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Abstrakt 

A half century long civil war was fought in Colombia during 1964 and 2016, 

during these years there have been numerous peace negotiations between the 

state and the leftist guerrilla FARC-EP. The two enemies had big ideological 

differences but despite this, they managed to strike a peace deal in the end. 

These negotiations can be connected with the theory of rationality, where 

each partner will act with a goal for maximum profitable purpose. This study 

will primarily focus on the FARC-EP ideological alteration and its rational 

behaviour during negotiations during 2012-2016 and that concluded with the 

peace deal signed in Cartagena, Colombia. This study will also give a 

perspective in how FARC-EP has acted post- the peace negotiations on its 

way with peace and reconciliation in mind. With the ideological aspect and 

rationality in remembrance this study will analyse the change of method that 

the FARC-EP went through, from a violent guerrilla towards a political party 

with its primary goal still in mind, of an equal marxist nation, and the 

participation in its first democratic election in 2018.  
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1 Introduktion 

Under alla år som det har förekommit ett politiskt maktspel har det funnits 

dem falanger som har varit och fortfarande är beredda att bli martyrer för 

sina ideal. Dessa falanger ses ofta som terrororganisationer och gerillor som 

har valt att föra väpnad kamp mot etablissemanget istället för en 

demokratiskt och pacifistisk kamp som många andra har gjort. I vissa fall har 

även dessa grupperingarna nått sitt mål, främst genom en omvälvning från 

väpnad kamp till den fredliga. Ett exempel här är African National Congress 

(ANC) som bildade en väpnad falang 1961 för att föra kampen mot 

apartheidregimen i Sydafrika1 och som senare tog makten. Likaså PLO i 

Palestina som är en paraplyorganisation som inkluderar Fatah som nu styr på 

Västbanken. Det speciella med Fatah och PLO, med Yassir Arafat i spetsen, 

är att dem 1994 signerade ett fredsavtal med sin fiende Israel2. En snarlik 

process har skett i Colombia mellan FARC-EP gerillan och den 

colombianska staten som signerade sitt fredsavtal 2016 där den dåvarande 

gerillan har nu valt inlett en ny väg till att försöka överta den politiska 

makten i nationen.   

 

För att förstå utfallet av fredsförhandlingarna och fredsavtalet som kom till i 

Colombia måste vi först förstå bakgrunden till FARC-EP. Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) är en 

vänsterorienterad gerilla som har sina rötter i de miliser som grundades i 

eftermälet av La Violencia, 1948–19573, en period då den konservativa och 

                                                 
1 Moran, Michael. Terrorist Groups and Political Legitimacy 

2 Globalis. Konflikter; Palestina 

3 FARC, Nationalencyklopedin 
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den liberala oppositionen med stöd av socialister4 i Colombia förde en 

väpnad kamp mot varandra. Det var efter regeringsstyrkor i maj 1964 

genomförde en attack mot det agrikulturella samhället i Martequetalia 

regionen som Manuel Marulana tillsammans Jacob Arenas och med sina 48 

marxistiska anhängare valde att organisera sin kamp mot den konservativa 

regeringen5, och bildade FARC-EP. Marulana, som var de facto ledaren för 

organisationen, tillsammans med sin anhängare kom från enkla förhållande 

och förespråkade en mer rättvis samt en mer jämställd fördelning av marken 

som till stora delar togs från småbönder och gavs till de elitistiska elementen 

i nation6. FARC-EP valde i sitt grundande att föra en revolutionär marxistisk 

kamp mot den colombianska staten vilket pågick i över ett halvt sekel och 

har blivit benämnt som världens längsta inbördeskrig7. Denna väpnade kamp 

pågick fram till 2016 då den avslutades signerandet av fredsavtalet. En 

avgörande utveckling som resulterade i ett historiskt fredsavtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Boudon, Lawrence. Geurrillas and the State: The Role of the State in the Colombian Peace 

Process 

5 FARC-EP International, Who are we and what we fight for 

6 BBC News., Who are the FARC-EP? 

7 UNRIC, Världens längsta inbördeskrig har nu upphört i Colombia 
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2  Problembakgrund 

Den 26 september 2016 signerades fredsavtalet mellan FARC-EP och den 

colombianska staten8 vilket resulterade i slutet på en 51 års lång konflikt som 

skördat över 200 tusen offer mellan åren 1958–20129, så väl som satt 6 

miljoner människor på flykt10. Men överläggningarna om fred började flera 

decennier tidigare. Det första fredsavtalet mellan FARC-EP och staten kom 

28 Mars, 1984 med motiveringen att det var väsentligt för det colombianska 

folkets välstånd samt för det ekonomiska och sociala tillståndet i nationen11. 

Trots att det blev överenskommet om ett vapenstillestånd så kunde FARC-EP 

behålla både sin militära struktur och sin beväpning12.  

