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Colombia: Myndighetsbeskyttelse – om UNPs 
funksjon og politiets rolle 

– Hva er UNP?

– Hvilken type beskyttelse kan UNP gi?

– Hvordan er befolkningens tillitt til politiet?

Kort om kildesituasjonen og vurdering av kildene 

Informasjonen i denne responsen er i stor grad innhentet i møter med kilder under 

en informasjonsinnhentingsreise til Bogotá, Colombia i mai 2022.  

Landinfo hadde et eget møte med tre medarbeidere i Unidad Nacional de 

Protección (UNP), to analytikere og én informasjonsmedarbeider, hvor de fortalte 

om sitt arbeid i Colombia. Landinfo møtte også flere andre kilder som ga 

informasjon om UNP og om hvordan UNP fungerer, blant andre menneskeretts-

organisasjonen Somos Defensores, FN-organisasjonen UN Women, International 

Crisis Group (ICG) og det colombianske forskningssenteret Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos (CERAC).  

Det er et sprik mellom det UNP selv kunne fortelle om sine oppgaver og hva 

andre kilder fortalte, og det kan være vanskelig å vite hva som er det reelle bildet. 

Landinfo mener likevel at det er verdt å merke seg at de kildene vi snakket med, i 

grove trekk var samstemte i sin kritikk av UNP. Landinfo anser kildene som 

uttalte seg om UNP for å være godt oppdatert om situasjonen gjennom sin direkte 

kontakt med personer som er preget av konflikten som fortsatt pågår mellom ulike 

aktører i Colombia. For nærmere bakgrunn om situasjonen i Colombia, se 

Landinfos temanotat (Landinfo 2022).  

Landinfo innhentet også noe informasjon om politiets funksjon og tilstedeværelse 

under informasjonsinnhentingsreisen i mai 2022. Politiets funksjon og 

befolkningens tillit til politiet er derfor også kort omtalt.  

Responsen tar ikke for seg andre beskyttelsesorganer enn UNP og politiet, siden 

dette var de to eneste som ble omtalt under informasjonsinnhentingsreisen. 
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Hva er UNP? 

Den nasjonale beskyttelsesenheten Unidad Nacional de Protección (UNP) ble 

opprettet i 2011 som en etterfølger av det nasjonale sikkerhetsbyrået 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) – administrativ avdeling for 

sikkerhet. Ifølge det colombianske forskningssenteret CERAC ble UNP opprettet 

pga. manglende kapasitet hos det colombianske politiet (møte i Bogotá, mai 

2022).  

UNP hører inn under Innenriksdepartementet, og er ansvarlig for å gi 

beskyttelsestiltak i hele landet.  

UNP er til stede i 31 av de 32 provinsene (departementos) i Colombia. UNP 

opplyser at de har som hovedoppgave å identifisere trusler for å unngå risiko, at 

de foretar analyser av sårbarhet og fremmer menneskerettighetene (møte i Bogotá, 

mai 2022).  

Hvilken type beskyttelsesprogram har UNP? 

UNP jobber med lokalsamfunn og samarbeider med dem om sikkerhetstiltak. 

For å bli vurdert for beskyttelse, må den enkelte selv kontakte UNP og søke om 

beskyttelse. 

For å bli omfattet av UNPs beskyttelsesprogram må det foreligge en reell risiko, 

og det må være en årsakssammenheng mellom aktiviteten til den enkelte og 

risikoen vedkommende løper. UNP kan gi anbefalinger om å ta kontakt med andre 

enheter, f.eks. sivilombudsmannens kontor (Defensoría del pueblo), hvis den som 

søker beskyttelse ikke «når» opp til å få beskyttelse av UNP. Dette vil være saker 

av såkalt ordinær risiko. De som har ekstraordinær og ekstrem risiko, skal få 

beskyttelse av UNP. 

UNP har ulike kategorier av beskyttelse: 

• Kategori 1 

Forebygging og beskyttelse av liv, for individ og samfunn. Et eget 

beskyttelsesprogram for sosiale ledere1. 

• Kategori 2 

Egne program med omfattende beskyttelsestiltak for tidligere medlemmer 

av det politiske partiet Unión Patriotica og Kommunistpartiet.  

 
1 Sosiale ledere er et vidt begrep som brukes i Colombia om aktivister med ulike roller.  
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• Kategori 3  

Et eget beskyttelsesprogram for tidligere FARC-soldater. 

