerhetspolitiske hensyn? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

En ny pizzabaker og tanker om stille diplomati ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Det israelske sporet ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Profesjonalisering med FN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Guatemalanske generaler til Norge��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Å spise middag med djevelen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Norsk støtte til URNG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Menneskerettighetsavtale og forhandlinger om sannhetskommisjonen �������������������������������������������������������������������� ���

Kritikk av URNG, FN, Norge og de andre vennelandene���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Fredspakken����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Urbefolkningsavtale �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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Jordspørsmålet og dinosaurene i Guatemalas jurapark ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

Valuta for pengene ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Stagnasjon og nye norske initiativer ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Massakren i Xamán ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Ny president, ny forhandlingsvilje ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Avtalen om jord og sosioøkonomiske spørsmål�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ny lobbyvirksomhet for Norge��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Avtalen om demobilisering og det vanskelige spørsmålet om amnesti������������������������������������������������������������������������

Kidnapping og krise ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

På vinger gjennom Europa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Endelig undertegnelse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Etterdønninger ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Epilog ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kritiker og brobygger�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Svake tredjeparters maktesløshet ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Konkurransementalitet �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Norske initiativer����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kart hentet fra:  Geographic Guide. America Maps  
Tilgjengelig på http://www.geographicguide.net/america/pictures/guatemala-map.jpg (30.4.10) 
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ASC   Asamblea de la Sociedad Civil (Sivilsamfunnets forsamling). 
CACIF Comité Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras. (Organisasjon for jordbruk, handel, industri 
og finans). 

CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Guatemalas 
sannhetskommisjon). 

CEPAZ  Comisión Empresarial para la Paz (CACIFs egen fredskommisjon). 
CIA   Central Intelligence Agency. 
CNR   Comisión Nacional de Reconciliacion 
   (Den nasjonale forsoningskommisjonen). 
CONAVIGUA Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Guatemalas 

enkeorganisasjon).    
COPAZ  Comisión para la Paz (Fredskommisjonen). 
CPR                         Comunidades de Población en Resistencia�(Motstandslandsbyer). 
CUC   Comité de unidad Campesina (Organisasjon for landarbeidere). 
EGP   Ejército guerillero de los pobres (De fattiges geriljahær). 
EU   Den europeiske union. 
EZLN   Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN-geriljaen i Mexico). 
FAR   Fuerzas Armadas Rebeldes (Væpnede opprørsstyrker). 
FDNG Frente Democratico Nueva Guatemala (Den demokratiske fronten for 

det nye Guatemala. En politisk koalisjon på Guatemalas venstreside). 
FN   Forente Nasjoner. 
GAM   Grupo de Apoyo Mutuo (Gjensidig hjelpegruppe). 
IIDH   Det interamerikanske institutt for menneskerettigheter. 
LAG   Latin-Amerikagruppene i Norge. 
LVF   Det lutherske verdensforbundet. 
MAS   Movimiento de Accion Solidaria (Bevegelsen for solidarisk handling). 
MINUGUA La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala.(FNs 

sendelag for verifikasjon av fredsavtalene i Guatemala). 
MLN Movimiento de Liberación Nacional (Bevegelsen for nasjonal 

frigjøring). 
NAFTA  North American Free Trade Agreement. 
NATO   North Atlantic Treaty Organization. 
NORAD  Direktoratet for utviklingssamarbeid. 
OAS   Organization of American States. 
ORPA   Organización del Pueblo en Armas (Folkets væpnede organisasjon). 
PAC   Patrullas de autodefensa civil (Sivile selvforsvarspatruljer). 
PAN   Partido de Avanzada Nacional (Det nasjonale framskrittspartiet). 
PGT   Partido Guetmalteco de Trabajadores   

(Det guatemalanske kommunistparti). 
PLO   Palestine Liberalization Organization. 
RUOG                        Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (Samlet 

representasjon for guatemalansk opposisjon).  
UD   Utenriksdepartementet. 
UFCO   United Fruit Company. 
URNG   Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca  

(Guatemalas nasjonale revolusjonære enhet).
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1. Innledning 
 
 
 
Det var et av mine beste øyeblikk. Under denne seremonien i Oslo Rådhus hvor indianske ofre, generaler 
og geriljakrigere var til stede. Vi hadde norsk barnekor fra Fredrikstad, som var den byen som hadde mest 
solidaritetsarbeid i Guatemala. Jeg følte virkelig at vi gjorde et historisk bidrag for å ende en 30 år lang 
borgerkrig som hadde tatt titusener av sivile liv.1 

- Jan Egeland 19.11.2008 

 

4. desember 1996 var representanter for Guatemalas regjering og gerilja i Oslo for å signere 

en våpenhvileavtale. I 36 år, fra 1960 til 1996, hadde geriljaen og regjeringen kjempet en 

langvarig og blodig borgerkrig. Våpenhvileavtalen var en del av en endelig fredsavtale som 

guatemalanerne ved hjelp av FN, Norge og flere andre land hadde forhandlet fram i perioden 

1990 til 1996. Ni delavtaler lå til grunn for hovedavtalen som ble signert i Guatemala City 29. 

desember 1996.2 

 

Avtalene hadde en rekke ambisiøse mål. Blant de viktigste var forbedring av 

menneskerettighetssituasjonen i Guatemala, styrking av urbefolkningens rettigheter, 

innskrenking av hærens oppgaver i samfunnet, avmilitarisering av geriljaen, styrking av 

innbyggernes sikkerhet og utvidelse av statens velferdspolitikk. Fredsavtalene har vært 

vellykkete i den forstand at den væpnede konflikten er avsluttet. Men de grunnleggende 

årsakene til konflikten finnes fremdeles. Ulikhet i levekår, kriminalitet og rasisme overfor 

urbefolkningen preger fremdeles landet. Dersom fred forstås som mer enn fravær av krig, har 

avtalen hatt relativt liten virkning.3  

 

Når historien om fredsprosessen fortelles i Norge står gjerne andre ting enn avtalenes 

begrensete suksess i fokus. I 2008 fortalte Jan Egeland norsk tv om sin opplevelse av 

prosessen: ”I bunn og grunn var det et skoleeksempel på hva man kan få til hvis man jobber 

systematisk i seks-syv år, Norge og flere andre land for å få [til] en fredsavtale.”4 Med 

bakgrunn fra Amnesty International og Røde Kors var Egeland ingen nykommer i 

internasjonalt fredsarbeid da han i 1990 overtok som statssekretær i Utenriksdepartementet og 

                                                 
1 Jan Egeland i programmet Spekter, ”Norge som fredsnasjon”, NRK2, 19.11.08. 
2 Susanne Jonas, Of Centaurs and Doves. Guatemala’s Peace Process, Westview Press 2000: 69-92; 
Avtaleverket kan også leses på:  http://www.usip.org/resources/peace-agreements-guatemala (02.10.09). 
3 Hilde Salvesen,”Guatemala Five Years After the Peace Accords”, PRIO Report 1/2002, International Peace 
Reasearch Institute of Oslo 2002: 1. 
4 Jan Egeland i ”Spekter ”på NRK2, 19.11.2008. 
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entret arbeidet med fredsprosessen i Guatemala.5 Han hadde mye internasjonal erfaring og 

nølte ikke da han nesten tjue år senere beskrev den norske innsatsen under forhandlingene 

som et historisk bidrag.6 Dette var første gang Norge spilte rollen som fredsmegler eller 

tilrettelegger etter den kalde krigens slutt. Engasjementet kom til å danne grunnlag for en 

rekke påfølgende norske fredsengasjementer. Fremdeles blir den norske innsatsen i det 

mellomamerikanske landet regnet som Norges mest suksessfulle bidrag i en fredsprosess.7 

Rolf Berg som var Norges ambassadør i Mexico fra 1992 til 1996 har sagt det på denne 

måten: ”Man må vel si det sånn at dette er den eneste avtalen Norge har vært med på som har 

holdt. Alle de andre har gått til helvete.”8 Hvilken rolle spilte Norge under fredsprosessen i 

Guatemala? Var det viktig for Norge å delta i prosessen? I så fall hvorfor? 

 

Norsk engasjementspolitikk etter 1990 

Da Norge engasjerte seg i Guatemala, befant verden seg ved et historisk veiskille. Den kalde 

krigen var slutt, og USA var i ferd med å seile opp som internasjonal supermakt ettersom 

Sovjetunionen gradvis hadde gått i oppløsning. Dette fikk betydning også for norsk 

utenrikspolitikk. Under den kalde krigen hadde USA vært interessert i Norge fordi Norge 

grenset til Sovjetunionen. Men etter 1990 hadde oppmerksomheten avtatt, og 

sikkerhetspolitikk var blitt mindre viktig. I tillegg stod Norge utenfor EU.9  

 

Til sammen skapte dette et tomrom, eller et utenrikspolitisk vakuum.10 Hva skulle være 

småstaten Norges plass i verden? Ganske raskt falt valget på å forsterke norsk humanitært 

arbeid. Dette var en politisk nisje der Norge hadde mulighet til å gjøre seg synlig. De siste 

tiårenes oljeutvinning hadde dessuten gitt stor avkastning. Norge hadde dermed økonomi til å 

bære en videreutvikling av sin bistandspolitikk der mer tradisjonell miljø- og 

                                                 
5 Hilde Henriksen Waage, “Ukjent tittel” i Mona Fixdal, Peacemakers’ Ideas about Making and Maintaining 
Peace, kommer trolig på Cambridge University Press 2011: 2. 
6 Jan Egeland, NRK2 ”Spekter”, 19.11.2008. 
7 Wenche Hauge,”An Evaluation of Norway’s Role in the Guatemalan Peace Process”, i Gunnar M. Sørbø (red.), 
Norwegian Assistance to Countries in Conflict. The Lessons of Experience from Guatemala, Mali, Mozambique, 
Sudan, Rwanda and Burundi, Utenriksdepartementet Evaluation Report 11. 1998: 1-79; 16; Halvard Leira (red.), 
Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk, Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2007:14; Rolf Tamnes, Norsk 
utenrikspolitisk historie. Bd. 6: Oljealder1965-1995, Universitetsforlaget 1997:446; Geir Lundestad “Lange 
linjer i norsk utenrikspolitikk” i Internasjonal Politikk, 2, 1999: 288. 
8 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
9 Turid Lægreid, Den ”nye” utanrikspolitikken: humanitær assistanse som realpolitikk? i Iver B. Neumann og 
Ståle Ulriksen (red.), Sikkerhetspolitikk: Norge i makttriangelet mellom EU, Russland og USA, Aschehoug 1996: 
287-307; Frode Liland og Kristin Alsaker Kjerland, Norsk utviklingshjelps historie III.  På bred front, 
Fagbokforlaget 2003: 84. 
10 Lægreid 1996: 287-307. 



3 
 

utviklingspolitikk så langt hadde stått i sentrum. Norsk engasjement hadde vært sterkt siden 

1970-tallet da det hadde hatt en markert politisk rødfarge. På 1990-tallet var engasjementet 

mer ideologisk avbleket. Norge etterstrebet gode relasjoner til alle land, og fred, demokrati og 

menneskerettigheter ble stadig viktigere norske eksportvarer.11 Denne nyorienteringen er det 

vi i dag kjenner som norsk engasjementspolitikk. Innholdet i politikken var i det vesentlige 

ikke nytt, men omfanget den fikk manglet tidligere sidestykke.12 

 

Norske myndigheter utropte raskt 1990-tallet til mulighetenes tiår. Stortingsmelding nr. 11, 

1989-1990, Om utviklingstrekk i det internasjonale samfunn og virkninger for norsk 

utenrikspolitikk, utarbeidet under utenriksminister Thorvald Stoltenberg (Ap), viste tydelig 

hvor høye ambisjoner som var knyttet til den nye politikken. Norge skulle på samme tid 

fungere som internasjonal pådriver, kritiker og aktiv brobygger.13 Under Gro Harlem 

Brundtlands (Ap) tredje regjering fra 1990-1996, var det særlig Thorvald Stoltenberg og hans 

statssekretær Jan Egeland som utmerket seg med sin tro på Norges mulighet til å bidra i 

internasjonalt freds- og menneskerettighetsarbeid.14 Jan Egeland beskrev det slik: 

 

Det er helt riktig at da vi kom til Utenriksdepartementet i 1990, Thorvald Stoltenberg som minister og 

jeg som hans rådgiver, så vi at Norge etter kaldkrigstiden hadde flere fortrinn. Ett av disse var at vi 

hadde flinke, norske, erfarne humanitærarbeidere, personer som hadde jobbet på begge sider av ulike 

frontlinjer, som kom med ideer om å bringe parter sammen. Slik det skjedde første gang i Guatemala, en 

prosess som pågikk i over seks år og ble kronet med en fredsavtale til slutt.15 

 

Mye av tankegangen til Stoltenberg og Egeland var basert på Egelands egen 

magisteravhandling i statsvitenskap fra 1985. Tesen ”Impotent superpower - potent small 

state: potentials and limitations of human rights objectives in the foreign policies of the 

United States and Norway”, ble en slags akademisk forankring for norsk fredspolitikk. 

Hovedpoenget til Egeland var at små stater ofte hadde mer å bidra med når det kom til 

internasjonal menneskerettighetspolitikk enn stormakter. Små stater som Norge hadde færre 

                                                 
11 Menneskerettigheter kan defineres som rettsnormer som tilkommer individet og som omfatter substansielle 
livsområder som helse, rettssikkerhet, utdanning, politisk deltakelse, arbeid og lignende. Normene er spesifisert i 
form av en serie internasjonale konvensjoner hvorav de viktigste er Konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter og Konvensjonen om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Begge ble vedtatt av FN i 1966.  
Stener Ekern, Nanna Thue og Myrna Moncada, Demokratisering, forsoning og fred i Guatemala, Institutt for 
menneskerettigheter 1998: 11. 
12 Tamnes 1997: 443-447. 
13 St.melding nr. 11, 1989-90: 48-53; Tamnes 1997: 341-349; Liland og Kjerland 2003: 88-89. 
14 Liland og Kjerland 2003: 83. 
15 Jan Egeland, NRK2 ”Spekter”, 19.11.08. 
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utenrikspolitiske ambisjoner, og tradisjonelt mer konsensusorientert utenrikspolitikk enn 

stormakter. Derfor kunne det være enklere for småstater å spille rollen som forkjemper for 

fred og menneskerettigheter.16  

 

Typisk norsk? 

Innenfor norsk freds- og forsoningspolitikk har ideene om småstatens fortrinn bidratt til å 

etablere det norske myndigheter siden 1990 har kalt ”den norske modellen for fred”.17 I følge 

modellen kjennetegnes Norges fredsarbeid av et tett samarbeid mellom 

Utenriksdepartementet, frivillige organisasjoner og sentrale forskningsinstitutter. Dette 

samarbeidet hevdes å være spesielt utbytterikt i forbindelse med konfliktløsning. I tillegg har 

Norge få strategiske interesser, og begrenset kolonial fortid.18  

 

Modellen har imidlertid ikke oppstått etter forslag fra statlige eller private aktører. Den er 

derimot en praktisk ordning, et flytende partnerskap som avspeiler en felles oppfatning av 

hvilke muligheter og begrensninger som finnes for vekselspillet mellom den offentlige og den 

private sektor. Samarbeidet med frivillige organisasjoner gjør at norske myndigheter kan 

engasjere ikke-statlige aktører i fredsforhandlinger. Det blir også enklere for myndighetene å 

forsvare bistandsoverføringer som potensielt kan være kontroversielle, når disse går gjennom 

pålitelige frivillige organisasjoner. På denne måten har myndighetene muligheten til å skjule 

sitt direkte engasjement bak de frivillige organisasjonene dersom de skulle ønske det. ”Den 

norske modellen for fred” kan dermed hevdes å være et slags bekvemmelighetsekteskap som 

har gått seg til over tid.19  

 

Samarbeidsformen ”den norske modellen” er basert på ikke typisk norsk. Etter den kalde 

krigens slutt har frivillige organisasjoner blitt en viktig brikke i fredsforhandlinger for flere 

land enn Norge. Italia og Vatikanstaten arbeidet for eksempel tett med den romersk-katolske 

                                                 
16 Jan Egeland, Impotent superpower – potent small state: potentials and limitations of human rights objectives 
in the foreign policies of the United States and Norway, PRIO Report 1985: 8-11, 29-30, 44-45, 305-310; 
Tamnes 1997: 443. 
17 ”Fred og forsoning: Den norske modellen.” Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Fred_og_forsoning/fredsprosesser/Fred-og -forsoning-Den-norske-
modellen-.html?id=446704 (01.10.08).  
18 Tamnes 1997: 341; http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Fred_og_forsoning/fredsprosesser/Fred-og -
forsoning-Den-norske-modellen-.html?id=446704 (01.10.08). 
19 Even Lange, Helge Pharo og Øyvind Østerud, ”Utenrikspolitikken etter den kalde krigen”, i Even Lange, 
Helge Pharo og Øyvind Østerud, Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde 
krigen, Unipub 2009: 11. 
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frivillige organisasjonen Sant’Egidio under fredsprosessen i Mosambique på begynnelsen av 

1990-tallet.20 Den tidligere amerikanske presidenten Jimmy Carters Carter Center i Atlanta 

har også deltatt i flere fredsprosesser. Senteret har relativt tette bånd til amerikanske 

myndigheter.21 I tillegg til dette har samarbeid mellom offentlig og privat sektor tradisjonelt 

vært viktig i alle de skandinaviske landene. Etter 1990 har dette i økende grad gjort seg 

gjeldende også i utenrikspolitikken.22  

 

I Norge har ”den norske modellen” og engasjementspolitikken den er en del av, blitt satt i 

sammenheng med ideen om en norsk fredstradisjon. Politikken har blitt framstilt som en 

videreføring av en historisk tradisjon som strekker seg fra Henrik Wergeland og Fridtjof 

Nansen til Folkeforbundet i mellomkrigstiden og FN etter andre verdenskrig. Nansen og 

Wergeland har gjennom flyktningehjelp og solidaritetsarbeid etter hvert blitt nasjonale 

symboler på norsk idealisme.23 Også norsk misjonærvirksomhet, den liberale Venstre-

tradisjonen og arbeiderbevegelsens solidariske innsats for rettferdighet, fravær av kolonial 

fortid, den fredelige unionsoppløsningen i 1905 og utdelingen av Nobels fredspris, er faktorer 

som har dannet grunnlag for en argumentasjon om at Norge er en nasjon som alltid har vært 

opptatt av fred.24 Knut Frydenlund (Ap), utenriksminister 1973-1981 og 1986-1987, skrev i 

1982 boken Lille land – hva nå? der han ga uttrykk for sine ideer om Norges fredelige 

egenart:  

 

Det er … en profil som nordmenn flest vil at deres land skal ha. Dette har noe med Wergeland og 

Bjørnson å gjøre – med historie og tradisjon – og ønsket om å leve opp til den anseelse som Fridtjof 

Nansen skaffet Norge gjennom sin innsats for flyktninger etter den første verdenskrig.25 

 

Resonnementet til Frydenlund er et godt eksempel på den type tankegang som hadde banet 

vei for utvidelsen av norsk engasjementspolitikk på 1990-tallet. Til tross for at ny forskning 

                                                 
20 Andrea Bartoli, ”Mediating Peace in Mozambique: The Role of the Community of Sant’Egidio”, i Chester A. 
Crocker (red.), Hearding Cats: Multiparty Mediation in a Complex World, United States Institute of Peace Press 
1999: 248-249. 
21 Andrea Bartoli, ”NGOs and Conflict Resolution”, i Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk og I. William 
Zartman, The Sage Handbook of Conflict Resolution, Sage Publications 2009: 393-394. 
22 Tamnes 1997: 342. 
23 Leira (red.) 2007: 11; Jonas Gahr Støre, Norge som fredsnasjon- myte eller virkelighet? 2006, hentet fra 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Utenriksminister_Jonas_Gahr_Store/taler_artikler/2006/Norge-som-
fredsnasjon--myte-eller-virkelighet.html?id=273461 (05.03.08). 
24 Halvard Leira, ”Hele vort Folk er naturlige og fødte Fredsvenner” - Norsk fredstenkning fram til 1906” i 
Historisk Tidsskrift nr. 2, 2004: 153-180; Helge Pharo, ”Den norske fredstradisjonen – et forskningsprosjekt”, i 
Historisk tidsskrift nr.2 2005: 239; Tamnes 1997: 343. 
25 Knut Frydenlund, Lille land – hva nå?, Universitetsforlaget 1982: 190.  
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viser at det finnes stadig mindre historisk belegg for å knytte ”fred” og ”norsk” sammen, er 

fredstradisjonen fremdeles et sentralt element i norsk engasjementspolitikk.26  

 

Småstatens utenrikspolitiske virkemidler 

Norsk fredspolitikk er ikke bare idealpolitikk. Den har også klare realpolitiske fordeler. For 

småstaten Norge er det viktig at det internasjonale politiske systemet er så stabilt som mulig. 

Små- og mellomstore land har færre utenrikspolitiske instrumenter til disposisjon enn større 

land. Et verdenssamfunn bygd på folkerettens prinsipper om staters ukrenkelighet er et vern 

for alle små stater. Av denne grunn har det lenge vært et overordnet mål for norsk 

utenrikspolitikk å bidra til å stabilisere det internasjonale politiske systemet. Dette forsøker 

Norge å bidra til ved å påta seg ti utenrikspolitiske roller. Norge opptrer både som brobygger 

eller tilrettelegger, og som kritiker. Med tilrettelegging siktes det her til Norges innsats som 

støttespiller i fredsprosesser. Med kritiker menes en aktør som gjør ”en negativ bedømmelse 

av en [annen] aktørs aktiviteter, mål eller oppfatninger av virkeligheten.”27 Når småstaten 

Norge uttrykker sin mening om brudd på menneskerettigheter, sosial urettferdighet og 

konflikter andre steder i verden, er det fordi Norge ønsker å bidra til å styrke internasjonal lov 

og rett. Jo mer stabil den internasjonale situasjonen er, jo tryggere er Norge.28 

 

Ettersom sikkerhet er en norsk egeninteresse og norsk idealpolitikk er motivert av behovet for 

dette, er det ikke nødvendigvis noen grunnleggende motsetning mellom norsk realpolitikk og 

norsk idealpolitikk.29 De fleste stater som engasjerer seg i andre aktørers konflikter gjør det 

ikke bare av humanitære årsaker, men også fordi det kan berike deres egne interesser. Dette 

gjelder også Norge. Fredsmegling kan bidra til å øke småstatens sikkerhet. I tillegg kan 

statens internasjonale makt og innflytelse bli større. Megling kan øke dens nytte og 

uavhengighet i forhold til sterkere allierte og er derfor i mange tilfeller et effektivt 

utenrikspolitisk virkemiddel.30  

                                                 
26 Pharo 2005: 239; Kirsten Alsaker Kjerland og Knut M. Rio, Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i 
Afrika og Stillehavet, Scandinavian Academic Press 2009; Carl Emil Vogt, Fridtjof Nansen og fredstradisjonen i 
Historisk Tidsskrift, 2, 2005; Halvard Leira, ”Folket og freden. Utviklingstrekk i norsk fredsdiskurs 1890-2005”, 
i Internasjonal Politikk, 2/3, 2005.  
27 Helge Hveem, “’Blame’ as International Behaviour. A Contribution to Inter-State Interaction Theory” i 
Journal of Peace Research, 1, 1970: 49. 
28 Tamnes 1997: 342-343, 469; Liland og Kjerland 2003: 85; Leira (red.) 2007: 9. 
29 Leira (red.) 2007: 9.  
30 I. William Zartman og Saadia Touval, “International Mediation after the Cold War” i Managing Global 
Chaos, Chester Crocker og Fen Hampson (red.), United States Institute of Peace 1996: 446, 448-449. 
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Statsviter Joseph Nye har kalt makten eller innflytelsen som en stat skaffer seg ved hjelp av 

denne typen virkemidler for ”soft power” eller myk makt. Denne typen makt baserer seg på at 

andre stater oppfatter en stats kultur, verdier og utenrikspolitikk som positiv. God evne til å 

fremme demokrati, fred og gjenoppbygging av samfunn etter konflikter, kan gi makt i form av 

godt internasjonalt omdømme eller politisk kapital.31 På norsk kaller statsviter Janne Haaland 

Matlary dette for verdimakt. Norsk freds- og forsoningspolitikk er kort sagt en mulighet til å 

maksimere det generelle utbyttet av norsk utenrikspolitikk. Et godt omdømme er nyttig når 

Norge skal fremme sine egeninteresser.32 Jan Egeland ga klart uttrykk for dette i februar 2005: 

”Det som er helt udiskutabelt, er at det er ingen del av norsk utenrikspolitikk som har oppnådd 

så mye ved hjelp av så få kroner og så lite arbeidskraft. Et par besøk til New York, 

Washington eller Brussel bekrefter det bildet.”33 

 

Teoretisk rammeverk 

Norge drar altså nytte av sin rolle som megler eller tilrettelegger i fredsprosesser. ”Den norske 

modellen for fred” er basert på en teori om at etablerte maktstrukturer kan brytes opp gjennom 

en bestemt type politisk organisering og et relativt fast sett av diplomatiske handlinger. For å 

undersøke om dette stemmer, er det gjennomgripende perspektivet i denne oppgaven den 

mulige motsetningen mellom to av Norges viktigste utenrikspolitiske virkemidler: Rollen som 

brobygger eller megler og rollen som kritiker.  

 

Statsviter Ulf Bjereld berører dette perspektivet i sin artikkel Critic or Mediator? Sweden in 

World Politics 1945-90.34 Her analyseres Sveriges kombinasjon av brobygger- og 

kritikerrollen etter andre verdenskrig. Bjereld belyser med dette også hvordan små staters 

politiske handlingsrom til enhver tid er underlagt storpolitikkens dynamikk. På midten av 

1960-tallet begynte Sverige å kritisere andre lands atferd i mye større grad enn tidligere. Men 

dette gjorde ikke at aktiviteten på brobyggerfronten minket. Bjereld konkluderer med at det i 

allmennhet ikke er noen motsetning mellom en småstats rolle som brobygger eller megler, og 

                                                 
31 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs 2004: 11. 
32 Janne Haaland Matlary, ”Verdidiplomati – kilde til makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk” i 
Makt og demokratiutredningens rapportserie, Rapport 46, 2002: 1-10; Henrik Thune og Torgeir Larsen, 
”Utenrikspolitikk uten software. En teori om omdømme, populisme og andre politiske trekkrefter i små staters 
utenrikspolitikk” i Geir Dale (mfl.) Grenser for alt. Kritiske perspektiver på norsk utenrikspolitikk, Spartacus, 
2000: 70-89. 
33 Aftenposten 4.2.05. 
34 Ulf Bjereld, ”Critic or Mediator? Sweden in World Politics, 1945-90”, i Journal of Peace research, 1,1995: 
23-24. 
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rollen som kritiker. Men unntak kan forekomme når rollene krysser hverandre direkte. Når en 

stat opptrer som brobygger eller megler i en konflikt, vil staten som regel dempe sin kritikk av 

denne konflikten.35 Da Sverige forsøkte å være brobygger mellom USA og Nord-Vietnam 

mellom 1965 og 1968, ble det lagt restriksjoner på svensk kritikk av konflikten. Det samme 

skjedde da Olof Palme meglet mellom Iran og Irak mellom 1980 og 1986.36 

 

Det finnes en viktig forskjell mellom Sverige og Norge når det gjelder kritikerrollen. Sverige 

har en sterkere tradisjon for å opptre som internasjonal kritiker enn Norge.37 Etter at Sverige 

på 1960-tallet trådte inn i rollen som Nordens moralske stormakt, ble politiske trekk ofte 

foreslått av Sverige og deretter adoptert av de andre nordiske landene. På 1990-tallet forlot 

Sverige til en viss grad denne rollen. Svenskene ble med i EU, og den konservative 

regjeringen til Carl Bildt valgte å fokusere mindre på fjerne verdensdeler. Dette åpnet for at 

Norge kunne overta rollen som Nordens fremste moralist.38 Selv om Norge tradisjonelt har 

vært en mindre aktiv internasjonal kritiker enn Sverige, har kritikk vært et viktig virkemiddel 

også i norsk utenrikspolitikk.39 

 

Norges aktive innsats som fredsmegler etter 1990 har medført at rollen som tilrettelegger og 

rollen som kritiker stadig krysser hverandre. Potensielt finnes det en mulighet for at kritikk fra 

enhver megler vil kunne oppfattes som et angrep på en av partene i konflikten megleren 

forsøker å løse. Dette kan gjøre at megleren mister troverdighet fordi den blir sett på som 

partisk. En ringvirkning kan være at megleren ikke blir spurt om å megle ved en senere 

anledning. For en småstat som baserer store deler av sin utenrikspolitikk på å spille rollen som 

internasjonal brobygger, kan en løsning på dette være å avstå fra å kritisere forhold som 

normalt ville blitt kritisert.40 Stemmer disse antagelsene for Norges engasjement under 

fredsprosessen i Guatemala? Gjorde Norges rolle som tilrettelegger at rollen som kritiker ble 

satt til side? I så fall hvorfor?  

 

                                                 
35 Ibid: 23-24, 33. 
36 Ibid: 30-33. 
37 Hans Mouritzen, “The Nordic Model as a Foreign Policy Instrument: Its Rise and Fall”, Journal of Peace 
Research, 1, 1995: 11, 18; Liland og Kjerland 2003: 84. 
38 Bjereld 1995: 28; Mouritzen 1995: 11, 18; Liland og Kjerland 2003: 84; Tamnes 1997: 443. 
39 Olav Riste, Norway’s Foreign Relations – A History, Universitetsforlaget 2005: 206; Tamnes 1997: 443. 
40 Bjereld 1995: 24. 
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Når en tredjepart griper inn i en konflikt for å løse konflikten ved hjelp av forhandlinger, 

defineres det som megling.41 Gjennom megling blir de involverte tredjepartene aktører i et 

konfliktforhold som innebærer interesser, kostnader og potensielle belønninger. En tredjepart 

er til enhver tid en del av dette vekselspillet.42 Statsviter og meglingsteoretiker Jacob 

Bercovitch påpeker at hvem megleren er, og hvilke kvaliteter megleren har, i stor grad 

bestemmer hva megleren kan gjøre. En sterk megler er en megler som har mulighet til å 

tvinge gjennom forslag. En svak megler har som regel ikke denne muligheten og satser derfor 

ofte på tilrettelegging.43 En tilrettelegger er også en megler, men skiller seg likevel noe fra 

den tradisjonelle definisjonen av en megler. Mens megleren har mulighet til å legge frem egne 

løsningsforslag og fredsplaner, er tilretteleggerens oppgave å øke forståelsen og redusere 

spenningen mellom partene for å lette meglerens arbeid med å løse konflikten. En 

tilrettelegger kan for eksempel fungere som kontaktformidler og rådgiver, være vertskap for 

forhandlinger og delta i fredsbevarende operasjoner i regi av FN etter at meglingen er 

avsluttet.44  

 

Tradisjonelt har meglere blitt antatt å være mer effektive dersom de er upartiske. Upartiskhet 

kan i denne sammenhengen forstås som at megleren ikke har noen egeninteresse av å 

favorisere noen av partene i konflikten. Spørsmålet om hvorvidt upartiskhet er nødvendig for 

at en megler skal lykkes, har de siste tiårene vært gjenstand for intens diskusjon innenfor teori 

om internasjonal konfliktløsning. Teoretikere som Oran Young, Hizkias Assefa og Hugh 

Miall er blant de som stiller seg bak ideen om at dette er avgjørende. Mens Saadia Touval, 

Jacob Bercovitch, I. William Zartman, Paul Wehr og John Paul Lederach hevder at 

upartiskhet ikke bestemmer om meglingen blir suksessfull eller ei.45   

 

                                                 
41 Saadia Touval og I. William Zartman (red.), International Mediation in Theory and Practice, Westview Press 
1985: 25. 
�� Jacob Bercovitch “Mediation and Conflict Resolution”, i Bercovitch, Kremenyuk og Zartman (red.) 2009: 
346.�
43 Ibid: 349. 
44 Ibid: 347. 
45 Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk og I. William Zartman, “Introduction: The Nature of Conflict and 
Conflict Resolution”, i Bercovitch, Kremenyuk og Zartman (red.) 2009: 28; Paul Wehr og John Paul Lederach, 
“Mediating Conflict in Central America”, i Journal of Peace Research, 1, 1991: 85-98; Marieke Kleiboer, 
“Understanding Success and Failure of International Mediation”, i Journal of Conflict Resolution, 2, 1996: 369; 
Se også Oran R. Young, The Intermediaries: Third Parties in International Crises, Princeton University Press 
1967. 
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Den nyeste forskningen på feltet tyder på at både partiske og upartiske aktører kan lykkes som 

meglere. Det finnes fordeler og ulemper ved begge deler.46 Flere studier viser at det ikke er 

upartiskhet, men meglerens mulighet og evne til å tvinge gjennom forslag som i mange 

tilfeller avgjør utfallet av fredsforhandlinger. Dette er en strukturell innfallsvinkel som 

forutsetter at upartiskhet er underordnet meglerens innflytelse, styrke, eller politiske 

muskler.47 Politiske muskler er meglerens evne til å bevege partene i en bestemt retning. 

Grovt sett kan politiske muskler deles i press- og lokkemidler.48 En svak megler har som regel 

mindre mulighet til å benytte seg av sterke pressmidler som militærmakt og omfattende 

økonomiske sanksjoner eller belønninger enn en sterk megler. Det klassiske konseptet for en 

svak og upartisk megler er FN. FN er til enhver tid avhengig av velviljen til sine medlemsland 

og besitter ingen uforbeholden tvangsmakt. USAs innsats i forbindelse med Camp David-

avtalen mellom Egypt og Israel fra 1978, er et eksempel på det motsatte. USA var – og er – 

som regel en typisk sterk megler med klar egeninteresse for utfallet av forhandlingene det 

megler i.49  

 

I konfliktsituasjoner finnes det alltid en asymmetri i forholdet mellom de stridende partene. 

En part er gjerne sterkere enn den andre.50 I følge teorien om at meglerens politiske muskler 

bestemmer utfallet av en forhandlingsprosess, vil svake meglere ofte ende opp med å støtte et 

løsningsforslag etter den sterkeste partens ønsker. Årsaken til dette er at en svak megler i siste 

instans er avhengig av den sterkeste partens velvilje for å få til en avtale. En svak megler har 

ingen sterke virkemidler til disposisjon og kan dermed ikke true eller lokke den sterke parten 

til å innta standpunkter den selv ikke ønsker å innta. Asymmetrien ved forhandlingsbordet 

innskrenker dermed den svake meglerens politiske handlingsrom.51 

 

Det er imidlertid ikke slik at en svak megler alltid er dømt til å mislykkes. Fredsavtalen 

mellom regjeringen og geriljaen i El Salvador ble forhandlet frem under ledelse av FN, en 

                                                 
46 Bjereld 1995: 25-26; Bercovitch, Kremenyuk og Zartman (red.) 2009: 28. 
47 Bercovitch 2009: 348; Saadia Touval, “The superpowers as Mediators”, i Jacob Bercovitch og Jeffrey Z. 
Rubin, Mediation in international relations: Multiple approaches to conflict management , St. Martin’s 1992: 
233; Kleiboer 1996: 371; Jacob Bercovitch, “International mediation: A Study of Incidence, Strategies and 
Conditions of Successful Outcomes”, i Cooperations and Conflict, 3, 1986: 164. 
48 I. William Zartman, “Conflict Resolution and Negotiation”, i Bercovitch, Kremenyuk og Zartman 2009: 325. 
49 Connie Peck, “United Nations Mediation Experience: Practical Lessons for Conflict Resolution”, i Bercovitch, 
Kremenyuk og Zartman (red.) 2009: 416; Hilde Henriksen Waage, Peacemaking Is a Risky Business, Norway’s  
Role in the Peace Process in the Middle East 1993-1996, PRIO Report, 1, 2004: 5-6. 
50 Zartman 2009: 325. 
51 Touval 1992: 233; Jacob Bercovitch, J. Theodore Anagnoson og Donette L. Wille, “Some Conceptual Issues 
and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations” i Journal of Peace 
Research, 1, 1991: 15; Zartman 2009: 325. 
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svak megler uten spesiell interesse for noen part i konflikten. Det samme gjaldt avtalen i 

Guatemala. Her var Norge kontaktformidler og tilrettelegger i perioden 1990 til 1994, mens 

FN ledet forhandlingene fra 1994 til 1996.52 Sammen med Mexico, Spania, USA, Venezuela 

og Colombia, var Norge en del av en vennegruppe som støttet FNs meglingsarbeid. Norge var 

også aktiv på egenhånd i denne perioden.53 Denne oppgavens mål ikke å vurdere 

effektiviteten til en svak eller sterk megler, men å undersøke hvilken betydning asymmetriske 

maktforhold kan ha for en liten stat som benytter seg av fredsmegling som et utenrikspolitisk 

virkemiddel.  

 

Kilder, metode og struktur 

I internasjonale studier av fredsprosessen i Guatemala vies Norge liten oppmerksomhet.54 I 

Norge har derimot den norske rollen fått stor plass. De norske framstillingene får gjerne 

Norge til å framstå som en mer sentral aktør enn hva som kanskje var tilfellet, uavhengig av 

om det er bevisst fra forfatterens side eller ikke. Dette gjelder først og fremst historiske 

oversiktsverk.55 Det finnes nemlig få spesifikke studier av Norges rolle under engasjementet. I 

1998 ga Institutt for menneskerettigheter ut en rapport om den såkalte fredspakken, et norsk 

bistandsinitiativ for å støtte fredsprosessen i Guatemala økonomisk etter 1994.56 Samme år 

skrev Wenche Hauge ved Institutt for fredsforskning (PRIO) rapporten An Evaluation of 

Norway’s Role in the Guatemalan Peace Process, på oppdrag fra Utenriksdepartementet.57 

Lene Kristoffersen ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) berører også temaet noe i rapporten 

Interesser i norsk engasjementspolitikk (2009).58 Men ettersom Hauge og Kristoffersen begge 

er statsvitere, er ingen av rapportene historiske framstillinger.  

                                                 
52 Peck 2009: 416. 
53 Jonas 2000: 43, 120; UD 25. 4/54, 18, UD til Norsk Ekumenisk Komite for Menneskerettigheter i Latin-
Amerika, 7.3.94. 
54 Se for eksempel Jonas 2000; Dirk Kruijt, Guerillas, Zed Books 2008; Cynthia J. Arnson (red.), Comparative 
Peace Processes in Latin America, Woodrow Wilson Center Press 1999; Jeremy Armond, Rachel Sieder og 
Richard Wilson, An International Review of Peace Initiatives Accord Negotiating Rights: The Guatemalan 
Peace Process, Conciliation Resources 1997; Luis Alberto Padilla,”Prevention Successes and Failures: Peace-
making and Conflict Transformation in Guatemala” i Hayward R. Alker, Ted Robert Gurr og Kumar Rupesinghe 
(red.) Journeys Through Conflict: Narratives and Lessons, Rowman & Littlefield Publishers 2001: 8-9. 
55 Se for eksempel Tamnes 1997: 446; Liland og Kjerland 2003: 252-255; Jan Egeland, “The Oslo Accord: 
Multiparty Facilitation through the Norwegian Channel”, i Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson og Pamela 
Aall (red.), Herding Cats. Multiparty Mediation in a Complex World, United States Institute of Peace Press 
1999: 542. 
56 Ekern, Thue og Moncada 1998. 
57 Hauge 1998. 
58 Lene Kristoffersen, Interesser i norsk engasjementspolitikk, Oslo Files on Defence and Security, 4, 2009. 
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Historiker og journalist Roy Krøvel har skrevet hovedoppgaven UD, URNG og freden i 

Guatemala (1999).59 Oppgaven analyserer det norske engasjementet, men først og fremst i et 

guatemalansk perspektiv.60 Kildene som ligger til grunn for Krøvels oppgave er 

arkivmateriale fra Utenriksdepartementet. Men Krøvel fikk bare innsyn i perioden 1990 til 

1994, på grunn av departementets sikkerhetsregler.61 Ettersom fredsprosessen varte til 

desember 1996, var perioden 1994 til 1996 et empirisk ubeskrevet blad. Da arbeidet med 

denne oppgaven ble påbegynt hadde det gått ti år siden Krøvel skrev sin oppgave, og 

Utenriksdepartementet var villig til å gi innsyn fram til 1998.  

 

Det finnes for øvrig andre argumenter enn det nye kildematerialet for aktualiteten ved å skrive 

denne oppgaven. Det første argumentet handler om tilnærmingsmåte. Mens den norske 

innfallsvinkelen bare utgjør en liten del av Krøvels oppgave, har denne oppgaven et 

gjennomgående norsk perspektiv.62 Med tanke på at forskning på norsk fredspolitikk har fått 

et oppsving det siste tiåret, vil denne analysen kunne trekke på nye studier av Norges rolle 

som fredsmegler. Forum for samtidshistorie ved Universitetet i Oslo har siden 2005 drevet 

prosjektet Den norske fredstradisjonen, som analyserer dagens utenrikspolitikk i lys av 

fredstankens historiske røtter.63 I 2007 ga Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) ut rapporten 

Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk, der ideen om nordmenn og det norske settes i 

sammenheng med utenrikspolitiske mål og virkemidler.64 Det finnes generelt få studier av 

fredsprosesser der Norge har deltatt. Men Hilde Henriksen Waages analyse av norsk 

fredsdiplomati i Midtøsten fra 2004, åpner muligheten for å undersøke om det finnes 

likhetstrekk mellom dette engasjementet og engasjementet i Guatemala.65  

 

Det andre argumentet gjelder oppgavens teoretiske rammeverk. Et meglingsteoretisk 

perspektiv gjør det mulig å studere Norges rolle i Guatemala i lys av forskning på 

internasjonal konfliktløsning. Dette har betydning for den generelle forståelsen av hvordan 

små stater forsøker å påvirke omverdenen for å oppnå sine utenriks- og sikkerhetspolitiske 

                                                 
59 Roy Krøvel, UD, URNG og freden i Guatemala, hovedoppgave i historie ved NTNU 1999; En sammenfatning 
av oppgaven finnes i Stener Ekern og Trygve Bendiksby (red.), Guatemala – demokratisering og kulturelt 
mangfold, Institutt for menneskerettigheter 2001. 
60 Krøvel 1999: 6. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Pharo 2005 
64 Pharo 2005; Leira (red.) 2007. 
65 Waage 2004. 
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mål.66 Fredsprosessen er for øvrig beskrevet kronlogisk og empirien analyseres løpende. 

Vanligvis deles fredsprosessen inn i to hovedperioder der den første strekker seg fra 1989 til 

1993 og den andre fra 1993/1994 til 1996. Det som skiller de to periodene er først og fremst 

FNs inntreden som forhandlingsleder fra 1994. I denne oppgaven er selve prosessen delt i tre. 

Kapittel 2 gir en kort oversikt over den 36-år lange borgerkrigen i Guatemala, mens kapittel 3 

tar for seg perioden november 1989 til mai 1993. Kapittel 4 beskriver tiden fra juni 1993 til 

mars 1995, og kapittel 5 tiden fra april 1995 til mars 1997. Tredelingen er gjort først og fremst 

fordi empirien som omhandler prosessens sluttfase forteller så mye om Norges motiver for å 

engasjere seg, at den fortjener et eget kapittel.  