 

På grund av det gällande fredsavtal kunde dem colombianska militära styrkor 

inte föra kampen mot gerillan som de personligen ansåg behövas, detta 

resulterade i att den colombianska militärmakten till viss del stöttade 

paramilitära styrkor i deras kamp mot FARC-EP13. Detta i sig ledde till mord 

på politiker från det parti som grundades ur FARC-EP, Union Patriotica 

(UP), under sent 1980-, tidigt 1990-tal14. 1987 valde FARC-EP att återuppta 

sin väpnad konflikt med staten.1999 hade FARC-EP nått sin topp gällande 

antalet medlemmar i gerillan, även antalet kidnappningarna utförda av 

gerillan hade nått en ny höjd15. Samma år valde dåvarande presidenten 

                                                 
8 FARC-EP International, Timeline 2012–2016; Final Agreement is Signed by National 

Goverment and the FARC-EP in the City of Cartagena 

9 Centro Nacional de Memoria Histórica, Estadísticas del conflicto armado en Colombia 

10 Landguiden, Konflikten i Colombia – fördjupning 

11 United Nations Peacemaker, Acuerdos de la Uribe 

12 Leech, Gary, The FARC: The longest insurgency, Sida. 47 

13 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Konflikten i Colombia – fördjupning 

14 Freeman, Daniel E, Patriotic Union 

15 Stanford University, Mapping Militants Organizations; Revolutionary Armed Forces of 

Colombia – People´s Army 
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Andrés Pastrana att återuppta konkreta fredsförhandlingar som sedermera 

fallerade.  

 

2002 kom den konservativa presidenten Alvaro Uribe till makten i Colombia 

och precis som han hade utlovat valde han att föra en hård kamp mot FARC-

EP. Med amerikanskt stöd genom projektet Plan Colombia, fick staten 

ytterligare slagkraft i sin militära förmåga. 2008 var ett tungt år för FARC-

EP vars grundare Maraluna avled av en hjärtattack samt veckor innan hade 

två ledande figurer ur gerillans sekretariat, Raúl Reyes och Iván Ríos, tagits 

av daga16. 2010 tillträdde Juan Manuel Santos presidentposten i landet och 

hade en mer konciliant attityd mot FARC-EP17, samtidigt fick gerillan ännu 

en motgång när dess andre man, Mono Jojoy, avled efter strider med 

colombiansk militär18. Det samma gällde året efter, 2011, när ledaren 

Alfonso Cano gick samma öde till mötes som sin före detta högra hand19 

 

Efter att parterna utkämpat ett 47 årigt långt inbördeskrig mot varandra så 

startade inofficiella förutsättningslöst möten för fred i Mars 201120. Dessa 

informella och hemliga samtal pågick fram till 26 augusti 2012 när parterna 

valde att formalisera fredsförhandlingarna som sedermera pågick i både 

Norge och Kuba vars regeringar stod som värdar för förhandlingarna21. Efter 

fyra års förhandlingar undertecknades fredsavtalet 2016 vilket fick en god 

respons från det internationella samfundet, USA och EU22. Den 2 oktober 

2016 hölls en folkomröstning i Colombia gällande implementationen av 

                                                 
16 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Konflikten i Colombia – fördjupning 

17 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Konflikten i Colombia – fördjupning 

18 Leech, Gary, The FARC: The longest insurgency, Sida 18 

19 BBC News, Top Farc rebel leader Alfonso Cano killed in Colombia 

20 FARC-EP International, Exploratory meetings 

21 FARC-EP International, Exploratory meetings 

22 UNRIC, Världens längsta inbördeskrig har nu upphört i Colombia 
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fredsavtalet men valdeltagandet var lågt, endast 38% av de röstberättigade i 

landet deltog och Nej-sidan vann med 50,2%23. Efter ett antal revideringar 

valde man att försöka rösta genom fredsavtalet i den colombianska 

kongressen, detta gav ett lyckat resultat och gerillan kunde påbörja sin 

omvandling till ett politiskt parti och dess medlemmar kunde återgå till ett 

ordinärt liv.  

 

Efter att ha parterna stridit mot varandra i över ett halvt sekel kan man 

förundras över vad det som fick FARC-EP:s att genomgå en ideologisk 

utveckling samt den vilja som existerade till att frambringa ett framgångsrikt 

fredsavtal som gick att rättfärdiga för anhängarna till bådadera sidor. Så hur 

har den ideologiska utvecklingen sett ut och hur har FARC-EP agerat för att 

få till ett fredsavtal samt omvandlingen till ett politiskt parti med respekt för 

de demokratiska principerna? 

2.1 Syfte  

Det teoretiska syftet med denna studie är att undersöka hur FARC-EP 

gerillan har ställt sig till det påskrivna fredsavtalet från ett ideologiskt 

synsätt. Detta eftersom FARC-EP är en gerillaorganisation med grunden i 

den marxism-leninistiska ideologin som i sig anser att man ska föra en 

väpnad kamp mot kapitalismen. Hur har den idémässiga utvecklingen sett ut 

i en marxistisk organisation som frångick sina hållfasta principer. Jag vill 

även undersöka om parterna, främst FARC-EP har agerat med ett 

ändamålsmaximerande syfte i åtanke som vidare kan kopplas till rationalitet. 

 

Det empiriska syftet till studien är att ämnet fick en relativt kortvarig 

uppmärksamhet trots den betydelsefulla innebörden. De bägge parterna i ett 

av världens längsta inbördeskrig slöt fred och valde att föra en demokratisk 

                                                 
23 FARC, Nationalencyklopedin 
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kamp mot varandra istället för en militär. Samtidigt så vill jag frambringa 

den lyckade fredsförhandlingen som avslutade ett blodigt 51 års långt 

inbördeskrig och visa för stater, ledare, organisationer samt medborgare att 

det går att få slut på dem tragedier som gör att det är oerhört mörkt i världen 

just nu. 