Under kategori 1 kommer personer som jobber med menneskerettigheter, sosiale 

ledere, fagbevegelse, aktivister på lokalnivå, vitner i saker som gjelder 

menneskerettigheter, journalister, advokater, internt fordrevne, offentlig ansatte 

som arbeider med menneskerettigheter og implementering av fredsavtalen av 

2016, ledere av gerilja-grupper (bortsett fra FARC, som kommer inn under 

kategori 3), lærere og dommere.  

Det er flest søknader om beskyttelse er fra sosiale ledere, deriblant urfolk-

representanter.  

UNP kan også gi kollektiv beskyttelse til hele grupper.  

Hvordan gjennomgår UNPs analytikere søknader før en beslutning om 
beskyttelse tas? 

UNP har flere analytikere som går gjennom søknadene om beskyttelse. 

Analytikerne har ulik bakgrunn og jobber sammen i team for å vurdere 

søknadene. UNP opplyser at dette er team sammensatt av sosiologer, 

antropologer, psykologer og andre. Teamene drar ut i de konfliktrammede 

områdene der de berørte bor, etablerer kontakt og foretar sine analyser. 

Analytikerne intervjuer de/den som søker om beskyttelse, og tar også kontakt med 

lokale myndigheter for å vurdere risiko.  

Etter at analytikeren har gjort sin vurdering gjennom et intervju med søkeren, 

samt hatt kontakt med lokale myndigheter, er det en ekstern komité som vurderer 

om det skal settes i verk beskyttelsestiltak. Komiteen gir anbefalinger, og en 

administrativ enhet i UNP tar beslutningen om beskyttelsestiltak skal gis eller 

ikke.  

Hvis saken ikke er alvorlig nok, dvs. hvis komiteen ikke vurderer risikoen som 

tilstrekkelig for tiltak, henvises søkeren til andre instanser, som lokalt politi eller 

sivilombudsmannens kontor.  

Hvis risikoen for overgrep fortsetter etter at beskyttelsestiltak har blitt satt inn, må 

saken vurderes på nytt basert på nye trusler, og det blir tatt en ny evaluering. 

Den statlige enheten avgjør også at en person kan miste beskyttelsestiltak. 

Beskyttelsestiltak gis vanligvis for ett år av gangen. Hvis faren og risikoen 

fortsetter, må saken vurderes på nytt basert på nye trusler, og saken får en ny 

evaluering og beslutning.  

Det skal ta maksimum 60 dager fra en person søker om beskyttelse hos UNP til en 

beslutning blir tatt.  
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UNP understreket at de som jobber med beskyttelsestiltak i UNP må ha mye 

trening i ulike risikoscenarioer, og de må kjenne de ulike delene av landet, slik at 

de er i stand til å fatte riktige beslutninger om type beskyttelsestiltak (UNP, møte i 

Bogotá mai 2022).  

UNP opplyser videre at også personer som jobber for UNP i distriktene ofte 

mottar trusler pga. sitt arbeide. Dette gjelder også de som jobber med analyse av 

sakene. UNP opplyste ikke hvorvidt medarbeidere benytter seg av egne 

beskyttelsestiltak. 

Ulike beskyttelsestiltak 

UNP har et budsjett på 327 millioner dollar. 

Antall søknader om beskyttelsestiltak de siste årene:  

• 2018: ca. 32 000 søknader 

• 2019: ca. 37 000 søknader 

• 2020: 34 500 søknader 

• 2021: 29 500 søknader 

 

Ifølge ICG (som sitert i IRB 2021) var det over 6000 sosiale ledere og rundt 3000 

menneskerettighetsaktivister som søkte om beskyttelse fra januar til august 2020. 

Av de 6000 søknadene fra sosiale ledere, ble ca. 1000 innvilget. Ca. 500 søknader 

fra menneskerettighetsaktivister ble innvilget, altså ca. 16 % av søknadene (IRB 

2021).  

162 søknader fra journalister var blitt innvilget per august 2022 (RSF 2022).  

UNP opplyser selv at ca. 30 % av søknadene ender med beskyttelsestiltak (UNP, 

møte i Bogotá mai 2022). Når vi sammenligner tallene fra januar til august 2020, 

er antallet søknader som ender med beskyttelsestiltak for sosiale ledere og 

menneskerrettighetsaktivister mye lavere, kun 16 %. Landinfo har ikke hele 

bildet, men det ser ut som søknader om beskyttelse fra øvrige grupper fører til 

flere innvilgelser. 