 

Kildene oppgaven bygger på er hovedsaklig den samlingen av diplomatisk korrespondanse, 

interne notater og referater som finnes i Utenriksdepartementets arkiv fra perioden 1989 til 

1998. Materiale fra arkivet til Kirkens Nødhjelp, som hadde en sentral rolle under 

fredsprosessen, kunne også gjerne vært brukt. Men arbeidets størrelse og tidsramme har 

dessverre gjort det nødvendig å begrense kildetilfanget. Når det gjelder muntlige kilder, er 

fem viktige norske aktører intervjuet. Rolf Berg, (ambassadør i Mexico 1992-1996), Jan 

Egeland (statssekretær i UD fra 1990 til 1997), Petter Skauen (Kirkens Nødhjelps stedlige 

representant i Guatemala 1976-1999), Arne Aasheim regionalrådgiver i UD (1993-1997) og 

Fredrik Arthur (chargé d’affaires i Guatemala fra 1994-1997). Gunnar Stålsett, 

generalsekretær i Det lutherske verdensforbundet 1985 til 1994, har dessverre ikke hatt 

anledning til å la seg intervjue. 

 

I Guatemala ble Gustavo Porras og Carlos Sarti intervjuet våren 2009. Porras er sosiolog og 

politisk analytiker og forhenværende medlem av geriljagruppen Ejército Guerillero de los 

Pobres (EGP). Fra 1996 ledet han den guatemalanske regjeringens forhandlingskommisjon og 

var personlig sekretær for president Álvaro Árzu. Porras signerte våpenhvileavtalen mellom 

regjeringen og geriljaen i Oslo Rådhus i 1996. Carlos Sarti er antropolog, statsviter og 

direktør i stiftelsen PROPAZ som arbeider for å styrke fred, demokrati og gjenoppbygging av 

det guatemalanske samfunnet etter fredsavtalen. Av geriljaens kommandanter er det bare 

Pablo Monsanto og Carlos González som er gjenlevende. Det lyktes meg dessverre ikke å få 

intervjuet disse.  For alle aktørene som opptrer i oppgaven gjelder det for øvrig at deres 

handlinger ikke kan isoleres fra systemene og strukturene de var en del av. Som Knut 

                                                 
66 Nye 2004: 5-7, 11. 
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Kjeldstadli skriver: ”Vi kan med andre ord ikke snakke om handling på noe særlig opplysende 

vis uten å snakke om samfunnet.”67 

                                                 
67 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, Universitetsforlaget 1999: 
36. 
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2. Borgerkrigen og dens historiske røtter – en kort oversikt 
 

 

29. desember 1996 fikk Guatemala sin fredsavtale. Dette var en historisk hendelse etter 36 år 

med borgerkrig mellom den guatemalanske staten og marxistisk-inspirerte geriljagrupper.68 

Men til tross for inngåelsen av fredsavtalen, lar den sosiale freden vente på seg. Guatemala er 

stadig dypt splittet langs etniske og sosioøkonomiske linjer. Kriminalitet og korrupsjon øker, 

og drap er fortsatt er den fremste dødsårsaken blant unge menn.69 Tre prosent av befolkningen 

eier omlag 70 prosent av all dyrkbar jord.70 Over halvparten av de tretten millioner 

innbyggerne lever i fattigdom. De fleste av disse tilhører Guatemalas urbefolkning, 

mayaindianerne.71 Skarpe skiller mellom mennesker av spansk herkomst, mayaindianere og 

personer med blandet blod, har lenge preget historien.72 

 

Sterke menn og sterke skiller 

Borgerkrigen i Guatemala foregikk hovedsaklig i landlige og avsidesliggende områder.73 Men 

hva handlet krigen om? Som alltid finnes det flere innfallsvinkler til historien. Tre tolkninger 

av konflikten peker seg ut. Den første er en versjon der krigen framstilles som hæren og de 

rike jordeiernes undertrykkelse av et fattig folk. Dette omtales gjerne som venstresidens 

tolkning, eller den folkelige versjonen. Krigen forstås som et resultat av overklassens 

kapitalistiske utnyttelse av underklassen, der gerilja og mayaindianere ble forent i kampen for 

rettferdighet. Den andre tolkningen er den såkalte indianske versjonen. Dette perspektivet 

fokuserer på at krigen mellom geriljaen og hæren hovedsakelig var en krig mellom 

                                                 
68 I Latin-Amerika referer ”gerilja” generelt til politisk-militære organisasjoner med en ideologi karakterisert av 
intens nasjonalisme, antiimperialisme og ideen om virkeliggjørelsen av en sosialistisk utopi med væpnet 
revolusjon som middel. Kruijt 2008: 4. 
69 Aftenposten 26.04.09; Trygve Bendiksby og Stener Ekern, ”Introduksjon”, i Ekern og Bendiksby 2001: 16-17. 
70 Bendiksby og Ekern 2001: 5. 
71 Verdensbanken 2003: Guatemala, Poverty in Guatemala. Tilgjengelig på http://www-
wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK
=64187510&searchMenuPK=64187290&theSitePK=523679&entityID=000094946_03032104003172&search
MenuPK=64187290&theSitePK=523679 (oppsøkt 24.3.09). 
72 Jonas 2000: 19, 25; Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala. Memory of Silence. 
Report of the Commission for Historical Clarification. Conclusions and Recommendations, “Conclusions I. The 
tragedy of the armed confrontation”, 1999: punkt 3 og 4. Tilgjengelig på 
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc1.html (oppsøkt 25.9.09). 
73 Kristi Anne Stølen, Guatemalans in the Aftermath of Violence: The Refugees’ Return, Pennsylvania University 
Press 2007: 3. 
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etterkommere av europeere. Geriljaen kjempet den hvite manns krig, ikke mayaindianernes. 

Den tredje og siste versjonen er en konservativ tilnærming. Her forstås krigen som en 

nødvendig kamp mot kommunisme. Geriljaens virksomhet blir hevdet å ha undergravd staten 

og startet krigen.74 

 

Den første tolkningen, den folkelige eller venstreorienterte, er den versjonen som er mest 

utbredt blant utenlandske menneskerettighetsaktivister og bistandsarbeidere. Det er ikke 

denne oppgavens mål å diskutere hvilken versjon som er den riktige. I alle tilfeller står krigen 

som et dystert monument over rasisme og grove brudd på menneskerettigheter. I perioden 

1960 til 1996 døde nesten 180 000 mennesker, 40 000 ”forsvant”, 400 landsbyer ble jevnet 

med jorda, minst 100 000 mennesker flyktet til Mexico, og omtrent 1 million ble flyktninger i 

eget land.75 Etter krigens slutt på midten av 1980-tallet, engasjerte flere land seg for å bidra til 

en politisk løsning av konflikten. Norge var ett av disse. Men å løse en konflikt med røtter 

tilbake til kolonitidens føydalinspirerte system, kontrollert av spanske caudillos eller 

stormenn, var ikke ukomplisert.76  

 

Før spanjolene la Latin- og Mellom-Amerika under seg på 1500-tallet, var Guatemala 

befolket av en rekke ulike Maya-kongedømmer. Ved erobringen ble mayaindianernes jord 

overtatt av spanske koloniherrer. En kultur med høyt kunnskapsnivå innen matematikk, 

jordbruk, arkitektur, astronomi og ingeniørkunst ble raskt fortrengt av kulturen europeerne 

brakte med seg. I 1821 frigjorde Guatemala seg fra den spanske kolonimakten. Frigjøringen 

var drevet fram av landets økonomiske elite. Denne bestod først og fremst av jord- og 

forretningseiere som enten var direkte etterkommere av spanjoler, eller såkalte ladinos, en 

blanding av indianere og europeere. 77 Eliten overtok spanjolenes posisjoner, og en autoritær 

stat så dagens lys. Brorparten av den dyrkbare jorda ble overført til den spanskættede eliten. 

For å beskytte sine økonomiske interesser og sosiale privilegier, sørget jord- og 

forretningseiere for at fattige, spesielt mayaindianere, ikke fikk ta del i velstanden.78  

 

                                                 
74 Stener Ekern, ”Mayabevegelsen i Guatemala”, i Ekern og Bendiksby (red.) 2001: 139. 
75 Hauge 1998: 10. 
76 Caudillo-systemet var basert på personlige bånd mellom caudilloen og hans klienter. Finn Fuglestad, Latin-
Amerika og Karibiens historie, Cappelen akademisk forlag 1994: 172-173. 
77 Det spanske ordet ladino refererte opprinnelig til jøder og andre ikke-spanske i Spania som snakket spansk. I 
Gutatemala i dag viser det i hovedsak til mestiser, det vil si en blanding av indianer og europeer. Bendiksby og 
Ekern 2001: 3. 
78 CEH 1999: punkt 4 og 5. 
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Etter frigjøringen fra Spania i 1821 har Guatemala vært en selvstendig stat. Men selv om 

statens flagg siden slutten av 1800-tallet har hatt påskriften Libertad 15 de Septiembre de 

1821, (”frihet 15. september 1821”), medførte frigjøringen fra Spania alt annet enn frihet for 

majoriteten av befolkningen. Den nye guatemalanske staten var ekskluderende og klarte aldri 

å samle befolkningen rundt et nasjonalt prosjekt. Mayaindianerne forble jordløse og 

utestengte fra det politiske systemet. Sivile og politiske rettigheter ble undertrykket. Statens 

institusjoner var ikke tilrettelagt for andre enn det regjerende mindretallet. Det fantes få 

demokratiske kanaler å ytre seg gjennom for den utestengte majoriteten. Raskt utviklet det seg 

en ond sirkel. Den sosiale urettferdigheten ledet til protester mot statsapparatet og den 

rådende politikken. Dette skapte politisk ustabilitet som ble besvart enten med sterkere 

undertrykkelse eller med militærkupp. Alle forslag til økonomisk, politisk, sosial eller 

kulturell forandring, ble møtt med vold og terror. Fordi den politiske og økonomiske eliten 

var redd for å miste den sosiale kontrollen, fikk sterke menn sette sitt segl på historien.79   

 

Mellom 1873 og 1885 ble Guatemala styrt av diktatoren Justo Rufino Barrios. Etter ham 

fulgte tjueto nye år med diktatur under Manuel Estrada Cabrera, en mellomamerikansk rekord 

i uavbrutt diktatorisk styre. I 1931 overtok general Jorge Ubico Castañeda som president, og 

under hans ledelse begynte den konservative regjeringen en intens kamp for tilintetgjørelse av 

det guatemalanske kommunistpartiet. Etter 13 år med klappjakt på politiske motstandere og 

undertrykking av opposisjonelle, måtte Ubico i 1944 vike plassen for et nytt militært styre.80  

 

Revolusjon og amerikansk innblanding 

Ubico ble erstattet av et militært triumvirat, som igjen ble erstattet av en gruppe yngre 

offiserer. Dette tente gnisten til Guatemalas oktoberrevolusjon i 1944. Revolusjonen bleledet 

av militære dissidenter, streikende arbeidere og en misfornøyd middelklasse, og bar med seg 

håp om demokrati og forandring.81 Hæren så revolusjonen som en mulighet til å sikre seg 

uavhengighet fra staten og lot opprøret gå sin gang. Etter revolusjonen ble det for første gang 

siden frigjøringen fra spanjolene arrangert frie og demokratiske valg. Professor og forfatter 

Juan José Arévalo Bermejo returnerte fra eksil i Argentina og ble valgt til president. Arévalo 

                                                 
79 Thomas E. Skidmore og Peter H. Smith, Modern Latin America, Oxford University Press 2005: 389; CEH 
1999: punkt 6, 7 og 8. 
80 Skidmore og Smith 2005: 389. 
81 Ibid. 
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styrte etter sosialistiske prinsipper og var i tillegg inspirert av Franklin D. Roosevelts New 

Deal.82  

 

Politikken ble sterkt mislikt av den jordeiende eliten. De oppfattet reformene Arévalo 

iverksatte som kommunistiske unødvendigheter. Men blant folket var politikken populær. 

Arévalos etterfølger Jacobo Arbenz Guzmán sørget for å føre den videre fra 1951. Arbenz 

fikk blant annet legalisert Guatemalas kommunistparti, Partido Guatemalteco de 

Trabajadores (PGT), og iverksatt en landreform som skulle sørge for en mer rettferdig 

fordeling av jord. Reformen hadde som mål å få bukt med de rike landeiernes praksis med å la 

enorme områder med jord ligge brakk over lang tid. Dette var jord som kunne komme den 

fattige delen av befolkningen til gode om den ble tatt i bruk. I 1952 ble det derfor vedtatt en 

lov som beordret redistribusjon av land til fordel for fattige bønder.83  

 

De rike landeierne og mektige utenlandske selskaper med interesser i Guatemala, kunne 

imidlertid ikke fordra den nye loven. Særlig det amerikanskeide United Fruit Company 

(UFCO), også kjent som La frutera, følte seg hardt rammet. Av La fruteras enorme 

landområder var hele 85 prosent udyrket mark. I følge selskapet selv var dette avholdt som 

sikkerhet for eventuelle fremtidige klimakatastrofer og ikke noe de ønsket å gi fra seg. Som 

de fleste andre storgodseiere hadde selskapet samarbeidet tett med Guatemalas skiftende 

diktatorer. Under general Ubicos periode hadde UFCO sikret seg en avtale som gjorde at de i 

99 år framover ville sitte på mer jord enn alle guatemalanske jordeiere til sammen.84  

 

Det amerikanske fruktselskapet var overhodet ikke interessert i å frasi seg disse privilegiene. 

Heldigvis for La Frutera hadde USAs utenriksminister John Foster Dulles og hans bror Allen 

Dulles, direktør i CIA, begge interesser i et advokatfirma med svært tette bånd til selskapet.85 

Dulles og Dulles fikk raskt engasjert CIA som i en tid hvor kald krig og frykt for 

kommunisme rådet, ikke nølte med å beordre et anti-marxistisk kupp for å styrte Arbenz. I 

1954 måtte den demokratisk valgte presidenten overlate makten til en ny og USA-støttet 

militærregjering. Loven fra 1952 ble annullert, og jorda ble returnert til sine tidligere eiere. 

                                                 
82 Krøvel 1999: 49. 
83 Skidmore og Smith 2005: 389-390; Kruijt 2008: 20. 
84 Krøvel 1999: 50. 
85 Skidmore og Smith 2005: 390. 
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Landeierne og United Fruit Companys interesser var sikret, men Guatemalas demokratiske 

pusterom var forbi.86 

 

Kuppet i 1954 ble på flere måter et vannskille i guatemalansk historie. Ulike sosiale 

bevegelser som hadde nytt godt av det politiske handlingsrommet som åpnet seg etter 

oktoberrevolusjonen i 1944, ble hardt rammet. Krefter i det politiske sentrum ble eliminert 

slik at det politiske landskapet kun bestod av en ren venstre- og en ren høyreside, der 

sistnevnte hadde kontrollen. Inspirert av amerikanske antikommunistiske kampanjer, innførte 

den nye regjeringen lover som kriminaliserte en rekke sosiale bevegelser. All opposisjon mot 

det sittende regimet ble regnet for å være kommunistisk. Eiere av kaffeplantasjer, andre 

landeiere og utenlandske investorer bevarte sin innflytelse under beskyttelse av ulike 

konservative militærregimer.87 Denne elitistiske alliansen hadde av hensyn til sin egen 

posisjon all interesse av å bevare et tradisjonelt og føydalinspirert samfunnssystem. For dem 

var det gunstig at flertallet av befolkningen, hovedsakelig mayaindianere, var arbeidere de 

kunne lønne lavt. Med tanke på at mayabefolkningen utgjorde hele 60 prosent av 

befolkningen, visste eliten at det i prinsippet eksisterte en iboende fare for at majoriteten av 

folket kunne vende seg mot dem.88 Dette bekymret eliten som var klar over at politisk 

opposisjon spirte både i intellektuelle miljøer og i hærens indre gemakker.89 

 

Geriljaaktivitet og borgerkrig  

Det amerikanskstøttede styret ble stadig mer autoritært.  Et oligarki bestående av militære, 

økonomiske og politiske eliter, kontrollerte samfunnet. Høyreekstreme grupperinger vokste, 

og vold mot ulike opposisjonsgrupper blant studenter og bønder økte.90 I 1960 hadde en 

gruppe yngre offiserer fått nok av denne typen militær og politisk praksis. Inspirert av blant 

annet den kubanske revolusjonen i 1959, forsøkte 44 offiserer og 2000 soldater å styrte sin 

egen militærregjering 13. november 1960. Opprøret mislyktes imidlertid, og flere av 

kuppmakerne flyktet til Honduras. Derfra planla de å dra over grensen til Guatemala for å 

drive kamp mot landets reaksjonære regime. Inspirert av Che Guevara og Mao Zedongs 

fortolkning av marxisme, spredde de budskapet om nødvendigheten av økonomiske og 

                                                 
86 Susanne Jonas, “Democratization Through Peace: The Difficult Case of Guatemala” i Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs, 4, 2000: 9-38; Skidmore og Smith 2005: 389-392. 
87 Skidmore og Smith 2005:393; CEH 1999: punkt 4, 5, 6, 7, 8. 
88 Krøvel 1999: 45-48. 
89 Skidmore og Smith 2005: 393. 
90 Ibid: 389-392. 
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politiske reformer. Dette var kimen til det som skulle bli Guatemalas første geriljagruppe 

Movimiento Revolucionario 13 Noviembre, eller M-13, oppkalt etter datoen for kuppforsøket. 

M-13 hadde ingen klar ideologisk plattform, men et overordnet mål om å endre de 

undertrykkende statsstrukturene 91  

 

I november 1961 ble det holdt valg i Guatemala. Opposisjonelle anklaget staten for å dekke 

over valgfusk og korrupsjon. I mars og april 1962 toppet protestene seg, med det resultat at 

regjeringen gikk hardt inn for å stilne de kritiske røstene. I denne konteksten oppstod det etter 

hvert et samarbeid mellom M-13, deler av Guatemalas forbudte kommunistparti (PGT) og 

studentaktivister. Universitetssystemer over hele Mellom-Amerika utviklet seg kraftig på 

1960-tallet. Antall studenter økte, og nye fakulteter ble opprettet. Veksten i antall studenter 

gjorde at miljøet rundt universitetenes studentorganisasjoner blomstret. Innenfor de offentlige 

universitetenes områder kunne studentene utfolde seg relativt fritt. Verken hæren eller politiet 

hadde tillatelse til å gå inn i bygningene uten at universitetets ledelse godkjente det. I 

Guatemala ble den akademiske frisonen respektert, og det utviklet seg et radikalt 

studentmiljø.92 

 

Sammen med de militære avhopperne Marco Antonio Yon Sosa, Luis Turcios Lima og Paz 

Tejada, dannet studentaktivistene, M-13 og kommunistpartiet en ny geriljagruppe kalt 

Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).93 FAR bestod av tidligere soldater, studenter og bønder.94 

Organiseringen av de væpnede opposisjonsgruppene, skapte frykt innad i militær- og 

regjeringsapparatet. I 1963 gjennomførte derfor forsvarsminister Enrique Peralta Azurdia et 

militærkupp. Ministeren overtok selv som regjeringsleder og innsatte en ny militærregjering. 

Fra dette øyeblikket legitimerte hæren sin makt med å vise til den nye og farlige 

kommunistiske geriljaaktiviteten. Målet var å knuse geriljaen. Borgerkrigen hadde for alvor 

startet.95 

 

Men militærregjeringen klarte ikke å knekke geriljagruppene ved første forsøk. I 1966 

iverksatte derfor hæren en brutal militær motoffensiv. Med støtte fra amerikanske 

militærrådgivere og høyrevridde paramilitære militser rekruttert fra den fattige 

                                                 
91 Bendiksby og Ekern 2001: 12; Kruijt 2008: 30-31; Krøvel 1999: 64-66. 
92 Kruijt 2008: 44-45; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
93 Yon Sosa og Turcios Lima var tidligere offiserer. Tejada var oberst. Kruijt 2008: 30-31. 
94 Krøvel 1999: 64-66; Kruijt 2008: 30-31. 
95 Krøvel 1999: 55. 
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lokalbefolkningen, ble geriljaen ødelagt i løpet av to år. Under ledelse av oberst Carlos Arana, 

ble 300 geriljakrigere drept, og 3000 bønder måtte bøte med livet fordi de i hærens øyne var 

potensielle geriljasympatisører.96 

  

Noen få av geriljalederne overlevde kampanjen. De dro til Cuba for å drive militær trening. 

Friske revolusjonære fra studentmiljøet og bondebefolkningen sluttet seg til miljøet rundt 

disse og formet kjernen i det som skulle bli tre nye geriljaorganisasjoner. Engasjerte ladinos 

med middelklassebakgrunn gjenopprettet Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), og etablerte 

Folkets geriljahær EGP (Ejército Guerillero de los Pobres) og Folkets væpnede organisasjon 

ORPA (Organización del Pueblo en Armas). M-13 fortsatte for øvrig å eksistere fram til 

1973. Guatemalas gerilja skilte seg ut blant Mellom-Amerikas geriljabevegelser fordi de 

fleste av geriljalederne var intellektuelle med utdannelse. Lederen av ORPA, kommandant 

Gaspar Ilom, var for eksempel tidligere leder av et forskningsinstitutt og sønn av Guatemalas 

nobelprisvinner i litteratur, Miguel Angel Asturias.97 Til tross for dette hevdet geriljaen å være 

de undertryktes forsvarer. De var bøndene, arbeiderne og mayaindianernes eneste alternativ til 

undertrykkelse utført av myndigheter og militærmakt.98  

 

Hærens rolle 

Årsaken til at majoriteten av Guatemalas befolkning var utestengt fra viktige deler av 

samfunnet var at den økonomiske eliten og hæren baserte sin posisjon på at disse ble holdt i 

sjakk ved hjelp av militære virkemidler. Etter frigjøringen fra spanjolene i 1821 hadde 

Guatemalas militærvesen hatt en sentral politisk rolle. Til tross for at to demokratisk valgte 

regjeringer styrte landet mellom 1944 og 1954, klarte hæren likevel å utvide sin makt i denne 

perioden. Utstrakt militært selvstyre ble nedfelt i grunnloven fra 1945. Etter at CIA bidro til å 

styrte Jacobo Arbenz i 1954, ble hæren Guatemalas mest betydningsfulle institusjon. Fra 1963 

styrte de militære landet gjennom forsvarsdepartementet med god støtte fra USA. Til tross for 

at dette var en styringsform som dominerte i en rekke latinamerikanske land utover hele 1900-

tallet, var det Guatemalas hær som på 1960-tallet ble ansett for å være Latin-Amerikas 

sterkeste. De skiftende militærregjeringene var ikke demokratisk valgt og manglet dermed 

legitimitet i befolkningen. På grunn av dette ble tvangsmakt et viktig redskap for å bevare ro 

                                                 
96 Kruijt 2008: 31; Krøvel 1999: 64-66. 
97 Iloms egentlige navn var Rodrigo Asturias. Alle geriljakommandanter og soldater hadde dekknavn, såkalte 
”nom de guerre”. Kruijt 2008: 46. 
98 Skidmore og Smith 2005: 393; Kruijt 2008: 31; Hauge 1998: 10; Krøvel 1999: 47, 53. 
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og orden. Da geriljabevegelsen oppstod på 1960-tallet, fikk hæren ytterligere et påskudd for å 

opprettholde sin makt og posisjon.99  

 

Den store motoffensiven 

Gjennom hele 1960- og 1970-tallet jaktet skiftende regjeringer og deres allierte i hæren på 

geriljaen og andre politiske systemkritikere. Mellom 1966 og 1968 var USA direkte involvert 

i hærens kontrarevolusjonære kampanjer. Av frykt for at Guatemala skulle bli ”et nytt Cuba” 

sendte USA hundrevis av soldater til Guatemala. Guatemalanerne fikk skolering i militær 

virksomhet av sine nordamerikanske naboer. Gang på gang hjalp USA Guatemalas hær med å 

bryte menneskerettighetene.100 I 1970 ble oberst Carlos Arana, mannen som hadde ledet 

kampanjen mot geriljaen på 1960-tallet, president i Guatemala. Under Arana fikk hæren 

ytterligere økt sin makt over statsapparatet. Militære operasjoner rettet mot geriljaen og dens 

sympatisører ble trappet opp. Da Arana gikk av som president i 1974, fortsatte kampen under 

ledelse av hans etterfølger, den norskættede generalen Kjell Laugerud Garcia som var 

president til 1978.101 

 

I 1976 ble Guatemala rystet av et stort jordskjelv der 23 000 mennesker døde. Jordskjelvet 

medførte omfattende skader på infrastruktur og jordbruksområder og var en humanitær 

katastrofe for en allerede hardt prøvet befolkning. Tusenvis av mayabønder mistet 

livsgrunnlaget sitt og ble tvunget til å livnære seg som gjestearbeidere på større plantasjer og 

gårder. Posisjonen de havnet i bidro til at mange ble mer politisk aktive og inntok radikale 

standpunkt overfor militærmakten. I 1978 ble organisasjonen for landarbeiderne i Guatemala, 

Comité de unidad Campesina (CUC), dannet. Fram mot 1980-tallet sluttet stadig flere seg til 

geriljaens synspunkt om at væpnet revolusjon var den eneste løsningen på den statlige 

undertrykkelsen.102 

 

Geriljaen vokste. Mot slutten av Laugeruds presidentperiode, var geriljagruppenes 

rekruttering på sitt høyeste. Etter revolusjonen i Nicaragua i 1979 oppstod det nærmest en 

                                                 
99 Hilde Salvesen, ”Militærets rolle i Guatemala etter fredsavtalen” i Ekern og Bendiksby 2001: 45-47; Jonas 
2000: 119-121; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
100 Skidmore og Smith 2005: 393; Kruijt 2008: 31; Jonas 2000: 119-120; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
101 Kruijt 2008: 31; Renate Marsiske (red.), Movimientos estudiantes en la história de América Latina, 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico1999: 196-197. 
102 Jonas 2000: 22. 
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geriljabølge som spredte seg til betydelige deler av mayabefolkningen.103 Bølgen fikk 

imidlertid ikke rulle lenge i fred. Laugeruds etterfølger, president og general Romeo Lucas 

Garcia, sørget for å innlede et av de mørkeste kapitlene i Guatemalas historie. Hans 

militærregjering fulgte systematiske planer for å bekjempe geriljaen. Vold og terror rammet 

hele befolkningen.104  

 

Mot slutten av 1970-tallet hadde også USAs president Jimmy Carter (1977-1981) fått nok av 

Laugeruds menneskerettsfiendtlige politikk. Amerikansk menneskerettighetspolitikk hadde 

endret seg i denne perioden, blant annet som en konsekvens av Vietnamkrigen. Carter-

administrasjonen kritiserte forholdene i Guatemala, og bestemte at amerikansk bistand skulle 

gis på nye betingelser med krav om forbedring av menneskerettighetssituasjonen. Den 

guatemalanske regjeringen nektet å motta bistand på slike vilkår, og svarte i stedet med å 

avslå mer militærhjelp fra USA. Fra 1977 til 1983 fikk den guatemalanske hæren i stedet 

støtte fra Israel, Taiwan og Argentina.105  

 

Perioden fra 1976 til 1980 var også en periode da opposisjonelle sosiale bevegelser i 

Guatemala vokste seg sterkere. Både landarbeidere, studenter, fagforeninger og sosiale 

bevegelser innenfor den katolske kirken reorganiserte sitt arbeid for sosial rettferdighet. Siden 

kuppet i 1954 hadde den katolske kirken i Guatemala støttet statsmaktens kamp mot 

kommunisme, men utover 1970-tallet ble stadig flere i det katolske miljøet inspirert av såkalt 

frigjøringsteologi. Dette var en intellektuell strømning som forente religiøsitet med politisk 

aktivisme. Bibelen ble tolket på en måte som legitimerte venstresidens kamp for fattige og 

undertrykte. En rekke teologer begynte å interessere seg for temaer som menneskerettigheter 

og avskaffelse av fattigdom. Tankegangen satte også sitt preg på studentbevegelsen og andre 

opposisjonelle bevegelser. Ettersom frigjøringsteologien gjorde at katolikker i stor grad ble 

regnet for å være geriljaens allierte, ble et stort antall prester, nonner og andre geistlige utsatt 

for vold og forfølgelse eller drept av hæren.106 

 

Til tross for dette fortsatte de sosiale bevegelsene å vokse. Antallet geriljasoldater og 

sympatisører økte. I 1980-1981 hadde geriljaen mellom 6000 og 8000 væpnede soldater og 

mellom 250 000 og 500 000 aktive medløpere. I 1982 sluttet FAR, EGP, ORPA og Det 

                                                 
103 Hauge 1998: 10; Krøvel 1999: 47 og 53; Kruijt 2008: 31. 
104 Hauge 1998: 33; Krøvel 1999: 56. 
105 Jonas 2000: 120. 
106 Kruijt 2008: 47-48; CEH 1999: punkt 16 og 24; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 



24 
 

guatemalanske kommunistpartiet Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) seg sammen i 

paraplyorganisasjonen Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Geriljaens 

kommandantskap bestod nå av Gaspar Ilom (leder av ORPA), Pablo Monsanto (leder av 

FAR), Rolando Morán (leder av EGP) og Carlos Gonzáles (generalsekretær i 

kommunistpartiet).107 I 1985 flyttet kommandantskapet i URNG, Ilom, Monsanto, Morán og 

Gonzáles, til Mexico City. Fra 1986 var geriljaens operasjoner samordnet.108 Året da URNG 

ble dannet, 1982, var også året da president og general Romeo Lucas Garcia mistet makten 

etter et militærkupp. Med den nye presidenten general José Efraín Ríos Montt fikk volden et 

nytt og om mulig enda mer brutalt ansikt. Ríos Montt var en sterkt troende evangelist med 

mål om å utslette geriljaen og alle dens støttespillere en gang for alle. Enda en gang ble 

hærens makt utvidet. Gjennom ”Den nasjonale sikkerhets- og utviklingsplanen”, fikk de 

militære ansvar for såkalte utviklingsaktiviteter som utdeling av mat og forbedring av 

infrastruktur.109 

 

Den brente jords taktikk 

Som et ledd i strategien opprettet hæren såkalte sivile forsvarspatruljer Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC) i lokalsamfunnene. Landsbyboere ble utstyrt med våpen. De 

paramilitære styrkene ble anført av tidligere soldater som patruljerte bestemte landsbyer i det 

indianske høylandet flere ganger ukentlig. Formålet var å begrense geriljaens 

manøvreringsmuligheter og samtidig kontrollere lokalbefolkningen.110 Da denne typen 

militær organisering var på sitt mest omfattende, bestod den av 1,2 millioner personer som 

drepte, voldtok, brant og ødela i stort omfang. Deltakelsen var i teorien frivillig, men i 

realiteten ble lokalbefolkningen tvunget til å velge mellom sivilpatruljene eller geriljaen. I 

flere tilfeller ble landsbyer splittet, og venner, naboer og familiemedlemmer ble tvunget til å 

kjempe mot hverandre.111 I de hardest rammede fylkene, El Quiché og Alta Verapaz, ble de 

som fremdeles var i live etter hærens kampanjer tvunget til å bosette seg i såkalte 

modellandsbyer der hæren kunne kontrollere dem. I 1999 konkluderte Guatemalas 

                                                 
107 Navnene som er oppgitt er kommandantenes ”nom de guerre”. Alle geriljakommandantene hadde i 
virkeligheten andre navn. Kruijt 2008: 46. 
108 Kruijt 2008: 5, 32. 
109 Jonas 2000: 24; Kruijt 2008: 32; Salvesen 2001: 47-48. 
110 Stener Ekern hevder at ideen til opprettelsen av PAC kan ha kommet fra geriljagruppen EGPs ”irregulære 
kampstyrker”, Fuerzas Irregulares de Lucha (FIL). Disse var opprettet av EGP for å gi alle anledning til å delta i 
den revolusjonære kampen, og dermed øke kontrollen over folks meninger og handlinger. Ekern 2001: 137; 
Kruijt 2008: 31. 
111 Kruijt 2008: 31-32; Jonas 2000: 24; CEH 1999: punkt 50. 
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sannhetskommisjon Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) med at hærens 

fremferd i denne perioden kunne karakteriseres som et folkemord.112 

 

Fra midten av 1981 til 1983 ble 150 000 sivile ble drept eller erklært ”forsvunnet”, og en 

million mennesker ble drevet på flukt. Det var også i denne perioden at 440 landsbyer ble 

jevnet med jorda. En del av de som ikke flyktet, valgte å bosette seg i såkalte 

motstandslandsbyer Comunidades de Población en Resistencia (CPR) som geriljaen 

kontrollerte.113 For også å komme ledere og medlemmer av ulike sosiale organisasjoner til 

livs, ble hærens strategi etter hvert utvidet med urbane terrorkampanjer. Disse var beregnet på 

politikere, journalister, intellektuelle, prester, studenter og fagforeningsledere som levde i 

byene. Mange ble drept eller tvunget til å dra i eksil. Hærens mål var å eliminere all tenkelig 

støtte til geriljaen. ”Quitarle el agua al pez”, lød mantraet. Å fjerne vannet fisken svømte i.114 

Som resultat av hærens motoffensiv forvitret både gerilja og sosiale organisasjoner.115 

Geriljaens offensive opprør mot en oligarkisk elite ble etter hvert redusert til defensive 

militæroperasjoner i avsidesliggende strøk.116 I 1983 bestemte militærregjeringen seg for å 

nedsette en grunnlovgivende forsamling. Forsamlingen skrev en ny grunnlov der 

innbyggernes elementære rettigheter var nedfelt. Regjeringen imøtekom med dette delvis sine 

motstanderes krav om å styrke det guatemalanske demokratiet og vende tilbake til sivilt styre. 

At det hele tatt kunne skje, skyldtes at regjeringen anså geriljaen som nedkjempet.117  

 

Regional påvirkning 

I 1986, tre urolige år etter at hæren hadde igangsatt prosessen for å vende tilbake til sivilt 

styre, overtok den sivile kristendemokraten Vinicio Cerezo Arévalo som president. Til tross 

for at Cerezo regjerte på hærens nåde, bedret situasjonen seg noe. Cerezo iverksatte reformer 

som inneholdt tilløp til institusjonalisering av demokrati og menneskerettigheter. Hæren var 

ikke lenger i regjeringsposisjon og trappet ned den militære aktiviteten. Dette åpnet for at 

sosiale organisasjoner kunne være aktive uten at deres medlemmer ble forfulgt eller drept. 

Geriljaens militære slagkraft var kraftig redusert, men den hadde fremdeles en viss politisk 

                                                 
112 Jan-Michael Simon, La Comisión para el Eslclarecimiento Histórico Verdad y Justicia en Guatemala, 
Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas�2003: 20 Tilgjengelig på 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_12.pdf (oppsøkt 17.2.09). 
113 Ekern 2001: 143. 
114 Intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
115 Kruijt 2008: 14; CEH 1999: punkt 58, 59, 60. 
116 Jonas 2000: 24; Kruijt 2008: 11. 
117 Hauge 1998: 10; Skidmore og Smith 2005: 393. 
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styrke. Etter 1985 la geriljaen om strategien, og i 1986 ble regjeringen invitert til samtaler. 

Regjeringen så imidlertid ikke poenget med å forhandle. Fra deres synspunkt var krigen 

allerede vunnet.  

 

Samme år tok president Cerezo initiativ til et regionalt møte om det borgerkrigsherjete 

Mellom-Amerikas framtid. Møtet fant sted i den lille byen Esquipulas i Guatemala og 

betegnes som Esquipulas I. I 1987 møttes Cerezo og fire andre mellomamerikanske 

presidenter igjen, etter initiativ fra Costa Ricas president Oscar Arias. Denne gangen gikk de 

sammen om et rammeverk for fredelig konfliktløsning i regionen. Rammeverksavtalen fikk 

navnet Esquipulas II og var første skritt på veien mot en felles prosess for å skape fred i 

Mellom-Amerika.118  

 

Innenfor rammen av Esquipulas II begynte den indirekte fasen i de guatemalanske 

fredsforhandlingene. For det første ble det vedtatt generelt amnesti for personer som hadde 

vært involvert i voldelige konfrontasjoner. For det andre etablerte samtlige 

mellomamerikanske land nasjonale forsoningskomisjoner som skulle finne politiske løsninger 

på konfliktene. Guatemalas forsoningskommisjon Comisión Nacional de Reconciliación 

(CNR) var uavhengig av regjeringen og ble ledet av biskop Rodolfo Quezada Toruño, som 

hadde arbeidet aktivt for sosial rettferdighet innenfor den katolske kirken.119 Quezada hadde i 

1988 startet ”Den store nasjonale dialogen”. Dialogen samlet sosiale aktivister fra ulike 

organisasjoner rundt et felles prosjekt som skulle tilrettelegge for en kommende fredsprosess. 

For det tredje ble det arrangert et første proforma-møte mellom representanter for regjeringen 

og URNG i Spania. De viktigste punktene på agendaen var avvæpning av geriljaen og 

etterforskning av brudd på menneskerettighetene under krigen.120  

 

Mål og mening 

Målet til URNG var hele tiden et rettferdig demokrati med mulighet for politisk deltakelse. 

Retten til å organisere seg skulle gjelde alle grupper. Blant geriljaens viktigste krav var et 

offentlig oppgjør med de grove menneskerettighetsbruddene på begynnelsen av 1980-tallet. I 

tillegg var kravet om en landreform for å få bukt med den økonomiske og sosiale 

urettferdigheten av stor betydning. Geriljaen ønsket også at urbefolkningens rettigheter og 
                                                 
118 Dinorah Azpuru, “Peace and Democratization in Guatemala”, i Arnson (red.) 1999 Azpuru 1999: 104. 
119 Azpuru 1999: 104.  
120 Azpuru 1999: 104; Armond, Sieder og Wilson 1997: 81, Jonas 2000: 30, 37. 
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retningslinjer for hærens rolle i samfunnet skulle nedfelles i grunnloven. Foruten hæren, 

regnet også geriljaen enkelte sivile som sine fiender. Dette gjaldt fremstående personer i 

statens økonomiske og politiske system, som ble regnet for å være hærens støttespillere. 

Spesielt var landeiere i provinsielle områder utpekt som rivaler.121 Hæren krevde på sin side 

en demobilisering av geriljaen, før de i det hele tatt var villige til å forhandle om temaer som 

omhandlet de urettferdige samfunnsstrukturene.122  

 

Hovedaktørene i konflikten var hæren og geriljaen. Men det fantes en myriade av andre 

aktører som også var viktige. Kirken, studentbevegelsen, organisasjonen for landarbeidere, 

urbane fagforeninger, organisasjoner for jord- og bedriftseiere, politiske partier, 

urbefolknings- og menneskerettighetsgrupper spilte alle sentrale roller både under 

borgerkrigen, og i opptakten til det som skulle ble en påfølgende fredsprosess.123 Blant de 

viktigste folkelige organisasjonene var enkeorganisasjonen Coordinadora Nacional de Viudas 

de Guatemala (CONAVIGUA), menneskerettighetsorganisasjonene Grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM) og Representacion Unitaria de la Oposicion Guatemalteca (RUOG).124 Press fra 

sosiale bevegelser og aktivister som var sendt i eksil, var med på å få regjeringen til 

forhandlingsbordet, selv om de mente at geriljaen var nedkjempet.  

 

Hvorfor forhandlinger? 

Det politiske skiftet som hadde funnet sted i 1986, da en sivilregjering fikk makten for første 

gang på 32 år, hadde sparket i gang en demokratiseringsprosess som løp parallelt med 

fredsprosessen. Både Esquipulas-avtalene fra slutten av 1980-tallet og innføringen av frie valg 

var av stor betydning for at det ble tatt initiativ til forhandlinger.125 Det var også viktig at 

hæren var blitt kraftig redusert og ikke lenger dikterte og kontrollerte alle deler av samfunnet. 

Under krigen hadde det totale antall offiserer og personell gått fra å omfatte 27 000 sent på 

1970-tallet, til å telle 55 000 på midten av 1980-tallet. Etter 1985 hadde det kommet et 

generasjonsskifte blant de militære, og flere yngre offiserer hadde innsett at krigen ikke ville 

ta slutt uten politiske forhandlinger. Rundt 1990 minket hærens størrelse ytterligere, men selv 

om økning hadde blitt til reduksjon, var det likevel uklart hva som var det fullstendige antall 

                                                 
121 Krøvel 1999: 11; CEH 1999, punkt 21. 
122 Hauge 1998: 11. 
123 CEH 1999: punkt 22 og 23. 
124 Ekern 2001: 139.  
125 Azpuru 1999: 104. 
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personer tilknyttet hæren. Tallene omfatter nemlig ikke de paramilitære gruppene (PAC) og 

de kraftig militariserte politistyrkene.126 Selv om en mer omfattende reduksjon først kom i 

stand etter inngåelsen av den endelige fredsavtalen i 1996, hadde hæren slakket tøylene og gitt 

fra seg regjeringsmakten. At lovlig valgte sivilregjeringer hadde sittet i styringsposisjon før 

fredsprosessen begynte, gjorde forhandlingene i Guatemala unike i latinamerikansk 

sammenheng.127 

 

Geriljaen hadde på sin side aldri kommet på høyden etter hærens motoffensiv mellom 1980 

og 1983. URNG var kommet i en defensiv posisjon der politiske forhandlinger i realiteten var 

deres eneste mulighet. Sandinistenes nederlag i nabolandet Nicaragua og Østblokkens fall 

bidro også til at troen på en vellykket revolusjon ble svekket. Geriljaen forstod at de måtte til 

forhandlingsbordet.128  Likevel anså aldri URNGs lederskap krigen for tapt. I stedet fortsatte 

de å tro på at seier var mulig å oppnå gjennom fredsprosessen. Først da fredsavtalen var 

signert i 1996, var krigen over for geriljaen.129  

 

På mange måter er det rimelig å se partenes vilje til forhandling som en konsekvens av de 

demokratiske forandringene som pågikk. Fra guatemalansk synsvinkel er det liten tvil om at 

skiftet i hærens struktur og rolle, økt fokus på rettferdighet og gjennomsiktighet i forbindelse 

med valg og sivile aktørers økte innflytelse på politikken var av enorm betydning for 

fredsforhandlingene. I tillegg var Guatemala som helhet preget av en kollektiv krigstrøtthet 

ved inngangen til 1990-tallet, noe som i seg selv bidro til å sette fart i forhandlingene.130  

 

I internasjonalt perspektiv var det viktig at USA etter den kalde krigens slutt hadde gitt opp 

sin kamp mot kommunismen i Mellom-Amerika. Selv om borgerkrigen i Guatemala aldri var 

en direkte proxy war mellom USA og Sovjetunionen, slik tilfellet for eksempel hadde vært 

med krigen i Nicaragua, virket det positivt at amerikanerne var blitt mer opptatt av å skape en 

stabil region enn å fortsette kampen mot venstreradikale.131 Grunnlaget for fredsprosessen var 

                                                 
126 Kruijt 2008: 32. 
127 Azpuru 1999: 100. 
128 Theresa Whitfield, “The Role of the United Nations in El Salvador and Guatemala: A Preliminary 
Comparison”,  i Arnson (red.) 1999: 257-258. 
129 Kruijt 2008: 58-59. 
130 Azpuru 1999: 105. 
131 Kruijt 2008: 2. 
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derfor på flere vis lagt da Norge og andre internasjonale aktører kom på banen i 1989-1990. 