2.2 Avgränsningar  

Avgränsningarna för denna studie och uppsats har varit generellt satta från 

FARC-EP:s grundande till 2018 som året för det nuvarande politiska paritets 

första direkta deltagande i ett demokratiskt val. Jag har sedan valt att lägga 

ett större fokus på åren mellan 1999–2018, varför jag har just valt att sätta 

1999 som startpunkt syftar till dem fredsförhandlingar som president Andrés 

Pastrana anordnade med FARC-EP mellan åren 1999–2002. Jag har även 

valt att lägga ett fokus på Alvaro Uribes tillträdde som president 2002 då jag 

bedömer att han införde strategier som påverkade den dåvarande gerillan 

avsevärt. Den tredje stora händelsen som spelar en väsentlig roll i denna 

uppsats är Juan Manuel Santos tillträdde som president 2010 på grund av att 

hans inställning till situationen med FARC-EP som accepterade förfrågan 

gällande informella samtal 2011.  
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3 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal vetenskapliga rapporter och artiklar som avhandlar just 

ämnet gerillor och terrororganisationer, detta inkluderar även 

organisationernas ideologi, tillvägagångsätt men även möjliga 

fredsförhandlingar. Dem som innefattar högst relevans för denna studien är 

Chris Lee´s The FARC and the Colombian Left: Time for a Political 

Solution?, Juan E. Ugarriza och Matthew J. Craig´s The Relevance of 

Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative Analysis of 

Former Combatants in Colombia, Matt Ince´s rapport Defeating Colombia´s 

Oldest Insurgency,  samt Jerònimo Ríos rapport From War to Peace: 

Understandring the end of the armed conflict in Colombia.  

Chris Lee´s The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution 

redogör FARC-EP:s politiska utmaningar under den aktuella tiden för när 

rapporten kom ut, 2012. Chris Lee menade på att FARC-EP hade två möjliga 

lösningar på konflikten, den ena var att öka sitt stöd i nationens urbana 

områden för en fortsatt militär strid. Detta ansåg Lee dock vara en besvärlig 

uppgift då man alienerat sig från stora delar av befolkningen till följd av sitt 

våldsamma agerande men även med anledning av sina aktiviteter angående 

narkotikasmuggling och sitt stora fokus på terrorattentat i dessa områdena. 

Den andra var att bryta sin isolering från den politiska vänstern i Colombia 

vilken besatt en viss legitimitet och som var på frammarsch. Även detta hade 

sina olägenheter då FARC-EP genom sitt eget handlande hade skapat sin 

egen isolering, gerillan ansågs främst som en organisation för militära- och 

kriminella aktiviteter. Detta skapade, menade Lee på, problem för samverkan 

med aktörer inom den politisk sfären inom en snar framtid.  
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The Relevance of Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative 

Analysis of Former Combatants in Colombia, skriven av Juan E. Ugarriza 

och Matthew J. Craig är en kvalitativ studie av före detta kombattanter inom 

vänstergerillor och högerinspirerade paramilitära styrkor. Studien avhandlar 

ideologins betydelse för dessa individer genom tre olika aspekter, diskurs, 

attityd samt emotionell respons. Studien resulterade i att man kunde 

kartlägga hur en ”typisk” socialist var, eller vem som var den ”typiska” 

personen som var fientlig mot den andra grupperingen.  

Det studien fattades var ett hänseende för de svarandes bakgrund innan 

desammas inträdde i en av de två stridande sidorna, detta problem tas även 

upp av författarna. Även om dem svarandes bakgrund inte fick sin egen plats 

i studien, var den ändå till viss del med och författarna kom till resultatet att 

den spelar en direkt roll av vilken ideologi man omfamnar och hur 

principfast man är vid den senare i livet.  

I Tom Ince´s rapport Defeating Colombia´s Oldest Insurgency tar författaren 

upp statens förhållningsätt till fredsförhandlingarna. Ince syftar till att 

President Santos nya strategi är en framgångsrik sådan, då man lärt sig av 

tidigare misslyckade fredsförhandlingar men även att tidpunkten är optimal 

då FARC-EP tidigare har förlorat stora ledare men även då gerillan tappat 

stöd generellt och medlemsantalet har sjunkit. Han påstår dessutom att staten 

måste göra sitt yttersta för att minimera risken för en fragmentering av 

FARC-EP, om en fragmentering sker finns en fara att mindre grupperingar 

inom gerillan ogiltigförklarar fredsavtalet vilket hade resulterat i fortsatta 

strider mellan parterna.  

Jerònimo Ríos rapport From War to Peace: Understanding the end of the 

armed conflict in Colombia, tar upp parternas agerande utifrån spelteorin 

(ändamålsmaximerande syfte) gällande fredsförhandlingarna 2016, men den 

är även en komparativ studie av fredsförhandlingarna 1999–2002, även känt 
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som Caguán processen och fredsförhandlingar i Havanna, Kuba 2012–2016. 