Ulike tiltak som gis, fra vanligste tiltak og nedover: 

• livvakt 

• telefon 

• skuddsikker vest 

• sikre kjøretøy 

• sikkerhetsalarm 
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UNP har ikke et eget beskyttelsesprogram beregnet spesielt på sårbare og utsatte 

kvinner (UNP, mai 2022).  

Hvordan fungerer UNPs beskyttelsestiltak i praksis? 

Er beskyttelsestiltakene tilpasset den enkeltes situasjon? 

Ifølge UNP fungerer 90–95 % av sikkerhetstiltakene, og de opplyser at det er få 

angrep på personer som er under beskyttelse (møte, mai 2022). 

Dette bestrides av flere kilder. De viser til at UNP kun gir beskyttelse til enkelte, 

at det er strenge krav og at de som får beskyttelse stort sett befinner seg i urbane 

områder (Amnesty 2020; ISHG som sitert i IRB 2022). Det at sosiale ledere 

fortsatt blir drept, og at drapsstatistikken ikke går ned, viser at 

beskyttelsestiltakene til UNP ikke fungerer, ifølge CEUU (møte i Bogotá, mai 

2022). ICG (som sitert i IRB 2021) viser til at terskelen er høy for å få beskyttelse 

fra UNP, og at de som søker må ha en viss grad av offentlig eksponering for å få 

beskyttelse. 

Flere kilder, muntlige og skriftlige, viser til at beskyttelsestiltakene ikke er 

tilstrekkelige og at de ikke er tilpasset den enkeltes situasjon (Somos Defensores, 

ICG, CEUU, møter i Bogotá mai 2022; Amnesty 2020). Det pekes også på at en 

del av beskyttelsestiltakene kan sette den utsatte i enda større fare enn tidligere 

(ICG som sitert i IRB 2021; ICG, møte i Bogotá, mai 2022). En person som sitter 

i en pansret bil vil være enda mer synlig enn i en vanlig bil, og en som er utsatt for 

trusler og overgrep ønsker ikke å gjøre seg selv enda mer synlig. Tiltakene som 

blir gitt har derfor ikke alltid ønsket effekt (ICG, møte, mai 2022).  

Noen av dem som jobber for UNP viser seg å være tidligere militære. Menneske-

rettsaktivister har opplevd å bli tilbudt en livvakt som tidligere har vært tilknyttet 

militæret. Dette er en uholdbar situasjon, og menneskerettighetsaktivisten føler 

seg på ingen måte beskyttet, ifølge CEUU. Organisasjonen viser også til at noen 

av livvaktene UNP skaffer til personer som trenger beskyttelse, tidligere har 

jobbet for paramilitære grupper (møte, mai 2022).  

Det er også tilfeller der ledere av irregulære væpnede grupper sier at de trenger 

beskyttelse, der de får en bil av UNP. Dette viser ifølge ICG at det er dårlig 

kontroll med pengebruken i organisasjonen, og at systemet ikke fungerer (møte i 

Bogotá, mai 2022). 

ICG (møte i Bogotá, mai 2022) understreker at behovet for beskyttelse i Colombia 

er uendelig, og at UNP har en umulig oppgave. Organisasjonen fremhever UNP 

som det eneste organet i Colombia som kan gi statlig beskyttelse, men at de har 

store mangler. 
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Manglende program skreddersydd for kvinner 

Flere organisasjoner viser til UNPs svakheter. De trekker spesielt fram at UNPs 

beskyttelsesprogram ikke er tilpasset kvinner, og etterlyser et slikt program (UNP, 

Somos Defensores, CEUU, møter i Bogotá, mai 2022). Et eksempel på at UNPs 

programmer ikke er tilpasset kvinners situasjon, er tidligere FARC-kvinner som 

blir utsatt for trusler og er redde for sine barns sikkerhet. Her vil det ikke hjelpe 

med en pansret bil som en tidligere FARC-kvinne skal bruke for å kjøre barna til 

barnehage eller skole. En slik bil vil vekke oppsikt og gjøre at kvinnen blir enda 

mer synlig og utsatt enn tidligere (UN Women, møte i Bogotá, mai 2022).  