Da fantes det som i meglingsteori omtales som ”et modent øyeblikk”.132 

                                                 
132 Azpuru 1999: 100, 116; I. William Zartman, “Ripening Conflict, Ripe Moment, Formula and Mediation” I 
Diane B. Bendahmane og John W. MacDonald Jr. (red.), Perspectives on Negotiation: Four Case Studies and 
Interpretations, Foreign Service Institute, U.S Department of State 1986: 205-227. 
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3. November 1989 - mai 1993: Optimisme, krise og kupp 
 

En gang senhøstes i 1989 kimte telefonen på kontoret til Knut Vollebæk (KrF) i 

Utenriksdepartementet (UD). Vollebæk hadde vært byråsjef i UD under utenriksminister 

Thorvald Stoltenberg (Ap) i 1989, og var nå statssekretær for hans etterfølger Kjell Magne 

Bondevik (KrF). Det var Gunnar Stålsett, generalsekretær i Det lutherske verdensforbundet 

(LVF), en internasjonal sammenslutning av nasjonale og regionale lutherske kirker, som 

ringte. En delegasjon fra forbundet hadde vært på reise i Guatemala i forbindelse med at LVF 

i 1988 hadde opprettet et spesialfond for konflikter i Mellom-Amerika og Midtøsten.133  

 

Det lutherske verdensforbundet hadde innsett at den langvarige konflikten i Guatemala 

hindret utvikling av et fullverdig demokrati basert på likeverd og gjensidig respekt. Samtlige 

internasjonale hjelpeorganisasjoner hadde vanskelig for å få sine prosjekter til å fungere 

optimalt, og forbundet ville gjøre et forsøk på å få i gang fredsforhandlinger. Gunnar Stålsett, 

som hadde ledet forbundets siden 1985, var fullt konsentrert om å videreføre dets tradisjonelle 

arbeid for fred og forsoning.134  

 

Flere halvhjertede forhandlingsforsøk hadde vært gjort i Guatemala etter at den regionale 

fredsavtalen Esquipulas-II hadde blitt undertegnet i Guatemala City i 1987. Dialogprosesser 

var blitt satt i gang både i Nicaragua og i El Salvador, men i Guatemala hadde ikke forsøkene 

ledet til formelle forhandlinger. Hæren, med forsvarsminister Héctor Gramajo i spissen, viste 

liten forhandlingsvilje fordi den fremdeles mente at den guatemalanske geriljaen var 

nedkjempet.135 Men Det lutherske verdensforbundet ville likevel ikke la et forsøk på nye 

forhandlinger være uprøvd. Da Stålsett ringte Vollebæk høsten 1989, var det med en bønn til 

den norske regjeringen om politisk og økonomisk støtte til å sette i gang nye samtaler.136  

 

                                                 
133 Liland og Kjerland, 2003: 252; Annie Golden Bersagel, Multi-Party Mediation in Intrastate Conflicts. ‘The 
Norwegian Model’ in Practice. Masteroppgave i Peace and Conflict Studies, Universitetet i Oslo 2008: 47-48. 
134 Aud V. Tønnessen, Kirkens Nødhjelp - bistand, tro og politikk, Gyldendal 2007: 178-179; Gunnar Stålsett 
intervjuet i Uniforum nr. 08 1998. Tilgjengelig på http://www.uniforum.uio.no/nyheter/1998/uniforum08-
98/07.html (21.12.09). 
135 Jonas 2000: 37; Anna Vinegrad,”From Guerillas to Politicians: The Transition of the Guatemalan 
Revolutionary Movement in Historical and Comparative Perspective”, i Rachel Sieder (red.), Guatemala after 
the Peace Accords, University of London. Insititute of Latin American Studies 1998: 217. 
136 Liland og Kjerland 2003: 252-253; Tønnessen 2007: 178. 
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Positiv respons 

Det lutherske verdensforbundets arbeid skulle bygge videre på Esquipulas II-avtalen. Pengene 

fra spesialfondet som var opprettet i 1988 ble blant annet brukt til å arrangere en serie møter 

mellom LVF, geriljatopper, politiske og militære ledere. Gjennom møtene, som pågikk i flere 

måneder, fikk Gunnar Stålsett god kontakt med både regjeringen og geriljaen. Spesielt var 

forbindelsen med geriljaen tett.137 For å utvide kontaktnettet ytterligere henvendte Stålsett seg 

til Petter Skauen, som var Kirkens Nødhjelps representant i Guatemala. Skauen hadde etter 

mange års hjelpearbeid skaffet seg unike bekjentskaper både i sivilbefolkningen, geriljaen og 

regjeringen. Fra 1989 hadde Skauen det regionale ansvaret for hele Mellom-Amerika.138  

 

Det lutherske verdensforbundet og Kirkens Nødhjelp hadde vært nære samarbeidspartnere 

siden Kirkens Nødhjelp ble stiftet i 1947.139 Sistnevnte hadde vært i Guatemala siden 

jordskjelvet 1976 da 23 000 mennesker døde. Sammen med en rekke frivillige organisasjoner, 

blant annet Redd Barna og Norsk Folkehjelp, bidro Kirkens Nødhjelp til gjenoppbygging etter 

katastrofen. Etter hvert ble nødhjelpsarbeidet til mer permanent bistandsarbeid. Men ettersom 

borgerkrigen vanskeliggjorde utvikling, ville Petter Skauen gjerne hjelpe Gunnar Stålsett med 

å sette i gang forhandlinger.140 

 

Både regjeringen og geriljaen ønsket initiativet fra Det lutherske verdensforbundet 

velkommen. Betingelsen var imidlertid at forbundet skulle være vertskap for det første møtet, 

og at det ble holdt utenfor Guatemala.141 Først kontaktet forbundet Sverige, for å høre om 

svenskene var villige til å arrangere møtet. Like etter at forespørselen kom, ble Sveriges 

ambassade i Guatemala angrepet og en ambassadevakt ble drept. Angrepet hadde trolig ikke 

noe å gjøre med Det lutherske verdensforbundets initiativ, men Sverige ønsket av 

sikkerhetsmessige grunner likevel ikke å være vertskap for møtet. Generalsekretær Stålsett 

måtte derfor tenke på andre mulige møtesteder.142  

 

                                                 
137 Fondet til LVF var på 80 000 USD og det meste av midlene kom fra kristne hjelpeorganisasjoner i 
Skandinavia. Tønnessen 2007: 178-179; Liland og Kjerland 2003: 252-253; UD 25. 4/54,11, notat fra 
Mellomkirkelig Råd til UD, 29.3.90.  
138 Tønnessen 2007: 17-18, 147-161; UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90; UD 25. 4/54, 11, notat 
28.03.90. 
139 Tønnessen 2007: 17-18. 
140 Kruijt 2008: 31-32; Arne Aasheim, ”Forord”, i Ekern og Bendiksby 2001: i-iii; Se forøvrig kapittel 2: 26-28. 
141 Gunnar Stålsett i Uniforum nr. 08 1998; Liland og Kjerland 2003: 252. 
142 Bersagel 2008: 47; intervju med Fredrik Arthur 5.3.10. 
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Etter å ha vurdert både Norge og Tyskland, falt valget på Oslo. I Tyskland fantes det en rekke 

frivillige organisasjoner som lenge hadde vært engasjert i Guatemala. Men ettersom Stålsett 

var norsk og vel kjent for sitt kirkelige arbeid i Norge, var det, som han selv uttrykte det, 

”lettast å få det til her i landet.”143 Stålsett hadde dessuten direkte tilgang til den 

utenrikspolitiske ledelsen i Norge fordi utenriksminister Bondevik og statssekretær Vollebæk 

var hans gamle venner.144 Norske myndigheter var positive fra første stund. Norge ville påta 

seg både utgiftene til møtet og ansvaret for sikkerheten.145 Å innlede et fredsengasjement i 

Guatemala var i også overensstemmelse med Utenriksdepartementets økte fokus på å oppfylle 

rollen som pådriver og brobygger på den globale arena. Tidligere utenriksminister Thorvald 

Stoltenbergs stortingsmelding fra 1989-1990 hadde levnet politikere, bistandsarbeidere og 

andre liten tvil om at idealisme var en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk.146  

 

I følge teorien om små staters bruk av ”soft power” som utenrikspolitisk virkemiddel, var 

engasjementet i Guatemala rasjonelt også ut fra et realpolitisk synspunkt. Å hjelpe andre 

kunne gjøre Norge synlig internasjonalt. Det kunne være nyttig å trekke på 

fredsmeglerstatusen ved anledninger der norske interesser skulle sikres. Å drive fredsmegling 

var fordelaktig for Norge fordi det stort sett var en lite kontroversiell del av norsk 

utenrikspolitikk. Kostnadene var som regel små og risikoen liten. Dersom meglingsforsøket 

mislyktes, ville det ikke få uoverkommelige konsekvenser for norske myndigheter. Veid opp 

mot applausen de kunne høste dersom forsøket ble en suksess, var kritikken de kunne få 

dersom forsøket slo feil en akseptabel byrde å bære. Kritikk fra internasjonalt hold kunne 

riktignok bli en politisk belastning i den forstand at troverdigheten til Norges brobyggerevne 

kunne synke.  Men ettersom kritikken vanligvis kom innenfra, ble den relativt sjelden en 

utenrikspolitisk belastning for norske myndigheter.147  

 

Forespørselen fra Stålsett kom på et tidspunkt da UD nettopp hadde utarbeidet en redegjørelse 

om Norges forhold til Mellom-Amerika. I konklusjonen het det at Norge skulle støtte 

integrasjons- og fredsprosesser i regionen. Det lutherske verdensforbundets initiativ passet 

den nye dagsordenen som hånd i hanske. Stålsett, Skauen, Bondevik og Vollebæk hadde i 

tillegg personlige forbindelser gjennom kristne og politiske miljøer og felles visjoner om å 

                                                 
143 Gunnar Stålsett i Uniforum nr. 08 1998. 
144 Gunnar Stålsett sitert i Bersagel 2008: 47-48. 
145 UD 25. 4/54, 11, notat 28.3.90; Aftenposten 13.12.96. 
146 St.melding nr. 11, 1989-90: 48-53; Tamnes 1997: 341 og 343. 
147 Nye 2004: 11; Matlary 2002: 1-10, 61-65; Liland og Kjerland 2003: 88-89. 
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arbeide for fred, demokrati og utvikling i verdens mindre privilegerte områder.148 Stålsett 

hadde dessuten hatt en rekke kirkelige og partipolitiske verv. Han hadde vært partiformann i 

Senterpartiet (Sp) fra 1966 til 1979, og Sp og KrF hadde samarbeidet tett gjennom hele 1980- 

og 1990-tallet.149  

 

Knut Vollebæk (KrF), som hadde vært byråsjef i UD under Gro Harlem Brundtlands andre 

regjering (1986-1989), representerte Syse-regjeringens videreføring av utenrikspolitikken til 

Brundtlands regjering. Retningslinjene for norsk fredsarbeid var såpass sterkt etablert at 

utenriksminister Bondevik og hans stab hadde få muligheter til å forandre dem. Det fantes 

heller ikke noe ønske om forandring. Regjeringen Syse ble dessuten allerede i 1990 erstattet 

av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.150 Jan Egeland (Ap), som ble statssekretær i UD 

etter Knut Vollebæk, har forklart konsensusen i norsk utenrikspolitikk slik: ”Den brede 

enigheten om hva vi skal fremme har vært selve arvesølvet som skiftende norske 

utenriksministre har forvaltet.”151  

 

Et bekvemmelighetsekteskap 

Stålsett, Skauen, Bondevik og Vollebæks ambisjoner falt under den store 

engasjementspolitiske paraplyen som hadde åpnet seg etter den kalde krigens slutt. Det var 

blitt regelen snarere enn unntaket at frivillige organisasjoner inngikk tette samarbeid med 

norske myndigheter. Bistanden ble en del av Norges internasjonale arbeid for fred, demokrati 

og menneskerettigheter. Med stor innsikt om konflikten og tilstandene i Guatemala trådte 

derfor Kirkens Nødhjelp med letthet inn i norsk utenrikspolitikk 152  

 

De tette forbindelsene mellom aktørene fra den norske regjeringen, Kirkens Nødhjelp og Det 

lutherske verdensforbundet gjorde at spørsmålet om engasjementet i Guatemala ble avgjort 

svært raskt. Etter kort tid var norske myndigheter i gang med å planlegge et møte mellom 

representanter for den guatemalanske regjeringen og geriljaen i Norge våren 1990. 153 Dette 

                                                 
148 Liland og Kjerland 2003: 83. 
149 Store Norske Leksikon, Gunnar Stålsett, tilgjengelig på 
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Gunnar_St%C3%A5lsett/utdypning (20.12.09). 
150 Hilde Henriksen Waage, Norwegians? Who needs Norwegians? Explaining the Oslo Back Channel: 
Norway’s Political Past in the Middle East, Det norske utenriksdepartement 2000: 69; Tamnes 1997: 341 og 
343; St.melding nr.11 (1989-1990): 11; Liland og Kjerland 2003: 252-253. 
151 Dagbladet 8.12.97. 
152 Tønnessen 2007: 148; UD 25. 4/54, 12, LVF til statssekretær Egeland; Liland og Kjerland 2003: 252-253. 
153 Liland og Kjerland 2003: 252.  
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medførte at det ikke ble foretatt noen grundig politisk vurdering før prosessen ble innledet. 

Selv om initiativtaker Gunnar Stålsett var norsk, var ikke Norge egentlig et naturlig valg av 

møtested. For det første gjorde den lange avstanden fra Guatemala til Norge at logistikken ble 

tungvinn. For det andre hadde Norge ingen ambassade i Guatemala til å organisere den 

nødvendige diplomatiske virksomheten som ville følge med engasjementet. Sett fra norske 

myndigheters side var tempoet beslutningen om å engasjere seg ble fattet i, og det påfølgende 

fraværet av diskusjon, ikke noe hinder. Nettopp denne typen impulsivitet, kreativitet og 

fleksibilitet ble ansett som det spesielt virksomme med ”den norske modellen for fred”.154   

 

I følge Jan Egeland, som ble personlig rådgiver for utenriksminiseter Thorvald Stoltenberg fra 

1990 og statssekretær fra 1992, var arbeidskapasiteten til alle avdelinger i departementet 

sprengt da spørsmålet om Guatemala kom opp. Det fantes ikke personalressurser til å opprette 

en permanent diplomatisk forbindelse i et ubetydelig land som Guatemala. Egeland hadde fått 

store fullmakter til å drive fredspolitikk av utenriksminister Stoltenberg og kunne derfor etter 

egen vurdering støtte Gunnar Stålsett og Petter Skauens fredsarbeid i Guatemala. Egeland 

orket i følge seg selv ikke ”å ta fighten” for å få sin allerede overbelastete arbeidsgiver til å 

avse personalressurser til fredsarbeid på andre siden av Atlanterhavet.155  

 

Departementets Guatemala-seksjon bestod derfor kun av regionalrådgiveren for Latin-

Amerika, og en assistent som var ansatt på deltid.156 Norge hadde et generalkonsulat i 

Guatemala, men dets oppgave var først og fremst å beskytte norske borgere, ikke å drive 

politikk. Nærmeste ambassade lå i Mexico, hvor Guatemala var sideakkreditert. Ambassaden 

i Mexico ble på grunn av dette det diplomatiske bindeleddet mellom den norske regjeringen 

og Guatemalas gerilja og regjering. Sammen med Kirkens Nødhjelp og Det lutherske 

verdensforbundet var det ambassaden i Mexico som stod for de politiske analysene av 

prosessen.157 

 

Det var for øvrig en gjensidig avhengighet mellom Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelp 

og til dels Det lutherske verdensforbundet. Formelt fungerte det slik at Kirkens Nødhjelp 

søkte norske myndigheter om penger på vegne av Det lutherske verdensforbundet. 

Organisasjonene var avhengige av pengene til norske myndigheter for å få gjennomført sitt 

                                                 
154 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Hauge 1998: 12. 
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arbeid, og ettersom det norske bistandsbudsjettet økte, var det ikke noe problem å få tak i 

midler til prosjektet. Totalt kom Norge til å bruke bortimot 17 millioner kroner på 

fredsprosessen.158 Norske myndigheter var på sin side avhengige av arbeidet til Kirkens 

Nødhjelp. I 1991 ble Petter Skauen tilsatt i en spesialopprettet stilling for å drive fredsarbeid 

på vegne av norske myndigheter. Forslaget kom ikke fra Kirkens Nødhjelp selv, men fra 

regjeringen, som mente dette var en praktisk løsning. For det første var det enighet om at 

Skauens arbeid var viktig for å sikre fred, menneskerettigheter og utvikling, alle vesentlige 

mål for norsk utenrikspolitikk. For det andre var det, som Jan Egeland uttrykte det, gunstig å 

ha Kirkens Nødhjelp som en buffer. Regjeringen kunne forsvare pengebruken ved å si at de 

støttet arbeidet til Kirkens Nødhjelp.159 Måten engasjementet ble organisert på stemmer godt 

med beskrivelsen av ”den norske modellen for fred” som et bekvemmelighetsekteskap, en 

samarbeidsform som gikk seg til over tid.160  

 

Møte i Oslo 1990 

I mars 1990 møttes to guatemalanske forhandlingsdelegasjoner i Oslo for å bli enige om et 

rammeverk for fredsprosessen. Det lutherske verdensforbundet stod for invitasjonen, mens 

Mellomkirkelig Råd var teknisk arrangør. Norske myndigheter hadde ansvar for sikkerheten 

og holdt lokaler, kost og losji. I Heftyevillaen på Frognerseteren forhandlet seks menn i fire 

dager. Tre var fra URNG-geriljaen, og tre fra regjeringen representert ved Den nasjonale 

forsoningskommisjonen (CNR). Geriljaens delegasjon bestod av Luis Becker Guzman, Jorge 

E. Rosal Melendez og Francisco Villagran Munoz. Forsoningskommisjonens gruppe bestod 

av Jorge Serrano Elias, Mario Permuth og Eduardo Villatoro.161  

 

Geriljaen og regjeringen var på dette tidspunktet ikke enige om hvordan forhandlingene skulle 

foregå. Geriljaen ønsket at det skulle forhandles om menneskerettigheter, urbefolkningens 

stilling, hærens rolle, jordfordeling og flyktninger før en våpenhvile ble innført. Hæren og 

regjeringen ville derimot at geriljaen skulle avvæpnes, slik at det ble våpenhvile uten at de 

selv trengte å ruste ned, før det ble forhandlet om de andre temaene.162 Men ettersom 

geriljaens eneste pressmiddel var et par tusen væpnede menn og kvinner, i motsetning til 

                                                 
158 Krøvel 1999: 22-23. 
159 Intervju med Jan Egeland 15.1.10; UD 25. 4/54, 11, KN til UD, 15.1.91. 
160 Lange, Pharo og Østerud, (red.) 2009: 11. 
161 Withfield 1999: 269; UD 25. 4/54, 11, notat 28.3.90. 
162 UD 25. 4/54, 11, notat 28.3.90; Krøvel 1999: 11; Hauge 1998: 31-32. 
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hærens 40 000 soldater, var det lite strategisk for geriljaen å demobilisere før dens viktigste 

saker var diskutert.163 En avvæpning allerede i de innledende rundene ville bety at geriljaen 

mistet all mulighet til å presse regjeringen og hæren. Hæren og regjeringen ville få en fordel, 

og forhandlingene ville få et enda mer asymmetrisk utgangspunkt enn de allerede hadde. På 

grunn av dette var det tvingende nødvendig for geriljaen at en demobilisering fulgte etter 

forhandlinger om endringer i samfunnsstrukturen.164 

 

På Frognerseteren var frontene steile. Forhandlingene trakk ut og foregikk etter hvert også på 

nattestid.165 I utgangspunktet hadde stemningen vært så fiendtlig at de to delegasjonene hadde 

insistert på å bo på forskjellige hoteller og spise sine måltider adskilt. Men etter kort tid 

forandret de strenge holdningene seg. En flaske Johnny Walker whisky kom på bordet og 

Petter Skauen kunne fortelle: ”Allerede første kvelden endte begge delegasjonene og jeg opp 

på samme hotellrom med en flaske whisky, og praten gikk uhemmet uten krangel til langt på 

natt. Siden gikk alle ut på nattelivet i Oslo sammen.”166  Whiskyen må ha virket magisk, for 

resten av forhandlingene forløp relativt smertefritt. Assisterende generalsekretær i Det 

lutherske verdensforbundet, Paul A Wee fortalte: 

 

The adversaries began telling stories about their childhoods, how they grew up in the same 

neighborhoods, went to school together and shared the same vision for a future Guatemala. Suddenly 

there were tears, abrazos (hugs) and a determination to hammer out an agreement.167 

 

Om morgenen 30. mars bevitnet utenriksminister Kjell Magne Bondevik signeringen av 

Guatemalas Oslo-avtale. Geriljaen hadde fått gjennomslag for at forhandlingene skulle deles i 

to, og en timetabell for gjennomføringen av prosessen var plass.168 Geriljaen beholdt våpnene, 

men forlot målet om væpnet revolusjon. Den peruanske diplomaten Javier Pérez de Cuéllar 

fikk rollen som observatør for FN, mens biskop i Guatemalas katolske kirke og leder av 

regjeringens forsoningskommisjon, Rodolfo Quezada Toruño, ble utpekt som 

                                                 
163 Tallene på geriljasoldater under våpen er usikre og varierer avhengig av opplysningskilden. URNG selv 
hevdet de disponerte langt flere geriljasoldater enn hva hæren hevdet. UD 25.4/54, 11, 4.6.90; UD 25. 4/54, 12, 
Mexico City til UD, 18.4.91; Hauge 1998: 11. 
164 UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 18.4.91; Hauge 1998: 11. 
165 UD 25. 4/54, 11, NTB-tekst; Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
166 UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90.  
167 World Wide Faith News, Lutherans Boost Peace In Guatemala, 17.01.1997. 
168 Avtalen må ikke forveksles med den mer kjente Oslo-avtalen som ble fremforhandlet i Midtøsten i 1993. Til 
tross for at det kan skape forvirring brukes Oslo-avtalen her ettersom det er navnet på avtalen både i norsk og 
internasjonal litteratur.  UD 25. 4/54, 11, Mexico City til UD, 3.4.90; UD 25.4/54, 11, Mexico City til UD, 
3.9.90. 
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forhandlingsleder.169 At kirken engasjerte seg var av stor betydning for den folkelige 

oppslutningen rundt prosessen ettersom den først og fremst ble oppfattet som et 

eliteprosjekt.170  

 

Etter samtalene i Oslo var stemningen optimistisk. Den guatemalanske avisen Prensa Libre 

slo møtet stort opp og påpekte at det var første gang på 30 år at så høy grad av enighet var 

oppnådd. I UD pustet diplomater og politikere lettet ut og benyttet anledningen til å invitere 

de guatemalanske delegasjonene til nye samtaler i Norge. 171 

 

Forbedret politisk klima 

Mellom 27. mai og 1. juni, ble det holdt oppfølgende samtaler i Madrid. Geriljaen møtte ulike 

politiske partier fra Guatemala, og forpliktet seg til å legge ned våpnene under presidentvalget 

som skulle arrangeres samme høst. Det viktigste var imidlertid at den mektige Mario 

Sandoval Alarcon, generalsekretær i det høyreorienterte partiet Movimiento de Liberación 

Nacional (MLN), hadde deltatt i samtalene. Sandoval hadde siden 1950-tallet stått bak 

organiseringen av såkalte dødsskvadroner, halvmilitære grupper som drepte og bortførte 

geriljamedlemmer og personer som ble antatt å sympatisere med dem. Men våren 1990 var 

han rammet av strupekreft og fremstod som en angrende synder.172 

 

Det var Petter Skauen som gjennom sine bekjentskaper hadde fått den mektige politikeren til 

møtet. Sandoval hadde sluttet personlig fred med geriljakommandant Gaspar Ilom gjennom 

en gaveoverrekkelse der Ilom hadde gitt Sandoval et stykke vevet tøy med geriljaens merke, 

mens Sandoval hadde forært Ilom tre flasker med guatemalansk rom. Dette var første gang på 

flere tiår at viktige personer på begge de politiske ytterfløyene hadde vist takter til forsoning. 

Kontaktnettet til Petter Skauen hadde vist seg å være svært betydningsfullt, og 

Utenriksdepartementet var fornøyd med at måten det norske engasjementet var organisert på 

så ut til å bære frukter.173  

 

                                                 
169 Jonas 2000: 39; UD 25. 4/54, 11, Acuerdo de Oslo. 
170 Jonas 2000: 39-49; Tønnessen 2007: 179, 183. 
171 UD 25. 4/54, 11, notat 28.3.90. 
172 UD 25. 4/54, 11, Mexico City til UD, 4.6.90; UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90; Jonas 2000: 2. 
173 UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90. 
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I overgangen august-september, møtte geriljaen den mektige næringslivsorganisasjonen 

Comite de Asociaciones Agricolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) i 

Ottawa. Dette var et sikkert tegn på at tidene forandret seg. Tidligere fiender var villige til å 

snakke sammen, og mulighetene for fred rykket nærmere.174 Internasjonalt hadde det også 

skjedd forandringer som virket positivt inn på fredsprosessen. Sovjetunionen var i ferd med å 

gå i oppløsning, og sandinistene hadde lidd nederlag i Nicaragua. USA, som under 

borgerkrigen hadde støttet hæren og regjeringens kamp mot geriljaen, fryktet ikke lenger 

kommunismen, og var positivt innstilt til prosessen. Dette hadde også betydning for Norge, 

som kunne spille rollen som tilrettelegger uten at det gikk på akkord med interessene til USA, 

Norges største sikkerhetspolitiske garantist.175  

 

Mot valg 

Det nærmet seg presidentvalg i Guatemala. Presidentkandidat Jorge Serrano Elias fra 

høyrepartiet Movimiento de Accion Solidaria (MAS) var blant dem som forstod at tiden var 

moden for forandring. Men fordi han var tilhenger av den kontroversielle generalen Efraín 

Rios Montt, diktator under borgerkrigens blodigste periode mellom 1982 og 1983, var 

Serrano omstridt. Serrano og Rios Montt tilhørte dessuten samme fundamentalistiske 

protestantiske bevegelse, og guatemalanske katolikker var skeptiske. Til tross for 

motforestillingene gikk Serrano, som hadde representert regjeringens forhandlingskommisjon 

under Oslo-møtet, til valg på en parole om nasjonal forsoning og løfter om fred. Planen var å 

fremforhandle en rask fredsløsning mens han selv innehadde presidentembetet. 176  

 

Serrano vant valget overlegent. Da han ble innsatt som president 6.januar 1991, var det første 

gang i guatemalansk historie at makten ble overført fra en sivil president til en annen. Men 

Serranos parti MAS fikk liten oppslutning i kongressen, og den nye presidenten regjerte 

derfor på usikkert grunnlag.177 Serrano gjøv likevel løs på sine nye oppgaver og la stor vekt på 

betydningen av å forbedre menneskerettighetsforholdene.178 Internasjonale observatører i 

Guatemala stilte seg avventende til den nye regjeringens løfter. Intensjonene var gode, men 

ville mektige aktører med menneskerettighetsbrudd på samvittigheten bøye seg for den nye 

                                                 
174 Jonas 2000: 40. 
175 Jonas 2000: 39-40; UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90. 
176 Jonas 2000: 40-41; Azpuru 1999: 101, 106-109; kapittel 2: 23. 
177 Azpuru 1999: 106. 
178 UD 25. 4/54, 11, San Jose til UD, 17.1.91. 
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presidentens regime? Frykten var at det ville gå med ham som med hans forgjenger Vinicio 

Cerezo. Han hadde endt opp som en marionettfigur for hæren og næringslivet. Til tross for 

den rådende skepsisen var både Norge, USA og andre internasjonale aktører villige til å gi 

Serrano en sjanse.179  

 

Tillit tross advarsler 

Alle var imidlertid ikke av samme oppfatning som de internasjonale aktørene. Den 

guatemalanske menneskerettighetsorganisasjonen Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en 

opposisjonell støttegruppe for flyktninger og krigsofre etablert i 1983, hadde ingen tillit til 

Serrano. GAM trodde ikke at menneskerettighetssituasjonen ville forbedre seg og mente at 

den nye presidenten kun var en ”nikkedukke for det militæret”.180 I et møte med 

Utenriksdepartementets regionalrådgiver Herbert Linder hadde GAM forklart at de fryktet en 

forverring av menneskerettighetssituasjonen. GAM mente at Golf-krisen kunne ta 

oppmerksomhet fra problemene i Mellom-Amerika slik at ingen ville reagere dersom 

forholdene i Guatemala ble forverret. Uten press fra internasjonale observatører var president 

Serrano et usikkert kort.181 

 

Selv om norske myndigheter tidligere hadde behandlet GAM som en seriøs aktør, lot de seg 

ikke affisere av advarslene. Det ble i stedet påpekt at andre diplomater og Det 

interamerikanske institutt for menneskerettigheter (IIDH) mente at GAM var en for radikal 

gruppe til å ta alvorlig. I stedet for å lytte til GAM, valgte Norge å være ukritisk og stole på at 

president Serrano ville innfri sine løfter.182 De norske aktørene ble trolig smigret da Serrano 

uttalte at dersom han lyktes, ville ”Oslo mars 1990” gå inn i Guatemalas historiebøker.183  

 

Da presidenten uttrykte ønske om å forhandle direkte med geriljaen, noe som til nå ikke hadde 

vært aktuelt, ble Det lutherske verdensforbundet engasjert. Gunnar Stålsett håpet at norske 

myndigheter kunne stille som vertskap for et slikt møte.184 Mens diskusjon om dette pågikk 

blant de norske aktørene, hadde GAM avlagt enda et besøk i Norge. Organisasjonen var 

                                                 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 UD 25. 4/54, 11, San Jose til UD, 17.1.91; Krøvel 1999: 126. 
182 UD 25. 4/54, 11, Mexico City til UD, 8.1.91; San Jose 17.1.91; notat 24.1.91; 12, Mexico City til UD, 
28.2.91. 
183 UD 25. 4/54, 11, San Jose til UD, 17.1.91. 
184 UD 25. 4/54, 11, notat 19.3.91; notat 12.4.91; LVF til UD, 6.3.91. 
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skeptisk til optimismen som rådet i europeiske kretser og advarte nok en gang norske 

diplomater mot å tro blindt på Serranos løfter.185 Utenriksdepartementet bestemte seg likevel 

for å invitere til et nytt forhandlingsmøte i Oslo.186 

 

Noen uker etter GAMs besøk var det klart at president Serrano ikke ville reise til Oslo for å 

forhandle videre. Han ville bare komme dersom han fikk mulighet til å undertegne en endelig 

fredsavtale. Men geriljaen var til presidentens store skuffelse ikke interessert i dette. De mente 

at han gikk for fort fram. Presidenten hadde ikke spesifisert hva en fredsavtale skulle 

inneholde, og geriljaen nektet å godta en avtale uten å ha diskutert menneskerettigheter, 

urbefolkningens posisjon, jordfordeling og hærens rolle i et fredelig Guatemala.187 

Serrano ga seg likevel ikke. Han hadde begynt å føle seg presset av hæren, som i motsetning 

til geriljaen, mente at fredsprosessen gikk for sakte. Hæren hadde på dette tidspunktet ikke 

mer enn rundt 40 000 mann under våpen, men var fortsatt svært tydelig i det guatemalanske 

samfunnet, både når det gjaldt politikk og økonomi. Denne posisjonen gjorde at det var 

relativt enkelt for de militære å stille krav til Serrano. I april 1991 hadde de militære gitt 

presidenten en frist på et halvt år til å realisere en fredsløsning. Dersom han mislyktes, truet 

generaler og offiserer med å ta saken i egne hender og hamle opp med geriljaen slik de 

tradisjonelt hadde gjort.188 

 

Signalene fra de norske aktørene hadde bidratt til å gi Serrano selvtillit, og våren 1991 la han 

fram sitt ”Initative for Total Peace”. Fredsinitiativet innebar blant annet at geriljaens 

medlemmer skulle få fulle konstitusjonelle rettigheter og at demokratiske institusjoner skulle 

styrkes. Serrano hevdet at freden var nær. Helst ville han at norske myndigheter skulle presse 

geriljaen til å inngå en endelig avtale. Men selv om norske myndigheter støttet presidentens 

planer, og inviterte til en endelig avtaleundertegnelse i Oslo, ville de ikke være med på å 

presse fram en løsning. Serrano endte derfor med å oppfordre geriljaen til å arbeide for en 

snarlig undertegnelse i Oslo ”på basis av en vennlig invitasjon fra den norske regjering”.189  

 

                                                 
185 UD 25. 4/54, 12, notat 11.3.91. 
186 UD 24. 4/54, 12, notat 12.4.91; Mexico City til UD, 18.4.91. 
187 UD 25. 4/54. 12, notat 19.3.91. 
188 UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 18.4.91. 
189 UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 9.4.1991; Azpuru 1999: 106. 
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En lykkelig løsning i Oslo? 

Myndighetene i Norge begynte å forberede seg på at en endelig undertegnelse skulle foregå 

Oslo. Det lutherske verdensforbundet var entusiastisk, men trengte mer penger dersom dette 

skulle realiseres.190 Utenriksdepartementet responderte raskt, og 300 000 norske kroner kom 

på bordet. Pengene gikk både til regjeringens forsoningskommisjon og til geriljaen. I april 

1991 møttes representanter for geriljaen, hæren og regjeringen i Mexico for å forhandle om 

president Serranos initiativ. Mexico var det mest praktiske møtestedet fordi geriljaens 

kommandantskap hadde sitt hovedkvarter der og fordi forhandlingene ikke ble forstyrret av 

utenforstående.191 I tillegg reiste fagforeninger, kirke- og menneskerettighetsgrupper til 

Mexico på norske myndigheters regning. Tanken var at dette skulle legge grunnlaget for det 

endelige møtet i Oslo.192 På søknaden fra Det lutherske verdensforbundet hadde 

utenriksminister Thorvald Stoltenberg påført for hånd at ”vi burde absolutt støtte dette ut fra 

vår interesse i å bringe forhandlingene til en lykkelig løsning – i Oslo!” 193  

 

For Stoltenberg var det åpenbart svært viktig at den formelle avslutningen på borgerkrigen i 

Guatemala skulle finne sted i Oslo. Dersom den endelige fredsavtalen ble undertegnet i 

Norge, ville det stille norsk fredsarbeid i et godt lys internasjonalt. Norge ville få 

oppmerksomhet, forbedre sitt omdømme og indirekte øke muligheten til å fremme egne 

interesser. Stoltenberg selv ville få politisk uttelling for kongstanken om å utvide Norges 

brobyggerrolle, nedfelt i Stortingsmelding nummer 11 fra 1989-1990. Et uuttalt, men 

overordnet mål i engasjementspolitikken, var å oppmagasinere goodwill eller politisk kapital 

hos mektige aktører som USA, EU og NATO. Å gjøre seg synlig som brobygger og 

fredsstifter kunne bekrefte at Norge var av internasjonal nytte, til tross for sin beskjedne 

størrelse.194 

 

Ideen om den lykkelige løsningen i Oslo ble imidlertid ikke tatt like godt i mot av alle. I en 

samtale med rådgiver Jan Egeland kunne Gunnar Stålsett opplyse om at ”både Sverige og 

Spania hadde vært interessert i å få seremonien til seg”.195 Spanias ambassadør i Guatemala 

var regelrett irritert over at de norske aktørene planla et møte i Oslo. ”Det lå antakelig 

                                                 
190 UD 25. 4/54, 12, notat 30.4.91. 
191 Jonas 2000: 40. 
192 UD 25. 4/54, 12, notat 29.4.91; Mellomkirkelig Råd til UD, 11.6.91. 
193 UD 25. 4/54, 12, notat 30.4.91. 
194 Thune og Larsen i Dahle (mfl.), 2000: 70-89; Matlary 2002: 1-10; Liland og Kjerland 2003: 85; Bercovitch 
2009: 345-346. 
195 UD 25. 4/54, 12, notat 29.4.91; UD til Mellomirkelig Råd 1.7.91. 
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presitsjemotiver bak denne holdningen”, mente norske diplomater.196Også Petter Skauen var 

oppbrakt over at Sverige og Spania hadde jobbet aktivt for å få seremonien til seg. Da Skauen 

møtte Egeland i mai, fortalte han statssekretæren om Sveriges strategi. Sverige hadde tilbudt 

den nasjonale forsoningskommisjonen penger gjennom sin ambassade i Guatemala, ”nærmest 

for å kjøpe undertegnelsesseremonien”, mente Skauen.197  

 

Hva som egentlig var forskjellen på den svenske og den norske økonomiske støtten, er uklart. 

Kanskje var forskjellen heller ikke spesielt stor. Det som derimot er klart er at Sveriges 

interesse for prosessen vekket konkurranseinstinktet hos de norske aktørene. Dette skjedde på 

et tidspunkt da Nordens to største moralister knivet om oppmerksomhet også andre steder. 

Parallelt med fredsprosessen i Guatemala foregikk nemlig fredsprosessen i Midtøsten. Både 

Norge og Sverige var engasjert, og norske aktører hadde ved flere anledninger omtalt 

svenskenes innsats som lite vellykket.198  

 

Sverige hadde ambassade i Guatemala og var slik sett bedre diplomatisk representert enn 

Norge. Svenskene hadde derfor i prinsippet et like godt utgangspunkt som Norge for å 

engasjere seg i prosessen. Sverige var dessuten det første landet som hadde blitt spurt av Det 

lutherske verdensforbundet om å være vertskap for det innledende møtet mellom regjeringen 

og geriljaen.199 Men i følge Jan Egeland hadde Sverige gått glipp av en sentral rolle fordi 

svenskene hadde ”sovet i timen” og ikke innsett potensialet i fredsprosessen.200 Samtlige av 

de norske aktørene mente at det var viktig at Norge gjorde en innsats slik at 

undertegnelsesseremonien ble holdt i Norge. Den norske ambassaden i Mexico ble oppfordret 

til å besøke Guatemala for å bekrefte at det norske tilbudet stod ved lag.201  

 

I denne situasjonen fungerte den norske organiseringen av fredsarbeidet relativt tungvint. 

Ettersom norske myndigheter ikke hadde noen diplomater stasjonert i Guatemala, måtte de 

først få Petter Skauens vurdering av situasjonen, for deretter å be ambassadøren i Mexico, 

Beate Mo Alvegård, om å reise til Guatemala så fort hun fikk anledning. Slike logistiske 

                                                 
196 UD 25. 4/54, 12, FN-delegasjonen New York til UD, 20.3.91. 
197 UD 25. 4/54, 12, notat 21.5.91; Krøvel 1999: 123. 
198 Waage 2000: 62, 75. 
199 Bersagel 2008: 47; intervju med Fredrik Arthur 5.3.10. Se kapittel 3: 31-32. 
200 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
201 UD 25. 4/54, 12, notat 21.5.91. 
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problemer ville trolig vært unngått dersom Utenriksdepartementet hadde opprettet en norsk 

ambassade ved engasjementets begynnelse.202  

 

En svekket president 

Mens fredsprosessens venner knivet om å være vertskapsland for en avsluttende 

undertegnelsesseremoni, hadde det gått opp for president Serrano at han ikke kontrollerte 

hæren. Kamper hadde blusset opp i nord, og offiserer og generaler var stadig ute og påpekte at 

forhandlingene gikk for sakte. Serrano følte seg upopulær og hadde begynt å frykte et 

militærkupp.203 Også høyrepartiet MLN var misfornøyd med måten forhandlingene var blitt 

ført på. Partiet forstod ikke hvorfor samtalene ikke kunne foregå inne i Guatemala, med 

presidenten som direkte deltaker. Serrano var hardt presset. Han fryktet at han ville bli glemt 

av verdenssamfunnet og var i tillegg redd for å bli drept.204  

 

På grunn av dette tryglet presidenten Petter Skauen og Norge om å støtte hans arbeid for fred. 

Med tiden hadde Skauen og Serrano fått svært god kontakt. Under en lunsj hadde Serrano 

fortalt Skauen at han ikke stolte på noen. Da Skauen hadde spurte om han ikke stolte litt på 

sin egen kone, hadde presidenten svart nei.205 Skauen forstod at presidenten brukte det norske 

tilbudet om å være vertskap for en endelig undertegnelse som moralsk støtte og oppfordret 

norske myndigheter til å stille seg positive til et større samarbeid med presidenten.206  

 

Norge hadde gjennom kontaktnettet til Petter Skauen og Gunnar Stålsett fått et godt forhold til 

geriljaen. Potensielt kunne derfor et økt norsk samarbeid med president Serrano skade 

geriljaens oppfatning av Norge. Tidligere hadde Kirkens Nødhjelp blitt anklaget både av 

hæren og av presidenten for å være partiske overfor geriljaen. Petter Skauen håpet imidlertid 

at tettere kontakt med Serrano kunne skape et mer balansert bilde av Norge, uten at det gikk 

ut over forholdet til geriljaen. Et viktig mål for Norge var hele tiden å tilgodese begge 

parter.207  

 

                                                 
202 UD 25. 4/54, 12, notat 21.5.91. 
203 Jonas 2000: 41; UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 18.4.91. 
204 UD 25. 4/54, 12, San Jose til UD, 4.6.91. 
205 UD 25. 4/54, 12, San Jose til UD, 4.6.91; ntervju med Petter Skauen 11.2.10. 
206 UD 25. 4/54, 12, notat 21.5.91. 
207 UD 25. 4/54, 12, San Jose til UD, 4.6.91; 13, notat 5.7.91. 
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FNs observatør, som på dette tidspunktet var den spanske diplomaten Francesc Vendrell, 

mente at lutheraneren Serrano trolig også ville knytte seg tettere til Norge fordi han var redd 

for at forhandlingsleder Quezada, som var katolsk biskop, favoriserte geriljaen. På 1970-tallet 

hadde store deler av den katolske kirken vært inspirert av frigjøringsteologi, en intellektuell 

strømning som forente religiøsitet med politisk aktivisme. Mange katolikker hadde delt 

geriljaens mål om å arbeide for sosial rettferdighet.208 Serrano håpet trolig at et tettere 

samarbeid med lutheranerne i Det lutherske verdensforbundet og Kirkens Nødhjelp ville gjøre 

at forhandlingene gikk mer i hans favør.209  

 

Det ville også være gunstig for ham om forhandlingene kunne flyttes fra Mexico til Norge. 

Avstanden til Norge ville gjøre det vanskeligere for menneskerettighets- og 

urbefolkningsaktivister å påvirke geriljaen til ikke å gi opp sine krav. Så lenge forhandlingene 

foregikk i Mexico hadde guatemalanske aktivister fremdeles relativt kort reisevei. I Norge 

ville geriljaen ikke være utsatt for direkte press fra disse, noe som ville gjøre det enklere for 

Serrano å få til en avtale han kunne forsvare overfor hæren og reaksjonære krefter på den 

politiske høyresiden.210 De norske aktørene var klar over at dette kunne bety at det ble 

forhandlet fram en avtale som gikk i favør av regjeringen og hæren. Likevel ønsket de å inngå 

et tettere samarbeid med presidenten. Nordmennene mente at dette kunne moderere 

oppfatningen om at Norge favoriserte geriljaen.211   

 

Hvorfor var de norske aktørene så opptatt av å fremstå som upartiske? Sannsynligvis skyldtes 

det at de var av den tradisjonelle oppfatningen at upartiske tilretteleggere hadde større sjanser 

for å lykkes med å skape fred enn partiske tilretteleggere.212 I følge Petter Skauen var 

nordmennene geriljavennlige ” i hjertet” fordi geriljaen representerte de undertrykte. Men de 

syntes det var vanskelig å bli beskyldt for dette, særlig av de militære.213 For ikke å bli 

oppfattet som en dårlig brobygger, sørget derfor de norske aktørene for å opprette gode 

forbindelser også med regjeringen og hæren. Petter Skauen ble etter hvert godt kjent med 

forsvarsminister Julio Balconi, som han hadde regelmessige frokostmøter med. Skauen 

                                                 
208 Se kapittel 2: 22. 
209 UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 23.6.91; notat 5.7.91. 
210 Samme referanser som over. 
211 UD 25. 4/54, 12, San Jose til UD, 4.6.91; 13, notat 5.7.91. 
212 Bercovitch, Kremenyuk og Zartman (red.) 2009: 28. 
213 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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presiserer at han på ingen måte stod inne for de holdningene hæren representerte, men at han 

kom seg gjennom de moralske kvalene ”fordi det handlet om mennesker”.214  

 

Sett fra et meglingsteoretisk synspunkt er det tydelig at Norge som en svak, og tilsynelatende 

upartisk tilrettelegger hadde et svært begrenset politisk handlingsrom. Dersom Norge skulle 

beholde sin rolle som troverdig støttespiller, var det nødvendig å etterkomme begge parters 

ønsker. Dette kunne skape en følelse av likeverdighet, en overfladisk symmetri. Men i 

realiteten var asymmetrien mellom partene alltid til stede. Hæren og regjeringen var hele tiden 

mange ganger så sterke som geriljaen, både militært, økonomisk og i antall. Ettersom de også 

anså geriljaen som nedkjempet, hadde de minimalt å tape dersom det ikke ble fred. Geriljaen 

hadde på sin side mer å tape, fordi en fredsavtale var deres siste sjanse til å få gjennomslag for 

saker de hadde kjempet for i en årrekke. Geriljaen var derfor i utgangspunktet mer 

forhandlingsvillig enn sin motpart. Dette gjorde at de norske aktørene ble nødt til å sette alle 

kluter til for å overbevise regjeringen og hæren om at også de ville tjene på en fredsavtale. 