Ríos kommer fram till att fredsförhandlingarna 2012–2016 kom till vid en 

bättre tidpunkt för båda parter så det fanns en önskan om att lägga den 

väpnade striden bakom sig, konfliktens dynamik hade förändrats till en mer 

optimistisk anda och var av mer befrämjande natur.  

Den statligt institutionella svaghet som hade existerat på 90-talet hade även 

ersatts med Alvaro Uribés policy, Democratic Security Policy, vara måls var 

att återinföra statlig kontroll av hela nationen för att omöjliggöra en fristad 

för gerillor och terrororganisationer. Detta tillsammans med projektet Plan 

Colombia förstärkte den colombianska staten och försvagade FARC-EP:s 

kapital av resurser.  

Ríos anser att trots dessa konkreta åtgärder så hade staten svårt att nå fram 

till FARC-EP, trots gerillans avtagande kapacitet. FARC-EP bibehöll sin 

politiska agenda och sina våldsamma metoder för att uppnå sitt slutgiltiga 

mål med ett marxistiskt styre i Colombia. Detta ledde till scenariot om 

”mutually hurting stalemate”, vilket betyder att både sidor kommer till insikt 

att ingen av dem kan segra i konflikten utan oproportionerliga förluster. 

Detta i sig leder till att en tredje, objektiv part kan gå in och inleda 

förhandlingar om en demobilisering av dem två stridande parterna.  
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4 Teori & Frågeställningar 

4.1 Marxism 

De främsta teorier som kommer att användas i studien är revolutionär 

marxism och reformistisk marxism eftersom det är i dessa ideologier som 

FARC-EP har sin grund i och som nu dominerar inom organisationen. 

Man kan detta tydligt i gerillans motsättning av privatiseringen av 

naturresurser i landet och sitt anspråk på förandet av kampen för nationens 

fattiga jordbrukare24. FARC-EP opponerar sig även mot inflytandet och 

aktiviteter som USA har i Colombia då det ses som kapitalistisk imperialism 

och en väg till finansiellt monopol25. 

 

Grunden för marxism som helhet är motsättandet av just kapitalism då den 

kapitalistiska ideologin anses utnyttja arbetarklassen till kapitalismens 

fördel26. Det är den ekonomiska basen som sedan skapade förutsättningar i 

framställandet av politisk, ideologisk samt kulturell struktur. Därför var det 

viktigt att man främst gynnade arbetarklassen och produktionen skulle i 

första hand bestå av mer simpla produkter som mat, kläder och hushåll. Det 

var tanken att detta sedan skulle resultera i att arbetarklassen fick större 

möjlighet att bygga upp strukturer i samhället. Trots att målet är den mest 

väsentliga del för ideologin så kommer jag att disponera ett större fokus på 

tillvägagångsättet för att uppnå ett marxistiskt samhälle. Inom marxismen 

finns det två stycken inriktningar, den revolutionära och den reformistiska. 

 

                                                 
24 Felter, Claire & Renwick, Danielle Council of Foregin Relations, Colombia´s Civil 

Conflict 

25 Stanford University, Mapping Militants Organizations; Revolutionary Armed Forces of 

Colombia – People´s Army 

26 Kiely, Ryan. Theory and Methods in Political Science. Sida. 113 
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Revolutionär Marxism  

Inom den revolutionära ideologin är tillvägagångsättet revolution med 

våldsamma inslag för att uppnå de önskade målen. Karl Marx och Friedrich 

Engels som var pionjärerna inom den ideologiska vänsterrörelsen under sin 

tid ansåg det skulle uppstå en proletarisk revolution där klassmedvetna 

arbetare skulle resa sig och göra motstånd mot det borgerliga förtrycket. 

  

Ideologin fick fäste under 1800-talet främst på grund av två orsaker. Den ena 

var den icke existerande jämställdheten som framkom under 

industrialiseringens tidiga år. Detta resulterade i en snabbt utbredd fattigdom 

och arbetslöshet för lantbefolkning genom att produktionen förflyttades till 

industrier i städerna.27  

 

Den andra anledning till att den revolutionär marxismen fick sitt fäste kan 

härledas till den politiska oförmåga som proletariatet besatt28. Arbetarklassen 

förfogade över minimalt med politisk makt, om ens någon, detta resulterade  

i en oförmåga att förändra samhällsstrukturen med politiska medel och en 

revolution var nödvändig för en reell förändring.  

 

Anhängare till den revolutionära inriktningen anser även att staten är ett 

medel för aktivt och systematiskt förtryck av proletariatet, följaktligen agerar 

staten som en borgerlig aktör29. Detta resulterar i att en universell syn av 

regelrätt demokrati och reformer endast är en illusion vars ändamål är att 

desinformera folket från klassförtrycket samt att vilseleda politiska krafter 

som uppstått för arbetarklassens intresse.  

                                                 
27 Heyward, Andrew Political Ideologies; An Introduction, Sida. 95 

28 Heyward, Andrew Political Ideologies; An Introduction, Sida. 95 

29 Heyward, Andrew Political Ideologies; An Introduction, Sida. 96 
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Efter en lyckad revolution ansåg Marx att ”proletariatets diktatur” skulle 

inrättas, Marx bedömde att proletärerna med alla medel, även våldsamma, 

skulle försvara sin lyckade revolution30. Att man skulle undertrycka 

konspirationer och kontra-revolutioner konstruerade av borgarklassen var 

väsentligt gällande en marxistisk framtid för samhället. 