CEUU viser til at i den grad kvinner som er utsatt for menneskerettsbrudd søker 

beskyttelse, så henvender de seg til det sivile samfunnet, til frivillige 

organisasjoner som Comisaria de la Familia. Dette er en organisasjon som har 

samarbeidet tett med sivilombudsmannens kontor (La Defensoría). CEUU 

opplyser at sivilombudsmannens kontor per i dag består av myndighetspersoner, 

og at kontoret ikke lenger fungerer som en kontrollinstitusjon (møte, mai 2022).  

Påstander om korrupsjon 

Flere kilder hevder at det finnes tilfeller av korrupsjon i UNP (ICG, CEUU, møter 

i Bogotá mai 2022; Menneskerettighetsfondets landkontor, juni 2022). CEUU 

(møte i Bogotá, mai 2022) viser til at UNP i enkelte situasjoner har inngått avtaler 

om kjøp av kjøretøy med selskaper som er innblandet i korrupt virksomhet, og at 

UNP på den måten ikke er «rent».  

Kildene Landinfo snakket med utdypet ikke hvordan UNP er korrupt, eller hvor 

omfattende eventuell korrupsjonen er.  

Manglende effektivitet 

Flere kilder viser til at UNP er lite effektivt, og at tiden det tar fra en person søker 

om beskyttelse til et beskyttelsestiltak innvilges, langt overskrider de maksimalt 

60 dagene UNP selv sier det skal ta (Amnesty 2020; ICG som sitert i IRB 2021; 

ICG, CEUU, møter i Bogotá, mai 2022). Enkelte personer har måttet vente i seks–

ni måneder på å få beskyttelsestiltak (ICG som sitert i IRB 2022). Mange 

skjemaer må fylles ut ved en søknad om beskyttelse, og det er et stort byråkrati 

rundt hver sak. Det må legges fram bevis på at en person er truet, og hele systemet 

rundt UNP er komplisert og byråkratisk. På tidspunktet beskyttelsen settes i gang, 

har faren enten materialisert seg eller situasjonen er over (ICG, møte i Bogotá, 

mai 2022).  
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Kort om politiet 

Politiet 

Politiet i Colombia er kjent for å opptre brutalt og for å stå bak alvorlige overgrep. 

De har gjennom sin opptreden, særlig i forbindelse med de store 

demonstrasjonene som foregikk i perioden april–juni/juli 2021, påkalt seg stor 

negativ oppmerksomhet. Dette dokumenteres i en rekke menneskerettighets-

rapporter (HRW 2021; Amnesty International 2021; U.S. Department of State 

2022). Flere av kildene Landinfo møtte i mai 2022 viste til at politiet tradisjonelt 

har et anstrengt forhold til demonstranter. De ser på demonstrantene som 

representanter for ytterliggående gerilja-bevegelser, og behandler dem som en 

fiende de skal nedkjempe. Det sivile samfunnet har tradisjonelt blitt sett på som en 

forlenget arm av venstre-geriljaen (ICG, CERAC, møter i Bogotá, mai 2022). 

Politiet trenger reformer, ifølge flere kilder Landinfo hadde møter med i Bogotá i 

mai (CERAC, CEUU, OHCHR, møter, mai 2022). ICG viser til at politiet 

mangler opplæring og ikke vet hvordan de skal opptre (møte, mai 2022). Det 

foregår et reformarbeid innenfor politiet med fokus på relasjoner, ansvarlighet og 

respekt for menneskerettighetene. Blant annet har politiet inngått et samarbeid 

med et lokalt universitet om kurs for politietaten i hele landet (U.S. Department of 

State 2022, s. 7–8).  

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har drevet en del arbeid 

for å reformere politiet, men dette er arbeid som tar tid. OHCHR jobber med 

åpenhet, trening og å bygge bro mellom politiet og det sivile samfunnet (OHCHR, 

møte, mai 2022). En av oppgavene OHCHR også jobber med overfor politiet er å 

endre holdninger til personer som deltar i protestaksjoner, og bli kvitt 

stigmatiseringen av demonstranter og det sivile samfunnet. OHCHR påpeker 

samtidig at det store flertallet av demonstrasjonene i landet foregår uten vold, men 

at politiet gikk utover sine fullmakter ved demonstrasjonene i 2021 (OHCHR, 

møte mai 2022). 