Skulle det bli en politisk løsning på konflikten, måtte den sterkeste parten være fornøyd både 

med tredjepartenes opptreden og med opplegget for de videre forhandlingene. Norge valgte 

derfor å være relativt ukritiske til regjeringen og hæren, selv om disse var ansvarlige for 

omfattende menneskerettighetsbrudd og dårlig styresett.215 

 

Når Norge lot brobyggerrollen komme foran kritikerrollen var det både motivert av 

idealstiske hensyn og av tanken på at Norge kunne øke sin verdimakt dersom prosessen ble 

vellykket. I tråd med teorien om at småstaters idealpolitikk også er realpolitikk, har småstaten 

alltid en realistisk fundert egeninteresse i at fredsprosessen den er tredjepart i lykkes. Norges 

rolle i Guatemala kunne lett ha blitt borte dersom Norge hadde kritisert regjeringen og hæren 

direkte i stedet for å spille på lag med dem. Å ta denne risikoen kunne trolig ha vært mulig. 

Norge kunne ha valgt å innta en mer kritisk posisjon. Men ut fra et realistisk og egennyttig 

perspektiv, ville dette vært lite hensiktsmessig. For Norge ble det å la kritkerrollen vike for 

brobyggerrollen til en vinn-vinn-situasjon. Når hæren og regjeringen ikke ble kritisert av 

utenforstående tredjeparter, var de mer villig til å fortsette forhandlingene. På denne måten 

kunne Guatemala få en fredsavtale, samtidig som Norge fikk positiv internasjonal 

oppmerksomhet og dermed et maksimert utbytte av sin utenrikspolitikk.216 

                                                 
214 Ibid. 
215 Zartman 2009: 325. 
216 Nye 2004: 10-11; Matlary 2002: 1-10. 
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Nytt svensk innspill 

Sverige, som i motsetning til Norge, ikke hadde noen formell rolle i prosessen, kunne tillate 

seg å innta en langt mer kritisk holdning til Guatemalas regjering og hær, uten at det kom i 

konflikt med realpolitiske hensyn. Sverige hadde dessuten en sterkere tradisjon enn Norge for 

å opptre kritisk når det gjaldt brudd på internasjonalt lovverk og menneskerettigheter.217 I juni 

1991 ble de norske aktørene kjent med at Sveriges regjering hadde holdt et møte i Stockholm 

der det ble diskutert hva det internasjonale samfunnet kunne gjøre for å bedre de skjeve 

maktforholdene som bidro til menneskerettighetsbrudd og konflikt i Guatemala. Blant 

deltakerne var den guatemalanske forhandlingslederen biskop Quezada, representanten til 

FNs høykommissær for flyktninger i Guatemala og FNs observatør Fransesc Vendrell.218  

 

Det lutherske verdensforbundet var irritert over det svenske initiativet. I følge forbundet 

hadde svenskene forpurret forhandlingssituasjonen. Årsaken var at møtets tema ble oppfattet 

som geriljavennlig av aktører innenfor regjeringen og næringslivet i Guatemala. Det var først 

og fremst geriljaen som kjempet for at det skulle forhandles om menneskerettigheter. At FN 

hadde vært representert på møtet gjorde, i følge Det lutherske verdensforbundet, i tillegg at 

visse kretser i Guatemala mente at FN-representantene sympatiserte med geriljaen.219  

 

Det er ikke urimelig å anta at forbundets reaksjon hadde en sammenheng med de norske 

aktørenes oppfatning om at det ikke var heldig å kritisere den sterkeste parten for mye. Nå 

hadde svenskene brutt inn og gjort nettopp dette. Norsk utenrikspolitikk hadde som den 

svenske et mål om å rykke ut med kritikk i tilfeller der menneskerettigheter og internasjonalt 

lovverk ble brutt. Men det var vanskelig å følge denne linjen i en situasjon der en fredsavtale 

stod og falt på at begge partene i konflikten anerkjente prosessen og tredjepartene som støttet 

den. Norge måtte av praktiske hensyn rett og slett lukke øynene for regjeringens og hærens 

fremferd.220  Som Arne Aasheim regionalrådgiver i Utenriksdepartementet fra 1993, uttrykte 

det: ”Fra norsk side var vi klare på at vi skulle være ledsagere og tilretteleggere i konflikten, 

men ikke dommere; en fordeling av skyld fikk guatemalanerne selv ta seg av når tiden var 

inne.”221 

 

                                                 
217 Mouritzen 1995: 11, 18; Liland og Kjerland 2003: 84; Krøvel 1999: 125. 
218 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 3.7.91. 
219 UD 25. 4/54, 13, notat 4.12.91; Krøvel 1999: 123. 
220 UD 25. 4/54, 13, Notat 5.7.91. 
221 Arne Aasheim på e-post 17.3.10. 
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Forhandlingskrise  

Det ble aldri noen lykkelig løsning i Oslo. I stedet ble annen halvdel av 1991 en utfordring for 

Norge. Posisjonen som fredshjelper kom stadig i konflikt med nødvendigheten av å reagere på 

menneskerettighetssituasjonen i Guatemala. Volden hadde økt i takt med fredsforhandlingene. 

Flere menneskerettighetsorganisasjoner uttrykte sterk bekymring for utviklingen. I juli 1991 

viste de fleste anslagene at det så langt dette året var drept rundt 1000 personer, mens 161 var 

sporløst forsvunnet. De fleste av ofrene hadde tilknytning til humanitære eller sosiale grupper. 

Serrano hadde heller ikke maktet å gjøre noe med den utbredte straffefriheten. I tillegg befant 

340 000 flyktninger seg fremdeles i Mexico, mens en million var internt fordrevne.222 Til 

tross for den spente situasjonen, ble en delavtale om demokratisering signert i Queretaro, 

Mexico i juli 1991.223  Men i september økte volden ytterligere. Vannmangel hadde gjort at 

det var innført strømrasjonering. Solen gikk ned rundt syv om kvelden lokal tid, og i ly av 

mørket ble hus satt i brann og butikker ranet. Geriljaen benyttet anledningen til å sprenge 

transformatorstasjoner og høyspentmaster i tillegg til å bombe flere offentlige bygninger. En 

beklemt Serrano så seg nødt til å erklære unntakstilstand.224   

 

For å forsøke å få bukt med den kritiske situasjonen, la geriljaen fram en forhandlingsplan 

med elleve punkter de mente var nødvendige for å forbedre menneskerettighetene. 

Regjeringen svarte med å forkaste planen. Serrano og hans kolleger krevde i stedet en 

umiddelbar stans i all væpnet aktivitet. Med ett satt forhandlingene fast i en skruestikke.225  

I oktober ble det rapportert om at Guatemalas fryktede dødsskvadroner igjen var på 

frammarsj. Skvadronene, som hadde blitt til i perioden etter kuppet i 1954, var bevæpnete 

grupper som med hærens velsignelse drepte sivile med og uten tilknytning til geriljaen. Som 

svar på dette trappet geriljaen opp sine sabotasjeaksjoner. På et tidspunkt ble hele Guatemala 

mørklagt i 24 timer.226  

 

Utover høsten kom stridens kjerne til å dreie seg mer og mer om geriljaens krav om avvikling 

av hærens såkalte modellandsbyer og sivilpatruljer (PAC), institusjoner utviklet for å 

kontrollere befolkningen på landsbygda.227 Forhandlingslederen Quezada anstrengte seg for å 

                                                 
222 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 3.7.91; 19.8.91; notat 8.10.91;UD 25. 4/54, 12, Mexico City til UD, 
17.6.91. 
223 Jonas 2000: 69-70. 
224 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 11.9.91. 
225 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 27.9.91. 
226 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 14.10.91. 
227 Se kapittel 2: 23. 
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få forhandlingene på rett kjøl og pendlet mellom geriljaens hovedkvarter i Mexico City og 

regjeringen i Guatemala.228 Geriljaen ønsket en avvikling av modellandsbyene der bønder 

levde under militær kontroll, mens regjeringen hardnakket hevdet at dette ikke var nødvendig. 

I følge guatemalanske myndigheter eksisterte nemlig ikke disse landsbyene. Når det gjaldt 

sivilpatruljene, som i 1991 bestod av rundt 500 000 mann, krevde geriljaen at disse måtte 

oppløses fullstendig. Regjeringen nektet å gjøre dette før geriljaen selv ble demobilisert. 

Serrano og hans meningsfeller i maktens korridorer stod også fast på at patruljene bestod av 

frivillige som hadde til oppgave å beskytte befolkningen mot geriljaen.229  

 

I tillegg til å avvikle sivilpatruljene og modellandsbyene ønsket geriljaen at det skulle foretas 

et offentlig oppgjør med fortiden. Tanken var at det skulle opprettes en sannhetskommisjon 

som kunne kartlegge overgrep begått under borgerkrigen, slik at Guatemalas folk fikk en form 

for offentlig oppreisning. Med seg på dette hadde geriljaen flere 

menneskerettighetsorganisasjoner som lenge hadde hatt som mål at skjebnen til de totalt 

45 000 som var forsvunnet siden 1960 skulle klargjøres.230  

 

Hæren var lite positivt innstilt, ettersom dette kunne komme til å avdekke at den hadde stått 

for majoriteten av borgerkrigens overgrep. President Serrano var redd for at opprettelse av en 

sannhetskommisjon før forhandlingene var ferdige ville kunne velte hele prosessen, og 

frarøve ham hans egen posisjon. Presidenten opptrådte derfor som hærens løpegutt og hevdet 

at det var geriljaen som var skyld i mord og maktmisbruk og at det derfor burde være i dens 

egen interesse å unngå oppgjøret.231 

 

Politiske analyser fra de norske ambassadene i Mexico og Costa Rica erkjente problemet med 

sivilpatruljene, men ville ikke forkludre den nye forbindelsen til Serrano ved å gå aktivt ut og 

støtte geriljaens ønske om å legge ned sivilpatruljene.232 De norske aktørene ville ikke risikere 

å miste Serranos forhandlingsvilje. Norge hadde på dette tidspunktet innsett at det var lite 

sannsynlig å få til en endelig avtale før våren 1992. De håpet derimot at det var hold i ryktene 

                                                 
228 UD 25. 4/54, 13, LVF-notat 4.12.91; UD til KN, 31.1.92; notat 6.1.92. 
229 Jonas 2000: 70; se også kapittel 2: 23. 
230 Jonas 2000: 74; UD 25. 4/54, 12, notat 11.3.91. 
231 Jonas 2000: 74; UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 8.11.91. 
232 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 19.8.91; Mexico City til UD, 3.7.91; Mexico City til UD, 8.11.91; 12, 
San José til UD, 4.6.91. 
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de hadde hørt om at Serrano hadde lyst til å feire fødselsdagen sin 21.april med å undertegne 

en endelig avtale i Norge.233  

 

En fin balanse 

Etter geriljaens mening var menneskerettighetssituasjonen i Guatemala verre enn noen sinne 

under sivilt styre. FNs observatør Vendrell mente at FN måtte få utvidet sitt mandat om det 

skulle være mulig å kontrollere og registrere menneskerettighetsbrudd.234 Geriljaen og flere 

menneskerettighetsorganisasjoner ønsket FN velkommen, mens regjeringen var lunken i sin 

respons.235 Geriljaen og menneskerettighetsorganisasjonen Representación Unitaria de la 

Oposición Guatemalteca (RUOG) mente internasjonalt press var nødvendig for å løse 

forhandlingsflokene og oppfordret venner av fredsprosessen til å uttrykke uro over 

situasjonen. Aller helst ønsket de seg et vestlig initiativ til en FN-resolusjon om Guatemala. 

Men i Utenriksdepartementet var politikere og embetsverk nok en gang usikre på om Norge 

burde være blant dem som kritiserte situasjonen. Regionalrådgiveren for Latin-Amerika 

mente at det krevde en ”fin balanse dersom vi skal stå fram som en troverdig samtalepartner 

for begge parter i forhandlingene i Guatemala, og eventuelt stå som vertskap for et 

avsluttende møte.” 236 

 

I løpet av 1991 hadde Det lutherske verdensforbundet gjennom Kirkens Nødhjelp og 

Mellomkirkelig Råd mottatt om lag 100 000 amerikanske dollar fra Utenriksdepartementet. 

Så langt var Norge det landet som hadde gitt mest penger til fredsprosessen.237 Norske 

myndigheter ville gjerne følge opp den økonomiske støtten med politisk støtte, og i januar 

1992 var flere geriljatopper fra URNG, blant annet Gaspar Ilom, på besøk hos Jan Egeland i 

Utenriksdepartementet. På geriljaens anmodning om å øke det internasjonale presset når det 

gjaldt menneskerettigheter svarte Egeland at Norge ønsket ”å unngå å opptre slik at en kunne 

oppfattes som partisk i forhandlingsprosessen.”238  

 

Stikk i strid med engasjementspolitikkens idealistiske prinsipper om at Norge skulle være 

både kritiker og brobygger, valgte de norske aktørene en pragmatisk linje der kritikerrollen 

                                                 
233 UD 25. 4/54, 13, Mexico City til UD, 8.11.91. 
234 UD 25. 4/54. 13, Mexico City til UD, 14.10.91; 8.11.91. 
235 UD 25. 4/54, 13, FN-delegasjonen i New York til UD, 5.11.91; Mexico City til UD, 14.10.91. 
236 UD 25. 4/54, 13, FN-delegasjonen i New York til UD, 5.11.91. 
237 UD 25. 4/54, 14, KN-notat, udatert, mars 92. 
238 UD 25. 4/54, 13, notat 21.1.92. 
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ble underordnet brobyggerrollen. Interessekonflikten mellom disse to utenrikspolitiske 

virkemidlene gjorde at Norge kom inn i et handlingsmønster som i realiteten var den eneste 

mulige atferd for en liten stat som ønsket å gjøre seg internasjonalt bemerket gjennom 

fredsmegling.239  

 

Nye advarsler 

I januar 1992 hadde det etter tolv år med borgerkrig, blitt inngått en fredsavtale mellom 

FMLN-geriljaen og regjeringen i Guatemalas naboland El Salvador. Fredsprosessens 

støttespillere håpet at dette skulle ha en smitteeffekt på Guatemala, som nå var det eneste 

landet i Mellom-Amerika med væpnet konflikt. Men regjeringen og geriljaen i Guatemala så 

med frykt på avtalen i El Salvador der en stor FN-styrke var blitt utplassert etter at avtalen var 

inngått. Selv om URNG etter hvert hadde innsett at et FN-engasjement kunne være positivt, 

mente både den og regjeringen at denne typen FN-engasjement var en krenkelse av nasjonal 

suverenitet. For dem var nabolandets avtale derfor ikke et eksempel til etterfølgelse.240  

 

Kirkens Nødhjelp var likevel optimistisk. Fredsprosessen i Guatemala var i følge 

organisasjonen blitt ”irreversibel”.241 De norske aktørene bevarte håpet og forsøkte å få 

partene til å snakke sammen utenfor de offisielle forhandlingene i Mexico. I mai 1992 prøvde 

Det lutherske verdensforbundet å organisere et hemmelig møte mellom Serrano og geriljaen i 

Genève der statssekretær Jan Egeland var med som representant for norske myndigheter. 

Forhandlingsleder og katolsk biskop Rodolfo Quezada Toruño oppfattet imidlertid 

arrangementet som en luthersk konspirasjon og nektet å delta. Muligens fryktet Quezada at 

Det lutherske verdensforbundet ønsket å overta hans plass som megler i prosessen. Møtet ble 

avlyst, og bare geriljaen møtte forbundet i deres hovedkontor i Genève. Gunnar Stålsett var 

svært skuffet over biskopens avlysning, men ville ikke gi opp forsøkene på å bringe partene 

sammen.242   

 

I mellomtiden hadde hæren fått større innflytelse over Serrano, noe som hadde hardnet 

regjeringens forhandlingsposisjon. Serrano kontrollerte ikke nasjonalforsamlingen og var 

                                                 
239 For beskrivelser av engasjementspolitikkens idealistiske prinsipper se for eksempel Egeland 1985; St.melding 
nr. 11, 1989-90: 48-53; Tamnes 1997: 341-349; Liland og Kjerland 2003: 88-89. 
240 Kruijt 2008: 140-144; Withfield 1999: 269-270. 
241 UD 25. 4/54, 14, KN-notat, udatert, mars 92. 
242 UD 25. 4/54, 14, notat 18.5.92; Genève til UD, 26.5.98. 



51 
 

derfor stadig tvunget til å inngå skiftende allianser. Både menneskerettighetsforkjemperen 

Rigoberta Menchú og andre aktivister fra menneskerettighetsorganisasjonene RUOG og 

GAM hadde ved ulike anledninger advart norske myndigheter mot at en presset Serrano 

forsøkte å samle mer makt i sine egne hender for å beholde kontroll.243 De fryktet at Serrano 

ville erklære unntakstilstand og gjennomføre et selvkupp eller et auto-golpe, som innebar at 

presidenten ville oppløse nasjonalforsamlingen og gi seg selv diktatorisk makt.244 Selv om 

situasjonen var ustabil, eller kanskje nettopp fordi den var ustabil, valgte norske myndigheter 

å opprettholde invitasjonen til en endelig undertegnelse i Oslo.245  

 

Mye tyder på at de norske aktørene ikke opplevde advarslene som realistiske. Rolf Berg 

hadde overtatt som ambassadør i Mexico og presenterte noen friske analyser av president 

Serranos posisjon. Det var en fordel at presidenten ble mektigere fordi han var blant dem som 

”mest ønsker fred”, mente den nye ambassadøren.246 Bergs resonnement hang muligens 

sammen med en tanke om at økt innflytelse for Serrano også ville være av interesse for 

Norge. ”Norge burde støtte opp om president Serranos bestrebelser på å skape fred i 

Guatemala”, skrev ambassadøren. Norge hadde mye ”goodwill” i Guatemala som for øvrig 

var et ”dinosaurenes land” når det kom til økonomiske og sosiale reformer, forklarte han.247 

 

Berg var klar over at det florerte rykter om et forestående statskupp i Guatemala City, men 

han mente at dette ikke var noe å bry seg om. Ryktene hadde økt etter at den peruanske 

presidenten Alberto Fujimori i april 1992 hadde begått selvkupp og tilranet seg diktatorisk 

makt. Til tross for både dette og advarslene norske myndigheter hadde fått, mente Berg at det 

var helt usannsynlig at noe lignende kunne skje i Guatemala.248  

 

                                                 
243 UD 25. 4/54, 14, notat 21.5.92; Mexico City til UD, 21.7.92. 
244 Et såkalt selvkupp er en form for statskupp som forekommer når et lands leder oppløser eller umyndiggjør 
landets lovgivende forsamling og påtar seg makt som han eller hun under normale omstendigheter ikke har. Ofte 
blir også landets grunnlov erklært ugyldig, og sivile domstoler opphevet. Jonas 2000: 40-43; UD 25. 4/54, 14, 
referat 25.5.92. 
245 UD 25. 4/54, 14, notat 22.5.92; Genève til UD, 26.5.98. 
246 UD 25. 4/54, 14, Mexico City til UD, 21.7.92; Krøvel 1999: 128. 
247 Ibid. 
248 Ibid. 
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Endelig Oslo? 

Hjemme i Norge stolte Utenriksdepartementet på Bergs vurderinger og fremholdt at prosessen 

hadde kommet inn i en ny dynamisk fase.249 Forhandlingsleder Quezada hadde nemlig 

kommet med et forslag om å isolere spørsmålet om oppløsning av sivilpatruljene fra resten av 

menneskerettighetsspørsmålene og ta dette opp under den militære delen av forhandlingene. 

Serrano hadde gått med på dette og dermed strukket seg så langt det var mulig uten å få hæren 

på nakken.250 Dette ga håp om framgang, og i Norge gikk diskusjonen om en grande finale i 

Oslo høyt.251   

 

Kanskje gjorde situasjonen at norske myndigheter ble for energiske. I september oppfanget 

departementet det de trodde var signaler fra geriljaen om at de kunne tenke seg at ikke bare 

den endelige signeringen, men også neste runde i forhandlingsprosessen som til nå hadde 

foregått i Mexico, ble arrangert i Spania eller Norge. UD var raskt på saken og stilte seg til 

disposisjon dersom også regjeringen i Guatemala skulle ønsket det. Det var viktig for Norge å 

ha alles anerkjennelse for dette, men Utenriksminister Thorvald Stoltenberg sørget samtidig 

for å gjøre det klart at ”vi må ikke være så avventende at møtet blir et annet sted!”.252 

 

Da departementet undersøkte saken nærmere viste det seg imidlertid at det hele var en 

misforståelse. Ingenting var klarert med geriljaledelsen. URNG understreket at myndighetene 

i Mexico så langt hadde vært et ”uklanderlig vertskap” for forhandlingene og at de aldri hadde 

ønsket å flytte disse til Europa. Norske myndigheter måtte innse at de hadde vært for raskt ute 

med å invitere til en forhandlingsrunde i Oslo.253 Stoltenbergs ord og UDs vilje til å gripe 

anledningen som bød seg, er et tydelig eksempel på hvordan tanken om salgbarhet var knyttet 

til norsk engasjementspolitikk. Det var viktig for Norge å få noe igjen for sin innsats som 

internasjonal brobygger. Stoltenberg og hans stab trodde at Norge hadde muligheten til å få en 

mer sentral posisjon i de guatemalanske fredsforhandlingene, noe som kunne forsterke Norges 

omdømme som fredsnasjon.254  

 

                                                 
249 UD 25. 4/54, 14, notat 13.8.92. 
250 UD 25. 4/54, 14, Mexico City til UD, 21.7.92. 
251 UD 25. 4/54, 14, notat 13.8.92. 
252 UD 25. 4/94, 14, notat 9.9.92. 
253 UD 25. 4/54, 14, notat 15.9.92. 
254 Nye 2004: 10-11; Liland og Kjerland 2003: 85; Waage 2004: 246. 
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Fredsprisen til Rigoberta Menchú 

De guatemalanske forhandlingene fortsatte i Mexico. Men raskt ble det brudd i samtalene. 

Regjeringen og geriljaen nektet å snakke sammen og kommuniserte bare skriftlig gjennom 

sekretæren til erkebiskopen i Guatemala. Serrano ville fortsatt ikke ha direkte 

forhandlingshjelp av FN. Ryktene om at den pressede presidenten ville gjennomføre et kupp 

begynte igjen å svirre. I Utenriksdepartementet gikk stemningen fra optimisme til 

tilbakeholdenhet.255  

 

Situasjonen ble ikke bedre av at det i oktober 1992 ble klart at mayakvinnen og 

menneskerettighetsaktivisten Rigoberta Menchú Tum hadde blitt tildelt Nobels Fredspris. 

Menchú hadde gjort seg bemerket for arbeidet med å sette fokus på forbrytelser begått mot 

mayabefolkningen og vant prisen i forkant av FNs ”urbefolkningsår” i 1993.256 For Serrano 

var tildelingen en strek i regningen. Han hadde selv ønsket å være den som fikk heder for å ha 

kjempet en kamp for fred og rettferdighet i Guatemala. Både presidenten og regjeringen viste 

sterk motvilje mot prisen, som de på grunn av menneskerettighetsprofilen, mente var et stikk 

til geriljaen. Serrano følte at det internasjonale miljøet hadde vendt seg mot ham. I samtale 

med Petter Skauen sa han at hadde tatt seg nær av utdelingen og at hans eneste venner var de 

militære. Han var også bitter på geriljaen, som han mente la kjepper i hjulene for hans 

fredsplaner. Dersom ikke geriljaen raskt endret holdning ville han gå sin egne veier og ”ikke 

lenger ta hensyn til 400 geriljasoldater.”257  

 

For Utenriksdepartementet ble pristildelingen en delikat sak. Ambassadør Rolf Berg syntes 

valget av fredsprisvinner var strålende og ønsket at norske myndigheter skulle benytte 

anledningen til å invitere til et forhandlingsmøte i Oslo. Departementet selv var imidlertid lite 

fornøyd med ambassadørens forslag om å bruke prisen som brekkstang i fredsarbeidet. UD 

ønsket å ligge lavt og viste til høstens tidligere avvisning av å flytte forhandlingene til Europa. 

Serranos utspill kunne dessuten tyde på at Norge i hans øyne hadde tapt sin posisjon som 

upartisk aktør. Det gjorde heller ikke situasjonen bedre at den norske generalkonsulen Wilfred 

Samuel Moore på omtrent samme tid hadde uttalt at ”det knapt begås brudd på 

                                                 
255 UD 25. 4/54, 14, notat 4.11.92; notat 6.11.92; notat 17.11.92. 
256 UD 25. 4/54, 14, notat 6.10.92. 
257 UD 25. 4/54, 14, Mexico City til UD, 30.10.92; notat 17.11.92. 
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menneskerettigheter i Guatemala” og at hans kollega konsul Eric Klanderud i norsk tv hadde 

forsvart militære aksjoner mot mayaindianere.258  

 

Som et resultat av uttalelsene hadde norske myndigheter lagt ned konsulatet. Selv om Norge 

var tilbakeholden med kritikk av menneskerettighetssituasjonen i Guatemala, gikk det en 

grense. Norge kunne ikke ha offisielle representanter som forsvarte menneskerettighetsbrudd, 

og som om ikke det var nok, i et land der norske myndigheter forsøkte å bidra til å skape 

fred.259 Problemet var at enkelte guatemalanske medier tolket nedleggelsen som en kritikk av 

menneskerettighetssituasjonen og dermed av Serranos regjering. For Norge, som forsøkte å 

være på god fot med presidenten, var dette lite gunstig. Serrano hadde allerede uttrykt sin 

misnøye med tildelingen av fredsprisen til Menchú, og Norge ønsket ikke å komme ytterligere 

på kant med presidenten.260  

 

I forbindelse med fredsprisutdelingen hadde statssekretær Jan Egeland hatt samtaler med 

URNG-representant Ricardo Ramirez og biskop Quezada. Egeland hadde spurt om hvordan 

hæren og regjeringen så på Norge etter fredspristildelingen. Nok en gang hadde han lagt vekt 

på at Norge ikke ønsket å bli oppfattet som partisk.261 Det var åpenbart viktig for de norske 

aktørene at det sittende regimet i Guatemala ikke vendte dem ryggen, ettersom det trolig ville 

bety slutten for Norges rolle i prosessen. Engasjementspolitikkens mål om fred, demokrati og 

menneskerettigheter var høyt oppe på den utenrikspolitiske agendaen til Norge. Fredsprisen til 

menneskerettighetsforkjemperen Rigoberta Menchú harmonerte med disse myke verdiene og 

burde derfor i utgangspunktet ikke ha blitt møtt med annet enn jubel i UD. Likevel tenkte 

norske myndigheter på hæren og regjeringens meninger. Det måtte tas hensyn til hva den 

sterkeste parten i forhandlingene mente om Norges handlinger. Igjen viste interessekonflikten 

mellom brobygger- og kritikerrollen seg som en uunngåelig konsekvens av de norske 

aktørenes valg. 

 

For å holde seg oppdatert om situasjonen fortsatte norske myndigheter samtalene med 

guatemalanerne etter årsskiftet. 14.januar 1993 var representanter for Guatemalas regjering på 

                                                 
258 Stortingets spørretime 12.11.92. Tilgjengelig på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/?pid=1992-93&qtid=all&qsqid=all&m=11&page=2 (12.1.10). 
259 Stortingets spørretime 12.11.92. 
260 UD 25. 4/54, 14, notat 14.12.92. 
261 UD 25. 4/54, 14, KN til UD, 8.12.92. 
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et orienteringsmøte i Utenriksdepartementet. Igjen gjentok statssekretær Jan Egeland det 

norske tilbudet om å være vertskap for et mulig avsluttende forhandlingsmøte.262  

 

Et rasjonelt valg av strategi 

Det måtte mer til enn et norsk tilbud om å være vertskap for å bevege forhandlingene som 

fremdeles stod på stedet hvil. Var bredere folkelig deltakelse og et utvidet FN-engasjement 

det som skulle til? Både Kirkens Nødhjelp og forhandlingsleder Quezada mente at det kunne 

være lurt å involvere frivillige guatemalanske organisasjoner og sosiale aktivister, som så 

langt hadde vært utestengt fra de formelle forhandlingene.263 Geriljaen hadde kommet fram til 

at den ønsket å gi representanter fra ulike sivile organisasjoner og institusjoner en felles 

formell observatørrolle i forhandlingene. Men regjeringen var skeptisk og hevdet at en slik 

rolle ikke var i overensstemmelse med Guatemalas Oslo-avtale fra 1990. Dersom URNG 

ønsket folkelig deltakelse, mente regjeringen at geriljaen måtte ”be den norske regjering om at 

det som er avtalt brytes”.264  

 

Norske myndigheter tok fullstendig avstand fra denne framstillingen. Norge hadde etter deres 

synspunkt ikke noe ansvar for at partene gjennomførte avtalen. Avtalen var Det lutherske 

verdensforbundets initiativ og ikke norske myndigheters. Den norske staten støtte arbeidet til 

forbundet og Kirkens Nødhjelp, men ville ikke ha ansvaret for innholdet i avtalene. Norges 

rolle var å legge til rette for forhandlinger og formidle kontakter.265  

 

Å komme med forslag til bindende rammeverk og delavtaler var ikke en tilretteleggers 

oppgave. Norge hadde som svak tredjepart ikke politiske muskler til å bevege partene i 

bestemte retninger. Dette gjorde det vanskelig å påta seg rollen som premissleverandør 

underveis i prosessen. Å komme med forslag til rammeverk og avtaler er en strategi som 

sterke meglere kan bruke med hell fordi de besitter midlene som behøves for å sette makt bak 

forslagene de kommer med og kravene de stiller. Svake meglere har ikke disse midlene og har 

dermed heller ikke mulighet til å bruke denne strategien.266 

 

                                                 
262 UD 25. 4/54, 14, Mexico City til UD, 19.11.92; notat 1.12.92; referat 11.12.92; notat 6.1.93; 34. 4/54, 3, 
referat 14.1.93.  
263 UD 25. 4/54, 15, årsrapport KN, 15.2.93. 
264 UD 25. 4.54, 15, Mexico City til UD, 12.1.93; 22.1.93; notat 25.2.93. 
265 UD 25. 4/54, 15, notat 25.2.93. 
266 Touval 1992: 233; Bercovitch, Anagnoson og Wille 1991: 15; Zartman 2009: 325. 
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Derfor hadde Norge valgt en tilretteleggingsstrategi som innebar at norske aktører fungerte 

som aktive kontaktformidlere, men som utelukket at de hadde kontroll over selve innholdet i 

avtalene. Dette var et rasjonelt valg også med tanke på hvilke muligheter den kunne ha for å 

lykkes. Ettersom konflikten i Guatemala var en lavintensitetskonflikt da Norge gikk inn som 

tredjepart, ville det sannsynligvis være større sjanser for at strategien ville lykkes, enn dersom 

konflikten hadde vært mer intens. Dette skyldes at megling i høyintensive konflikter har større 

sjanse for å lykkes dersom tredjeparten har mulighet for å intervenere militært.267  

 

Vennegruppen 

Mens ordskiftet gikk høyt om FNs rolle, tok president Serrano initiativ til dannelsen av en 

internasjonal vennegruppe. Den såkalte ”støttegruppen for presidentens initiativ” bestod av 

Guatemalas naboland Mexico, Venezuela og Colombia, samt den tidligere kolonimakten 

Spania. Den siste tiden hadde det vært enighet mellom geriljaen og regjeringen om at det ville 

være hjelpsomt å opprette en støttegruppe som skulle overvåke inngåelse og iverksetting av 

fredsavtalene. Men gruppen Serrano hadde satt sammen var opprettet uten konsultasjon med 

geriljaen og skulle demonstrere regjeringens internasjonale støtte.268  

 

Serrano trengte oppmuntring fordi han begynte å få dårlig tid til å gjennomføre planen om å 

bli presidenten som brakte fred til Guatemala. Hans tid som president utløp sommeren 1994, 

og han kunne ikke stille til gjenvalg.269 Som et resultat av dette hadde Serrano også blitt villig 

til å inngå kompromisser om det viktige menneskerettighetsspørsmålet. I første omgang 

foreslo presidenten å innvilge geriljaens krav om at FN skulle få utvidet sitt mandat slik at 

verdensorganisasjonen både kunne kontrollere inngåelse av en avtale om menneskerettigheter 

og koordinere en sannhetskommisjon.270 Men fordi Serrano var presset av hæren krevde han 

at geriljaen måtte svare klart ”ja” eller ”nei” på forslaget. Geriljaen var i utgangspunktet 

positiv, men ville ikke fravike kravene om at hæren skulle halveres og sivilpatruljene legges 

ned. Dette skuffet Serrano. Likevel ga han ikke opp. Håpet var at støtte fra vennegruppen ville 

bidra til å bringe freden i havn før han gikk av.271   

 

                                                 
267 Bercovitch 2009: 347-348. 
268 UD 25. 4/54, 15, Washington D.C. til UD, 2.3.93. 
269 UD 25. 4/54, 15, årsrapport KN 15.2.93; Washington D.C. til UD, 2.3.93. 
270 UD 25. 4/54, 15, Washington D.C til UD, 31.3.93. 
271 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 26.1.93. 
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Problemet var imidlertid at geriljaen oppfattet vennegruppen til Serrano som partisk. For å 

bøte på dette, ville geriljaen utvide antall medlemmer slik at gruppen kunne bli mer balansert. 

Forhandlingsleder biskop Quezada stilte seg bak geriljaens forslag, og etter hvert ble Norge 

og USA tilbudt en plass i gruppen. Geriljaen ville ha med Norge fordi den ventet seg mer 

støtte av Norge enn av de andre landene. Til tross for at Norge hadde arbeidet hardt for å 

fremstå som upartisk, var Norge fortsatt det landet som ga mest penger til URNG.272 

Geriljaens vennlige innstilling til Norge gjorde at de norske aktørene måtte gjøre en ny innsats 

for å overbevise Serrano om at Norge fremdeles støttet hans bestrebelser på å skape fred.273  

 

De fire opprinnelige medlemslandene var også skeptiske til Norges inntreden. Mexico, 

Venezuela, Colombia og Spania mente Norges engasjement ville ha negative virkinger på 

framgangen i forhandlingene fordi geriljaen oppfattet Norge som sin allierte. De fire landene 

fryktet at Norge skulle avstå fra å presse geriljaen og at dette ville bremse forhandlingene. Det 

ble også advart mot å flytte forhandlinger til Oslo ettersom dette kunne gi geriljaen en 

fordel.274 Norske myndigheter tok signalene alvorlig og hadde trolig målet om å være upartisk 

i tankene da de påpekte det var usikkert om Norge ”fortsatt skulle søke å ha en høy profil i 

denne saken.”275  

 

Guatemalas naboland Mexico var en klar kandidat til gruppen ettersom geriljaens lederskap 

oppholdt seg på meksikansk jord, og de fleste forhandlingsrundene hadde foregått der. 

Ettersom Mexico hadde en storebror-funksjon i Mellom-Amerika og var Guatemalas viktigste 

handelspartner, hadde meksikanerne muligheten til å presse partene på avgjørende punkter 

under forhandlingene. Med grense til Guatemala hadde Mexico interesse av utviklingen i 

nabolandet både når det gjaldt nasjonal sikkerhet, innvandring og økonomi. Også Venezuela 

og Colombia hadde som latinamerikanske nabostater interesse av at det ble fred i Guatemala. 

Spania hadde huset det første proforma-møtet mellom representanter for geriljaen og 

regjeringen i 1987 og var historisk sett Guatemalas viktigste forbindelse til Europa. USA, 

omtalt som ”the 500-pound gorilla”, var eneste medlem med mulighet til å presse hæren i 

Guatemala. Fordi USA tidligere hadde støttet den guatemalanske hæren, hadde det 

amerikanske medlemskapet i gruppen vært omstridt. Men ettersom amerikanerne under 

                                                 
272 UD 25. 4/54, 16, notat 27.5.93; FN-delegasjonen i New York til UD, 22.2.93. 
273 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
274 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 3.2.93; 11.3.93. 
275 UD 25. 4.54, 15, påtegnelse i Washington D.C. til UD, 2.3.93; FN-delegasjonen i New York til UD, 22.2.93. 
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ledelse av Bill Clinton hadde fått et mer balansert forhold til Mellom-Amerika, ble USA til 

slutt inkludert.276 

 

For Norge, som hadde vært en pådriver for prosessen helt siden begynnelsen i 1990, var det 

attraktivt å få en plass i gruppen. Dersom Norge ikke fikk en plass, og gruppen fikk en sentral 

rolle i prosessen, kunne Norge bli stilt i skyggen av de andre landene. Da Den nasjonale 

forsoningskommisjonen (CNR) i mars 1993 søkte norske myndigheter om 100 000 

amerikanske dollar, kom ambassadør Rolf Berg derfor med et forslag til hvordan Norge 

kunne benytte dette beløpet: ”Ambassaden vil … anta at det på passende diskret måte bør 

etableres en link mellom et eventuelt norsk bidrag og den tidligere omtalte støttegruppen av 

vennligsinnede stater.”277 Dette forslaget til politisk byttehandel illustrerer hvor viktig det var 

for Norge å bevare en synlig posisjon. Skulle virkelig Norge, som hadde arbeidet så hardt for 

å få i gang forhandlingene, ikke få være en del av den viktige vennegruppen?  

 

Forslaget om å knytte pengene til forsoningskommisjonen opp mot en plass i vennegruppen, 

ble aldri gjennomført. Like etter at søknaden kom fikk Norge plass i vennegruppen. 

Diplomaters ord er heller ikke nødvendigvis det samme som politikk gjennomført i praksis. 

Men at ambassadøren i det hele tatt kom med et forslag av denne typen, viser hvordan norske 

politikere og diplomater var bevisste på hvilke gevinster Norge kunne få gjennom å profilere 

seg som fredsnasjon. I vurderingen Utenriksdepartementet gjorde av saken het det: ”Etter at 

søknaden kom har Norge fått plass i gruppen av land som skal fungere som ’æresvitner og 

venner’ i forbindelse med fredsprosessen. … Denne omstendighet tilsier at vi, selv om beløpet 

er stort, bør etterkomme søknaden i sin helhet.”278  

 

Norske myndigheter brukte altså beløpet til å belønne regjeringen for å ha godtatt at Norge, 

som regjeringen mente var partisk overfor geriljaen, ble medlem av gruppen. Pressemeldingen 

”Regjering og gerilja i Guatemala gir Norge rolle i fredsforhandlingene”, som 

Utenriksdepartementet sendte ut etter at medlemskapet var et faktum, gir en fornemmelse av 

at departementet ønsket å fokusere på at det var en forbindelse mellom det norske 

medlemskapet og utsiktene til fred i Guatemala: 

 

                                                 
276 Jonas 2000: 63-64. 
277 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 9.3.93. 
278 UD 25. 4/54, 15, håndskrevet notat 25.3.93. 
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Dette er en tillitserklæring til det fredsarbeidet norske myndigheter har utført i samarbeid med Det 

Lutherske Verdensforbund og Kirkens Nødhjelp. Det er nå håp om fred i Guatemala hvor krigen har 

kostet 30 000 menneskeliv.279  

 

Kupp 

Norges inntreden i vennegruppen forandret ingenting. Stadig hersket det uenighet om alt fra 

sannhetskommisjonen til våpenhvile. Et forhandlingsmøte mellom partene i Mexico i mai 

1993 endte resultatløst.280 Så, om morgenen 25. mai 1993, gjorde Serrano det flere hadde 

fryktet. Han satset alt på å forsterke sin egen kontroll og posisjon ved å utføre et kupp. 

Grunnloven ble satt til side, nasjonalforsamlingen oppløst og unntakstilstand erklært.281 Petter 

Skauen, som kjente Serrano godt, ble svært overrasket. I følge Skauen hadde Serrano 

problemer med å takle sin egen makt: ”Han fortalte meg at hver dag så var offiserene rundt 

ham og fortalte ham hvor fantastisk han var og hvor strålende arbeid han gjorde. Det var 

hjernevasking. Han var under et veldig press fra alle sider.”282 

 

De norske aktørene hadde holdt med geriljaen i mange av deres synspunkter. Men tanken om 

verdien av å være en upartisk tredjepart og ønsket om å oppnå en endelig fredsavtale, hadde 

gjort at de også hadde gått inn for å støtte Serrano. De asymmetriske maktforholdene mellom 

geriljaen og regjeringen gjorde at Norge i perioden januar 1991 til mai 1993 var nødt til å 

holde tilbake kritikk av Serrano og hans regjering. Dersom de norske aktørene hadde vært mer 

direkte i sin kritikk av menneskerettighetsbruddene den guatemalanske regjeringen var 

ansvarlig for, ville Norge sannsynligvis ikke hatt noen rolle å spille i prosessen.283  

 

Fredsprosessen kunne ikke ha blitt holdt i live uten regjeringens velvilje. Regjeringen var den 

sterkeste parten, og nordmennene visste at det var nødvendig at nettopp den sterkeste parten 

viste vilje til å gi etter. FNs observatør Fransesc Vendrell har forklart årsaken til dette slik: 

”When one side has three cards in its hand and the other has fifty, you can’t agree with the 

latter if they say ’ If I give up three cards, the other side should give up three as well.’”284 

Fordi den sterkeste parten i et asymmetrisk forhandlingsforhold har flest kort på hånden, er 

                                                 
279 UD 25. 4/54, 15, pressemelding 28.3.93. 
280 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 1.4.93; 23.4.93. 
281 Jonas 2000: 4, 41-42. 
282 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
283 Intervju med Petter Skauen 11.2.10; For ytterligere empirisk belegg se Waage 2004: 229, 232-233. 
284 Peck 2009: 424. 



60 
 

det også den som må gjøre flest innrømmelser, i alle fall i begynnelsen av prosessen. Men 

dersom dette skal fungere må den sterkeste parten være villig til å forhandle.285 Å få den 

sterke parten med på dette kan være vanskeligere for en svak megler uten sterke pressmidler 

tilgjengelig, enn for en sterk megler. Fordi Norge var en svak megler som manglet sterke 

pressmidler ble løsningen å støtte opp om Serranos premisser for å skape fred. Det politiske 

handlingsrommet til de norske aktørene var med andre ord relativt begrenset på grunn av de 

asymmetriske maktforholdene ved forhandlingsbordet.  