 

Den revolutionära inriktningen är den som har genomsyrat FARC-EP 

gerillan i kampen för att uppnå sina mål innan fredsavtalet, genom 

våldsamma handlingar så som kidnappningar samt attacker mot infrastruktur 

och militärbaser31. Det är även därför jag valt att använda mig av denna 

teorin för uppsatsen, FARC-EP har tydligt visat under sin existens att dem 

har valt att inrikta sig på denna vägen av den marxistiska ideologin.  

 

Reformistisk Marxism  

Den reformistiska marxismen fick sitt fäste i de redan väletablerade 

demokratierna med en kapitalistisk samhällssyn i Europa under 1800-talet. I 

slutet av 1800-talet hade kapitalismen blivit jämställd i större omfattning 

gällande samhällsklasserna och ett revolutionärt tillvägagångsätt för 

förändring var inte lika lockande för marxisterna i väst- och central Europa. 

Arbetarklassen började så småningom organisera sig med hjälp av 

fackföreningar och politiska partier vars grundläggande syfte var att 

representera samt föra arbetarnas talan och intressen. Genom organisering 

fick proletariatet en känsla av säkerhet och ett större samband samt 

inflytande i den politiska sfären32. 

 

                                                 
30 Andrew Heyward, Political Ideologies; An Introduction, Sida. 95 

31 Stanford University, Mapping Militants Organizations; Revolutionary Armed Forces of 

Colombia – People´s Army 

32 Andrew Heyward, Political Ideologies; An Introduction, Sida. 97 
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Reformismen i sig ser inte samhälleliga problematik som något där det 

behövs ett paradigmskifte vid första anblick utan förespråkar en stegrande 

förändring, detta möjliggör för att uppfatta förändrade förutsättningar. 

Reformisten är en realist som inser att idealsamhället är en utopi men trots 

detta har en strävan mot idén, samtidigt måste det finnas en balans mellan 

reformistens ideal och andra individers ideal. Medlen som används måste 

vara i paritet med den moraliska aspekten för målet, vid ett våldsam agerande 

berättigar man motståndarens dito agerande. Man bör istället ha en 

eftersträvan att omvandla motståndare idémässigt, kompromisser är 

rättmätiga men man ska undvika att frångå det centrala i för sitt slutliga 

ändamål33.  

 

Organiserandet av ett politiskt parti som skulle inneha förmågan att föra en 

politisk kamp mot de etablerade liberala och konservativa partier som till 

större delar även var influerade av kapitalismen. Eftersom de reformistiska 

sympatisörer inte uppfattade staten som ett medel för klassförtryck så var det 

möjligt att avstå från en våldsam revolution. Den politiska kampen skulle 

dessutom kompletteras med en aspekt gällande utbildning av folket om 

ideologin. Andra politiker, tjänstemän och andra som hade en kapitalistisk 

världsbild skulle ideologiskt transformeras till den önskade vänsterinspirerad 

ideologin. Folket, och främst societeten, skulle genomsyras att de marxistiska 

och socialistiska idealen som man argumenterade var moraliskt överlägsna 

gentemot de kapitalistiska och liberala, samtidigt som att ideologin i sig var 

mer effektiv och rationell i implementeringen på realiteten34. 

 

Detta tillvägagångsättet, det reformistiska, är det som följs av FARC-EP i 

tiden efter fredsavtalet 2016. Detta är tydligt genom dem 8 000 vapen som 

                                                 
33 Stefan Björklund, Reformismens anatomi; Erasmus versus Luther, Sida 75–76  

34 Andrew Heyward, Political Ideologies; An Introduction, Sida 97–98  
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överlämnades av FARC-EP:s medlemmar till FN observatörer genom 

demobiliseringsprocessen35. Eftersom det är den reformistiska marxismen 

som har satt sin prägel på det nuvarande politiska partiet har jag valt att 

använda mig av den ideologin för att både ha en motsats till den 

revolutionära marxismen och för tiden före fredsavtalet.  

 

Ideologins betydelse för individerna inom FARC-EP påvisas i Juan E. 

Ugarriza och Matthew J. Craigs studie The Relevance of Ideology to 

Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative Analysis of Former 

Combatants in Colombia. Som jag berättade i föregående avsnitt så visar 

studien den ideologiska relevansen för den dåvarande gerillans före detta 

medlemmar. Ideologin spelar en central roll för dem som blivit intervjuade 

inom denna studie och därmed visar det även på att ideologi spelaren 

signifikant roll för gruppen.   

4.2 Teorin om rationella val 

Den andra teori som kommer att implementeras på studien är teorin om 

rationella val. Teorin utgår från att alla aktörer har mål som dem vill uppnå 

och information om världen. Med hänsyn till dessa faktorer kommer aktören 

ta ett beslut med ett ändamålsmaximerande syfte, detta är att agera rationellt. 

Alltså anser teorin om rationella val att det är endast aktören själv som 

känner till det beslut som ger mest (output) och som skadar eller kostar 

aktören i minsta utsträckning (input), det beslut som har störst förväntade 

nyttovärde36. Det existerar tre förutsättningar för teorin om rationella val. 

