
PBI viert het ondertekenen van het Finale Vredesakkoord  

 

Peace Brigades International - PBI reageert met groot enthousiasme op de 

ondertekening van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de 

Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC). PBI feliciteert het 

Colombiaanse maatschappelijke middenveld, de slachtoffers en de 

mensenrechtenorganisaties voor het onvermoeibare werk dat zij decennia 

hebben geleverd om vrede op te bouwen in Colombia. Voor hen stond het 

beëindigen van het gewapende conflict elke dag weer voorop. Wij willen hen 

bedanken voor hun talrijke bijdragen aan het vredesakkoord dat vandaag werd 

ondertekend.  

 

PBI heeft altijd gepleit voor conflictoplossingen waarbij onderhandeling centraal 

staat. Hoewel de ondertekening van de overeenkomst niet de enige voorwaarde 

is voor de opbouw van vrede in Colombia, is het een belangrijke, essentiële en 

historische stap op de weg naar duurzame vrede.  

 

PBI pleit voor een daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst in zijn 

totaliteit. Hierbij is het instellen van mechanismen die de situatie van de 

mensenrechten in het land opvolgen van fundamenteel belang. Daarnaast is het 

belangrijk dat deze mechanismen onder sociaal toezicht van het middenveld 

staan.  

 

Aandacht moet voornamelijk uitgaan naar de bescherming en veiligheid van 

gemeenschappen en mensenrechtenverdedigers, die vanwege hun werk 

slachtoffer zijn geworden van bedreigingen. Laatstgenoemden bevinden zich 

mogelijk de komende maanden en transitiejaren in groot gevaar. 

 

PBI benadrukt de noodzaak en relevantie van het monitoren van de 

mensenrechtensituatie in Colombia door de internationale gemeenschap. Met 

name het werk van mensenrechtenverdedigers moet nauwgezet gevolgd 

worden. Zij spelen immers een fundamentele rol bij de opbouw van vrede en 

democratie. Daarnaast wordt de aandacht voor slachtoffers als een prioriteit 

gesteld, evenals de voltooiing van hun rechten op waarheid, rechtvaardigheid, 

vergoeding en garanties om herhaling te voorkomen. Bovendien benadrukt PBI 

de behoefte aan een reële en effectieve ontmanteling van alle dimensies van 

neo-paramilitaire structuren als een basis voor vrede.  

 

Tot slot vermeldt PBI dat vandaag een historische stap is gezet richting het 

beëindigen van een belangrijk onderdeel van het gewapende conflict. Om met 

het oog op vrede progressie te blijven boeken heeft PBI haar hoop gevestigd op 

de onlangs aangekondigde vredesdialoog met de ELN. PBI hoopt dat deze 

dialoog snel begint zodat een akkoord op een dag kan worden bereikt.  
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