 

Norske myndigheter fordømte Serranos kupp i likhet med USA, Mexico og andre 

internasjonale aktører som hadde støttet presidenten. Dette var uproblematisk for Norge 

ettersom både andre internasjonale aktører og interne politiske krefter i Guatemala gjorde det 

samme. Norge kunne kritisere uten å bli en uakseptabel støttespiller. Også hæren, som i 

utgangspunktet hadde vært positiv til kuppet, sluttet etter hvert opp om den massive 

kritikken.286  Alt tydet på at Serrano hadde overvurdert både den nasjonale og den 

internasjonale støtten. Murt inne i et hjørne flyktet han fra sin post, og 7.juni valgte 

Guatemalas nasjonalforsamling menneskerettighetsombudet Ramiro de León Carpio til 

president for resten av den inneværende presidentperioden. Første fase av fredsforhandlingene 

var over.287 

                                                 
285 Ibid: 424-425. 
286 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 24.2.93; 1.3.93; Washington D.C. til UD, 31.3.93. 
287 Azpuru 1999: 108-109. 
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4. Juni 1993 - mars 1995: Ny giv med FN 
 

Serranos selvkupp satte punktum for en ustabil periode av fredsprosessen, der samtalene 

mellom regjeringen og geriljaen hadde gitt få resultater. Men det var likevel noe positivt å 

spore. Mot all formodning hadde kuppet skapt et politisk rom for sivile aktører. Frivillige 

organisasjoner fikk etter hvert en formell observatørrolle i prosessen. Til tross for dette innså 

både regjeringen, geriljaen og de internasjonale støttespillerne at noe måtte gjøres dersom 

prosessen skulle videreføres på en effektiv måte. Det behøvdes en megler som kunne gjøre 

forhandlingene mer profesjonelle. Å utvide FNs mandat ble det naturlige valget.288 Slik Jan 

Egeland så det, betydde dette at Norge gikk fra å lede en kontaktprosess til å støtte FN i en 

reell forhandlingsprosess.289 Hvordan endret fredsprosessen seg etter Serranos selvkupp? Og 

hvilken betydning fikk disse endringene for Norges handlingsmønster? 

 

Et judaskyss 

Kuppet til Serrano hadde vært et sterkt uttrykk for den ustabiliteten Guatemalas politiske 

system var preget av. Politikere stolte ikke på sine kollegaer. Folk flest stolte ikke på 

politikerne og heller ikke på hverandre. ”No habia confianza”, forklarte Petter Skauen. Det 

fantes ikke tillit.290 Ambassadør i Mexico, Rolf Berg, forklarte vendingen i situasjonen med 

”Serranos meget vanskelige og autoritære personlighet, hans totale avvisning av all kritikk og 

hans generelle autoritære legmannspredikantmentalitet.”291  

 

Dette var en ganske annen karakteristikk enn den som ble gitt et år tidligere. I juli 1992 hadde 

Berg anbefalt Utenriksdepartementet å støtte opp om Serrano fordi han var blant dem ”som 

mest ønsket fred”.292 Norge og flere av de andre internasjonale støttespillerne hadde lukket 

øynene for varselropene fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner og i stedet oppmuntret 

presidenten. Det er ikke usannsynlig at dette kan ha bidratt til å gi presidenten en falsk tro på 

at kuppet ville fungere. Hvorfor hadde de norske aktørene hatt slik tiltro til Serrano? I følge 

Petter Skauen var svaret på dette kulturelt betinget. ”I Norge velger vi å tro på folk inntil det 

                                                 
288 Jonas 2000: 3-4; L.A. Padilla 2001: 8-9. 
289 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
290 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
291 UD 25. 4/54, 16, Mexico City til UD, 31.5.93; 15, Mexico City til UD, 2.2.93. 
292 UD 25. 4/54, 14, Mexico City til UD, 21.7.92. 
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motsatte er bevist. Vi velger å tro på at tillitsforhold vi prøver å skape ikke blir misbrukt.”293 

Denne holdningen var en del av den norske tanken om å etablere kontakter med alle for å 

skape et godt forhandlingsklima. Men den var også et resultat av nødvendighet. Asymmetrien 

ved forhandlingsbordet gjorde at nordmennene i realiteten ikke hadde noe annet valg enn å 

støtte opp om Serranos fredsplaner. Presidentens kupp var et judaskyss, men nordmennene 

fortsatte å støtte prosessen.294  

 

Etter kuppet ble norske myndigheter nødt til å samarbeide med Sveriges ambassade for å få 

ferske politiske analyser av situasjonen.295 Norge hadde som kjent ingen ambassade i 

Guatemala fordi Utenriksdepartementet ikke hadde funnet rom for dette i sitt budsjett. Selv 

om Norge anså seg selv for å spille en viktig rolle i fredsprosessen, var fremdeles ikke 

”bananrepublikken” Guatemala et land som stod høyt på norske myndigheters 

prioriteringsliste.296  

 

For Petter Skauen var en norsk ambassade definitivt et savn. Ikke bare fordi et diplomatisk 

nærvær ville sikret mer presise politiske observasjoner, men også fordi en ambassade var en 

trygghetsfaktor. Skauen hadde flere ganger blitt utsatt for trusler og overgrep.297 I desember 

1992 hadde han blitt dratt inn i et rom av en gruppe væpnede personer og fått en maskinpistol 

rettet mot hodet. Selv om det var vanskelig å vite om overfallet var kriminelt eller politisk 

motivert, tydet det på at norske aktørers tilstedeværelse innebar høy risiko. 298  

 

Norske myndigheter tok truslene alvorlig, men noen ambassade ble ikke opprettet. Skauen 

hadde selv ønsket å involvere seg i prosessen fordi han mente at fred var en betingelse for å 

kunne drive hjelpearbeid. Han hadde dessuten lang erfaring og kunne sikre seg beskyttelse 

gjennom sitt store kontaktnett.  Likevel hadde Det norske utenriksdepartementet laget en 

spesialopprettet stilling for Skauen, uten å garantere for sikkerheten hans. Det manglet rett og 

slett en overordnet plan for Norges engasjement i Guatemala, slik det også gjorde for det 

delvis parallelle fredsarbeidet i Midtøsten.299 

 
                                                 
293 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
294 Se kapittel 3: 58; intervju med Petter Skauen 11.2.10; For ytterligere empirisk belegg for hvordan 
asymmetriske maktforhold påvirker den svake tredjeparten Norges handlingsmønster se Waage 2004: 232-233. 
295 UD 25. 4/54. 16, Mexico City til UD, 1.7.93. 
296 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
297 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
298 UD 25. 4/54, 13, Notat 18.12.91. 
299 Intervju med Petter Skauen 11.2.10; Waage 2004: 226. 
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Norsk pragmatisme 

Norge formidlet informasjon og arrangerte møter, men hadde liten kontroll over det formelle 

innholdet i forhandlingene.300 Denne arbeidsmåten er en typisk strategi for tilretteleggere. I 

følge de norske aktørene var det liten diskusjon rundt valget av arbeidsmåte. Petter Skauen, 

Jan Egeland, Arne Aasheim og Rolf Berg beskriver derimot et engasjement der veien i 

hovedsak ble til mens de gikk. Det var ikke bare mangelen på en overordnet plan, men også 

arbeidsmåten dette medførte som lignet engasjementet i Midtøsten.301 Jan Egeland har forklart 

tanken bak svake tredjeparters tilrettelegger-strategi slik:  

 

Parties often don’t know which tools are available to them. They know how to fight, but they don’t 

know how to make peace. They need to be educated in what confidence-building measures they can 

undertake and what tools the international community can provide.302 

 

Som regel har tilretteleggeren liten mulighet til å gjøre annet enn opptre som rådgiver overfor 

partene. Tilretteleggeren har ingen pressmidler å ta i bruk for å påvirke partene til å inngå 

kompromisser. Når tredjeparten i en konflikt er et lite land, eller en annen svak aktør uten 

mulighet til å benytte seg av trusler om økonomiske eller militære sanksjoner, er det utvilsomt 

større sjanse for at den sterke parten i konflikten får mer gjennomslag for sine synspunkter 

enn den svake parten.303  

 

I Guatemala var Norge svært opptatt av å framstå som upartisk. Dette innebar ofte å mildne 

holdningene til regjeringen og hæren som tidvis anklaget Norge for å favorisere geriljaen. 

Etter Serranos kupp hadde for eksempel regjeringene i Tyskland og USA truet med å innstille 

handel og bistand til Guatemala. Dette presset både den mektige jordeier- og 

næringslivsorganisasjonen CACIF og hæren til å erklære seg som motstandere av kuppet. 

Norge hadde fordømt kuppet, men hadde ikke truet med økonomiske sanksjoner. Tenkelig 

kunne Norge ha reagert på den udemokratiske handlingen med trusler tilsvarende de tyske og 

amerikanske. Men sett i sammenheng med Norges forsøk på å bli kvitt stempelet som 

geriljavennlig, er det mulig å anta at de norske aktørene vurderte dette som lite tilrådelig. 

Norge hadde gjennom konsulatsaken og fredsprisen til Rigoberta Menchú allerede erfaring 

                                                 
300 De andre strategiene er Procedural strategies og Directive strategies. Bercovitch 2009: 347-348. 
301 Intervju med Rolf Berg 25.3.09; intervju med Jan Egland 15.1.10; intervju med Petter Skauen 11.2.10; Arne 
Aasheim på e-post 8.3.10; Waage 2004: 226; Waage kommer 2011: 13. 
302 Peck 2009: 418. 
303 Mona Fixdal, ”Rollen som fredsmekler/tredjepartsrollen. Etiske dilemmaer”, i Aina Holm og Henrik Thune 
(red.), Globale utfordringer for norsk engasjemenstpolitikk, Utenriksdepartementet 2007: 64. 
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med at ulike utspill kunne bli tolket som en kritikk av guatemalanske myndigheter og 

militære, og dermed som støtte til geriljaen. Norges ønske om å ikke bli oppfattet som partisk, 

medførte antakelig at en kraftigere reaksjon på kuppet uteble.304  

 

Selv om rollen som kritiker stadig vek for rollen som brobygger, betyr det ikke at alt Norge 

foretok seg bunnet i kyniske, realpolitiske hensyn. Det lutherske verdensforbundet, Kirkens 

Nødhjelp og norske myndigheter var etter alt å dømme oppriktig interessert i å hjelpe krigens 

ofre. Men ettersom alle meglere eller tilretteleggere i internasjonal konfliktløsning er politiske 

aktører, ønsker de som oftest også å oppnå noe på egne vegne. For mange tredjeparter er 

megling et politisk instrument som de også bruker til å forfølge egne interesser.305 Valgene de 

norske aktørene i Guatemala tok om å la stille diplomati gå foran tydelig kritikk av brudd på 

menneskerettigheter og udemokratisk atferd, illustrerer et grunnleggende dilemma i norsk 

freds- og forsoningspolitikk. Dersom Norge vil ha en rolle som megler eller tilrettelegger i 

fredsprosesser, må Norge handle pragmatisk selv om aktører og stater utfører handlinger som 

bryter med viktige etiske prinsipper.306 

 

Den maktesløse tilrettelegger 

 Ramiro de León Carpio, menneskerettighetsombudet som hadde overtatt presidentembetet 

etter Serrano, lovet å engasjere seg for få til en politisk løsning på konflikten. Han oppløste 

regjeringens forsoningskommisjon (CNR) og erstattet den med den nye fredskommisjonen 

Comisión para la Paz (COPAZ).307 Både Utenriksdepartementet og Det lutherske 

verdensforbundet var positivt innstil. Det økonomiske støtteprogrammet ble opprettholdt, og 

norske myndigheter forsøkte å opptre som en aktiv og oppmuntrende støttespiller.308   

 

Men fremdeles ble de norske aktørene beskyldt for å være geriljavennlige.309 Skulle Norge 

forfølge tanken om at en tilrettelegger hadde større sjanse for å lykkes dersom den var 

upartisk, måtte nordmennene jobbe for å opprettholde et godt forhold til regjeringen og 

                                                 
304 Se kapittel 3: 59-60; UD 25. 4/54, 16, referat 27.5.93. 
305 Bercovitch 2009: 345-346. 
306 Leiv Lunde og Henrik Thune (m.fl.), Norske interesser. Utenrikspolitikk for en globalisert verden. 
Grunnlagsrapport fra Utenriksdepartementets refleksprosjekt, Cappelen Damm AS 2008: 206-207.  
307 Hauge 1998: 51. 
308 UD 25. 4/54, 16, LVF til UD, 11.6.93; UD til LVF, 21.6.93. 
309 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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hæren.310 De norske aktørene mente at det å nærme seg disse var nødvendig for å fylle rollen 

som upartisk tredjepart, en politisk kvalitet de satte svært høyt. Men kanskje hadde ikke 

bestrebelsene på å tekkes den sterkeste parten noe med upartiskhet å gjøre. Det asymmetriske 

maktforholdet mellom de to partene gjorde nemlig at det oppstod en uunngåelig dynamikk der 

de norske aktørenes politiske handlingsrom ble relativt fastlåst. Vissheten om at regjeringen 

og hæren hadde mindre å tape dersom forhandlingene mislyktes, bestemte i stor grad hvordan 

Norge opptrådte. Selv om de norske aktørene muligens var geriljavennlige ”i hjertet”, og 

sympatiserte med den svake og ikke-statlige aktøren i konflikten, kunne de ikke la dette styre 

den norske atferden. ”Det var avgjørende å skape et tillitsforhold til de militære”, forklarte 

daværende regionalrådgiver i UD, Arne Aasheim.311 Uten regjeringen og hærens velvilje ville 

det ikke bli noen forsøk på avtale, og det ville heller ikke finnes noen rolle for Norge i 

prosessen.312  

 

Asymmetriske maktforhold har altså betydning for svake tredjeparters mulighet til å uttrykke 

sine meninger om konflikten de forsøker å løse. Dersom Norge i Guatemala uttrykte noe som 

samsvarte med den ene partens synspunkter, kunne motparten tolke dette som kritikk av sine 

egne meninger. En sterk megler ville hatt mulighet til å bruke pressmidler for å få sistnevnte 

til å godta kritikken. Men ettersom Norge ikke hadde denne muligheten, valgte de norske 

aktørene å moderere seg når det gjaldt kritikk av dårlig styresett og 

menneskerettighetsbrudd.313 Nordmennene forsøkte å påvirke hæren og regjeringens 

holdninger så langt det gikk, men hadde ingen makt å sette bak kravene. Derfor ble løsningen 

å være alles venn, selv om det innebar at forhold som under andre omstendigheter ville ha 

blitt kritisert, ikke ble det.314  

 

Sikkerhetspolitiske hensyn? 

I tillegg til at konfliktens asymmetriske maktforhold påvirket det politiske handlingsrommet 

til Norge, er det tenkelig at også eksterne forhold spilte inn. Muligens hadde USA en 

innvirkning på Norges opptreden under engasjementet i Guatemala, ettersom amerikanerne 

                                                 
310 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
311 Arne Aasheim på e-post 8.3.10. 
312 UD 25. 4/54, 11, klipp fra Arbeiderbladet 4.7.90; Wehr og Lederach 1991: 87-88; Arne Aasheim på e-post 
8.3.10; Waage 2004: 232-233. 
313 Bjereld 1995: 27. 
314 Zartman 2009: 325. 
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var blant dem som ikke ville kritisere menneskerettighetssituasjonen for sterkt.315 Årsaken til 

dette var at USA hadde vært direkte innblandet i den guatemalanske hærens 

kontrarevolusjonære operasjoner på 1960-tallet. Selv om amerikanske holdninger hadde 

endret seg utover 1970- og 1980-tallet, oppfattet fremdeles USA hæren som den mest 

effektive institusjonen i Guatemala.316 

 

USA, det mektigste medlemmet av NATO, hadde siden andre verdenskrig vært Norges største 

sikkerhetspolitiske garantist. På grunn av dette var det viktig for Norge å drive en 

utenrikspolitikk som ikke gikk på tvers av amerikanske holdninger. Det er dermed ikke 

utenkelig at hensynet til USA hadde en viss betydning for måten Norge opptrådte på under 

fredsprosessen i Guatemala. Norge hadde tidligere fått merke hvordan det var å møte 

amerikansk motstand i Mellom-Amerika. På 1980-tallet hadde den norske støtten til de 

venstreradikale sandinistene i Nicaragua skapt problemer for Norge fordi amerikanerne mente 

den var høyst upassende. Selv om den kalde krigen var slutt, kunne det bli oppfattet som 

kontroversielt at NATO-landet Norge igjen støttet en geriljabevegelse i et område som 

tradisjonelt tilhørte USAs interessesfære. Når norske myndigheter valgte å moderere sin 

kritikk av de udemokratiske trekkene ved regimet i Guatemala, er det derfor sannsynlig at de i 

tillegg til å tenke på sin egen posisjon, også tok USAs holdninger med i betraktning.317  

 

Overfor regjeringen og hæren i Guatemala lot de norske aktørene ofte som om de visste 

mindre om menneskerettighetsbrudd enn de faktisk gjorde. I følge Petter Skauen forstod 

likevel regjeringsmedlemmer, generaler og offiserer at nordmennene visste mer enn de ga 

uttrykk for. De norske aktørene opplevde til tider at det ble gjort forsøk på å stenge dem ute 

fra prosessen dersom de viste at de ”visste for mye.”  Derfor var det en slags stille 

overenskomst mellom kontaktformidleren Norge og forhandlere fra regjeringen og hæren. 

”Noen har kalt oss kaffekokere og pisk og gulrot, og vi var alt. Vi var villig til å gjøre veldig 

mye for å skape en god forhandlingssituasjon”, forklarte Petter Skauen.318  

 

                                                 
315 Jonas 2000: 123-124; UD 25. 4/54, 17, notat 25.11.93, Washington D.C. til UD, 27.10.93. 
316 Walter LaFeber, Inevitable Revolutions. The United States in Central America, W.W. Norton & Company 
Ltd. 1993: 255-261; Jonas 2000: 119-124; Whitfield 1999: 269. 
317 Tamnes 1997: 345, 362-364; Thune og Larsen 2000: 77. 
318 Intervju med Petter Skauen 11.2.10.  
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En ny pizzabaker og tanker om stille diplomati 

Biskop Quezada hadde så langt gjort en viktig jobb som forhandlingsleder, men ettersom 

høsten 1993 forløp uten at det ble fart i forhandlingene, mente stadig flere at FN måtte på 

banen for å gi prosessen ny legitimitet. I følge biskopen selv hadde hans oppgave vært ”å fyre 

i ovnen”, mens andre ”laget pizzaen.” Nå godtok han at FN kunne overta rollen som 

pizzabaker.319 FN hadde erfaring fra andre fredsprosesser i Mellom-Amerika og ble ansett 

som den fremste garantisten for at freden skulle bli stabil og varig. I tillegg ville en FN-ledet 

prosess bety økt internasjonal oppmerksomhet. De som arbeidet for fred mente at dette kunne 

gjøre at mer reaksjonære krefter ville se prosessen som troverdig og nødvendig, og dermed bli 

mer reformvillige.320  

 

Til tross for dette var ikke FNs rolle i Guatemala selvsagt. Verdensorganisasjonen møtte 

motstand i konservative kretser, rett og slett fordi en rekke aktører i dette miljøet var 

motstandere av fredsprosessen i allmennhet. Også fra Washington kom det kritikk av FNs 

engasjement. FNs inntreden i nordamerikanernes ”bakgård” kunne potensielt utfordre USAs 

tradisjonelle dominans i regionen. Men ønsket om et sterkere FN-nærvær var sterkere enn 

motstanden, og verdensorganisasjonen viste seg snart å bli en nøkkelaktør i prosessen.321 

 

Mens diskusjonen om FNs rolle pågikk, hadde president Ramiro de Leon Carpio foreslått en 

ny forhandlingsplan. Tanken var at alle sosiale og sivile sektorer i Guatemala, inkludert 

geriljaen, skulle diskutere konfliktens sosiale og sivile spørsmål i et permanent fredsforum 

under ledelse av biskop Quezada. Geriljaen måtte imidlertid søke, og få innvilget, amnesti for 

å få delta i forumet. 322 Ledelsen i URNG var lite fornøyd med planen. Forhåpningene de 

hadde hatt til de León Carpio forsvant. Geriljaen opplevde at regjeringen forsøkte å komme 

seg unna forhandlinger som handlet om andre temaer enn våpenhvile. URNG ønsket ikke å bli 

redusert til en av mange aktører i det geriljamedlemmene kalte ”et prateforum uten reell 

politisk makt”.323  

 

                                                 
319 UD 25. 4/54, 17, notat 25.11.93. 
320 I Nicaragua hadde FN overvåket valget i 1990 og bistått med demobiliseringen av opprørsgruppene i Contras. 
I El Salvador hadde FN meglet fram en fredsavtale mellom FMLN-geriljaen og regjeringen i 1992. FN overvåket 
denne gjennom en observatørstyrke. Jonas 2000: xiv, 58. 
321 Jonas 2000: 57-59, 66. 
322 UD 25. 4/54, 16, Mexico City til UD, 9.7.93; 15.7.93; 20.7.93; 11.10.93. 
323 Jonas 2000:4; UD 25. 4/54, 16, Mexico City til UD, 9.7.93; 15.7.93; 20.7.93; 11.10.93. 
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Norge støttet geriljaens syn på saken, men mente samtidig at URNG måtte gi etter på flere 

punkter dersom det skulle bli fred. Både norske og internasjonale diplomater og politikere 

hadde på dette tidspunktet begynt å sammenligne prosessen i Guatemala med fredsprosessen 

mellom Israel og PLO. Den norske bak-kanalen i Midtøsten hadde på dette tidspunktet vakt 

stor oppmerksomhet internasjonalt, og hemmelig diplomati så ut til å være en drømmeformel i 

konfliktløsning.324 I Jan Egelands øyne var den hemmelige kanalen i Midtøsten ”a channel 

that we thought we could replicate elsewhere.”325 Egeland mente at geriljaen i Guatemala 

måtte fravike sine krav om å løse de sosiale og økonomiske problemene i detalj og minnet om 

at det hadde ”tatt PLO en generasjon å stikke fingeren i jorda og erkjenne hva som var mulig 

å oppnå.”326 Ambassadør Rolf Berg syntes på sin side at verken geriljaen eller regjeringen 

viste stor forhandlingsvilje. ”Man kan av og til sitte igjen med det inntrykk at det er 

utenlandske diplomater som har det mest travelt med å skape fred i Guatemala”, oppsummerte 

han.327 

 

Det lutherske verdensforbundet hadde derimot tro på at både regjeringen og geriljaen ønsket 

fred. Brede folkelige, økonomiske, akademiske og sosiale grupper hadde begynt å engasjere 

seg, og forbundet ønsket å lage et forum der stemmen til grasrota kunne bli hørt. En stor 

mellomkirkelig høring ble planlagt i Washington i november.328 Representanter fra geriljaen, 

regjeringen, vennelandene (Mexico, Spania, USA, Venezuela, Colombia og Norge), Sverige, 

Tyskland, Danmark, ulike frivillige organisasjoner, Organization of American States (OAS) 

og EF, ble invitert til å diskutere fredens fremtid. Den guatemalanske regjeringen og hæren 

mente på sin side at møtet trakk oppmerksomheten vekk fra de formelle forhandlingene og 

sendte på grunn av dette ingen representanter til Washington.329  

 

I Norge var Jan Egeland positiv til forbundets initiativ, men understreket samtidig at 

lærdommen fra fredsprosessen i Midtøsten var at det ble oppnådd best resultater gjennom et 

diplomati der Norge holdt en lav profil.330 I visse tilfeller hadde Utenriksdepartementet 

åpenbart et annet syn på effektiv konfliktløsning enn Kirkens Nødehjelp og Det lutherske 

verdensforbundet. For Petter Skauen var det ofte vanskelig å forholde seg både til ønsker om 

                                                 
324 UD 25. 4/54, 16, Washington D.C til UD, 15.10.93. 
325 Waage kommer 2011: 12. 
326 UD 25. 4/54, 16, referat 7.9.93. 
327 UD 25. 4/54, 16, Mexico City til UD, 24.8.93, 11.10.93. 
328 UD 25. 4/54, 16, Mexico City til UD, 7.6.93; Hauge 1998: 53; Krøvel 1999: 130. 
329 UD 25. 4/54, 18, LVF til UD, 13.12.93; UD 25. 4/54, 17, notat 25.11.93; notat 2.12.93. 
330 UD 25. 4/54, 16, referat 7.9.93; Waage 2004: 51-84. 
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stille diplomati og til en mer åpen forhandlingstaktikk med sterk vekt på diakoni og 

nestekjærlighet.331 

 

Det israelske sporet 

I september 1993 ble Oslo-avtalen mellom Israel og PLO signert. Norske myndigheter hadde 

nådd høydepunktet når det gjaldt norsk fredsmegling. Det stille diplomatiet gikk sin 

seiersgang over hele verden, og norsk selvtillit blomstret.332 I oktober 1993 bestemte de 

norske aktørene seg for å gjøre et hemmelig forsøk på å sette fart i de guatemalanske 

forhandlingene ved å trekke inn Israel. Guatemala og Israels militære styrker stod hverandre 

nær fordi Israel hadde bidratt med både våpen og militær rådgivning under konflikten i 

Guatemala.333 

 

Petter Skauen fra Kirkens Nødhjelp og hans venn og kollega Arne Aasheim, regionalrådgiver 

i Utenriksdepartementet, hadde som motto at ingenting måtte være uprøvd. ”Alle steiner 

måtte snus”, forklarte Petter Skauen.334 Det israelske sporet var en slik stein. Kanskje kunne 

Norge få Israel til å legge press på de minst forhandlingsvillige og mest konservative militære 

lederne i Guatemala? Målet var å sette ny fart i forhandlingene, uten å overta FNs 

meglerrolle.335 Jan Egeland, som hadde spilt en sentral rolle under forhandlingene i Midtøsten 

forklarte den norske tankegangen slik: 

 

Det som var styrken med det norske fredsarbeidet, det som gjorde at vi fikk en rolle i Israel-PLO, i 

Guatemala og flere andre steder, var jo at vi var flinke til å etablere kontakter på begge sider. På alle 

sider. Og veldig mange andre hadde mer slagside.336 

 

Troen på det israelske sporet var sterk: ”Hemmelig diplomati var vi gode på, både i Norge og 

i Israel”, forklarte Arne Aasheim.337 Til tross for at ulikheten i maktforholdet mellom 

regjeringen og geriljaen la begrensninger for hva Norge kunne gjøre og ikke gjøre, var de 

norske aktørene overbeviste om at Norges forbindelser til Israel koblet med norsk upartiskhet, 

var av stor betydning for prosessen. Jan Egeland kontaktet Yossi Beilin, viseutenriksminister i 

                                                 
331 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
332 Waage 2004: 246. 
333 Jonas 2000: 43, 120; intervju med Petter Skauen 11.2.10; Arne Aasheim på e-post 17.3.10 
334 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
335 Jonas 2000: 43, 120; Liland og Kjerland: 82, 103, 108-110. 
336 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
337 Arne Aasheim på e-post 17.3.10. 



70 
 

Israel og en av nøkkelpersonene i forhandlingene mellom Israel og PLO.338 Beilin orienterte 

Samuel Hadas fra Det israelske utenriksdepartementet. Hadas var født i Argentina og hadde 

vært Israels ambassadør både i Mexico, Colombia, Bolivia og Spania. Etter samtaler med Jan 

Egeland og Petter Skauen, reiste Hadas til Norge under dekknavnet Señor Rodríguez. Dette 

ble i følge Arne Aasheim gjort for ”ikke å gjøre situasjonen vanskelig for personer som måtte 

bli involvert.”339  

 

Så få personer som overhodet mulig skulle vite hva Norge drev med. Bare de som var direkte 

involvert visste hva som foregikk.340 Ingen av de norske aktørene har kunnet forklare 

nøyaktig hvorfor det var så viktig for Norge å holde det israelske sporet hemmelig. Det er 

imidlertid rimelig å anta at årsaken lå i at Norge ikke ville bli en populær støttespiller dersom 

initiativet ble oppfattet som at Norge utfordret FNs posisjon som forhandlingsleder. Arne 

Aasheim mener dessuten å erindre at de guatemalanske militære var ”pålagt begrensninger” 

når det gjaldt å ha kontakt med geriljaen utenom det offisielle sporet. Det finnes ingen 

dokumenter i Utenriksdepartementets arkiver som omtaler noe slikt, men Aasheim tror det 

kan ha vært på den måten at regjeringen hadde laget et påbud for å hindre at aktører på deres 

side hadde uoffisiell kontakt med geriljaen������

 

Uansett tok ikke de norske aktørene hensyn til det. I løpet av to døgn laget Samuel Hadas og 

Petter Skauen en liste over femten personer som kunne ha betydning for fredsprosessen. Blant 

disse var lederen av det jødiske samfunnet i Guatemala, Mario Permut. Permut var advokat 

for landeierne i Guatemala og involvert i våpenproduksjon. Etter flere møter mellom Hadas 

og Permut reiste en guatemalansk delegasjon med representanter for både regjeringen og 

geriljaen til Israel. Kanskje kunne Israels utenriksminister Shimon Peres og statsminister 

Yitzhak Rabin, hjelpe dem å komme fram til en fredelig løsning, mente Egeland og Skauen.342  

 

Etter et drøyt halvår ble imidlertid Hadas sendt som Israels ambassadør til Vatikanstaten, og 

det israelske sporet rant ut i sanden.343 Selv om forsøket på å involvere Israel aldri ble 

avgjørende for prosessen i Guatemala, foreller det noe om hvilken tro Norge på dette 

                                                 
338 Waage 2004: 59. 
339 Arne Aasheim på e-post 17.3.10. 
340 For en beskrivelse av hvordan hemmelighold var knyttet til Norges tilretteleggingsstrategi under 
fredsprosessen i Midtøsten se Waage kommer 2011: 9. 
341 Arne Aasheim på e-post 17.3.10 og 20.3.10. 
342 Jonas 2000: 43; intervju med Petter Skauen 11.2.10; UD 307. 30/624, 1, Mexico City til UD, 18.7.94. 
343 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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tidspunktet hadde på sin egen evne som fredsskaper. Sporet ble forsøkt fordi både norske 

myndigheter og Kirkens Nødhjelp hadde tro på at det kunne bli suksess. Generelt var 

Utenriksdepartementet tilbakeholdent med å la andre aktører få innflytelse på prosessen. Det 

ble tydelig da Norsk Folkehjelp høsten 1993 søkte departementet om penger til URNGs reiser 

i forbindelse med forhandlingene. Svaret fra UD var at 15 000 dollar allerede hadde gått fra 

departementets konto til geriljaen dette året. Støtten var tilstrekkelig, og UD ville ikke blande 

inn flere kokker i prosessen. Eller kanskje var det slik at UD rett og slett ikke ønsket å la 

Norsk Folkehjelp distribuere pengestøtte til geriljaen. Norsk Folkehjelp hadde nemlig vist en 

åpenbar kritisk holdning til det sittende regimet i Guatemala. I slike tilfeller kunne det være 

behagelig for norske myndigheter å hevde at flere kokker ga mer søl. Men som det israelske 

sporet så tydelig illustrerer - når de norske aktørene ville, så blandet de inn akkurat de 

kokkene de ønsket.344 

 

Profesjonalisering med FN 

Selv om de norske aktørene forsøkte å gå sine egne veier, hadde Norge helt siden 

forhandlingenes begynnelse i 1990, vært blant dem som ønsket FN i en mer aktiv rolle. I 

januar 1994 kom et viktig vendepunkt i forhandlingene. FN trådte for alvor inn på 

forhandlingsarenaen og presenterte et sett med nye premisser for prosessen. 

Rammeverksavtalen Acuerdo de Marco, ble signert i Mexico 10. januar 1994, og i februar ble 

franskmannen Jean Arnault utnevnt til FNs forhandlingsleder. FNs inntreden så ut til å ha god 

påvirkning på både geriljaen og regjeringen. De var nå blitt enige om å forhandle direkte både 

om våpenhvile og sosiale spørsmål.345 

 

Også vennegruppen fikk formalisert sin rolle som FNs offisielle støttespiller. Blant 

vennelandene var det Mexico som på dette tidspunktet presset hardest for signering av en 

fredsavtale. Særlig geriljaen fikk kjenne trykket fra meksikansk side. Årsaken var det 

meksikanske zapatistoppgjøret. I januar 1994 hadde Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN-geriljaen), okkupert noen mindre byer i den meksikanske delstaten Chiapas 

på grensen til Guatemala. EZLN var ikke forbundet med URNG. Men ettersom det var en 

                                                 
344 UD 25. 4/54, 18, KN til UD, 13.10.93. 
345 Azpuru 1999: 110; UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 24.2.94; 16, Mexico City til UD, 11.10.93. 
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opprinnelig forbindelse mellom mayabefolkningene i Chiapas og Guatemala, ønsket 

meksikanske myndigheter å redusere geriljaaktiviteten på begge sider av grensen.346 

 

I tillegg til Mexico trådte menneskerettighets- og urbefolkningsorganisasjoner tydeligere fram 

fra 1994. Rammeverksavtalen bidro til at det ble etablert mekanismer for å inkludere frivillige 

organisasjoner i prosessen. Organisasjoner og aktivister hadde begynt å se forhandlingene 

som en arena der de kunne diskutere problemer som ikke ble tatt opp i den allmenne politiske 

diskusjonen i Guatemala. Sammen med flere etablerte politiske partier dannet organisasjonene 

Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), sivilsamfunnets forsamling. Den tidligere 

forhandlingslederen biskop Quezada Toruño ble utnevnt til forsamlingens leder. ASC fikk 

aldri noen formell rolle i forhandlingene, men ga jevnlig anbefalinger til regjeringen, hæren 

og geriljaen. Forsamlingen var ingen enhetlig sammenslutning, men inkluderte politiske 

krefter fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy.347   

 

Verken regjeringen, hæren eller den mektige og konservative næringslivsorganisasjonen 

CACIF var særlig fornøyd med etableringen av ASC. Regjeringen og hæren oppfattet 

forsamlingen som ”geriljaens ideologiske slektning” og forsøkte stadig å gjøre den mindre 

betydningsfull.348 CACIF kunne ha blitt en del av ASC, men valgte i stedet å etablere sin egen 

fredskommisjon, Comisión Empresarial para la Paz (CEPAZ).349 Fra norsk hold ble både 

opprettelsen av ASC og overgangen til den mer profesjonelle FN-ledete prosessen ønsket 

velkommen. De norske aktørene hadde frasagt seg det de oppfattet som sitt eierskap til 

prosessen:  

 

I begynnelsen eide vi prosessen, men vi var bare proffe nok til å ha en kontaktprosess, ikke en 

forhandlingsprosess. Derfor forstod vi at FN måtte på banen, og verdensorganisasjonen begynte snart å 

eie den delen av fredsprosessen som var forhandlingsprosessen.350 

 

En gjennomgang av internasjonal litteratur og forskning på prosessen tyder imidlertid på at 

følelsen av norsk eierskap var svært subjektiv. Petter Skauen gjorde en imponerende og viktig 

jobb som kontaktformidler og humanitærarbeider. Hos norske myndigheter skapte dette trolig 

en opplevelse av at Norge var anfører i prosessen fram til FNs inntreden. I internasjonal 

                                                 
346 Azpuru 1999: 110-111; UD 25. 4.54, 18, Mexico City til UD, 27.2.94. 
347 Jonas 2000: 43-44; Azpuru 1999: 112; Whitfield 1999: 271. 
348 Jonas 2000: 44. 
349 Jonas 2000: 43-44; Azpuru 1999: 112. 
350 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
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forskning beskrives imidlertid perioden fra 1990 til 1994 som en periode med flere initiativ og 

drivkrefter. Det legges særlig vekt på at en demokratiseringsprosess og et regionalt 

fredsinitiativ allerede var påbegynt da forhandlingene kom i gang i 1990. Norge nevnes som 

en av flere støttespillere og som sjenerøst vertskap for det første møtet i Oslo, men blir på 

ingen måte trukket fram som noen leder av fredsprosessen.351 Dette betyr ikke at Norges 

bidrag var uten relevans. Norge gjorde en viktig innsats som vert, sponsor og moralsk 

støttespiller under prosessen. Men det kan bety at deler av forklaringen på hvorfor Norge har 

blitt framstilt som primus motor i norsk litteratur og i norske medier, ligger nettopp i de 

norske aktørenes subjektive opplevelse av eierskap til prosessen.352 

 

Guatemalanske generaler til Norge 

Selv om FN overtok eierskapet av prosessen, slik Jan Egeland uttrykte det, ga ikke Norge opp 

sin rolle som kontaktformidler og tillitsskaper. Filosofien om at alle steiner skulle snus, levde 

videre. For å oppmuntre hæren til å arbeide for fred, innledet Utenriksdepartementet og 

Kirkens Nødhjelp dialog med konservative militære. Dersom Norge kunne bidra til en 

holdningsendring ved å samtale med forsvarstopper i uformelle omgivelser, kunne dette 

kanskje spille over på kompromissviljen ved selve forhandlingsbordet.353  

 

I januar 1994 var derfor den absolutte makteliten i den guatemalanske hæren på besøk i 

Norge. Samtlige av de besøkende guatemalanerne var direkte eller indirekte ansvarlige for 

grove brudd på menneskerettighetene. Forsvarssjef og de militæres representant i 

fredskommisjonen COPAZ, Marco Antonio Gonzáles Taracena, sjefen for presidentens stab, 

Otto Fernando Perez Molina, sjefen for forsvarsminiseterens personlige stab, José Luis 

Fernandes y Liguria, og sjefen for etterretningstjenesten, Mario Alfredo Merida Gonzales, 

hadde samtaler med statssekretær Jan Egeland.354 Generalene møtte også den norske 

forsvarsledelsen, og var på besøk i Onsrud militærleir på Romerike der norske FN-styrker 

fikk opptrening. Avisen Vårt Land kunne imponert rapportere at det måtte ha vært ”litt av et 

diplomatisk kunststykke i det hele tatt å få dem til å reise hit.”355  

 

                                                 
351 Jonas 2000; Azpuru 1999; 97-99; Kruijt 2008; Padilla 2001;  Armon, Sieder og Wilson (red.) 1997. 
352 Tamnes 1997: 446; Liland og Kjerland 2003: 252-255; Hauge 1998: 3, 70-71; NRK2, ”Spekter”, 19.11.08.  
353 UD 25. 4/54, 18, UD til Norsk Ekumenisk Komite for Menneskerettigheter i Latin-Amerika, 7.3.94. 
354 UD 34. 4/54, 3, notat 21.4.94; UD 25. 4/54, 18, klipp fra Vårt Land 27.1.94. 
355 UD 25. 4/54, 18, klipp fra Vårt Land 27.1.94. 
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Utover vinteren og våren var de guatemalanske forsvarstoppene flere ganger i Norge. De fikk 

kjøre snøscooter på Heistadmoen og fiske i fjorden utenfor Petter Skauens hytte på Kråkerøy. 

I mai 1994 besøkte en delegasjon fra det norske forsvaret Guatemala. Delegasjonen, som ble 

ledet av general Vigleik Eide, skulle utveksle tanker om menneskerettigheter med den 

guatemalanske hæren. Rapporten delegasjonen sendte til Utenriksdepartementet etter besøket, 

vitnet om at nordmennene opplevde at de var blitt tatt på alvor. Den norske delegasjonen 

hadde blitt fløyet rundt med VIP-helikopter og presidentens private fly. Ved brigaden 

Mariscal Zavala hadde de til og med blitt møtt med norske flagg og fremførelse av ”Ja vi 

elsker”.356  

 

Å spise middag med djevelen 

Verken delegasjonens redegjørelse, klipp fra norske medier eller Utenriksdepartementets 

interne rapporter, viser noen stor grad av refleksjon rundt det forhold at Norge inviterte 

militære ledere som var anklaget for grove brudd på menneskerettighetene inn i varmen. At 

tredjeparter går i dialog med aktører som er ansvarlig for menneskerettighetsfiendtlig politikk, 

kan være problematisk fordi det innebærer en fare for at aktørene opplever at maktmisbruk 

blir akseptert.357  

 

Petter Skauen og hans venn og kollega i UD, Arne Aasheim måtte bære over med at deres 

militære samarbeidspartnere hadde holdninger de selv overhodet ikke støttet. Det var tøft å 

samarbeide med generaler som hadde gått ut i pressen og fortalt hvordan de kunne drepe en 

mayakvinne med bare fem spark og som sammenlignet det de kalte ”indianerproblemet” med 

den norske elgjakten.358 Nordmennene forstod at de hadde å gjøre med ”røffe folk”, men 

valgte å fortsette dialogen. For Skauen, Aasheim og Egeland var dette en del av ideen om å 

snu alle steinene. Nordmennene valgte ikke å være dommere eller moralister.359 ”Det handlet 

om å spise middag med djevelen selv for å se om man kunne skape fred”, oppsummerte Petter 

Skauen.360 

 

                                                 
356 UD 34. 4/54, 3, Eide til UD, 11.5.94. 
357 Aertsen, Arsovska, Rohne, Valiñas og Vanspauwen (red.)  2008: 450-451. 
358 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
359 Arne Aasheim på e-post 17.3.10; intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
360 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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Etter hvert fikk de norske aktørene et nært forhold til de militære. Petter Skauen var opptatt av 

deres menneskelige side og forklarte: ”De militære sang også sanger for barna sine om 

kvelden. De hadde familier, elsket, gråt og tok barna med på turer. Så de var liksom ikke 

monstre alle sammen.”361 Det gamle ordtaket om å hate synden, men elske synderen fikk ny 

betydning. Likevel var det militære sporet problematisk fordi det kunne lede de militære til å 

tro at de kanskje ikke ville måtte stå til rette for hva de hadde gjort. At hæren var skyldig i 93 

prosent av krigens forbrytelser, ble ikke fastslått før i 1999. De norske aktørene visste etter alt 

å dømme at ansvarsfordelingen var i denne størrelsesordenen.362 Men i følge Arne Aasheim 

var ikke dette noe problem: 

 

Kontakten med de militære var et av Norges viktigste bidrag til fredsprosessen og kanskje det initiativet 

som vi høstet mest bifall for blant de andre vennelandene. Vi følte oss på trygg grunn og lot ikke 

kritikken om at vi innlot oss med de som var ansvarlige for en stor del av overgrepene i Guatemala gå 

inn over oss.363 

 

Spørsmålet om hvem man burde forhandle med og ikke, dukker ofte opp i fredsprosesser. Er 

det moralsk forsvarlig å forhandle med aktører som er skyldige i, eller har ansvar for, 

krigsforbrytelser og tortur? På den ene siden er svaret nei. Å forhandle, eller gå i dialog, med 

denne typen aktører kan gi dem ufortjent legitimitet. Men på den andre siden kan 

forhandlinger med krigsforbrytere og torturister være nettopp det som skal til for å skape fred. 

Det kan argumenteres for at det er nødvendig å tilsidesette skyldspørsmål dersom en politisk 

løsning skal oppnås.364 

 

Ettersom det ikke finnes noe klart moralsk svar på dette, er det vanskelig å avgjøre om det var 

formålstjenlig eller ikke å invitere guatemalanske menneskerettighetsforbrytere til Norge. 