UN Women viser til at rekrutteringen både til politiet og hæren skjer fra fattige 

områder i landet og at opplæringen ofte er mangelfull. Når det gjelder spørsmål 

knyttet til kvinner og kjønn, ønsker verken politiet eller militæret å motta 

opplæring (møte i Bogotá, mai 2022).  

I enkelte områder av landet er politiet nærmest fraværende. Kriminelle 

grupperinger har i enkelte områder svært stor innflytelse og mye kontroll. Her har 

politiet en svært begrenset rolle, og lite eller ingenting de skulle ha sagt. Politiet 

opptrer annerledes i distriktene enn i byene (UN Women, CERAC, møter i 

Bogotá, mai 2022). I flere områder står politiet maktesløse overfor irregulære 

væpnede grupper og mottar selv trusler og blir drept. Det foregikk en 

voldskampanje mot politiet våren og sommeren 2022 (Insight Crime 2022).  
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Hvordan er befolkningens tillit til politiet? 

Politiet har svært liten tillit i befolkningen. De anses for å være korrupte, i tillegg 

til å være kjent for å opptre svært brutalt og stå ansvarlig for drap og overgrep 

(CERAC, UN Women, Somos Defensores, møter, mai 2022).  

Som et eksempel viser ICG til at kun én eller to politimenn har blitt domfelt for 

overgrep begått under de store demonstrasjonene i perioden april–juni/juli 2021 

(ICG, møte i Bogotá, mai 2022).  

Manglende tillit til politiet preger store deler av befolkningen. Blant kvinner som 

utsettes for overgrep fra familien og fra samfunnet ellers, er det svært få som 

oppsøker politiet. Vold i nære relasjoner oppleves som et privat anliggende og en 

del av kulturen, og kvinner vil generelt ikke oppsøke politiet for slike hendelser 

(ICG, UN Women, møter i Bogotá, mai 2022). I saker som omhandler menneske-

handel, vil det for eksempel være utenkelig for en kvinne å oppsøke politiet for 

beskyttelse. Politiet er ofte selv innblandet i menneskehandel, og kilder påpeker at 

det sier seg selv at en kvinne ikke kan oppsøke dem. Menneskehandelssaker og 

voldssaker mot kvinner ender svært sjelden eller aldri opp i rettsapparatet. Kilder 

påpeker at hvis en kvinne skulle gå til påtalemyndighetene for å anmelde en sak, 

så vil hun bli møtt med alle mulige uprofesjonelle reaksjoner. Bevisbyrden i 

Colombia er veldig høy og mindre enn 5 % av anmeldte saker ender i 

rettssystemet. Dette gjelder ikke bare menneskehandelssaker, men generelt.  

Sosiale ledere er en grupper som sjelden vil ta kontakt med politiet ved overgrep. 

ICG nevner som eksempel at en sosial leder som forsøker å hindre væpnede 

grupper å drive illegal gruvedrift i et område, mottar trusler fra politikere som 

ønsker å tjene penger på virksomheten. Politikere er selv involvert, og kan ha 

kontakter i politiet. Det å anmelde denne typen trusler til politiet vil derfor i 

praksis være umulig (ICG, møte i Bogotá, mai 2022). Allianser mellom ulike 

aktører og politiet og militæret gjør at anmeldelser til politiet ikke er mulig (ICG, 

CEUU, møter i Bogotá, mai 2022).  

Sluttkommentar 

Etter at Landinfo var på informasjonsinnhentingsreise i Colombia i mai 2022, har 

venstresidens Gustavo Petro blitt valgt som ny president i Colombia. Han ble 

innsatt i august 2022. Petro vant valget i annen valgomgang med 50,45 % av 

stemmene. President Petro har satt fredsforhandlinger med de ulike irregulære 

væpnede gruppene høyt på agendaen. Regjeringen har også uttalt at militærets 

beskyttelse av sivilbefolkningen er topp prioritet (ICG 2022). Petro har også 

varslet politireformer, og blant annet tatt til orde for at politiet skal demilitariseres 

og ikke lenger være underlagt Forsvarsdepartementet (El País 2022). Petro har 

store ambisjoner om endringer for befolkningen. Hvorvidt 

beskyttelsesmekanismene vil bli mer effektive og fungere bedre, gjenstår å se. 
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 

om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 

(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 

både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 

kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 

Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 

korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 

bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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