 

                                                 
35 Freedome House, Freedom in the World 2018; Colombia 

36 Alison, Graham & Zelikow, Philip. Essence of Decision; Explaning the Cuban Misslie 

Crisis, Sida. 17 
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Den första förutsättningen för teorin är att människan är ett 

nyttomaximerande väsen. Med detta menas att människan kommer att agera 

utifrån sina intressen med största möjliga vinst. Detta kan per se framstå som 

egoistiskt då man gör antagandet att människan, eller aktören, alltid agerar 

för sitt intresse och visar minimal hänsyn till andra aktörer och personer. 

Men att agera med ett ändamålsmaximerande syfte kan även inkludera beslut 

som agerar utifrån det största förväntade nyttovärdet för allmänheten. Att 

FARC-EP valde att demobilisera och föra en demokratisk kamp för en 

förändring kan ses som ett beslut med största förväntade nyttovärde, då 

antalet offer för konflikten minskar drastiskt37.  

 

Den andra förutsättningen för teorin om rationella val är att handlandet är 

jämförbart med aktörens syfte och perspektiv. Det är aktören, utifrån dess 

mål och synsätt, som fastlägger vad som är av värde. Utomstående aktörers 

målsättning eller perspektiv ska bortses vid beslutet då det potentiellt kan 

frångå från aktörens målsättning, detta kan leda till att beslutet inte är 

grundat i teorin om rationella val eller innehar ett ändamålsmaximerande 

syfte38.  

 

Den tredje förutsättningen för teorins fungerande är den om tanken att 

förnuftet gagnar vår målsättning. Våra önskade mål är givna, och förnuftet 

har den funktion att värdera de diverse tillvägagångsätt och därefter utsortera 

det som är till störst värde för aktören39. 

 

”Mutally hurting stalemate” är ett begrepp som Jerónimo Ríos tar upp i sin 

rapport. Själva begreppet kan till stora delar kopplas rationalitet och det 

                                                 
37 Gilje, Nils & Grimen, Harald. Samhällsvetenskapliga förutsättningar, Sida. 247 

38 Gilje, Nils & Grimen, Harald. Samhällsvetenskapliga förutsättningar, Sida. 248 

39 Gilje, Nils & Grimen, Harald. Samhällsvetenskapliga förutsättningar, Sida. 248–249 
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ändamålsmaximerande syfte. Om ”vinnaren” i konflikten inte kan vinna utan 

oproportionerliga förluster som kan rättfärdigas så resulterar det i at båda 

sidorna komma att ses som förlorande vid en fortsatt militär kamp. Denna 

synvinkeln kommer att resultera att det ligger i båda parters intresse att 

komma fram till en annan lösning än en militär på sakläget, vilket kan vara 

en fredlig sådan och båda parter kan då ses som någorlunda vinnare istället 

för två förlorare40.  

 

Chris Lee´s The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution 

påvisar hur FARC-EP i ett tidigt skede i fredsförhandlingarna kunde välja två 

rationella strategier för att nå sitt politiska mål. Antigen skulle gerillan kunna 

föra en kampanj för att öka sitt stöd i nationens urbana områden och fortsätta 

en revolutionär kamp, eller övergå till en mer reformistisk väg och därmed 

även närma sig dem redan existerande vänsterpartier.  

 

Tom Ince´s rapport Defeating Colombia´s Oldest Insurgency, tas det upp hur 

projekten Democratic Security Policy och Plan Colombia har påverkat 

FARC-EP och hur gerillan kan komma att agera. Dem statliga institutionerna 

har förstärkts och lyckas pressa tillbaka FARC-EP, detta har i sig resulterar i 

att FARC-EP behövt göra större förlikningar med staten för ett fredsavtal.  

 

Fusionen av marxism och rationalitet  

Rationalism i samverkan med marxism är en idé som har multipla gånger 

blivit avisad men i boken Making Sense of Marx argumenterar den norska 

sociologen och politiska filosofen Jon Elster för fusionen. Elster syftar till att 

rationalitet, eller vad han kallar avsiktliga förklaringar, opererar utifrån den 

enskilda aktören41.  

 

                                                 
40 United States Institute of Peace, Glossary; Mutually Hurting Stalemate 
41 Elster, Jon. Making sense of Marx, Sida. 7 
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Om det ska ske kollektiva beslut så behövs det ett mål eller syfte som har ett 

stöd från majoriteten av gruppen i fråga. Dem enskilda aktörerna inom 

gruppen bör då agera för att nå målet, alternativt agera utifrån referens till 

målet eller till ledare som har tillräcklig makt att få kollektivet till att nå 

målet. Målet anses vara rationellt då det är till aktörens eller gruppens 

ändamålsmaximerande syfte, och som Elster tar upp är inte ett 

ändamålsmaximerande syfte ett sådant som enskilt handlar om aktörens 

vinning kortsiktigt42. Eftersom man bör agera utifrån gruppens maximala 

vinning så blir besluten för teorin rationella. Inom marxism finns en utopi om 

ett kollektivt samhälle där det inte existerar klasskillnader utan alla individer 

och grupper är på samma samhälleliga plan med en stark stat. Detta innebär 

för många att marxism är en funktionalistisk ideologi, vilket stämmer, men 

även menar jag på att den har en grund i den rationella tanken också.  