Kanskje er dette heller ikke det mest interessante spørsmålet. Mer tankevekkende er det 

derimot at Norge kunne komme med denne typen initiativ uten at det var noen utbredt norsk 

diskusjon rundt dette, verken under eller etter prosessen.365  
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363 Arne Aasheim på e-post 8.3.10. 
364 Fixdal 2007: 64-65. 
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Norsk støtte til URNG 

Det var faktisk mindre problematisk for norske myndigheter å drive dialog med hæren enn å 

støtte geriljaen. NATO-landet Norge hadde blant annet hensynet til USA å tenke på når det 

gjaldt støtten til geriljaen. Likevel fortsatte Norge å støtte URNG. I 1994 inngikk Norge et 

samarbeid med Sverige om å gi URNG et beløp på nærmere 900 000 norske kroner. Totalt 

sett mottok geriljaen 5 millioner kroner av norske myndigheter i perioden 1993 til 1996.366  

 

For Utenriksdepartementet var det klart at geriljaen, som var svak både i forhold til sin 

motpart og i mellomamerikansk geriljamålestokk, måtte tilgodeses økonomisk om det skulle 

bli noen fredsavtale. Da de norske aktørene oppdaget at URNG ikke ”var i stand til å 

forhandle rasjonelt fordi de ikke hadde jurister til disposisjon”, kom følgende beskjed fraUD: 

”Skaff dere noen jurister dere har tiltro til, så skal vi betale lønna deres.” 367  Norge betalte i 

tillegg både for mye av geriljaens reisevirksomhet og informasjonsarbeid i forbindelse med 

prosessen.368  

 

Gjentatte ganger ble Norge konfrontert med sin støtte til geriljaen. Under et møte med 

Guatemalas utenriksminister Maritza Ruiz de Vielman ble Norges FN-delegasjon i New York 

opplyst om at den guatemalanske regjeringen ikke likte at ”land i Nord-Europa” ga URNG 

store pengebeløp.369 Også på hjemmebane risikerte Utenriksdepartementet å få kritiske 

spørsmål om forholdet til geriljaen. Norsk engasjementspolitikk hadde stabilt flertall i 

Stortinget gjennom hele 1990-tallet. Likevel møtte politikken noe motbør. Partiet Høyre og 

konservative Aftenposten lurte stadig på hvorfor Norge var så aktiv i fjerne områder som ikke 

var relevante for Norges primærinteresser.370 Når spørsmålene rammet engasjementet i 

Guatemala, var det betryggende å ha Kirkens Nødhjelp som støtdemper. Jan Egeland forklarte 

at ”on a rainy day kunne jeg si: Ja, det er riktig at vi har gitt penger til Kirkens Nødhjelp, og 

de har brukt av de pengene til å finansiere URNGs mulighet til å delta i forhandlingene”. På 

denne måten kunne norske myndigheter sikre at støtten til geriljaen ikke ble noe stort 

problem. Det var nettopp i slike tilfeller at ”den norske modellen for fred” viste seg å være 

fleksibel og kreativ, i følge Jan Egeland.371  

                                                 
366 Azpuru 1999: 111; Krøvel 1999: 22-23; intervju med Jan Egeland 15.1.10; UD 25. 4/54, 18, LVF og KN til 
UD, Mexico City til UD, 27.2.94. 
367 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
368 Ibid. 
369 UD 302. 77/624, 1, New York til UD 5.12.94. 
370 Liland og Kjerland 2003: 88-89. 
371 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 



77 
 

 

Tidligere ambassadør i Mexico, Rolf Berg, har imidlertid hevdet at støtten ble utbetalt fordi 

norske myndigheter ikke visste nok om URNG og trodde at geriljaen var en betydelig militær 

og politisk kraft.372 At det generelt fantes liten kunnskap om URNG blant norske diplomater, 

hersker det liten tvil om. Norges FN-ambassadør i New York, Martin Huslid rapporterte for 

eksempel hjem at han hadde truffet ”Sr. Caspar”. Ambassadøren hadde ikke forstått at 

mannen han hadde møtt var Gaspar Ilom, en av de fire øverste kommandantene i URNG.373  

 

Menneskerettighetsavtale og forhandlinger om sannhetskommisjonen 

I mars 1994 klarte endelig geriljaen og regjeringen å bli enige om en menneskerettighetsavtale 

som ble signert i Mexico City. Blant de viktigste punktene i avtalen var innføring av tiltak 

mot straffefrihet, tiltak mot hemmelige og illegale sikkerhetsgrupper, garanti for forsamlings- 

og bevegelsesfrihet og internasjonal godkjennelse av selve avtalen. Spørsmålet om hvorvidt 

en sannhetskommisjon skulle ta et oppgjør med fortidens menneskerettighetsbrudd, skulle bli 

behandlet i et eget møte samme vår.374  

 

Før møtet i Mexico City hadde vennegruppen hatt et møte med geriljaledelsen der URNG ble 

oppfordret til ikke å presse for hardt når det kom til spørsmålet om å få etablert en 

sannhetskommisjon. Norge mente som resten av gruppen at det var viktig at geriljaen ikke 

krevde for mye når det gjaldt sannhetskommisjonen. URNG lovte å være fleksible, selv om de 

var under press fra den sivile sektor når det gjaldt dette spørsmålet.375 Knut Vollebæk, på 

dette tidspunkt Utenriksdepartementets spesialrådgiver for bistandssaker, uttalte til avisen 

Prensa Libre at: ”Jeg vil være optimist og ønsker å reise herfra med håp”. Den norske 

regjeringens holdning var klar i følge Vollebæk: ”Vi vil støtte denne prosessen, men det er 

også nødvendig å utøve press innimellom, dersom partene ikke følger den rette sti”, forklarte 

han.376   

 

Ettersom de norske aktørene ikke alltid oppfattet det slik at geriljaen og regjeringen fulgte 

”den rette sti”, var de svært fornøyde med at en menneskerettighetsavtale endelig var på plass. 

                                                 
372 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
373 UD 25. 4/54, 18, New York til UD, 1.2.94. 
374 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 29.3.94. 
375 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD. 3.3.94. 
376 UD 25. 4/54, 18, ”Noruega pide a Gobierno y URNG que firmen acuerdo”, klipp fra Prensa Libre 22.3.94. 
Fritt oversatt. 
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Da det i mai 1994 kom formelle forespørsler om å holde forhandlingene om 

sannhetskommisjonen i Oslo, stod norske myndigheter parat. ”Det er en tillitserklæring at 

Norge igjen blir spurt om å være vertskap i forbindelse med et viktig forhandlingsmøte i en 

fredsprosess som startet nettopp i Oslo i mars 1990”, sa utenriksminister Bjørn Tore Godal, 

som hadde overtatt ministerposten etter Johan Jørgen Holsts død i januar 1994.377  

 

Lederen av COPAZ, Hector Rosada hadde vært blant dem som ønsket at et møte skulle 

arrangeres i Norge. Under forhandlingene i Mexico i mars, hadde det dukket opp 

menneskerettighets- og urbefolkningsaktivister som forsøkte å legge press på URNG. Dette 

ville regjeringen unngå. De norske aktørene hadde forståelse for dette og mente at det var 

fornuftig å flytte forhandlingene langt unna konfliktens kjerne. Norge ønsket progresjon i 

prosessen først og fremst for den guatemalanske befolkningens del. Men det ville også være 

heldig for Norges omdømme om en avtale snart kom på plass, og Utenriksdepartementet 

inviterte til forhandlinger i Oslo dersom geriljaen også ville komme. Det ble lagt vekt på ikke 

å gi inntrykk av at Norge ønsket å overta FNs rolle som forhandlingsleder. Etter at både FN 

og URNG hadde gitt klarsignal, ble det klart at Norge igjen skulle være vertskap for et viktig 

møte.378 

 

Det få av de norske aktørene tok i betraktning, var at det også kunne være uklokt å fjerne 

forhandlingene fra området der konflikten pågikk. Å la de stridende møtes i fredelige 

omgivelser i et hjørne av Nord-Europa kunne virke positivt på forhandlingsviljen. Men det 

kunne også medføre at de stridende ville oppleve en form for virkelighetsflukt, og gjennom 

det miste den kreativitet og livsnærhet som behøvdes for å finne løsninger på de 

grunnleggende årsakene til konflikten.379 

 

Til Aftenposten forklarte Petter Skauen det forestående møtet med at Norge hadde fått økt 

respekt etter medvirkning under fredsprosessen i Midtøsten: ”Norge har strakt frem hånden 

med et oppriktig ønske om å skape et grunnlag for å føre forhandlingene videre. Nå ønsker 

partene å gripe denne hånden.”380 Kirkens Nødhjelp hadde tro på at en endelig avtale kunne 

undertegnes i Oslo i løpet av 1994 og fikk innvilget nye 350 000 kroner av UD for å bistå de 

                                                 
377 UD 25. 4/54, 18, pressemelding 5.5.94. 
378 UD 25. 4/54, 18, UD til Mexico City, 6.4.94; 7.4.94; 29.3.94; UD 25. 4/54, 18, Boutros Boutros-Gahli til 
Bjørn Tore Godal, 11.4.94. 
379 Aertsen, Arsovska, Rohne, Valiñas, Vanspauwen (red.) 2008: 449-450; Hampson 1996: 253. 
380 UD 25. 4/54, 18, klipp fra Aftenposten 7.4.94. 
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guatemalanske delegasjonene med reise og opphold.381 Regjeringen i Guatemala var såre 

fornøyd med Norges bidrag. ”At et land som Norge støtter oss også økonomisk opplever vi 

som en tillitserklæring til den nåværende regjering og president,” uttalte president de León 

Carpio til Aftenposten.382  

 

Guatemalas regjering var lettet over å få flyttet forhandlingene langt vekk og regnet med at 

representanter for menneskerettighets- og urbefolkningsorganisasjoner ville forstyrre 

samtalene minimalt. For geriljaen stilte det seg imidlertid noe annerledes. På den ene side 

hadde geriljaen godtatt å forhandle i Norge fordi heller ikke de ønsket å bli forstyrret 

unødvendig av sivile aktører. URNG hadde aldri ønsket at sivilsamfunnet skulle være direkte 

representert ved forhandlingsbordet fordi det ville medføre en uoversiktlig situasjon der 

geriljaen selv bare ville bli en av flere aktører som forhandlet med regjeringen.383  

 

Men på den annen side hadde geriljaen alltid vært opptatt av å høre på hva representanter fra 

folket hadde å si og innarbeide deres synspunkter i sine egne forhandlingsforslag. Enhver 

deltakelse fra andre grupper ble av geriljaen sett på som en mulighet til å skape mer nasjonalt 

eierskap til prosessen. Dette var i tråd med geriljaens mål om at forhandlingene skulle 

forandre det guatemalanske samfunnet, ikke bare føre til avslutning av krigen. Allerede i 

oktober 1992 hadde URNG gjort det klart at var nødvendig at representanter fra de 

forskjellige indianergruppene var til stede når det skulle forhandles om deres rettigheter.384 

Men hvem skulle få delta på møtet i Oslo? 

 

Flere representanter fra ulike menneskerettighets- og urbefolkningsorganisasjoner var ivrige 

etter å delta når spørsmålet om sannhetskommisjonen og oppgjøret med fortiden skulle 

diskuteres i Oslo. Det var sivilsamfunnet som hadde vært det største offeret for 

krigsforbrytelsene som ble begått under borgerkrigen. Kjente menneskerettighetsaktivister 

som fredsprisvinner Rigoberta Menchú og lederen av enkeorganisasjonen CONAVIGUA, 

Rosalina Tuyuc, ville gjerne være tilstede når slaget om sannheten skulle utkjempes.385 

 

                                                 
381 UD 25. 4/54, 18, KN til UD 11.5.94. 
382 UD 25. 4/54, 18, klipp fra Aftenposten 7.4.94. 
383 UD 25.4/54, 14, Mexico City til UD, 16.10.92. 
384 Ibid. 
385 UD 25. 4/54, 18, LAG til UD, 13.5.94. 
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For arrangøren Norge skapte dette hodebry. Norske myndigheter regnet støtten til 

sivilsamfunnet som et av sine viktigste bidrag i prosessen. Norge støtte frivillige 

guatemalanske organisasjoner og hadde for eksempel oppmuntret Det lutherske 

verdensforbundet til å arrangere mellomkirkelige høringer.386 Men det ble også hevdet fra 

norsk hold at sosiale organisasjoner og aktivister var ”flinkere til å fordømme enn til å finne 

pragmatiske politiske løsninger.” 387 Det ble heller ikke enklere for Norge av at også FN var 

skeptisk til å innlemme flere aktører i forhandlingene. For mange kokker kunne forsinke 

prosessen, mente verdensorganisasjonen. FNs forhandlingsleder Jean Arnault syntes det var 

vanskelig å skulle forholde seg til mer enn geriljaen, regjeringen og hæren.388 ”Vi var veldig 

redde for at det skulle sitte sånne små heiagjenger som gjorde at forhandlingene aldri ville bli 

ferdige og at man ville få urimelige krav i alle mulige retninger”, forklarte Jan Egeland. ”Jeg 

husker jeg måtte balansere, det var argumenter for og argumenter mot. Det var på 

bristepunktet absolutt hele tiden,” utdypet han.389 

 

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) hadde reagert sterkt på norske myndigheters motvilje 

mot å inkludere representanter fra urbefolknings- og menneskerettighetsorganisasjoner på 

møtet i Oslo. Menneskerettigheter stod høyt på Norges utenrikspolitiske agenda, men ikke så 

høyt at de kom foran det å få til en avtale om en sannhetskommisjon.390 Norske myndigheter 

ønsket ikke å presse fram en avtale som var menneskerettslig uholdbar, men deres 

tålmodighet ble samtidig stadig mindre. Det fantes begrensninger for hvor lenge Norge ville 

være villig til å støtte prosessen. Til slutt bestemte Utenriksdepartementet at tre sivile 

observatører skulle få sitte på gangen under møtene.391 ”Gudskjelov får man si – at 

sivilsamfunnet aldri var noen offisiell part”, oppsummerte ambassadør i Mexico Rolf Berg.392 

 

Noe av grunnen til at norske myndigheter ikke ville involvere sivilsamfunnet i for stor grad, 

var at de hadde begynt å engste seg for at det aldri ville bli noen fredsavtale. Norge hadde 

spilt rollen som tilrettelegger i fire år, og nå hadde de norske aktørene begynt å se seg lei på at 

guatemalanerne fortsatt kranglet. Frykten var at representanter fra geriljaen og ulike 

menneskerettighetsorganisasjoner skulle begynne å like det å reise rundt i verden på 

                                                 
386 Armond, Sieder og Wilson (red.) 1997: 84. 
387 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 24.3.93. 
388 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 30.5.94; intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
389 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
390 UD 25. 4/54, 18, LAG til UD, 13.5.94. 
391 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 30.5.94. 
392 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
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businessklasse for å forhandle så godt at det ville bli lavintensitetskrig for alltid. Geriljaen 

hørte til i en liten, fattig og ubetydelig stat i verden. Norge betalte for at de fikk ”flotte 

middager og fine hotellrom, betal-tv og jeg vet ikke hva”.393 Jan Egeland hadde opplevelsen 

av at han hele tiden måtte minne guatemalanerne om at ”vi må få avtalt, vi må bli ferdig, vi 

må få slutt på krigen.”394  

 

Kritikk av URNG, FN, Norge og de andre vennelandene 

I juni 1994 fløy omsider representanter for Guatemalas regjering og gerilja til Norge. Etter 

lange og harde drakamper som varte langt inn i Oslos lyse sommernetter, ble en avtale om 

etablering av sannhetskommisjonen Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) 

endelig inngått. 17. juni 1994 var Oslo igjen sentrum for Guatemalas fredsprosess. I tillegg 

ble det inngått en avtale for hvordan de internt fordrevne flyktningene som befant seg ulike 

steder i Guatemala, skulle kunne vende tilbake sine hjem. Av disse var det avtalen om 

sannhetskommisjonen som fikk mest oppmerksomhet. Den var et viktig framskritt, men 

skapte også en ny krise i prosessen.395   

 

Geriljaen hadde vært under et enormt press fra forhandlingsleder FN og vennelandene for å 

komme fram til en løsning på spørsmålet om hvorvidt det skulle etableres en 

sannhetskommisjon. Dette hadde resultert i at geriljaens kommandantskap hadde gått med på 

å opprette en kommisjon som skulle avdekke krigens menneskerettighetsforbrytelser, men 

ikke navngi og straffe de skyldige. Skuffelsen var stor hos sivilsamfunnets forsamling (ASC) 

og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner. Disse bebreidet geriljaen, men anklaget i 

tillegg vennelandene og FN for å ha påtvunget URNG en avtale som ikke var 

menneskerettslig god nok. Norge, som i utgangspunktet hevdet at man fra norsk side ikke 

ville støtte en mangelfull avtale, hadde når alt kom til alt vært med på å presse geriljaen til å 

gå med noe mange menneskerettighetsforkjempere mente var en svak avtale. 396  

 

Hvorfor skjedde dette? De norske tilretteleggerne hadde gjort alt de kunne for at de besøkende 

delegasjonene skulle føle seg likeverdige under forhandlingene. Medlemmer av regjeringen 

                                                 
393 Intervju med Jan Egeland 15.1.10; intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
394 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
395 Azpuru 1999:111; Armond, Sieder og Wilson (red.) 1997: 84; Jonas 2000: 45. 
396 Jonas 2000: 64; Whitfield 1999: 272; UD 302. 77/624, 1, Regionalrådgiver Latin-Amerika til statssekretær 
Egeland 9.12.94; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
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og geriljaen reiste alle på businessklasse, sov på hoteller med samme antall stjerner, spiste den 

samme maten og kjørte biler av samme standard. Dette skapte en illusjon om likhet, eller 

symmetri, mellom de to partene. Men under overflaten var maktforholdet mellom regjeringen 

og hæren på den ene siden, og geriljaen på den andre, fremdeles svært skjevt.397 Regjeringen 

ville ikke anerkjenne URNG som sin likeverdige forhandlingspartner.398 Verken 

tilretteleggeren Norge, eller megleren FN klarte å forandre det faktum at URNG var 

underlegen sine motstandere.399 FN var en svak megler i den forstand at organisasjonen til 

enhver tid var avhengig av sine medlemsland for å fungere. Verdensorganisasjonen hadde 

ingen uforbeholden tvangsmakt. Av vennelandene var det bare USA som hadde virkelig store 

politiske muskler. Men Guatemala lå langt nede på Washingtons prioriteringsliste, og 

amerikanerne overlot forhandlingene til FN og de andre vennelandene.400 

 

Disse forutsetningene bidro til at ulikheten i maktforholdet mellom regjeringen og geriljaen, 

ble utslagsgivende for forhandlingene om sannhetskommisjonen. FN, Norge og de andre 

vennelandene visste på forhånd hva de hadde å forholde seg til under møtene i Oslo. 

Regjeringen og hæren ønsket ikke noe oppgjør med fortiden. For dem var det om å gjøre å 

hindre at kommisjonen fikk mulighet til å straffeforfølge menneskerettighetsforbrytere, 

ettersom de visste at medlemmer av hæren sannsynligvis var skyldig i et overveldende antall 

krigsforbrytelser.401 Deres holdning kom tydelig til syne i utsagnet til general og 

forsvarsminister Mario Enríquez: ”Den dagen jeg går med på å etablere en 

sannhetskommisjon vil jeg ikke lenger være forsvarsminister”, slo han fast.402 Jobben til 

meglerne og tilretteleggerne var med andre ord å få regjeringen med på en avtale de i 

prinsippet ikke ønsket.  

 

                                                 
397 Makt kan i dette tilfellet forstås som de mulighetene (løfter og trusler) hver part har til å bevege den andre 
parten i en ønsket retning i møte med ulike forhandlingstilbud. Zartmann 2009: 325.  
398 ”El Estado de Guatemala no acepta, no entiende, no capta que URNG sea su igual, en cuanto a legitimidad.” 
Lederen av COPAZ, Hector Rosada, i møte med guatemalanske journalister. UD 25. 4/54, 18, Mexico City til 
UD, 24.2.94. 
399 ”All negotiations are asymmetrical, to a greater or lesser degree; there is no absolute equality in the real 
world.” Zartman 2009: 325. 
400 For USA som supermakt hadde det vært viktigere å gjøre seg bemerket i mer høyprofilerte og intense 
konflikter som Gulfkrigen og krigene på Balkan. Saadia Touval, Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical 
Years 1990-1995, Palgrave Macmillan 2002: 145; Carl C. Hodge & Cathal J. Noland (red), U.S Presidents & 
Foreign Policy. From 1789 to the Present. ABC-CLIO 2007: 351-376. 
401 Guatemalas sannhetskommisjon (CEH) slo i 1999 fast at hæren var ansvarlig for 93 prosent av 
krigsforbrytelsene under borgerkrigen, geriljaen for tre prosent og uidentifiserte for de resterende fire prosent. 
CEH 1999, punkt 15.  
402 UD 25. 4/54, 17, notat 25.11.93; notat 2.12.93. 
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Opprettelse av sannhetskommisjoner er relativt utbredt i forbindelse med fredsprosesser. 

Denne formen for oppgjør med fortiden har vært foretatt blant annet i El Salvador, Argentina, 

Chile og Sør-Afrika i tillegg til i en rekke andre land. Gjennom kommisjonenes arbeid har 

sannheten om de respektive konfliktenes mørkeste gjerninger blitt ugjenkallelig, noe som har 

gjort at påfølgende forsoningsprosesser har vært enklere å gjennomføre. Men veien fra 

sannhet og rettferdighet til forsoning er ikke alltid enkel. Amnesti har ofte vært prisen 

befolkningen i postkonflikt-samfunn har måttet betale for fred. Verken i Nicaragua, El 

Salvador eller Sør-Afrika har sannhetskommisjonene straffeforfulgt krigsforbrytere i utstrakt 

grad. At det foretas en byttehandel der krigsforbrytere går fri i bytte mot at sannheten om 

deres forbrytelser offentliggjøres, har nærmest vært en uskreven regel når det kommer til 

sannhetskommisjoner. På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at den guatemalanske 

geriljaens krav om straffeforfølgelse var relativt urealistisk.403   

 

Kravet var nærmest umulig å innfri om det skulle bli noen avtale. Men det var likevel andre 

faktorer enn dette som i størst grad påvirket utfallet av forhandlingene om 

sannhetskommisjonen. FN og vennelandene hadde et sterkt ønske om framgang i prosessen, 

og samtalene i Oslo ble preget av hastverk for å få vedtatt en avtale. Dette bidro til at geriljaen 

ble presset til å fravike sine krav om at krigens forbrytere måtte straffeforfølges, eller i det 

minste navngis. Sannhetskommisjonen fikk heller ikke mandat til å gi bindende anbefalinger 

for den kommende forsoningsprosessen.404 Dette førte til at kommisjonen ble en institusjon 

etter hæren og regjeringens ønske. Mest kritikk fikk vedtaket om at krigsforbryterne skulle 

forbli navnløse.405 Asymmetrien i forhandlingsprosessen gjorde at den sterkeste parten fikk 

gjennomslag for sine krav, slik tilfellet ofte er i forhandlingsprosesser.406 Jan Egeland har 

forklart hvordan ulikhet i maktforholdet mellom partene påvirker svake tredjeparter:  

 

One often has to deal with asymmetric parties – usually it is a strong government and a weak 

insurgency, but it can be a weak government and a strong insurgency. This asymmetry can lead to a 

moral dilemma, because if one side is strong, the agreement may end up more favourable to the strong 

party.407 

                                                 
403 Antony Oberschall, Conflict and Peace Building in Divided Societies. Responses to ethnic violence, 
Routledge 2007: 215-227; se også Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and 
Atrocity, Routledge 2001. 
404 Oberschall 2007: 218. 
405 Jonas 2000: 75. 
406 Waage 2004: 244-246; Tore Nyhamar, “Norsk utenrikspolitikk: Nasjonal internasjonalisme?”, i Jon Hovi og 
Raino Malnes (red.), Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politkkk, Abstrakt forlag 2006: 153-154. 
407 Jan Egeland sitert i Peck 2009: 424. 
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Tenkelig kunne både FN og vennelandene ha latt være å presse geriljaen til å gi etter i kravet 

om at krigens forbrytere måtte straffes. Da ville forhandlingene trolig ha drøyd lenger, men 

sannhetskommisjonen kunne fått mandat til å sette i gang et rettsoppgjør. I stedet oppstod det 

en situasjon der FN, Norge og de andre støttespillerne indirekte hadde bidratt til at den 

guatemalanske hæren sikret seg mot rettsforfølgelse gjennom en sannhetskommisjon som 

ikke hadde mulighet til verken å straffeforfølge forbrytere, eller stille dem til ansvar på en 

alternativ måte.408  

 

Hvorvidt det å gi straffefrihet i bytte mot fred er en velegnet måte å skape fred på, er svært 

debattert blant teoretikere og praktikere som arbeider med internasjonal konfliktløsning. På 

den ene siden kan det argumenteres for at det er rettferdig at krigsforbrytere straffeforfølges. 

Dette gjelder spesielt dersom lovbryterne er personer i høye politiske eller militære 

posisjoner. Straffeforfølgelse er rasjonelt også i den forstand at det kan avskrekke fremtidige 

krigsforbrytere. På den annen side hevdes det at straffeforfølgelse, eller trusler om dette, kan 

være lite taktisk fordi krigsforbrytere kan være viktige for at en fredsavtale skal inngås. Hvis 

en av partene i en konflikt antar at fengsling er det som følger i kjølvannet av en 

avtaleundertegnelse, er det sannsynlig at denne parten ikke vil inngå noen avtale.409   

 

I Guatemala var fredsmeglerne av den oppfatning at en form for rettferdighet ville følge når 

fred ble etablert. ”Vi trodde på det vi gjorde og vi mente at det verste som kunne skje var at 

forhandlingene brøt sammen”, forklarte regionalrådgiver i UD Arne Aasheim.410 Det er 

vanskelig å avgjøre om det var formålstjenlig eller ikke å presse fram en avtale som innebar at 

krigsforbrytere ikke ble straffeforfulgt. Et argument for at det var lite heldig er at denne typen 

avtaler undergraver folkerettens troverdighet, og gir signaler om at det er mulig å begå 

krigsforbrytelser uten å bli straffet.411 Småstater som Norge har egeninteresse av å støtte opp 

om folkeretten fordi den gir alle stater like rettigheter uavhengig av størrelse og makt. I tillegg 

finnes det idealpolitiske grunner til at Norge oppmuntrer internasjonal lov og rett.412 Sett fra 

dette perspektivet kan det framstå som et paradoks at Norge presset geriljaen til å inngå en 

avtale som innebar frihet fra straffeforfølgelse. De norske aktørene vurderte det imidlertid slik 
                                                 
408 Whitfield 1999: 272; Jonas 2000: 64. 
409 Fixdal 2007: 65-66; Aertsen, Arsovska, Rohne, Valiñas, Vanspauwen (red.) 2008: 450-451; Albin 2009: 580-
582. 
410 Arne Aasheim på e-post 8.3.10. 
411 Fixdal 2007: 65-66. 
412 Nyhamar 2006: 150. 
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at framgang i prosessen var viktigere enn en sannhetskommisjon med mulighet til å 

straffeforfølge krigsforbrytere. Dette er et eksempel på at verdiene fred og rettferdighet kan 

komme i konflikt med hverandre, men også på hvordan den norske brobyggerrollen kom i 

veien for rollen som internasjonal kritiker.413 

 

Fredspakken 

I juli 1994 ble norske frivillige organisasjoner som var engasjert i Guatemala innkalt til et 

møte med Utenriksdepartementet og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Norske 

myndigheter ønsket å utvide Norges bistandsengasjement for å støtte opp om de diplomatiske 

bidragene til fredsprosessen. Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og 

Flyktningerådet fikk tilbud om å forvalte om lag ti millioner norske kroner finansiert over 

Regionalbevilgningen for Mellom-Amerika. Sammen skulle organisasjonene gjennomføre et 

prosjekt kalt fredspakken, der retningslinjene ble gitt av UD. Inntil en endelig fredsavtale var 

på plass skulle den norske støtten være ettårig. Pakken innebar støtte til demokratisering og 

politisk utvikling. I tillegg gikk støtten til spesielt utsatte grupper, særlig urbefolkningen.414  

 

Målet med fredspakken var å sprøyte friske midler inn i nye prosjekter slik at det gagnet 

fredsprosessen positivt. Men ettersom pakken ble iverksatt svært raskt, ble det reflektert lite 

rundt retningslinjene for hvordan prosjektet skulle gjennomføres. Utenriksdepartementet 

presiserte aldri hvordan ”demokratisering” og ”politisk utvikling” skulle forstås.415 Det var 

heller ikke klart hvordan dette skulle støttes gjennom bistand. Mangelen på en norsk 

ambassade i Guatemala gjorde i tillegg at prosjektet var vanskelig å følge opp. Det var opp til 

de norske organisasjonene selv å bestemme hva slags prosjekter som var relevante i forhold til 

fredspakken. UD var på 1990-tallet opptatt av å bruke bistand som belønning eller straff i 

fredsprosesser, men brød seg i dette tilfellet lite om kvalitetssikring og bistandsfaglige krav.416 

Noen retningslinjer for Utenriksdepartementets bruk av frivillige organisasjoner som utøvere 

av norsk utenrikspolitikk fantes heller ikke på dette tidspunket. I bunn og grunn var 

fredspakken et relativt eksperimentelt tiltak. Initiativet var ad hoc-preget og manglet presise 

retningslinjer.417 Fram til den endelige avtaleinngåelsen i 1996, forble forsøket på å smøre 

                                                 
413 Fixdal 2007: 69. 
414 Ekern, Thue og Moncada 1998: 4, 7, 15. 
415 Ibid: 4, 7. 
416 Liland og Kjerland 2003: 254; Ekern, Thue og Moncada 1998: 15-16. 
417 Ekern, Thue og Moncada 1998: 12, 16, 27, 64. 
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fredsprosessen med bistandsmidler lite gjennomarbeidet og dermed også mindre effektivt enn 

det kunne ha vært.418 

 

Urbefolkningsavtale 

I tillegg til å lansere fredspakken bevilget Norge penger til FNs arbeid med å følge opp 

avtalen om sannhetskommisjonen som ble inngått i Oslo i juni 1994. FN skulle etablere et 

observatørkorps hvis oppgave var å følge med på menneskerettighetssituasjonen i Guatemala. 

Dette tok imidlertid lenger tid enn planlagt, og i mellomtiden forverret 

menneskerettighetssituasjonen seg. Geriljaen ønsket fortgang i etableringen av korpset, mens 

regjeringen var nølende. Geriljaen og regjeringen kom ikke til enighet, og FN ventet derfor 

med å sendeobservatører til Guatemala. Ikke før 19. september 1994 fattet FN endelig et 

vedtak om sende ut et team. Regjeringen og geriljaen var blitt enige, og La Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) ble beordret til 

Guatemala.419 Norge bidro med en million amerikanske dollar til MINUGUA.420 

 

Kort tid etter at MINUGUA var på plass i Guatemala, i oktober-november 1994, ble det 

forhandlet om urbefolkningens identitet og rettigheter i Mexico. Kritikken geriljaen hadde fått 

for avtalen om sannhetskommisjonen hadde gjort at den var blitt langt mindre 

kompromissvillig. Siden borgerkrigens begynnelse hadde det vært en diskusjon i Guatemalas 

konservative kretser om hvorvidt mayaindianerne, som utgjorde rundt seksti prosent av 

befolkningen, var creaturas, skapninger, eller seres humanos, mennesker. Problemet som 

skulle løses hadde dype historiske røtter og var vanskelig også fordi mayaindianerne ikke var 

en enhetlig gruppe, men bestod av tjueen grupper med ulike språk.421  

 

Spørsmålet om urbefolkningens rettigheter var av avgjørende betydning for framtiden til 

majoriteten av Guatemalas befolkning. Presset fra urbefolknings- og 

menneskerettighetsaktivister økte, og de norske aktørene var bekymret. Nordmennene fryktet 

at presset fra aktivistene skulle hemme fredsprosessen i den forstand at geriljaen ville innta en 

                                                 
418 Ibid: 17, 64. 
419 Armond, Sieder, Wilson (red.) 1997:84; Hauge 1998: 59; UD 307. 30/624, 1, Mexico City til UD, 22.9.94. 
420 UD 307. 30/624, 1, Mexico City til UD, 11.8.94; Hauge 1998: 58. 
421 Roger Plant, ”Indigenous Identity and Rights in the Guatemalan Peace Process”, i Arnson (red.) 1999: 321-
324; intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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steilere holdning i forhold til rettighetene de krevde på urbefolkningens vegne.422 De norske 

aktørene hadde opplevelsen av at URNG med vilje forsøkte å trekke forhandlingene i 

langdrag, og på oppfordring fra FNs forhandlingsleder Jean Arnault advarte Norge geriljaen 

mot å bli sett på som den parten som brøt forhandlingene.423  Under et møte med 

geriljakommandant Gaspar Ilom i januar 1995, tok ambassadør Rolf Berg opp Norges syn på 

hvem som var ansvarlig for stillstanden i forhandlingene. Berg spurte kommandanten om det 

ikke var et tankekors for geriljaen at ”til og med tradisjonelle venneland som Norge i den 

senere tid hadde hatt planer om å offentlig legge skyld på URNG.”424  

 

Det kan virke paradoksalt at Norge ble oppfattet som geriljavennlig, samtidig som Norges 

rolle i stor grad var avhengig av hæren og regjeringens velvilje. Norge ble ansett som URNGs 

støttespiller hovedsakelig fordi Norge var det landet som ga geriljaen mest penger. Dette ga 

utvilsomt Norge en pro-gerilja profil. Forklaringen på det tilsynelatende paradokset var 

imidlertid at Norges penger og aktørenes følelser hadde liten betydning i møte med en tøff 

virkelighet. I det storpolitiske spillet var Norges posisjon som tilrettelegger avhengig av at 

den sterkeste parten, regjeringen og hæren, ønsket Norges tilstedeværelse.425 Når Norge ble 

kritisert for å være for geriljavennlig, gjorde norske myndigheter sitt ytterste for å kvitte seg 

med dette stempelet. Det som fra norsk side ofte fremstilles som et valg om å være upartisk, 

ser ut til å ha vært en konsekvens av en maktpolitisk realitet.426   

 

Det norske presset på geriljaen i forbindelse med urbefolkningsavtalen var et utslag av at de 

norske aktørene var overbeviste om at det var svært lite tid igjen å lykkes på. I august 1995 

skulle det være presidentvalg i Guatemala. En ny regjering skulle overta makten i januar 

1996, og det var usikkert om denne ville være villig til å fortsette fredsprosessen. Dersom det 

ikke var oppnådd en fredsavtale før den tid, kunne verden glemme Guatemala og alt arbeidet 

rase sammen. Norge, som på dette tidspunktet var blitt Guatemalas største bilaterale giver, 

hadde interesse av å kunne vise til at norsk bistand ledet til konkrete resultater. Bistanden 

                                                 
422 Mayaindianerne selv fikk ikke delta direkte i forhandlingene. Plant 1999: 327; UD 307. 30/624, 1, Mexico 
City til UD, 22.9.94. 
423 UD 307. 30/624, 1, Mexico City til UD, 11.8.94; UD 307. 30/624, 3, New York til UD, 14.3.95. 
424 UD 307. 30/624, 2, Mexico City til UD, 6.1.95. 
425 For ytterligere empirisk belegg se Waage 2004: 232-233. 
426 Jan Egeland, “ The Oslo Accord: Multiparty Facilitation through the Norwegian Channel”, i Crocker, Osler 
Hampson og Aall (red.) 1999: 542. 
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hadde økt fra 38 millioner kroner i 1993 til 64 millioner kroner i 1994, og norske myndigheter 

vurderte å øke den ytterligere dersom en endelig fredsavtale ble undertegnet.427  

 

For å få fortgang i prosessen ba Utenriksdepartementet de frivillige organisasjonene som var 

engasjert i Guatemala om å påvirke lokale organisasjoner og grupper, slik at disse kunne 

påvirke geriljaen.428 For første gang opprettet norske myndigheter også en direkte diplomatisk 

forbindelse til Guatemala. I september 1994 ble Frederik Arthur tilsatt som chargé d’affaires, 

med kontor i Kirkens Nødhjelps lokaler. 429 Hjemme i Norge arrangerte Jan Egeland og Arne 

Aasheim møter med både lederen av COPAZ, Hector Rosada, samt Gaspar Ilom og Pablo 

Monsanto fra URNG. Et hemmelig møte mellom de to geriljatoppene og forsvarsminister 

general Mario Enríquez, ble dessuten arrangert i UDs såkalte Tårnværelse.430Statssekretær Jan 

Egeland holdt stadig avtalen mellom PLO og Israel fram som et eksempel på at fred kunne 

oppnås. Tanken var et det ville være gunstig for geriljaen å innse at ikke alle spørsmål kunne 

løses i detalj.431 På dette punktet korresponderte Egelands mening delvis med regjeringen og 

hærens holdning om at oppnåelse av våpenhvile var det viktigste.432  

 

Norges forsøk på å påvirke geriljaen ga ingen umiddelbar effekt. URNG ønsket klarhet i 

spørsmålet om hærens rolle etter forhandlingenes slutt før de ville undertegne 

urbefolkningsavtalen og diskutere våpenhvile. Spesielt gjaldt det hærens sivilpatruljer, de 

halvmilitære styrkene PAC. PAC, som ble dannet på begynnelsen av 1980-tallet, var med sine 

54 000 medlemmer ti ganger større enn selve hæren. På papiret skulle patruljene gi 

befolkningen beskyttelse mot geriljaangrep. Men i realiteten hadde patruljene fungert som et 

slags terrorpoliti som stadig brøt menneskerettighetene. Selv om FN generelt var lite fornøyd 

med geriljaens manglende kompromissvilje, fikk geriljaen medhold i at PAC utgjorde et 

omfattende sikkerhetsproblem, og snarest måtte avvikles.433 Etter hvert kom geriljaen på glid. 

31. mars 1995 ble avtalen om urbefolkningens rettigheter endelig undertegnet i Mexico.434  

                                                 
427 UD 302. 77/624, 1, notat 9.12.94; UD 307. 30/624, 3, Guatemala City til UD, 7.3.95. 
428 Samme referanser som ovenfor. 
429 UD 302. 77/624, 1, Mexico City til UD, 9.2.95; intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
430 UD 307. 30/624, 3, notat 20.2.95; Arne Aasheim på e-post 17.3.10. 
431 Waage 2004: 151. 
432 Armond, Sieder og Wilson (red.) 1997: 88; UD 307. 30/624, 3, referat 13.2.95. 
433 UD 307. 30/624, 3, Guatemala City til UD, 31.1.95; Guatemala City til UD, 15.3.95. 
434 Jonas 2000: 75. 
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5. April 1995 – mars 1997: Siste hånd på verket 
 

Etter at avtalen om urbefolkningens stilling og rettigheter var på plass, stod spørsmålet om 

jordfordeling igjen. En av de grunnleggende årsakene til konflikten var den skjeve fordelingen 

av land, og jordspørsmålet var derfor et viktig forhandlingspunkt. Saken var vanskelig fordi 

det berørte Guatemalas konservative økonomiske elite direkte.435 Også problemer knyttet til 

demobilisering og amnesti måtte avklares før en endelig fredsavtale kunne undertegnes. Hva 

gjorde Norge for å bidra til drive forhandlingene framover? For regjeringen og geriljaen ble 

den siste fasen av prosessen et vekselspill mellom skuffelse og optimisme. For tilretteleggeren 

Norge kom veien frem mot den endelige avtaleundertegnelsen til å handle mye om politisk 

konkurranse og lobbyvirksomhet for å sikre at en avtale ble undertegnet på norsk jord. 

 

Jordspørsmålet og dinosaurene i Guatemalas jurapark 

Fordelingen av land i Guatemala var svært ujevn. Tre prosent av befolkningen eide omlag 

70 prosent av all dyrkbar jord, og den økonomiske eliten hadde så langt vært lite villig til å gi 

fra seg eiendom. Tidligere forsøk på jordreform hadde utløst protester fra konservative krefter 

på høyresiden.436 Den største utfordringen i jordspørsmålet var å få det mektige CACIF, 

Guatemalas jordeier- og næringslivsorganisasjon, til å innse at den nåværende fordelingen var 

urettferdig. CACIF, eller ”de gamle dinosaurer” i Guatemalas ”jurapark”, som ambassadør 

Rolf Berg kalte dem, var kjent for sine reaksjonære og konservative holdninger.437  

 

Så langt hadde CACIF vært relativt likegyldige til fredsprosessen.438 Krigen hadde i hovedsak 

foregått på landsbygda, og den økonomiske eliten opplevde ikke at krigen var et direkte 

hinder for deres aktiviteter. Få av jord- og bedriftseierne trodde at en fredsavtale ville bedre 

forholdene for dem og tjene deres interesser. Etter deres syn hadde hæren allerede vunnet 

krigen, og fredsprosessen var noe som var blitt påtvunget Guatemala av utlandet.439 

                                                 
435 Azpuru 1999: 112. 
436 Konflikten knyttet til jord har røtter i ekspropriering av indiansk eiendom. Mayaindianerne ble fratatt jord da 
kaffen ble introdusert rundt 1890. I tillegg har økt befolkningsmengde og mer intensivt jordbruk fortrengt 
mayaenes tradisjonelle svedjebruk. Ekern og Bendiksby (red.) 2001: 5; Se også kapittel 2. 
437 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 9.8.95. 
438 Angelika Rettberg, ”The Private Sector an Peace in El Salvador, Guatemala and Colombia”, i Journal of 
Latin American Studies, 3, 2007: 476; Cynthia J. Arnson “Introduction” i Arnson (red.) 1999: 21-22. 
439 Rettberg 2007: 475. 
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Selv om likegyldighet var den rådende holdningen blant den økonomiske eliten, fantes det 

likevel bedrifts- og jordeiere som forstod at det var en sammenheng mellom underutvikling og 

krig i visse deler av landet. Men ettersom disse var i mindretall, fikk de konservative og lite 

kompromissvillige kreftene dominere. CACIF kunne godta at hærens rolle ble begrenset fordi 

det betydde at de ville få kontrollere næringslivet alene. Men at geriljaen skulle bli et lovlig 

politisk parti etter fredsavtalen, aksepterte de overhodet ikke.440 

 

Både enkeltpersoner og grupper innenfor den økonomiske eliten var redde for å miste sine 

privilegier dersom en endelig fredsavtale ble undertegnet. Som et resultat av dette gikk 

CACIF til angrep på FNs observatørkorps MINUGUA. Næringslivsorganisasjonen anklaget 

observatørkorpset for å være for ettergivende overfor geriljaen, til tross for at MINUGUA 

blant annet presset geriljaen hardt for at den skulle slutte å innkreve penger av landeiere, 

såkalt krigsskatt. CACIF aksepterte heller aldri at MINUGUA anså skade på privat eiendom 

som et mindre alvorlig menneskerettighetsbrudd enn snikmord. FN-ansatte ble i 1995 utsatt 

for trusler, trakassering og kidnappinger. MINUGUAS hovedkontor ble også beskutt. De 

skyldige ble aldri arrestert, men det er sannsynlig at aktører innenfor den økonomiske eliten 

hadde en finger med i spillet.441  

 

De som står bak forsøk på å få en fredsprosess ut av balanse, omtales gjerne som spoilere. En 

spoiler er en aktør som tror at fredsprosessen truer deres makt og interesser. For å undergrave 

fredsforsøkene bruker spoileren ofte vold.442 I Guatemala var det et mål å inkludere den 

økonomiske eliten i fredsforhandlingene, for å hindre at den bedrev nettopp 

spoilervirksomhet. Jord- og bedriftseierne hadde mulighet til å velte hele prosessen overende 

fordi de hadde makt over investeringer, produksjon og skattenivå, alle nøkkelressurser når det 

gjaldt å etablere en gunstig økonomisk grobunn for fredsavtalene.443 Med de mektige land- og 

bedriftseierne med på laget ville muligheten for å få til en endelig fredsavtale øke.444 

 

                                                 
440 Rettberg 2007: 476; Arnson 1999: 21-22; UD 307. 30/624, 4, Mexico City til UD, 16.6.95. 
441 Jonas 2000: 49. 
442 Stephen John Stedman, “Spoiler Problems in Peace Processes”, i International Security, 2 1997: 5.  
443 Rettberg 2007: 463-466. 
444 Rettberg 2007: 463-466; UD 307. 30/624, 4, Mexico City til UD, 15.6.95; 16.6.95. 
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Dersom den guatemalanske staten skulle være i stand til å iverksette de reformene 

fredsavtalen krevde, måtte skattenivået økes.445 For å få dette til, foreslo FN blant annet at 

guatemalanske myndigheter skulle beguynne å beskatte jordeiendommer. Forslaget falt ikke i 

god jord hos CACIF, og de internasjonale støttespillerne måtte arbeide hardt for å overbevise 

organisasjonen om at dens medlemmer også ville tjene på at det ble fred. FN, Norge og de 

andre internasjonale støttespillerne, lokket Guatemala med internasjonale investeringer, økt 

bistand og tilgang til den nordamerikanske handelsorganisasjonen North American Free 

Trade Agreement (NAFTA) dersom krigen fikk en politisk løsning.446 Litt etter litt åpnet visse 

deler av CACIF seg for FNs forslag. Stadig flere innenfor næringslivssektoren så hvilke 

muligheter innpass på verdensmarkedet ville bringe med seg.447 

 

Valuta for pengene 

Til tross for at flere i CACIF etter hvert støttet fredsprosessen, gikk forhandlingene sakte 

framover. Ved Norges ambassade i Mexico så de norske diplomatene hvilke utfordringer og 

begrensninger som lå i en eventuell fredsavtale. I følge ambassaden var de harde holdningene 

blant den guatemalanske eliten ”en resept for kommende sosiale og politiske konflikter i 

landet”.448 Det ble påpekt at en fredsavtale ikke kunne løse de underliggende problemene i 

Guatemala, men ville markere overgangen til en ny fase med demokratisering.449 Skulle det 

bli en fredsavtale med hold i, måtte aktører innenfor den økonomiske eliten få opplevelsen av 

at også de tjente på fred.450  

 

Norges største bekymring var at den endelige fredsavtalen ikke skulle bli undertegnet. Norske 

myndigheter ønsket å få noe igjen for sin innsats som trofaste tilretteleggere og støttespillere. 

