
INVITASJON: Fred i Guatemala - 20 år etter
I anledning 20-årsjubileumet for fredsavtalen i Guatemala inviterer 
Mellom-Amerika forum* til følgende arrangementer i Oslo:
Torsdag 1.desember kl.18.00 – 20.00 
på Nobels Fredssenter 
Gjennom refleksjoner og analyse, musikk og kunstneriske 
utrykk, vil vi
• Minnes Guatemalas historie og oppstarten av 

solidaritetsbåndene mellom våre to land
• Feire det som ble oppnådd gjennom fredsavtalen  

og våre mangfoldige solidaritetsrelasjoner
• Sette fokus på hvilke utfordringer Guatemala står  

overfor i dag 
• Utfordre oss selv: hvor ligger mulighetene for rettferdig 

fred i Guatemala? Hvordan kan vi støtte opp om dette?

Medvirkende: Maria Canil (CONAVIGUA), Bibiana Ramirez 
(CPO), Utenriksråd Wegger Stømmen, avtroppende ambassadør 
til Guatemala Jan Gerhard Lassen, biskop emeritus Gunnar 
Stålsett, politisk rådgiver for sametingspresidenten Runar 
Myrnes Balto, Professor Roddy Brett (Universidad del Rosario 
Bogotá, Colombia), Beate Thoresen (Norsk Folkehjelp), ordfører 
i Stord kommune Harry Herstad, Marianne Gulli (FOKUS), 
musiker Lars Klevstrand, m.fl.

https://www.facebook.com/events/1836376336592614/

Fredag 2.desember 9.00-10.30 
(sted TBC) 
Fagseminar om fredsprosessene i  Guatemala og Colombia 
(Arr NorLARNet) 

Medvirkende: Roddy Brett, Benedicte Bull m.fl.

Fredag 2.desember kl.18.00 – 20.00 
på Deichmanske bibliotek, Tøyen 
Bokbad: Møter med Guatemala

Guatemala har lenge inspirert og fascinert norske skribenter, 
kunstnere, aktivister og akademikere. Denne kvelden forteller de 
om sine møter med Guatemala og om bøkene det har resultert i. 

Søndag 4.desember kl.11.00 
i Sofienberg kirke
Fredsgudstjeneste for Guatemala 

Medvirkende: Gjest fra Guatemala Bibiana Ramirez 
(CPO), Guatemalautvalget i Paulus Sofienberg menighet, 
representanter fra Kirkens Nødhjelp, Per Kristian Amundrød 
(kantor), Grete Hauge (prest)

Mandag 5.desember kl.18.00 – 20.00
på Litteraturhuset
Møte om vold mot kvinner i krig og konflikt  
– Sepur Zarco-saken. 

Omlag 90 % av de som rammes i konfliktsituasjoner er sivile. 
Selv om kvinner sjelden deltar aktivt i kamphandlinger er de 
blant de gruppene i samfunnet som ofte blir hardest rammet. Vi 
diskuterer hva kan vi lære av dommen fra Guatemala

Medvirkende: Joanna Nicholson, PluriCourts, Ragnhild Dybdahl, 
HiOA, Andrea Gustafsson Grønningsæter, JURK

*Mellom Amerika-forum er et forum av og for organisasjoner som holder til i Oslo som har et engasjement for og i regionen: Caritas, Flyktningehjelpen, FOKUS, Kirkens 
Nødhjelp, Latin-Amerikagruppene i Norge, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Menneskerettighetsfond, PBI, Redd Barna, Regnskogsfondet, SAIH, Utviklingsfondet
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