 

Individer kommer bli martyrer för ett marxistiskt samhälle, oavsett om det är 

ett revolutionärt eller reformistiskt tillvägagångsätt, detta betyder att 

individen kommer att agera i ett grupporienterat ändamålsmaximerande syfte 

utifrån dem marxistiska idealen för samhället. Med detta syftar jag till att 

frångå den generella tanken om att teorin om rationella val är en egocentrisk 

sådan, utan den kan även vara en solidarisk och kollektivistisk teori som, 

Elster menar på, där aktören kan agera utifrån ett ändamålsmaximerande 

syfte till samhället.  

Utifrån de empiriska och teoretiska komponenter som jag presenterat hittills i 

denna studie är mina frågeställningar sålunda: 

- Hur har den ideologiska utvecklingen sett ut inom FARC-EP?  

- Har FARC-EP agerat utifrån rationalitet gällande 

fredsförhandlingar och fredsavtalet? 

                                                 
42 Elster, Jon. Making sense of Marx, Sida. 10 
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5 Metod och material 

5.1 Val av fall  

Valet till just denna studie handlar till stora delar om att frambringa denna 

framgångsrika fredsförhandling som avslutade ett av dem längsta 

inbördeskrig i modern tid. En annan anledning är återigen det stora intresset 

att studera ideologier och trosläror som är en grogrund för extremism och 

tankar om väpnad kamp mot fienden. Genom att studera FARC-EP:s 

ideologiska omvälvning kan vi förstå hur man kan få andra gerilla- eller 

terrororganisationer att i framtiden få en större vilja till att förespråka 

fredliga metoder för att nå sitt mål. Inbördeskriget som fördes i Colombia har 

även haft en regional, och till viss del internationell, påverkan. Detta främst 

genom den narkotikahandel som FARC-EP har blivit anklagad för. Men även 

kidnappningar av medborgare från andra nationer så som svensken Roland 

Larsson, men även högprofilerade individer så som den dåvarande 

colombianska presidentkandidaten Íngrid Betancourt som även är fransk 

medborgare.  

5.2 Metod 

För studerandet av den ideologiska utvecklingen har jag använt mig utav 

ideologianalys med fokus på dimensionerna inom FARC-EP. Jag har studerat 

tre begrepp; övergripande samhällsteori, syn på demokrati samt syn på 

mänskliga rättigheter. Jag har valt att jämföra FARC-EP:s inställning till 

dessa begrepp innan och efter fredsavtalet för att få en klar bild av 

förändringen.  

 

Varför jag just har valt dessa variabler är med motivering att det är dessa som 

spelar den väsentliga för teorin om marxism och för FARC-EP själva. Den 

övergripande samhällsteorin är viktig för den marxistiska ideologin då man 
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vill ha ett kollektivistisk samt solidariskt samhälle, från politiker till 

tjänstemän och till själva folket. Gällande synen på demokrati har jag valt att 

ta med då det är främst det styrelseskick som implementeras i Colombia, 

men även för FARC-EP har haft stor delaktighet i oroligheter kring 

demokratiska val i nationen. Skälet till variabeln rörande mänskliga 

rättigheter är att FARC-EP har varit kända för kränkningar av den generella 

tanken av mänskliga rättigheter, så som deras delaktigheter i kidnappningar.  

 

Angående övergripande samhällsteori har jag studerat om FARC-EP har 

övergett en kollektivistisk och marxistisk samhällssyn och övergått till en 

mer liberal och individualistisk sådan. Med samhällsteori syftar jag till den 

huvudsakliga attityden från FARC-EP om hur ett samhällsbygge ska 

förefalla, genom ett solidariskt och jämställt tillvägagångsätt eller genom ett 

liberalt där individen själv beslutar om hens delaktighet. Detta har jag 

studerat genom uttalande från ledande individer inom FARC-EP och främst 

hur dem framställt enandet av nationen.  

 

Rådande punkten om FARC-EP syn på demokrati har jag främst studerat två 

av de kriterier som tas upp av den amerikanska statsvetaren Robert A. Dahl i 

hans bok Democracy and Its Crtics. Dessa två är valda politiker samt fria och 

rättvisa val43, jag har valt dessa eftersom det är just dessa kriterier som 

åsyftar till att skapa ett statligt styre som medborgarna anser agera i deras 

intresse. Specifikt så har de två kriterierna innebörden att det är politiker 

valda av medborgarna som ska ha rätten till att fatta politiska beslut samt att 

det ska vara val med jämna mellanrum och att dessa ska vara fria, därmed 

ska dem inte utsattas för försök till valfusk. 

 

                                                 
43 Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics, Sida. 222 
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Inom den revolutionära marxismen existerar proletariatets diktatur vilket 

betyder att revolutionärerna får slå ner på alla försök till styrelseskifte med 

även våldsamma medel. Detta betyder att revolutionära marxister har rätten, 

enligt deras ideologi, att dem kan instigera våldsamheter mot oppositionella 

politiker vilket hindrar rättvisa och fria val. Samtidigt så har dem även rätten 

att utföra samma metoder mot civilpersoner som motsätter sig det auktoritära 

styret vilket till följd av det förhindrar återigen rättvisa och fria val men även 

för medborgarna att välja politiker.  