I juni 1995 sendte Utenriksdepartementet derfor statssekretær for bistandssaker, Asbjørn 

Mathisen, til Guatemala. Mathisen representerte norske myndigheter under et møte med 

Guatemalas utenriksminister Maritza Ruiz de Vielman der han understreket at det ”for norske 

skattebetalere … var avgjørende at det norske bistandsengasjementet ga resultater.”451  

 

                                                 
445 I 2001 var den guatemalanske statens inntekter fortsatt bare 10 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Til 
sammenligning var den norske statens inntekter 48 prosent av BNI. Ekern og Bendiksby (red.) 2001: 7 
446 Jonas 2000: 60. 
447 Azpuru 1999: 116-117. 
448 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 9.8.95. 
449 UD 307. 30/624, 4, Mexico City til UD, 16.6.95. 
450 UD 307. 30/624, 4, Mexico City til UD, 3.4.95. 
451 UD 307. 30/624, 5, notat 3.7.95. 
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I mai 1994 hadde Norge etablert fredspakken. Dette var bistandsmidler til støtte for 

demokratisering og politisk utvikling, spesielt rettet mot urbefolkningen. I juni 1995 hadde 

Norges bistand til Guatemala nådd 67,5 millioner kroner. Dette var lite penger i forhold til 

hva Norge ga til andre konfliktpregete land og regioner.452 Men bistanden var likevel viktig 

som press- og lokkemiddel. For det første var Guatemala interessert i norske penger. For det 

andre, og kanskje vel så viktig, bidro bistanden til å holde oppe interessen for Norges rolle i 

prosessen.453 

 

Norge behøvde interesse rundt sitt engasjement fordi norske myndigheter ønsket å være 

vertskap for signering av en avsluttende avtale. Aller helst ønsket de norske aktørene at selve 

fredsavtalen skulle undertegnes i Norge. Tidlig i august 1995 kunne norske diplomater glede 

seg over at den guatemalanske regjeringen var interessert i å forhandle om våpenhvile i Oslo. 

Geriljaen hadde foreslått at en avtale om økonomiske og sosiale spørsmål kunne undertegnes i 

Oslo. Norske myndigheter var imidlertid mer interessert i å være vertskap for 

våpenhvileavtalen. For Utenriksdepartementet var denne avtalen gjevere enn de andre 

gjenstående avtalene fordi den i følge departementet ville ”være et tegn på at prosessen er 

kommet i havn.”454 Ambassaden i Mexico ville på sin side ikke gi opp tanken om at Norge 

kunne få æren av å være vertskap for den endelige fredsavtalen. Ambassaden anbefalte 

Utenriksdepartementet å ta sikte på at signeringen av denne skulle foregå i Oslo 30. mars. 

Dette var en god dato fordi det ville være nøyaktig seks år siden det første Oslo-møtet.455 

 

Men også andre aktører var interessert i å ta del i det kommende historiske øyeblikket. Den 

katolske kirke hadde spilt en sentral rolle i prosessen og håpet at avtalen kunne undertegnes 

når pave Johannes Paul II skulle besøke Guatemala i februar 1996. Dette vakte åpenbart 

oppmerksomhet på ambassaden i Mexico, som sendte en ny oppfordring til 

Utenriksdepartementet om å arbeide for å få den avsluttende seremonien til Oslo.456 

 

Det norske konkurranseinstinktet kom klart til uttrykk også under et møte mellom 

representanter fra geriljaen og den norske ambassaden i Mexico. Da geriljaen ikke tok opp 

                                                 
452 UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36, notat 22.6.95; Norge ga blant annet over 2 milliarder kroner til 
krigsrammede på Balkan i perioden 1991-1999. Liland og Kjerland 2003: 245; Norge ga også mellom 250 og 
400 millioner kroner årlig til den palestinske myndigheten fra 1993 til 1999. Liland og Kjerland 2003: 107. 
453 Liland og Kjerland 2003: 254; UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36, notat 22.6.95. 
454 UD 307. 30/624, 5, notat 8.8.95. 
455 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 9.8.95. 
456 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 9.8.95; intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
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spørsmålet om hvor de gjenstående forhandlingene skulle finne sted, så ambassaden seg nødt 

til å minne geriljaen om at den tidligere hadde uttrykt et ønske om å signere en delavtale i 

Oslo. Det het også at ”man fra norsk side var interessert i at en endelig avtale kunne paraferes 

i Oslo”.457 Gerilja-representantene ville ikke gi noe absolutt svar på dette og påpekte at de 

også måtte ta hensyn til Mexico, som i flere år hadde huset deres kommandantskap. De norske 

diplomatene mente imidlertid at dette ikke var noe problem. En undertegnelsesseremoni i 

Oslo kunne fint ivareta hensynet til Mexico, hevdet de.458  

 

Etter møtet var norske myndigheter raskt ute med å klarere situasjonen med FN og fikk 

klarsignal til å invitere til Oslo så lenge geriljaen og regjeringen var innforstått med dette.459 

Men hvorfor var det så viktig for Norge at våpenhvileavtalen, og aller helst den endelige 

fredsavtalen, ble signert på norsk jord? De norske aktørene hadde en stund engstet seg for at 

arbeidet de la ned i prosessen ikke skulle gi noe resultat. Nå var med ett en fredsløsning i 

sikte. Selv om det ikke ble direkte uttalt, var trolig muligheten for å bygge opp under Norges 

rolle som fredsnasjon en viktig årsak til at norske myndigheter så gjerne ville være vertskap 

under den avsluttende runden i forhandlingene.460  

 

Stagnasjon og nye norske initiativer 

I Guatemala hadde prosessen i mellomtiden kommet inn i et dødvann. Årsaken til stillstanden 

var først og fremst at geriljaen var blitt svært skeptisk til å undertegne en avtale med 

regjeringen til Ramiro de León Carpio. For det første var ikke de Leóns regjering valgt, men 

innsatt som beste alternativ etter Serranos kupp i 1993. For det andre skulle regjeringen snart 

skiftes ut, og første runde av presidentvalget var allerede 12. november. Geriljaen fryktet at en 

avtale med den sittende regjeringen ikke ville være bindende nok og at avtalene risikerte å 

falle i grus når makten gikk over i nye hender.461 

 

Både regjeringen og de internasjonale støttespillerne spekulerte i om geriljaen bevisst forsøkte 

å utsette forhandlingene til etter valget for å slippe å signere en avtale med en utgående 

regjering. Geriljaen benektet dette og kunne i stedet opplyse at den stilte til valg som del av en 

                                                 
457 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 15.8.95. 
458 Ibid. 
459 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 29.8.95. 
460 Intervju med Jan Egeland 15.1.10. 
461 Arnson 1999: 23, Azpuru 1999: 112. 
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politisk koalisjon kalt Frente Democratico Nueva Guatemala (FDNG). FDNG bestod av mer 

enn 30 sivile organisasjoner som tidligere ikke hadde vært politisk representert, og en 

presidentkandidat som representerte disse.462 For første gang siden 1954 deltok den 

guatemalanske venstresiden i nasjonale valg. Både FN og vennelandene var positive, mens 

konservative CACIF var skeptisk. Organisasjonen krevde at geriljaen måtte avslutte all 

væpnet aktivitet før fikk lov til å stille til valg.463 

 

Geriljaen var ikke alene om å bremse forhandlingene. CACIFs framskrittsfiendtlige 

holdninger gjorde at organisasjonen i løpet av 1995 seilte opp som den største bremseklossen 

i prosessen. Noe måtte gjøres for å snu bedrifts- og jordeiernes holdninger. Igjen var Norge 

raskt ute med å tilby hjelp. Utenriksdepartementet foreslo at representanter fra CACIF skulle 

besøke Norge for å lære om hvilken rolle næringslivet hadde i den demokratiske norske 

staten. Nordmennene var inspirert av tillitsforholdet de hadde bygget opp med hæren og 

ønsket å bruke samme strategi overfor den økonomiske eliten.464 Både CACIF og regjeringens 

forhandlingskommisjon, COPAZ, var positive til Norges forslag.465  

 

Forslaget om å opprette norsk kontakt med CACIF føyer seg inn i rekken av norske initiativer 

på siden av de formelle forhandlingene. Norge hadde allerede opprettet både det militære og 

det israelske sporet.466 Hvorfor drev Norge med denne typen alenegang? For Norge var hvert 

eneste sidespor en del av filosofien om at alle steiner måtte snus. Norge ønsket å bidra og 

hadde tro på sin egen evne som fredshjelper. Men norske myndigheter var samtidig motivert 

av muligheten for å øke Norges verdimakt. Sett fra dette perspektivet handlet initiativene 

Norge kom med utenfor de formelle forhandlingene både om å gjøre det enklere for partene å 

forhandle, og om å skaffe seg oppmerksomhet og bevise småstaten Norges nytte på den 

internasjonale arenaen.467 Norsk idealisme var med andre ord i utstrakt grad en realpolitisk 

nødvendighet.468 Behovet for oppmerksomhet var følgelig en av årsakene til at Norge valgte å 

ta initiativer til møter og samtaler på siden av de formelle forhandlingene.469 

                                                 
462 UD 307. 30/624, 4, Mexico City til UD, 16.6.95. 
463 UD 307. 30/624, 5, notat 3.7.95. 
464 UD 307. 30/624, 5, notat 3.7.95; notat 8.8.95. 
465 Rettberg 2007: 463-494. 
466 Se kapittel 4: 68-70. 
467 Nye 2004: 11. 
468 Lange, Pharo og Østerud 2009: 10-12. 
469 Saadia Touval og I. William Zartman, “International Mediation in the Post-Cold War Era”, Chester a. 
Crocker (red.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict, United States Institute of 
Peace Press 2001: 430. 
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De norske tilretteleggernes initiativer var basert på ideen om å snakke med alle, uten å være 

fordømmende. ”Vår strategi var å etablere nære forbindelser, endog vennskap der det falt seg 

slik, med personer på begge sider i konflikten”, forklarte daværende regionalrådgiver i UD, 

Arne Aasheim.470 Den norske arbeidsmåten hadde imidlertid en hake. Av de norske aktørene 

var det bare Petter Skauen fra Kirkens Nødhjelp som virkelig hadde mye kunnskap om 

Guatemala. Blant de norske diplomatene var innsikten begrenset. Tidligere ambassadør Rolf 

Berg forklarte: ”Det hadde nok vært bedre om vi hadde hatt et større kjennskap til Guatemala 

da vi gikk inn i prosessen. Det guatemalanske landskap var så fremmed at vi ikke hadde 

mulighet til å forstå det.” 471 Også Sir Marrack Goulding, tidligere visegeneralsekretær i FN, 

mente at samtlige av meglerne burde hadde hatt større kunnskap om Guatemala.472 

 

I tillegg til at de norske aktørenes kunnskap var begrenset, gjorde mangel på direkte 

diplomatisk forbindelse at det var representanter for frivillige organisasjoner som fikk en stor 

del av ansvaret for den norske politikken. De første årene drev Petter Skauen og Gunnar 

Stålsett engasjementet nærmest alene. Først fra 1993 fikk Skauen følge av regionalrådgiver 

Arne Aasheim, og i 1994 kom chargé d’affaires Fredrik Arthur på banen. På den ene side var 

dette både praktisk og formålstjenlig fordi Skauen og Stålsett var de som kjente Guatemala 

best. På den annen side kan det være problematisk at representanter fra frivillige 

organisasjoner blir utøvere av norsk utenrikspolitikk. Frivillige organisasjoners interesser er 

ikke alltid sammenfallende med norske interesser.473  

 

Kirkens Nødhjelp ble raskt konfrontert med at Norges, og dermed deres egen, rolle i 

prosessen var avhengig av at regjeringen og hæren ønsket en politisk løsning. Alle de norske 

aktørene visste at Guatemalas regjering og deres militære støttespillere hadde overlegen 

militær og politisk slagkraft og kunne torpedere hele prosessen om de ville.474 Dette ser ut til å 

ha vært den grunnleggende årsaken til at Norge i mange tilfeller valgte å spille på lag med den 

sterkeste parten.475  

 

                                                 
470 Arne Aasheim på e-post 8.3.10. 
471 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
472 Jonas 2000: xv. 
473 Lange, Pharo og Østerud (red.) 2009: 12. 
474 Intervju med Fredrik Arthur 5.3.10. 
475 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
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I følge aktørene selv var dette et bevisst forsøk på å være en upartisk tredjepart og ikke et 

resultat av realpolitisk nødvendighet.476 Forskning på svake tredjeparters atferd i 

fredsprosesser tyder imidlertid på at deres bestrebelser på å være upartiske som regel henger 

sammen med de asymmetriske maktforholdene ved forhandlingsbordet. I utgangspunktet er 

det ikke slik at en megler eller tilretteleggers upartiskhet garanterer suksess. Også partiskhet 

kan være en styrke fordi det gir megleren innflytelse over den favoriserte parten og dermed 

også indirekte over den andre. Det betyr at det ikke er en meglers partiskhet eller upartiskhet 

som avgjør om en fredsprosess blir suksessfull eller ei, men derimot ressursene denne har til 

rådighet. Spekteret av press- og lokkemidler som er tilgjengelig for tredjeparten når den 

forsøker å få partene til å inngå kompromisser er av stor betydning for utfallet av 

meglingsforsøket.477  

 

I Guatemala så de norske aktørene ut til å være svært opptatt av å framstå som upartiske. 

Sammen med mangel på politiske muskler, medførte dette at geriljaen og regjeringen begge 

kritiserte Norge for å være på motpartens side. Som et resultat av dette forsøkte Norge å være 

alles venn. Men fordi engasjementet i siste instans var avhengig av at regjeringen og hæren 

ønsket norsk tilstedeværelse, endte Norge i flere tilfeller opp med å spille etter deres regler. I 

mange tilfeller unnlot Norge bevisst å innta en kritisk holdning overfor 

menneskerettighetsbrudd og sosial urettferdighet. Det de norske aktørene mener var en 

selvvalgt upartiskhet, fremstår dermed mer som et hypotetisk imperativ: Skulle den svake 

tredjeparten Norge ha en rolle å spille i prosessen, måtte idealpolitikk i stor grad underordnes 

realpolitikk. Dette betydde at de norske aktørene, bevisst eller ubevisst, modererte sine 

holdninger slik at de ble akseptable for hæren og regjeringen.478  

 

Det samme handlingsmønsteret preget Norges meglingsinnsats under fredsprosessen i 

Midtøsten, som pågikk parallelt med engasjementet i Guatemala i perioden 1993 til 1996. Her 

gikk Norge fra å være tilrettelegger til å fungere som megler. Asymmetrien ved 

forhandlingsbordet var stor. På alle områder var Israel den sterke og PLO den svake parten. 

Ulikheten i maktforholdet mellom de to partene gjorde at den norske innsatsen ble preget av 

at Israel fikk legge premissene for forhandlingene. Dette var ikke noe norsk ønske. Årsaken 
                                                 
476 Intervju med Jan Egeland 15.1.10; intervju med Petter Skauen 11.2.10; intervju med Fredrik Arthur 5.3.10; 
Arne Aasheim på e-post 8.3.10. 
477 I. William Zartman, ”Bias, Prenegotiation and Leverage in Mediation”, i International Negotiation, 13, 2008: 
305-306. 
478 Nyhamar 2006: 154; Lunde og Thune (m.fl.) 2008: 206-207; UD 25. 4/54, 16, referat 27.5.93; Se også 
diskusjon i kapittel 4: 85-86. 
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var at Norge som en svak tredjepart ikke hadde noen mulighet til å presse israelerne til å innta 

standpunkter som israelerne ikke selv ønsket å innta.479 I Guatemala preget også et ulikt 

maktforhold fredsprosessen. Norge unnvek holdninger og handlinger som i utgangspunktet 

harmonerte med idealistiske prinsipper i norsk utenrikspolitikk, når disse medførte en risiko 

for at Norge kunne miste sin rolle som tilrettelegger. Uten sterke pressmidler til rådighet 

hadde Norge mindre kontroll over utfallet av prosessen enn en megler med større politiske 

muskler ville hatt.480  

 

Massakren i Xamán 

I oktober 1995 rystet en tragisk hendelse Guatemala. En bosetting for tidligere flyktninger i 

regionen Alta Verapaz, hadde blitt utsatt for et angrep av hæren. Elleve personer, hvorav to 

barn, var blitt drept og tretti såret. En militærpatrulje hadde gått inn i landsbyen av uklar 

grunn. I den spente stemningen som oppstod, hadde de militære begynt å skyte på 

landsbyboerne. Som øverste leder for de militære måtte president De León Carpio ta ansvaret 

for blodbadet.481 ASC fordømte massakren og oppfordret til stans av hele fredsprosessen 

dersom de skyldige ikke ble straffet.482 

 

Norske myndigheter sluttet seg til fordømmelsen, men var samtidig opptatt av at prosessen 

ikke måtte spore av på grunn av tragedien. Like etter hendelsen innkalte 

Utenriksdepartementet norske frivillige organisasjoner som var engasjert i Guatemala til et 

møte om fredsprosessens framtid. Under samtalene kom det fram at Norsk Folkehjelp var 

kritisk til at norske myndigheter så ut til å la ønsket om en fredsavtale gå foran kampen for å 

gjøre noe med de grunnleggende årsakene til konflikten. Massakren i Xamán var et tydelig 

eksempel på at hat og mistillit fremdeles hadde gode kår i Guatemala. Hva mente norske 

myndigheter selv om ”den norske utålmodigheten til fredsprosessen”?483 Organisasjonen var 

også skeptisk til praksisen med å koble de frivillige organisasjonene direkte til fredsprosessen 

og norske myndigheters politikk.484 Dersom Norge skulle mislykkes som megler, kunne det gi 

de frivillige organisasjonene et dårlig omdømme. Utenriksdepartementet svarte bare på 

                                                 
479 Waage 2004: 232-233, 244-245. 
480 Touval 1992: 233; Bercovitch, Anagnoson og Wille 199: 15; Zartman 2009: 325. 
481 UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36,  Guatemala City til UD, 10.10.95. 
482 Jonas 2000: 48-49; UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36,  notat 19.10.95; notat 11.10.95; Guatemala City til 
UD, 17.10.95. 
483 UD 307. 30/624, 1995/00561, 37-54, notat 30.10.95. 
484 For en mer utfyllende beskrivelse av forholdet mellom UD og de frivillige organisasjonene, se kapittel 4: 85. 
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spørsmålet om norsk utålmodighet. Denne var i følge departementet først og fremst knyttet til 

en kraftig økning i bistanden til Guatemala fra 27 millioner kroner i 1992, til 67,5 millioner 

kroner i 1995. Utålmodigheten overfor fredsprosessen hang sammen med at Norge ikke kunne 

opprettholde dette bistandsnivået dersom det ikke ble fred. Skulle en fredsavtale bli inngått, 

ville Norge derimot premiere Guatemala med mer bistand.485 

 

Årsaken til at spørsmålet om den ”norske utålmodigheten” kom opp høsten 1995, var at 

forhandlingene stod på stedet hvil. Norske myndigheter ønsket fart i sakene. Hæren hadde 

riktignok beveget seg i positiv retning etter at mer reformvillige krefter hadde kommet inn i 

den militære ledelsen. Men jordspørsmålet var ennå ikke løst. CACIF klaget på sin side over 

at de ikke ble tillagt samme rådgivende rolle i dette spørsmålet som mayaindianerne hadde 

blitt da urbefolkningsavtalen ble diskutert. For å lette situasjonen gjorde 

Utenriksdepartementet alvor av sine planer om å åpne dialog med CACIF, og i oktober 1995 

besøkte representanter fra organisasjonen Norge, Sverige og Spania. Departementet ba også 

ambassaden i Mexico om å legge press på geriljaen, regjeringen og FN, for at det skulle 

komme en løsning på jordspørsmålet før første runde av presidentvalget 12. november.486   

 

Ny president, ny forhandlingsvilje 

Norges bestrebelser var til liten nytte. Både regjeringen og geriljaen fortsatte å være 

tilbakeholdne ved forhandlingsbordet. Begge parter var usikre på om en ny regjering faktisk 

ville følge opp fredsprosessen.487 Samtlige av presidentkandidatene lovet at de ville støtte 

videre fredsforhandlinger, men ingen våget å stole hundre prosent på kandidatenes valgflesk. 

Det positive var imidlertid at geriljaen, som tidligere hadde ment at demokratiet i Guatemala 

bare var en fasade, nå stilte til valg gjennom koalisjonen FDNG og oppfordret folk til å 

stemme.488  

 

Allerede i august hadde geriljaen erklært at de ville legge ned våpnene de to ukene siste runde 

av valget pågikk. Noe lengre ildopphør kom ikke på tale fordi det ville bety overgivelse. Selv 

om våpenhvilen var midlertidig, bidro geriljaens positive innstilling til at valgoppslutningen 

                                                 
485 UD 307. 30/624, 1995/00561, 37-54, notat 30.10.95; notat 19.10.95. 
486 UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36, UD til Mexico City, 30.10.95; Guatemala City til UD, 26.10.95. 
487 Reyes, Ursula (Gobierno de Guatemala - GG), De las palabras a las obras. Crónica de la paz: el descanse de 
las negociaciones yel fin del enfrentamiento armado, 1996, Presidencia de la República, Coordinación de la 
Crónica Presidencial, 1997: 15-16. 
488 Azpuru 1999: 114. 
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økte. FDNG gjorde et godt valg med en oppslutning på rundt åtte prosent, mens høyrepartiet 

Partido de Avanzada Nacional (PAN) ble valgets vinner. For første gang siden Guatemala 

begynte å bevege seg i demokratisk retning på 1980-tallet, ble det valgt en kongress som 

representerte ulike sosiale fraksjoner.489  

 

14. januar 1996 ble forretningsmannen Alvaro Arzú Irigoyen fra PAN, innsatt som president.  

Den nye regjeringen vant raskt tillit, mye fordi Arzú valgte å inkludere personer med ulik 

politisk bakgrunn i staben sin. Flere politikere med tilhold på sentrum-venstresiden fikk plass 

i administrasjonen. COPAZ ble omorganisert, med Gustavo Porras, tidligere medlem av 

geriljaorganisasjonen Ejército Guerillero de los Pobres (EGP), som leder.490  

 

Fredsvennlige personer, som Eduardo Stein og Julio Balconi, ble henholdsvis utenriksminister 

og forsvarsminister. Regjeringen gikk bort fra den tidligere offisielle holdningen om at 

geriljaen allerede var nedkjempet og erklærte at den betraktet geriljaen som en reell 

forhandlingspartner.491 Arzú ville gjerne være den som brakte fredsavtalen i havn og slo fast 

at tidligere mistillit måtte begraves. Hærens rolle i det sivile samfunn skulle forandres, og 

korrupsjon og straffefrihet bekjempes.492 Til tross for at enkelte grener av hæren fortsatt 

strittet i mot, hadde reformvillige krefter i offiserene og generalenes rekker nå for alvor 

begynt å røre på seg.493  

 

Etter at Arzú hadde vunnet valget, ble det kjent at det var blitt holdt flere uformelle møter 

mellom ham og URNG rundt årsskiftet 1995-1996. Møtene hadde blitt igangsatt mens Arzú 

fremdeles var presidentkandidat og hadde foregått i regi av den internasjonale katolske 

organisasjonen Sant’ Egidio, kjent for sin innsats for fred i Mosambique. Møtene hadde lagt 

mye av grunnlaget for den gode stemningen som kom til å råde mellom URNG og den nye 

regjeringen.494 Arzú og hans stab gikk også aktivt inn for å bedre Guatemalas dårlige 

internasjonale rykte. Regjeringen ønsket å fjerne landets pariah-stempel og få slutt på den 

internasjonale isolasjonen som hadde fulgt med borgerkrigen.495 Etter at krigene i 

nabolandene Nicaragua og El Salvador var avsluttet, framstod krigen i Guatemala mer og mer 
                                                 
489 Azpuru 1999: 113. 
490 EGP var en av fire geriljafraksjoner i URNG. Porras forlot EGP på midten av 1980-tallet, da det oppstod 
splittelse i geriljagruppen. Jonas 2000: 67; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
491 Jonas 2000: 50; Azpuru 1999: 114. 
492 Reyes (GG) 1997: 14-17. 
493 Arnson 1999: 22. 
494 Vinegrad 1998: 219; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
495 Reyes (GG) 1997: 22-24; Jonas 2000: 50; Azpuru 1999: 114. 



100 
 

som noe som tilhørte fortiden. Arzú mente at tiden var inne for å ta skrittet fullt ut og legge 

ned stridsøksen en gang for alle.496   

 

Det var viktig for den nye regjeringen å skape inntrykk av at viljen til fred kom innenfra. 

Både FNs lederskap i prosessen, MINUGUA og den internasjonale oppmerksomheten ble 

ansett som positive bidrag. Men samtidig insisterte regjeringen på at forhandlingene var 

guatemalanernes sak og at det hovedsakelig var deres fortjeneste at de ble gjennomført. 

Forestillingen om at fredsprosessen var et resultat av internasjonalt press var etter 

regjeringens oppfatning ikke riktig.497 Sammen med geriljaen gikk regjeringen derfor inn for å 

vise at samarbeidet mellom den og geriljaen var så godt at FN og vennelandene kunne trekke 

seg tilbake.498 Selv om URNG hadde gjenopptatt sin sporadiske militante virksomhet etter 

valget, kunne FNs forhandlingsleder Jean Arnault i januar 1996 endelig slå fast at situasjonen 

var moden for en avsluttende fredsavtale. 499 

 

Samtidig som regjeringen og geriljaen forsøkte å gjøre prosessen mer selvdreven, fortsatte 

Norge å komme med innspill på siden av forhandlingsbordet. I februar 1996 fikk de andre 

vennelandene vite at Norge hadde arrangert et møte mellom en guatemalansk 

militærdelegasjon og representanter fra URNG i Oslo i begynnelsen av 1996. Norge 

understreket at det ikke var snakk om parallelle forhandlinger og at FN var blitt orientert på 

forhånd. Hvorfor Norge ikke orienterte de andre vennelandene om møtet er uklart. Det som 

imidlertid er klart, er at det fremdeles var viktig for Norge å gjøre seg synlig i prosessen.500  

 

Avtalen om jord og sosioøkonomiske spørsmål  

I slutten av februar 1996 ble første runde av de formelle forhandlingene mellom geriljaen og 

den nye regjeringens forhandlingskommisjon arrangert. Hæren, som tidligere hadde hatt tre 

medlemmer i COPAZ, var nå tilgodesett med bare ett medlem.501 20. mars holdt geriljaen en 

pressekonferanse der de kunngjorde en midlertidig stans i sine militære operasjoner. Hæren 

svarte med det samme, og det oppstod for første gang en stille overenskomst om 

                                                 
496 Arnson 1999: 21. 
497 Reyes (GG) 1997: 22-24; Jonas 2000: 50; Azpuru 1999: 114. 
498 Jonas 2000: 51, Reyes (GG) 1997: 23. 
499 Reyes (GG) 1997: 17, 20. 
500 UD 307. 30/624, 1996/03003, 1-18, New York til UD, 12.2.96. 
501 Reyes (GG) 1997: 20-21. 
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våpenhvile.502 De norske aktørene var fornøyde med at geriljaen ville forlate det Norge kalte 

”det overdrevent detaljerte forhandlingsopplegget som hittil har preget prosessen.”503 Også 

Sivilsamfunnets forsamling, ASC, var tilfreds med at intern reformvilje virkelig så ut til å bre 

om seg.504 URNG ble stadig mer klar til å omforme seg til en lovlig politisk bevegelse, og i 

april 1996 bestemte geriljaen seg for å erklære midlertidig stans i innkrevingen av 

krigsskatt.505 Stemningen var optimistisk i det siste runde i forhandlingene om jordfordeling 

begynte.506 

 

6. mai 1996, et år etter at forhandlingene om jord begynte, ble en avtale endelig signert i 

Tlatelolco i Mexico by. Avtalen, som var den sjette delavtalen i prosessen, omhandlet 

spørsmål knyttet til fordeling og bruk av jord, bekjempelse av fattigdom og modernisering av 

den offentlige administrasjonen. For å sikre den fattige delen av befolkningen skole- og 

helsetilbud forpliktet regjeringen seg til å øke Guatemalas eksepsjonelt lave skattenivå med 

50 prosent i løpet av de påfølgende fire årene.507 De seks delavtalene omfattet nå: 

Rammeavtalen om forhandlingsformatet (Mexico, januar 1994), Menneskerettighetsavtalen 

(Mexico, mars 1994), Avtalen om sannhetskommisjonen (Oslo, juni 1994), Avtalen om 

tilbakevending av flyktninger (Oslo, juni 1994), Urbefolkningsavtalen (Mexico, mars 1995) 

og Avtalen om sosioøkonomiske aspekter på jordspørsmålet (Mexico, mai 1996).508 

 

Avtalen om jordfordeling ble imidlertid til syvende og sist en seier for den økonomiske eliten 

i Guatemala. Fattige landarbeidere og representanter for urbefolkningen hadde liten tro på at 

Arzú og hans regjering ville gjennomføre skatteinnkrevingen som avtalen krevde.509 Dersom 

Arzú gjorde et forsøk, ville han sannsynligvis bli særdeles upopulær hos eliten. De mest 

kritiske røstene mente at den endelige fredsavtalen ville være verdiløs fordi den representerte 

en fred uten rettferdighet. Det var få av punktene i avtalen som ikke allerede fantes i 

Guatemalas grunnlov. Få hadde derfor tro på at avtalen ville føre til sosiale endringer. For å 

øke avtalens legitimitet blant befolkningen ble til slutt Sivilsamfunnets forsamling (ASC) 

overtalt til å erklære sin støtte til avtalen.510 

                                                 
502 Reyes (GG) 1997: 27-29. 
503 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Guatemala City til UD, 27.3.96. 
504 Ibid. 
505 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Guatemala City til UD, 10.4.96. 
506 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Guatemala City til UD, 1.4.96. 
507 Reyes (GG) 1997: 30-32. 
508 Avtaleverket kan leses i sin helhet på: http://www.usip.org/resources/peace-agreements-guatemala (02.10.09). 
509 Jonas 2000: 51, UD 307. 30/624, 1996/03003, 37-54, Guatemala City til UD, 8.5.96. 
510 Jonas 2000: 52. 
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Ny lobbyvirksomhet for Norge 

Etter signeringen av avtalen om jordspørsmålet, benyttet Mexicos utenriksminister, Angel 

Gurría, anledningen til å invitere regjeringen og geriljaen til å undertegne den endelige 

avtalen i Mexico. Gurría kjente åpenbart ikke til Norges planer om at den endelige 

undertegnelsen skulle skje i Oslo. Norge hadde holdt planene hemmelige for de andre 

vennelandene. Motivet for dette var sannsynligvis å unngå å nøre opp under deres 

konkurranseinstinkt. Men nå var Norge kommet i en knipe, og noe måtte gjøres for å bevare 

muligheten til å være vertskap.511  

 

Først henvendte Norge seg til lederen av regjeringens fredskommisjon (COPAZ), Gustavo 

Porras. Han påtok seg å nevne Norges ønske for president Arzú. Deretter kontaktet norske 

myndigheter Guatemalas ambassadør i Norge for at også han skulle ta det opp i et forestående 

møte med presidenten. Ambassadøren, som åpenbart hadde gjort sin diplomatiske lekse, 

benyttet anledningen til å spørre om Norge ville støtte et prosjekt for skogplanting og 

skogpleie i Peten-området. Norge lovet å drøfte saken under den norske bistandsministerens 

reise til Guatemala i juni.512 I tillegg holdt den norske ambassaden i Mexico et møte med 

geriljakommandant Gaspar Ilom der de norske diplomatene spurte pent om ”ikke 

våpenhvilavtalen kunne undertegnes i Oslo?” I følge ambassaden smilte Ilom av spørsmålet, 

og svarte ”podria ser”, det kan være.513  

 

Etter hvert ble det klart at både geriljaen og regjeringen ønsket at den endelige fredsavtalen 

skulle undertegnes i Guatemala. Norge ga likevel ikke opp håpet om å få en avtaleseremoni til 

Oslo. I juli 1996 kunne ambassaden i Guatemala rapportere følgende hjem: ”Under en 

pressekonferanse her i Guatemala i går ga utenriksminister Stein ny næring til håpet om at 

Oslo kan bli vertskap for en avtaleundertegnelse knyttet til den pågående 

forhandlingsrunden.”514 

                                                 
511 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Mexico City til UD, 6.5.96. 
512 Ibid. 
513 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Mexico City til UD, 13.5.96. 
514 UD 307. 30/624, 1996/03003, 55-72, Guatemala City til Oslo, 11.7.96. 
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Avtalen om demobilisering og det vanskelige spørsmålet om amnesti 

Før Norge fikk klarhet i spørsmålet om å være vertskap, måtte imidlertid hærens fremtidige 

rolle diskuteres. Hvilke funksjoner skulle hæren ha? Hvor stor skulle den være? Og skulle 

militære som var ansvarlige for menneskerettighetsbrudd få innvilget amnesti? Det siste 

spørsmålet var det vanskeligste. Et av hovedpunktene i menneskerettighetsavtalen fra mars 

1994 var bekjempelse av den utbredte straffefriheten i Guatemala. Dersom dette skulle 

oppnås, var det vanskelig å forsvare at noen som var ansvarlige for menneskerettighetsbrudd 

skulle få nyte godt av en ordning som innebar vedgåelse av skyld, men som utelukket straff. 

Problemet gjaldt også geriljaen. Dersom URNG skulle omformes til en lovlig politisk 

organisasjon, ville flere geriljamedlemmer måtte få amnesti.515 

 

Etter måneder med intense forhandlinger ble avtalen ”Styrking av den sivile makt og hærens 

rolle i et demokratisk samfunn”, undertegnet i Mexico 19. september 1996. Avtalen markerte 

et høydepunkt i fredsprosessen fordi den innebar viktige demokratiske forandringer. Den 

tidligere allmektige hæren var blitt redusert til beskytter av Guatemalas grenser og 

suverenitet. Avtalen fastslo også at hærens fryktede paramilitære tropper, de såkalte 

sivilpatruljene (PAC), skulle avvikles.516 367 000 PAC-medlemmer skulle levere inn sine 

våpen, samtidig som det ble etablert en ny og uavhengig sivil politistyrke. Til og med mannen 

som hadde opprettet PAC på 1980-tallet, general Efrain Rios Montt, mente at tiden var inne 

for å fjerne patruljene.517 

 

Avtalen om demilitarisering var utvilsomt av stor betydning for prosessen, og de norske 

aktørene var positive. Men til tross for at stemningen var optimistisk og en endelig fredsavtale 

virket nærmere enn noen sinne, fantes det en viss skepsis blant nordmennene. Det ble stilt 

spørsmålstegn ved om Guatemalas myndigheter faktisk ville komme til å ha kapasitet til å 

gjennomføre det omfattende avtaleverket. Guatemala hadde svake statsinstitusjoner, og var et 

delt land der forskjellen mellom byene og landsbygda var stor. I tillegg var korrupsjon 

utbredt. Enn så lenge lot nordmennene tvilen komme guatemalanerne til gode. Alle de 

                                                 
515 Jonas 2000: 54. 
516 UD 307. 30/624, 1996/00249, 19-24, Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército 
en una Sociedad Democrática, Jonas 2000: 52; UD 307. 30/624, 1996/03003, 109-126, Stockholm til UD, 
28.10.96. 
517 UD 307. 30/624, 1996/00249, 1-18, Guatemala City til UD, 8.8.96. 
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internasjonale støttespillerne satte sin lit til at den rådende optimismen ville bringe prosessen i 

havn og ha positiv innvirkning når tiden var inne for selve gjennomføringen av avtalene.518 

 

Kidnapping og krise 

Den oppløftede stemningen ble beklageligvis raskt erstattet av sjokk, vantro og mistillit. 

Akkurat da den endelige fredsavtalen syntes å være innenfor rekkevidde, mottok 

Utenriksdepartementet en hastemelding fra sine kollegaer i Stockholm: Guatemalanske 

myndigheter hadde sammen med hærens etterretningstjeneste avslørt at geriljaen stod bak en 

kidnapping av en 86 år gammel kvinne ved navn Olga de Novella. De Novella, som satt i 

rullestol, var fra en av Guatemalas rikeste familier og var personlig venn av president Alvaro 

Arzú.519 

 

Det viste seg at det var ORPA, geriljafraksjonen til kommandant Gaspar Ilom, som var 

ansvarlig for bortføringen. En av Iloms nærmeste menn, kommandant Isaias, var blitt pågrepet 

og hadde erkjent ansvar for ugjerningen. Ilom måtte også selv erkjenne skyld i saken. Fra alle 

hold ble nyheten møtt med vantro. At ORPA, tradisjonelt kjent som den mest 

forhandlingsvillige av de fire URNG-organisasjonene, hadde gjennomført en brutal 

kidnapping og krevd seks millioner amerikanske dollar i løsepenger, var nærmest uvirkelig. 

Motivet var antatt å være økonomisk, ettersom geriljaen trengte penger til å betale ned 

gjeld.520  

 

Regjeringen følte seg lurt og forrådt. President Arzús private sekretær og leder av 

regjeringens forhandlingskommisjon, Gustavo Porras, dro sporenstreks til Mexico for å 

snakke med geriljaens kommandantskap. Geriljalederne nektet for at de kjente til 

kidnappingen, og det var vanskelig å få klarhet i hvorvidt beslutningen var fattet på høyeste 

hold. Overfor vennelandene beskrev imidlertid Porras URNG-lederne som fire gutter tatt på 

fersk gjerning med hendene i en forbudt syltetøykrukke.521  

 

                                                 
518 UD 307. 30/624, 1996/03003, 73-90, referat, 28.8.96. 
519 Jonas 2000: 52-53; Azpuru 1999: 115; UD 307. 30/624, 1996/03003, 109-126, Stockholm til UD 28.10.96. 
520 Jonas 2000: 53; Guatemala City til UD, 30.10.96. 
521 Jonas 2000: 53; UD 307. 30/624, 1996/03003, 109-126, Stockholm til UD 28.10.96; Guatemala City til UD, 
30.10.96. 
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Det var ikke bare kidnappingen i seg selv som rystet fredsprosessen. For det første gikk 

regjeringen med på å la de Novella bli løslatt i bytte mot at regjeringen slapp fri kommandant 

Isaías. Dette skapte reaksjoner fordi det undergravde menneskerettighetsavtalens bestemmelse 

om å bekjempe straffefrihet. For det andre gikk regjeringen tilbake på bestemmelsen om å 

avvikle sivilpatruljene. Selve forhandlingene ble midlertidig suspendert med støtte fra FN. 

Både nasjonalt og internasjonalt ble det fryktet for fullstendig sammenbrudd. De reaksjonære 

delene av CACIF gned seg i hendene da organisasjonen gikk ut og erklærte støtte til 

regjeringen dersom de valgte å avslutte hele prosessen.522 

 

De norske aktørene som kjente Gaspar Ilom personlig, stilte seg helt uforstående til saken. 

Norges chargé d’affaires, Fredrik Arthur skrev til Utenriksdepartementet:  

 

At en person med Iloms intellektuelle kapasitet og politiske vyer og visjoner, fremstilt som geriljaens 

eneste leder med en politisk fremtid, virkelig skal ha godtatt en kidnapping som et virkemiddel, er i 

beste fall vanskelig å fatte.523  

 

Igjen hadde Guatemala overrasket de norske aktørene. Skulle prosessen spore av etter seks år 

med hardt arbeid? Etter noen ukers stillstand trakk Gaspar Ilom seg fra forhandlingsbordet, 

uten å tre ut av ledelsen i URNG. I begynnelsen av november ble forhandlingene gjenopptatt. 

Geriljaen var åpenbart på defensiven og gjorde flere innrømmelser overfor regjeringen. For å 

vise at de internasjonale støttespillerne fremdeles hadde tro på prosessen, inviterte 

regjeringene i Madrid, Stockholm, Oslo og Mexico City regjeringen, geriljaen og 

representanter for blant annet ASC og CACIF, til å gjøre en tre ukers rundtur der de signerte 

de siste avtalene.524  

 

På vinger gjennom Europa 

Selv om fredsprosessens støttespillere unnet guatemalanerne fred, lå det også egeninteresse til 

grunn for at de tilbød partene å gjøre en rask signerings-turné i Europa. Norge var ikke alene 

om å ønske seg oppmerksomhet rundt sin rolle i prosessen. Guatemala hadde blitt viktig for 

flere av de internasjonale støttespillerne, til tross for sin beskjedne størrelse. En ”suksess” i 

Guatemala kunne bidra til oppnåelsen av et større mål om å gjøre Mellom-Amerika til en 

                                                 
522 Jonas 2000: 53. 
523 UD 307. 30/624, 1996/03003,109-126, Guatemala City til UD, 1.11.96. 
524 Azpuru 1999: 115; Jonas 2000: 53. 
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fredelig region, og også stabilisere situasjonen i Chiapas i det sørlige Mexico. Å få 

internasjonal oppmerksomhet for å ha bidratt til å skape fred i et land der en mengde 

grusomme menneskerettighetsbrudd hadde funnet sted, ville virke positiv for samtlige av 

støttespillernes omdømme.525   

 

Likevel ser det ikke ut til at noen av de andre landene anstrengte seg like hardt som Norge for 

å sikre seg enten den endelige avtaleundertegnelsen eller i det minste signeringen av den 

viktige våpenhvileavtalen. Mexico, som hadde vært vertskap for nesten alle 

forhandlingsrundene, kom riktignok med et tilbud om å være vertskap for den endelige 

avtalen. Men det er ingenting som tyder på at meksikanerne var like ivrige som nordmennene 

når det gjaldt dette.526 

 

Meksikanske myndigheter hadde hele tiden hatt en sterk interesse av at det ble fred i 

grenseområdene mellom Mexico og Guatemala. Dette var en fordel både med tanke på 

nasjonal sikkerhet, innvandring og handel mellom de to nabostatene. Tilbudet om å være 

vertskap var i tillegg rimelig fordi URNGs kommandantskap hadde vært i eksil i Mexico i 

årevis, og de fleste forhandlingsrundene hadde foregått der. For Norge stilte det seg 

annerledes. Norge lå 9214 kilometer unna Guatemala i luftlinje, og bortsett fra fredsprosessen 

var forbindelsene mellom de to landene få.527 Det Norge hadde, var et tydelig utenrikspolitisk 

mål om å opptre som brobygger på den globale arena. Norske myndigheter mente at de hadde 

bygget bro og ville gjerne selv være de som klippet snoren.528  

 

Av alle vennelandene var det bare USA som ikke krevde å få sin del av æren ved å være 

vertskap for de siste forhandlingsrundene. For det første er det som regel ikke like viktig for 

store stater som for små stater å bruke fredsmegling til å skape seg et internasjonalt 

omdømme. Store stater er uansett synlige på den globale arena. Store stater har heller ikke 

samme behov for å vise fram sin nytte overfor allierte som små stater. Å drive med 

fredsmegling i områder der man ikke har egeninteresser, er derfor ikke interessepolitikk for 

store stater slik det er for små stater.529 For det andre stod ikke Guatemala høyt på den 

                                                 
525 Jonas 2000: 57; Bercovitch 2009: 346. 
526 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Mexico City til UD, 6.5.96; Mexico City til UD, 13.5.96; UD 307. 
30/624, 1996/03003, 55-72, Guatemala City til Oslo, 11.7.96. 
527 “Distance from Oslo to Guatemala”. Tilgjengelig på: 
http://www.timeanddate.com/worldclock/distanceresult.html?p1=187&p2=94 (21.04.10). 
528 Jonas 2000: 57, 63; St.melding nr.11, 1989-90. 
529 Zartman og Touval 1996: 446, 448-449. 
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amerikanske prioriteringslisten. USA hadde gjennom 1990-tallet hatt sin fulle hyre med 

intense konflikter som Golfkrigen og krigene på Balkan.530 Med amerikanerne ute av bildet, 

kunne de andre vennelandene fordele æresrunden seg i mellom. Den største overraskelsen var 

kanskje at Sverige, som ikke hadde hatt noen formell rolle i prosessen, skulle være vertskap 

for en avtaleundertegnelse. Sverige hadde imidlertid vært en viktig økonomisk og politisk 

støttespiller for geriljaen og var et naturlig valg for URNG.531 Sett fra regjeringens synspunkt 

var Europa-turen en gest til vennelandenes utrettelige støtte under prosessen.532 

 

Delegasjonenes reiserute gikk fra Oslo, via Stockholm til Madrid. Norge fikk sin 

undertegnelsesseremoni da våpenhvileavtalen mellom Guatemalas regjering og gerilja ble 

signert i Oslo rådhus 4. desember 1996. Avtalen var blitt vedtatt allerede 19.mars, men var 

ennå ikke signert. 700 gjester var tilstedet under seremonien som ble ledet av utenriksminister 

Bjørn Tore Godal.533 Men en viktig aktør var ikke blant gjestene. Kommandant Gaspar Ilom, 

som hadde trukket seg fra forhandlingsbordet etter kidnappingen av Olga de Novella, måtte 

feire avtalen alene i Mexico. I Norge var imidlertid stemningen god. Kjell Magne Bondevik, 

som var utenriksminister da Norge engasjerte seg i Guatemala i 1990, atmosfæren slik: ”Det 

var en sterk opplevelse å være med på våpenhvileseremonien i Oslo Rådhus den 4. desember 

1996.  Med allsangen av ”Donna Nobis Pacem” fikk fredsbudskapet nærmest en religiøs 

dimensjon: Gud gi oss fred.”534 

 

Undertegnelsesseremonien var symbolsk viktig for de norske aktørene. For det første fordi 

den markerte den formelle slutten på den væpnede konflikten. For det andre fordi den løftet 

fram de kristne verdiene som var knyttet til prosessen, verdier som også spilte en sentral rolle 

i den idealistiske delen av norsk utenrikspolitikk. Det ble tydelig hvordan utøvere av norsk 

utenrikspolitikk identifiserte både seg selv og sitt virke med kirkens verdier. Petter Skauen 

beskriver markeringen i Oslo rådhus som ”et arrangement med ganske sterke religiøse 

innslag, satt i scene av UD”.535 ”Vi arbeidet med religiøse mennesker, både katolikker og 

                                                 
530 Saadia Touval, Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical Years 1990-1995, Palgrave Macmillan 2002: 
145; Carl C. Hodge & Cathal J. Noland (red), U.S Presidents & Foreign Policy. From 1789 to the Present. 
ABC-CLIO 2007: 351-376. 
531 Jonas 2000: 54. 
532 Reyes 1997: 68-69. 
533 Jonas 2000: 54; Reyes (GG) 1997: 68-69. 
534 Jonas 2000: 54, 88; Liland & Kjerland 2003: 254; Kjell Magne Bondeviks tale i Fredrikstad 11.4.2007 i 
anledning tiårsmarkeringen av avtaleinngåelsen. Tilgjengelig på: 
http://www.oslocenter.no/index2.php?option=com_content&task=view&lang=no&id=86. (17.2.2009). 
535 Intervju med Petter Skauen 15.1.10. 
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protestanter som hadde et sterkt forhold til diakoni”, forklarte Skauen.536 

Misjonstankegangen, eller ideen om å bringe det som var godt for Norge til resten av verden, 

synes i høyeste grad å ha vært med på å forme Norges forståelse av sin egen rolle under 

fredsprosessen.537  

 

Seremonien i Oslo var viktig også fordi den satte Norge på kartet. Markeringen ble et konkret 

uttrykk for Norges internasjonale nytte: ”Norge redder verden. Altså finnes Norge.”538 Eller 

som Jan Egeland så det: Utenrikspolitikk var nå blitt en av Norges beste eksportvarer.539 

Tidligere regionalrådgiver Arne Aasheim bekreftet hvordan denne tankegangen hadde fått 

feste hos nordmennene som hadde vært med på prosessen: ”Ingen gjorde oss rangen stridig”, 

påpekte han, og siktet til Norges rolle som vertskap for undertegnelsen av 

våpenhvileavtalen.540 Rammen rundt arrangementet i Oslo rådhus kunne bare sammenlignes 

med undertegnelsen av den endelige fredsavtalen i Guatemala City, mente Aasheim.541 

 

Dagen etter seremonien kunne ambassaden i Mexico fornøyd sende Utenriksdepartementet en 

rekke klipp fra den omfattende meksikanske mediedekningen. I mange av avisene var det 

bilde av nobelprisvinner Rigoberta Menchú, sittende på første rad i Oslo rådhus, flankert av 

Jan Egeland og sametingspresident Ole Henrik Magga.542 Etter å ha gitt nordmennene en del 

av æren, fløy regjeringen og geriljaen videre. 7. desember ble avtalen om konstitusjonelle 

reformer og valgsystem undertegnet i Stockholm. Like etter bar det videre til Spania, der 

avtalen om omforming av URNG til en politisk organisasjon ble undertegnet i Madrid 12. 

desember. Før delegasjonene returnerte til Guatemala var de innom Mexico, der de laget en 

detaljert timeplan for gjennomføringen av avtalene. 543  

 

Men innen delegatene var tilbake i Guatemala, hadde det oppstått et nytt problem. Spørsmålet 

om amnesti hadde kommet opp under diskusjonen rundt URNGs overgang fra 

opprørsbevegelse til lovlig politisk parti. Hvem skulle få amnesti, og på hvilke vilkår? 

Amnestiet var viktig for geriljaen fordi det ga den mulighet til å tre inn i det politiske livet på 
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en lovlig måte, og menneskerettighetsgrupper hadde mobilisert i månedsvis for å hindre at 

medlemmer av hæren skulle få innvilget amnesti på samme grunnlag som geriljaen. I avtalen 

fra Madrid hadde det til slutt blitt bestemt at vilkårene skulle være strengere for medlemmer 

av hæren enn for geriljaen.544 

 

Dette kunne verken hæren eller nasjonalforsamlingen, som fremdeles var under press fra 

hæren, like. Derfor sørget kongressen raskt for å presse gjennom en lov som utvidet amnestiet 

til fordel for hæren. Amnestiet skulle nå gjelde alle som hadde begått krigsrelaterte 

forbrytelser. Unntaket var personer som var skyldige i folkemord, tortur og tvungne 

forsvinninger. Medlemmer av paramilitære grupper som PAC fikk imidlertid amnesti. Dette 

gjaldt selv om de var skyldige i drap på politiske ledere, fagforeningsmedlemmer eller 

personer knyttet til kirken. Nasjonalforsamlingens unnfallenhet overfor hærens ønsker var et 

tydelig signal om at problemet med straffefrihet ville fortsette også etter at den endelige 

fredsavtalen var signert.545   

 

Avtalen om grunnlovsreformer som var blitt undertegnet i Stockholm var heldigvis mer 

oppmuntrende. Avtalen inneholdt 19 reformer, hvor reformen om mayaindianernes identitet, 

språk og rettigheter, samt reformen om hæren og politiets nye rolle i sivilsamfunnet var de 

viktigste. Gustavo Porras, president Arzús personlige sekretær og lederen av regjeringens 

fredskommisjon, mente at Stockholm-avtalen var spesielt betydningsfull fordi den var 

nøkkelen til Guatemalas framtid, i form av et funksjonelt og deltakende demokrati.546  

 

Endelig undertegnelse 

Den endelige fredsavtalen ble undertegnet i Guatemala City 29.desember 1996. Tusener av 

mennesker feiret undertegnelsen utenfor byens nasjonalpalass. Flere latinamerikanske 

presidenter overvar høytideligheten sammen med FNs generalsekretær Boutros Boutros-

Ghali. Bistandsminister Kari Nordheim-Larsen ledet den norske delegasjonen, mens 

statsminister Göran Persson representerte Sverige.547 Avtalen i Guatemala var spesiell fordi 

den markerte slutten på alle de latinamerikanske geriljakrigene som hadde foregått under den 
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kalde krigen. Et vendepunkt var derfor nådd da president Alvaro Arzú erklærte at freden var 

signert og ba om ett minutts stillhet for krigens ofre.548  

 

Dessverre er det ikke slik at fredsprosesser ender med inngåelse av fredsavtaler. Det er heller 

ikke slik at fredsavtaler er noen garanti for sosial rettferdighet. Det meste av optimismen som 

rådet like etter avtaleinngåelsen i Guatemala forsvant etter hvert som avtalene skulle 

gjennomføres. Det var en svært ambisiøs fredsplan som hadde blitt lagt fram for Guatemala. 

Planen hadde trolig vært gjennomførbar dersom alle aktører hadde akseptert avtalen 

fullstendig. Men det gjorde de ikke. Selv om president Alvaro Arzu signerte avtalen på vegne 

av den guatemalanske regjeringen, var det mange både i regjeringen, hæren og i statsapparatet 

som egentlig ikke aksepterte avtalen. I tillegg var de guatemalanske statsinstitusjonene for 

svake til å håndtere iverksettingen av avtalen på en effektiv måte.549 

 

For å hjelpe Guatemala ble det iverksatt en internasjonal bistandspakke, et program i regi av 

FN og internasjonale frivillige organisasjoner. Gjennom dette programmet støttet Norge 

fredsorienterte grupper og nettverk. Norge var også raus i støtten til MINUGUA og til 

sannhetskommisjonen (CEH). Dette var avgjørende bidrag for både observatørkorpset og 

kommisjonens arbeid.550 I tillegg mottok URNG norske penger for at de skulle bli et 

levedyktig politisk parti. Senest i september 1996 hadde Norge gitt geriljaen 100 000 

amerikanske dollar. Men da geriljaen i begynnelsen av 1997 ba om mer penger, hadde 

plutselig pipen til norske myndigheter fått en annen låt. Utenriksdepartementet, som i seks år 

hadde hatt lommeboken åpen, var oppgitt over at det ”’alltid’ [var] Norge som [ble] forventet 

å stille opp.”551 Selv om dette tyder på at departementet var lei av at Norge bevilget mer 

penger enn andre land, fortsatte det å støtte innføringen av fredsavtalene økonomisk. Som 

lovet trappet Norge opp bistanden både til FN og til norske frivillige organisasjoner etter at 

fredsavtalen var inngått.552  

 
Norske penger eller ikke, URNG klarte aldri å etablere et slagkraftig politisk alternativ.553 Da 

geriljaen ble demobilisert hadde den mindre enn 3000 personer under våpen, i tillegg til 2800 

politiske aktivister. Det politiske alternativet til geriljaen maktet heller ikke å skape en felles 

                                                 
548 Reyes (GG) 1997: 86. 
549 Jonas 2000: 137-165. 
550 UD 307 30/624, 1997/00145, 37-54, Guatemala City til UD 29.10.97. 
551 UD 307. 30/624, 1997/00145, 1-18, notat 24.1.97. 
552 Liland og Kjerland 2003: 254-255; Salvesen 2002: 1. 
553 Intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
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front på venstresiden. Dermed lå alt til rette for at konservative krefter igjen kunne feste 

grepet om Guatemala.554 

 

Etterdønninger 

Bare tre måneder etter inngåelsen av fredsavtalen sendte ambassaden i Guatemala en ganske 

dyster rapport til Utenriksdepartementet. Det var ingen pen beskrivelse som ble gitt av 

presidenten og regjeringen Norge for kort tid siden hadde hatt slik tiltro til:  

 

[D]et politiske lederskapet synes erstattet av et oligarkisk preget forretningsministerium som er opptatt 

av å hegne om egne interesser … Presidenten fremstår til dels som en administrerende direktør, 

regjeringen som et styre og landet som en bedrift der markedsliberale og bedriftsøkonomiske kriterier 

legges til grunn for driften.555  

 

Økonomien i Guatemala vaklet. BNP i 1997 gikk ned med 1,8 prosent fra 1996. En rekke 

bedrifter rapporterte om økning i oppsigelser og prisen på innenlands telefonsamtaler, som 

riktignok var svært lav fra før, økte med 3000 prosent. Skattenivået økte derimot ikke. Arzús 

løfte om å straffe de som ikke betalte skatt, var gått i glemmeboken, noe som ble kraftig 

kritisert av USA.556 Heller ikke tiltakene mot kriminalitet var noe å skryte av, og kampen mot 

straffefrihet virket nærmest glemt. Borte var glorien de norske aktørene opplevde i Oslo 

rådhus 4. desember 1996.  MINUGUA, som var igjen for å overvåke gjennomføringen og 

overholdelsen av avtalene, rapporterte om en usikker situasjon og bekymring for tiden som 

skulle komme.557 

 

Hva hadde feilet? ”Demokratiet i Guatemala hadde dårlige vilkår. Derfor ble det ikke så 

suksessfullt som vi hadde håpet ”, forklarte Fredrik Arthur som var chargé d’affaires i 

Guatemala fra 1994 til 1997.558 Tidligere ambassadør i Mexico, Rolf Berg, mener at det ikke 

ble tatt hensyn til at Guatemala var en svak stat da det omfattende avtaleverket ble laget. 

Kanskje hadde FN og vennelandene vært for optimistiske i sin tro på at Guatemala ville klare 

å gjennomføre alle forandringene som skulle til. ”Man gikk av skaftet for å sikre freden 

gjennom en mengde reformer. Det ble for mye. Guatemala er en primitiv stat med mangel på 

                                                 
554 Kruijt 2008: 11, 32. 
555 UD 307. 30/624, 1997/00145, 1-18, Guatemala City til UD, 14.3.97. 
556 Jonas 2000: 179; UD 307. 30/624, 1997/00145, 1-18, Guatemala City til UD, 14.3.97. 
557 UD 307. 30/624, 1997/00145, 19-36, New York til UD, 19.6.97. 
558 Intervju med Fredrik Arthur 5.3.10. 
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statlige ressurser”, forklarte Berg.559 I tillegg var det i følge den tidligere ambassadøren visse 

fundamentale ting de norske aktørene glemte da de forsøkte å legge til rette for fred:  

 

Det er et hav av forskjell mellom norsk og guatemalansk kultur. Disse forskjellene forstod man ikke i 

Norge … De internasjonale diplomatene som fulgte prosessen undervurderte nok hvor store de 

strukturelle problemene i Guatemala var. De valgte å stole på at avtalene ville åpne noen veier. 

Mentaliteten var ’noe må jo disse menneskene for faen klare å gjøre selv’.560 

 

Norge hadde hele tiden valgt å stole fullt og helt på at fred ville bane vei for rettferdighet. De 

som hadde advart de norske aktørene mot denne holdningen, så ut til å ha talt for døve ører. I 

oktober 1996, tre måneder før den endelige avtalen ble signert, hadde Amnesty International 

sendt en rapport til Utenriksdepartementet. I rapporten advarte Amnesty mot å støtte en 

fredsavtale som innebar en amnestilov og en sannhetskommisjon som lot 

menneskerettighetsforbrytere gå ustraffet.561 

 

Først i desember 1996, to knappe uker før den endelige avtalen ble signert i Guatemala, hadde 

Utenriksdepartementet svart Amnesty. Først og fremst het det at Norge var svært fornøyd med 

freden. Videre skrev departementet: ”Det overordnede målet har vært å oppnå fred i 

Guatemala, slik at både folket og regjeringen i Guatemala kan bruke mer krefter på å styrke 

de demokratiske rettighetene og fremme landets sosiale og økonomiske utvikling.”562 

Hvordan et folk som i stor grad manglet utdannelse, tilstrekkelige helsetilbud og som fortsatte 

å være utestengt fra det politiske liv skulle makte dette, virket usikkert. I beste fall ville det 

være en oppgave for den økonomiske og politiske eliten. Problemet var at disse stort sett var 

opptatt av sine egne privilegier og blåste en lang marsj i å bygge fred.563  

 

Epilog 

To år etter fredsavtalen, i desember 1998, kunne den norske ambassaden i Guatemala nøkternt 

konstatere at ” [d]et er fremdeles liv i fredsprosessen. Men det går litt opp og ned.”564 

Spøkelser fra fortiden fortsatte å hjemsøke landet: I april 1998 ble den katolske biskopen Juan 

Gerardi funnet død med hodet knust, utenfor sitt hjem i Guatemala City. Gerardi hadde to 
                                                 
559 Intervju med Rolf Berg 25.3.09. 
560 Ibid. 
561 UD 307. 30/624, 1996/03003, 217-234, Amnesty International til UD, 23.10.96. 
562 UD 307. 30/624, 1996/03003, 217-234, UD til Amnesty International, 16.12.96. 
563 Jonas 2000: 189-216. 
564 UD 307. 30/624, 1998/02160, 19-36, Guatemala City til UD, 2.12.98. 
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dager tidligere offentliggjort den katolske kirkens rapport over krigens forbrytelser. Rapporten 

avslørte at hæren var skyldig i et overveldende antall forbrytelser under krigen.565 I mai 1999, 

samme år som den offisielle sannhetskommisjonen (CEH) lanserte sin endelige rapport med 

samme konklusjon som Gerardis, stemte befolkningen i Guatemala nei til de konstitusjonelle 

reformene som skulle gjøre fredsavtalen irreversibel.566 I løpet av kort tid var freden som var 

forhandlet fram med mål om å bli stabil og varig, redusert til en usikker framtidsvisjon.  

 

Etter inngåelsen av fredsavtalen har volden i Guatemala økt. Mellom 1996 og 2005 lå 

Guatemalas drapsrate på 5000 drap per år. Dette tilsvarte 44 drap per 100 000 innbyggere, et 

tall som ligger svært nært opptil antall drepte under borgerkrigen og er blant de verste i hele 

Latin-Amerika.567 Selv om det er sivile og ikke lenger staten som utøver volden, er staten 

ansvarlig i den forstand at den ikke makter å stille til ansvar og straffeforfølge lovbryterne.568 

Fjorten år etter avtaleinngåelsen er det bare få deler av avtaleverket som har blitt 

implementert. De sosiale forandringene geriljaen håpet på har latt vente på seg.569 Dette 

skyldes både manglende politisk vilje og et svakt statsapparat. Et godt eksempel er statens 

problem med å kreve inn skatter. Verken rike eller fattige ønsker å betale. Dette gjør at staten 

ikke har det inntektsnivået som skal til for å følge opp fredsavtalene. Det positive er at 

rommet for politisk deltakelse har økt. Selv om sannhetskommisjonen (CEH) ikke har kunnet 

straffeforfølge krigsforbrytere eller komme med bindende anbefalinger, har kommisjonens 

rapport fra 1999 brakt sannheten om krigens overgrep til overflaten. Ingen tror at 

borgerkrigen vil vende tilbake.570 Men det kan ikke utelukkes at nye væpnete konflikter kan 

oppstå i et land der det fremdeles finnes grunnleggende sosiale skjevheter.571 Som Petter 

Skauen uttrykte det i juli 1997: ”Freden er en skjør ting. Det gjelder overalt.”572 

 

                                                 
565 Rapporten var utarbeidet av den katolske kirkens egen sannhetskommisjon Recuperación de la Memoria 
Histórica (REMHI), som Gerardi ledet. Arnson 1999: 119; Jonas 2000: 146-147; Oberschall 2007: 218. 
566 Valgdeltakelsen var bare på 18,5 %, noe som indikerer den manglende folkelige oppslutningen om 
fredsprosjektet. Jonas 2000: 10, 189-213. 
567 Norad, Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala, Evaluation 
Report 5/2007: 19; Amnesty International, Guatemala: A Summary of Amnesty International’s Concerns with 
Regard to the Guatemalan Government’s Implementation of The United Nation Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment. Tilgjengelig på 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR34/013/2006/en/dea256ab-d43c-11dd-8743-
d305bea2b2c7/amr340132006en.html (24.09.09). 
568 Norad Evaluation Report 2007: 19; intervju med Gustavo Porras 1.4.09. 
569 Salvesen 2002: 1; Jennifer Schirmer, ”Prospects for Compliance: The Guatemalan Military and the Peace 
Accords”, i Rachel Sieder (red.) 1998: 31-32. 
570 Norad Evaluation Report 2007: 19; Oberschall 2007: 217-218; CEH 1999. 
571 Salvesen 2002: 34. 
572 Petter Skauen til Aftenposten 24.7.97. 
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6. Konklusjon 

 
 

Da den kalde krigen tok slutt rundt 1990, forandret spillereglene i internasjonal politikk seg. 

Overgangen fra en bipolar til en unipolar verdensorden gjorde at konflikter som hadde vært 

holdt i sjakk av det militære spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen blomstret 

opp. Fokuset på alternativ konfliktløsning økte og internasjonale forsøk på fredsmegling ble 

trappet opp.573 For Norges del betydde den kalde krigens slutt at sikkerhetspolitikken mistet 

sin forrang for utenrikspolitikken. Mens jernteppet som hadde omringet Øst-Europa falt, 

foregikk det en gjennomgripende økonomisk integrasjon i Vest-Europa. Norge ble værende 

utenfor Det europeiske fellesskapet, noe som sammen med bortfallet av sikkerhetspolitikkens 

primat skapte et utenrikspolitisk vakuum. For å fylle vakuumet, søkte Norge en 

utenrikspolitisk kurs som kunne bekrefte et lite og utenforstående lands plass i verden.574  

 

Resultatet var blant annet at den tradisjonelle norske utviklingshjelpen ble utvidet. Snart 

inntok også den nyrike oljenasjonen Norge rollen som selvutnevnt pådriver for innføring av 

demokrati, fred og menneskerettigheter i verdens mindre privilegerte områder.575 En mer 

omfattende norsk engasjementspolitikk så dagens lys.576 

 

Kritiker og brobygger  

To tradisjonelle utenrikspolitiske virkemidler fikk forsterket sin appell gjennom den utvidete 

engasjementspolitikken. Det første virkemiddelet var kritikerrollen. Norge gikk inn for å 

reagere på sosial urettferdighet og konflikter rundt omkring i verden. Når det ble begått brudd 

på menneskerettigheter og folkerett, var Norge raskt ute med å kritisere. Dette var en 

videreføring av en moralsk begrunnet støtte til internasjonal lov og rett som hadde 

utkrystallisert seg i mellomkrigstiden.577 Kritikerrollen var motivert av idealisme, men også 

av realpolitiske hensyn. Ved å opptre som kritiker eller moralist i humanitære spørsmål, bidro 

                                                 
573 Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson og Pamela Aall, ”Why Mediation Matters: Ending Intractable 
Conflicts”, i Bercovtich 2009: 492; Liland og Kjerland 2003: 81. 
574 Lægreid 1996: 287-307; Liland og Kjerland 2003: 84. 
575 Liland og Kjerland 2003: 81. 
576 Ibid: 81, 100-101; Tamnes 1997: 443-447. 
577 Riste 2005: 206. 
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Norge til å styrke internasjonal lov og rett. Jo mer stabil den internasjonale situasjonen var, jo 

tryggere var Norge.578 

 

Det andre virkemiddelet var brobyggerrollen. I løpet av 1990-tallet opptrådte Norge som 

megler eller tilrettelegger i en rekke konflikter forskjellige steder i verden. Norske aktører 

meglet i Midtøsten, Guatemala, Sudan, Sri Lanka, Mali, Colombia, på Kypros og på 

Balkan.579 Denne typen brobygging var formålstjenlig ut fra et idealistisk perspektiv, men 

hadde samtidig klare islett av realpolitikk. I Norges tilfelle var fredsmegling en indirekte form 

for sikkerhetspolitikk. Det var rasjonelt å arbeide for fred fordi Norge var - og er - et lite land 

med interesse for et stabilt internasjonalt politisk system.580 I tillegg bidro fredspolitikk til å 

skaffe Norge et godt omdømme som kunne komme til nytte når norske interesser skulle 

sikres.581 Skulle dette fungere, forutsatte det at Norge gjorde seg synlig på den globale arena. 

Å engasjere seg i fredsmegling kunne forsterke Norges internasjonale innflytelse og 

prestisje.582  

 

Etter den kalde krigens slutt var Norge i en posisjon der de idealpolitiske prinsippene som lå 

til grunn for engasjementspolitikken i stor grad sammenfalt med realpolitiske ambisjoner.583 

Men dette stemte ikke alltid. Når Norge valgte å være megler eller tilrettelegger i en 

fredsprosess, ble idealpolitikken i mange tilfeller tvunget til å vike for realpolitiske hensyn. 

Altruisme og egennytte gikk ikke alltid ”hånd i hånd” slik den utenrikspolitiske ledelsen på 

1990-tallet gjerne hevdet.584 Når det gjaldt fredsmegling viste det seg å være vanskelig for 

Norge å spille flere roller samtidig. Derfor ble kritikerrollen underlagt brobyggerrollen, i 

Guatemala som i Midtøsten.585  

 

Svake tredjeparters maktesløshet 

Når en stat velger å påta seg rollen som tredjepart i en konfliktløsningsprosess, setter statens 

størrelse og makt rammer for hva slags type meglingsstrategi den kan benytte seg av. For 
                                                 
578 Tamnes 1997: 342-343, 469; Liland og Kjerland 2003: 85; Leira 2007: 9. 
579 Matlary 2002: 8, 49-50; Tamnes 1997: 445-446; Liland og Kjerland 2003: 95-96. 
580 Tamnes 1997: 342-343 og 469. 
581 Zartman og Touval 1996: 446, 448-449. 
582 Saadia Touval og I. William Zartman, “International Mediation in the Post-Cold War Era”, i Chester A. 
Crocker (red.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict, United States Institute of 
Peace Press 2001: 430. 
583 Liland og Kjerland 2003: 84-85; Nyhamar 2006: 150; Leira (red.) 2007: 9. 
584 Liland og Kjerland 2003: 84. 
585 Waage 2004: 244-246. 
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Norge, som er et lite land uten politiske muskler, er tilrettelegging gjerne den strategien som 

er mest tilgjengelig. I Guatemala benyttet de norske aktørene seg av en slik strategi. Det 

betydde at nordmennene måtte stole på at Norges omdømme ga dem den legitimiteten som 

var nødvendig for å gjøre partene i konflikten forhandlingsvillige.586 Norge var en megler 

uten store muligheter til å presse de stridende til å inngå kompromisser. Det har vært hevdet at 

nettopp maktesløshet, upartiskhet og stille diplomati var Norges styrke. I følge 

Utenriksdepartementet hadde det såkalte Oslo-diplomatiet en rekke fordeler: ”I Midtøsten-

prosessen og i forhandlingene om fred i Guatemala tilbød Norge partene nøytrale og 

uformelle kanaler. Det var nødvendig for å bringe forhandlingene fremover”, heter det på 

departementets hjemmesider.587 Funnene i denne oppgaven tyder på at dette ikke stemmer. 

 

Da Norge gikk inn i fredsprosessen i Guatemala, var de norske aktørene overbeviste om at 

deres styrke som tilretteleggere lå i Norges upartiskhet. De hadde en oppfatning om at en 

upartisk megler var en troverdig megler og at upartiskhet økte sjansen for å lykkes med 

meglingsforsøket. Norge var en småstat, lå langt unna Guatemala og hadde ingen interesser 

som ga de norske aktørene grunn til å favorisere verken hæren og regjeringen eller geriljaen. 

Norge tilgodeså begge parter og hadde som mål å legge til rette for en rettferdig fredsavtale. 

”I hjertet” opplevde imidlertid nordmennene at de sympatiserte mer med geriljaen enn med 

dens motpart. Selv om de norske aktørene aldri snakket høyt om det, ble Norge kritisert av 

regjeringen og hæren for å være partisk overfor geriljaen. ”[D]et var vanskelig av å til å bli 

beskyldt, særlig av de militære, for at vi var så veldig godvenner med geriljaen”, forklarte 

Petter Skauen.588 For å beholde sin troverdighet, som fra et norsk synspunkt var ensbetydende 

med upartiskhet, ble nordmennene opptatt av å sørge for at også regjeringen og hæren hadde 

tillit til Norge.589 

 

Spesielt gjaldt dette tilfeller som dreide seg om menneskerettighetssituasjonen i Guatemala. 

Årsaken var at kampen for menneskerettigheter og sosial rettferdighet ble sett på som 

geriljaens sak. Å uttrykke kritiske synspunkter på menneskerettslige forhold, ble tolket som at 

Norge og geriljaen hadde felles interesser. Samtidig som Norge støttet lokale 

menneskerettighets- og urbefolkningsorganisasjoner gjennom de frivillige norske 
                                                 
586 Bercovitch 2009: 349. 
587 “Norge i fredens tjeneste. Norske bidrag til fred og forsoning.” Tilgjengelig på: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/Reports-programmes-of-action-and-
plans/Reports/2000/fredenstjeneste.html?id=467585 (5.4.10). 
588 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
589 Bjereld 1995: 27. 
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organisasjonene i Guatemala, unngikk norske myndigheter gang etter gang å rette direkte 

kritikk mot hæren og regjeringen. Dermed endte Norge opp med indirekte å støtte opp om 

regjeringen og hærens premisser for forhandlingene. Det asymmetriske maktforholdet som 

preget konflikten gjorde at Norge hadde liten mulighet til å komme med innsigelser mot den 

sterkeste parten. For mange protester mot hæren og regjeringen ville trolig ha betydd slutten 

for den aktive rollen de norske aktørene ønsket å spille.590  

 

I den første perioden av fredsprosessen gikk de norske aktøren inn for å støtte president 

Serranos fredsplaner. Gjentatte ganger ble Utenriksdepartementet advart av ulike 

menneskerettighetsgrupper mot å slå seg til ro med en menneskerettighetssituasjon som 

forverret seg og en president som kom med stadig fagrere løfter om fred.591 De norske 

aktørene valgte likevel å tro det beste. Norge stod fast ved sin støtte til presidenten og hans 

fredsplaner. Da urbefolknings- og menneskerettighetsaktivisten Rigoberta Menchú fikk 

Nobels fredspris i 1992, var norske myndigheter raskt ute med å forsikre Serrano og hans 

regjering om at Norge ikke var partisk. Selv om Menchú kjempet for samme saker som 

geriljaen og hadde fått en norsk pris for dette, måtte det ikke skape tvil om Norges 

upartiskhet.592 Den positive holdningen til Serrano varte helt frem til mai 1993, da 

presidentens kupp overrasket de norske aktørene.593   

 

Det er mulig å tenke seg to hovedårsaker til at norske myndigheter valgte å ignorere 

advarslene mot Serrano. Den første er at de sannsynligvis trodde at Serrano ville lykkes med å 

skape fred. Den andre årsaken er at Norge ville tjene på at det raskt ble forhandlet fram en 

fredsavtale. Det var hele tiden et ønske fra Utenriksdepartementets side at den endelige 

avtalen skulle signeres i Norge.594 Sett fra et meglingsteoretisk perspektiv var dette en 

rasjonell tankegang for en småstat som engasjerte seg ikke bare av idealistiske grunner, men 

også ut fra et ønske om økt internasjonal innflytelse og prestisje.595  

 

 

                                                 
590 For en teoretisk beskrivelse av dette fenomenet, se Bjereld 1995: 27. 
591 UD 25. 4/54, 11, San Jose til UD, 17.1.91. 
592 UD 25. 4/54, 14, KN til UD, 8.12.92. 
593 UD 25. 4/54, 11, San Jose til UD, 17.1.91; intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
594 UD 24. 4/54, 12, notat 12.4.1991; notat 30.4.91; Mexico City til UD, 9.4.91; 18.4.91; UD 25. 4/54, 13, 
Mexico City til UD, 8.11.91; UD 25. 4/94, 14, notat 9.9.92. 
595 Touval og Zartmann 2001: 430. 
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Konkurransementalitet 

En fredsavtale forhandlet frem ved hjelp av norske tilretteleggere ville bevise hvilken nytte 

det var i en liten stat som Norge.596 Dette var trolig årsaken til at de norske aktørene reagerte 

da Spania og Sverige i 1991 viste interesse for å være vertskap for undertegnelsen.597 I tillegg 

fikk svenskenes menneskerettighetsmøte i Stockholm samme år Det lutherske 

verdensforbundet til å hevde overfor UD at Sverige forstyrret upartiskheten som Norge mente 

var så viktig for meglerne.598  

 

Behovet for oppmerksomhet var tydelig også da spørsmålet om vennegruppen kom opp i 

1992. Norge var svært interessert i å få være med i gruppen, men medlemskapet var usikkert 

ettersom regjeringen og de andre vennelandene oppfattet Norge som geriljavennlig.599 Da 

regjeringens forsoningskommisjon (CNR) søkte Norge om 100 000 amerikanske dollar i mars 

1993, kom det et forslag fra Norges ambassade i Mexico om å knytte beløpet opp mot et 

norsk medlemskap i vennegruppen.600 Den økonomiske støtten Norge ga til regjeringen og 

geriljaen var utvilsomt svært viktig for fredsprosessen. Støtten ble gitt fordi Norge unnet 

guatemalanerne fred.601 Men det var samtidig tydelig at Norge ønsket å få oppmerksomhet 

igjen for pengene. Dette ønsket ble enda synligere i sluttfasen av prosessen.602  

 

Perioden fra april 1995 fram til den endelige undertegnelsen 29. desember 1996 viste hvordan 

norske myndigheter stadig anstrengte seg for å få en avtale, helst den endelige fredsavtalen, til 

å bli undertegnet på norsk jord.603 Gang etter gang gjentok norske politikere og diplomater 

tilbudet om å være vertskap for undertegnelsen. Da Mexico, som ikke visste noe om Norges 

planer, tilbød seg det samme, var nordmennene raskt ute med å drive lobbyvirksomhet for 

egen sak. Norske myndigheter hadde fulgt fredsprosessen fra det første møtet mellom 

representanter for geriljaen og regjeringen i Oslo i 1990 og hadde åpenbart et ønske om å få 

æren av å avslutte den.604 

 

                                                 
596 Zartmann og Touval 1996: 446, 448-449. 
597 UD 25.4/54, bd.12, notat 21.5.91. 
598 UD 25. 4/54, 13, notat 4.12.91; Se kapittel 3: 44-45. 
599 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 3.2.93; 11.3.93. 
600 UD 25. 4/54, 15, Mexico City til UD, 9.3.93. 
601 Se for eksempel Ekern, Thue og Moncada 1998: 4, 7, 15; Se også beskrivelse av ”fredspakken” i kapittel 4. 
602 For en diskusjon av konkurransedimensjonen som ofte er knyttet til fredsmegling se Crocker, Osler Hampson 
og Aall 2009: 503. 
603 UD 307. 30/624, 5, Mexico City til UD, 15.8.95. 
604 UD 307. 30/624, 1996/03003, 19-36, Mexico City til UD, 6.5.96; Mexico City til UD, 13.5.96. 
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Norske initiativer 

Norge var ikke bare opptatt av sitt eget omdømme. Norske innspill var også motivert av et 

genuint ønske om bidra konstruktivt til å skape fred.�Under hele prosessen kom Norge med 

egne initiativer og innspill for å bidra til en politisk løsning. Det parallelle engasjementet i 

Midtøsten hadde fått nordmennene til å tro på stille diplomati. Tanken var at samtaler på siden 

av de formelle forhandlingene kunne bidra til å myke opp harde holdninger. Mens 

forhandlingene var inne i et dødvann høsten 1993, åpnet Norge et hemmelig israelsk spor. 

Norge hadde akkurat meglet fram en avtale mellom Israel og PLO, og Israel ble engasjert for 

å lære guatemalanerne å skape fred. Det hemmelige sporet ble opprettholdt et halvt års tid, før 

det rant ut i sanden. I januar 1994 overtok FN som forhandlingsleder.605 

 

Da FN overtok, åpnet Norge en direkte dialog med hæren. Flere ganger ble militære ledere 

som var skyldige i krigsforbrytelser invitert til Norge der de både fisket og kjørte snøscooter 

mens de diskuterte fredens premisser. Petter Skauen kalte denne strategien ”å spise middag 

med djevelen”.606 Det er vanskelig å vurdere om dette var en riktig framgangsmåte eller ikke. 

På den ene siden bidro det til å gi hæren ufortjent legitimitet. På den andre siden ville det ikke 

blitt noen fredsavtale uten at de militære haukene hadde anerkjent prosjektet. Kanskje var det 

bibelske utsagnet om å hate synden, men elske synderen en del av bakteppet. For Norge var i 

alle fall dialogen en del av ideen om at alle steiner måtte snus.607 ”Arne (Aasheim) og jeg satt 

jo midt oppi det og følte vel at vi var med på noe spennende. Vi fikk litt ekstra krefter og 

energi. Vi syntes det var morsomt å se at noen endret holdning. Men om de gjorde det, det er 

en annen ting. Vi trodde i alle fall de gjorde det”, fortalte Petter Skauen.608  

 

Det stod ikke på troen og viljen til de norske aktørene. I 1995 inviterte Norge representanter 

fra næringslivsorganisasjonen CACIF til dialog. Nordmennene hadde forstått at det var et 

problem at den økonomiske eliten i Guatemala ikke var tilstrekkelig innlemmet i prosessen. 

De gjorde derfor et forsøk på å øke elitens forståelse for fredsprosjektet.609 Selv om ingen av 

de norske innspillene ble avgjørende for utfallet av fredsprosessen, viste det hvordan de 

norske aktørene forsøkte å tenke kreativt for å løse konflikten. Kreativiteten var etter alt å 

                                                 
605 Jonas 2000: 43, 120; Liland og Kjerland: 82, 103, 108-110. 
606 Intervju med Petter Skauen 11.2.10. 
607 Ibid. 
608 Ibid. 
609 UD 307. 30/624, 1995/00561, 19-36, UD til Mexico City, 30.10.95; Guatemala City til UD, 26.10.95; Peck 
2009: 429. 
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dømme motivert både av idealisme og av tanken på hvilken prestisje og innflytelse Norge 

kunne få dersom initiativene ville lykkes. 

 

Realpolitikk foran idealpolitikk 

Ved flere anledninger kom realpolitiske hensyn til å gå foran idealistiske visjoner. Under 

forhandlingene om sannhetskommisjonen i Oslo sommeren 1994, ble geriljaen presset av FN 

og vennelandene til å gå med på en avtale om en kommisjon uten mulighet til å straffe 

krigsforbrytere. Da avtalen var inngått, ble geriljaen kritisert for å ha gitt for mye etter, mens 

FN og vennelandene ble bebreidet for å ha presset geriljaen for hardt.610 Et av hovedmålene 

under hele fredsprosessen hadde vært å få bukt med den utbredte straffefriheten i Guatemala. 

Avtalen om sannhetskommisjonen var med på å undergrave dette målet. Det ble ikke bedre av 

at den konservativt dominerte nasjonalforsamlingen i 1996 fikk presset gjennom en 

amnestilov på hærens premisser.611 

 

Enighet rundt sannhetskommisjonens mandat var nødvendig for at forhandlingene skulle gå 

framover. Norge var det landet som ga geriljaen mest penger og brukte innflytelsen dette ga 

til å overtale den. Ut fra ønsket om å få fortgang i prosessen, var dette positivt. Men det kan 

også argumenteres for at den endelige fredsavtalen kunne ha blitt mer rettferdig dersom FN, 

Norge og de andre vennelandene hadde støttet geriljaens krav om et rettferdig rettsoppgjør. 

Problemet var at hæren og regjeringen sannsynligvis aldri ville ha gått med på en avtale som 

innebar rettssaker og fengsling når forhandlingene var over.612 Det norske vertskapet var klar 

over at dette betydde at det var geriljaen som ble nødt til å gi etter. For å få dette til, var det et 

poeng for norske myndigheter å begrense grasrotaktivisters innflytelse på geriljaen. Norge 

støttet sivile organisasjoner som engasjerte seg i prosessen, men ønsket ikke å invitere deres 

representanter til Oslo sommeren 1994. Nordmennene fryktet at det ikke skulle bli noen 

avtale dersom geriljaen ble utsatt for press også fra denne kanten.613 

 

Ettersom regjeringen og hæren anså geriljaen som nedkjempet, hadde de langt mindre å tape 

enn geriljaen dersom forhandlingene mislyktes. Derfor var deres vilje til å inngå 

                                                 
610 Jonas 2000: 57-58; Padilla 2001: 52-54. 
611 Jonas 2000: 54. 
612 Fixdal 2007: 65-66; Albin 2009: 580-582; Se også kapittel 4: 80. 
613 UD 25. 4/54, 18, Mexico City til UD, 24.3.93; Mexico City til UD, 30.5.94; intervju med Jan Egeland 
15.1.10. 
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kompromisser i utgangspunktet også mindre. Asymmetrien i maktforholdet mellom de to 

partene la hele tiden premisser for hvordan den svake tilretteleggeren Norge kunne opptre. 

Dersom Norge skulle beholde sin rolle i prosessen, måtte de norske aktørene moderere sin 

kritikk av hæren og regjeringen. Det politiske handlingsrommet ble begrenset. Stikk i strid 

med engasjementspolitikkens idealistiske prinsipper om at Norge skulle være både kritiker og 

brobygger, valgte Norge å følge en pragmatisk linje der kritikerrollen ble underordnet 

brobyggerrollen. Norges historiske bidrag var med andre ord å tilrettelegge fredsforhandlinger 

på en måte som var den eneste mulige for en liten stat som ønsket å gjøre seg bemerket på den 

internasjonale arena.614  

                                                 
614 Egeland 1985; St.melding nr. 11, 1989-90: 48-53; Tamnes 1997: 341-349; Liland og Kjerland 2003: 88-89. 
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