 

Med synen på mänskliga rättigheter valde jag att ta Albert Weals bok 

Democracy i beaktning, i boken tas det kort upp om politiska rättigheter där 

Weale har valt att inkludera yttrandefriheten. Jag ser detta som en mänsklig 

rättighet, inte endast en politisk rättighet, som även utgör artikel 19 i FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter som antogs 1948. Den andra och sista 

variabel jag har valt att ta med är artikel 5 i konventionen för mänskliga 

rättigheter som menar till att skydda individer mot tortyr, och grym, 

omänsklig eller förnedrande bestraffning som även Weale tar upp44.  

 

Jag har valt dessa för det kan påvisa en potentiell utveckling från FARC-EP 

genom deras tilltänkta tillvägagångsätt för att få den politiska makt dem 

eftersträvar men även hur dem tänkbart har valt att behålla den om dem 

lyckas med sitt mål. Om FARC-EP inte har förändrat si övergripande 

samhällsteori och strider mot de 2 andra dimensioner efter fredsavtalets 

signeraring så visar det att deras handlingsätt är ett fortsatt revolutionärt, till 

skillnad om man frångått från dessa förfarande och gått över till ett mer 

demokratiskt och liberal samhällsteori kan detta tyda på man har omfamnat 

det reformistiska tillvägagångsättet mer.  

 

                                                 
44 Weale, Albert. Democracy, Sida. 193 
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 Före fredsavtalet Efter fredsavtalet 

Övergripande 

samhällsteori  

  

Syn på demokrati   

Syn på mänskliga 

rättigheter 

  

Analysschemat som kommer användas under studiens gång för att se den 

ideologiska evolutionen före och efter fredsavtalet 2016. 

 

Det finns fyra beståndsdelar av rationalitet som jag har använt mig i min 

analys av hur FARC-EP har agerat. Dessa är: 

1. Mål; vad för mål har FARC-EP som organisation?  

2. Möjliga tillvägagångsätt; vilka möjliga tillvägagångsätt har FARC-

EP tillgång till för att uppnå det önskade målet?  

3. Konsekvenser; vad finns det för potentiella konsekvenser med de 

olika tillvägagångsätten? 

4. Slutgiltigt val; Vad har FARC-EP valt för väg för att uppnå sitt mål? 

Efter noggrant överläggande så har organisationen valt 

tillvägagångsätt genom att överväga vinster och förluster, och med 

största sannolikhet valt det med ett ändamålsmaximerande syfte.  

Dessa fyra beståndsdelar har jag valt då det är främst dessa som det 

fokuseras på i boken Essence of Decision; Explaning the Cuban Misslie 
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Crisis45 som avhandlar rationalitet inom konflikten känd som Kubakrisen. 

Det är även dessa komponenter som till stora delar är grunden för 

människans val, detta eftersom jag argumenterar för att människan är art som 

agerar utifrån ett ändamålsmaximerande syfte.  

 

 

De fyra beståndsdelar av 

rationalitet 

FARC-EP:s agerande 

Mål  

Möjliga tillvägagångsätt  

Konsekvenser  

Slutgiltigt beslut   

Analysschema för att se hur FARC-EP har agerat för de fyra beståndsdelar 

för teorin om rationella val. 

 

I denna studie har även en kvalitativ textanalys att tillämpas i en genomgång 

av FARC-EP och statliga dokument och uttalande. Genom textanalysen 

framkom det bild om den ideologiska evolutionen, samtidigt möjliggjorde 

det att frambringa en uppfattning om gerillan har agerat i ett 

ändamålsmaximerande syfte (rationellt) för att nå fred. För att kunna få en 

uppfattning om FARC-EP har agerat rationellt har jag även undersökt den 

colombianska statens agerande för att därefter kunna se hur FARC-EP har 

reagerat på statens handlingar och därefter se om dem har handlat rationellt.  

 

Anledningen för att just dessa metoder använts till denna studie är att det är 

de metoder som jag anser vara mest lämpliga för insamlingen och analysen 

av data. Genom att göra en ideologianalys får man en bra bild av hur 

utveckling av FARC-EP:s idélära har ombildats. Eftersom jag även syftar till 

                                                 
45 Alison, Graham & Zelikow, Philip. Essence of Decision; Explaning the Cuban Misslie 

Crisis, Sida. 18 
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att få en förståelse av hur relationen mellan FARC-EP och colombianska 

staten har reformerats, anser jag att en kvalitativ textanalys är den främsta 

metoden. Via en kvalitativ textanalys av dokument och uttalande får jag en 

bild av hur relationerna mellan parter har verkat, men även från överstatliga 

och ickestatliga organisationer samt individer som rapporterat om konflikten 

som kan ge en mer objektiv bild.  

 

Nackdelen är att risken för ett bredare perspektiv för konflikten inte 

framkommer. Chansen att man stirrar sig blind på ett fåtal situationer 

existerar och man kan då missa att se en specifik faktor i kontext till hela 

situationen.  

 

Jag anser trots detta att fördelarna med denna metod överväger nackdelarna.  

Jag kan lättare gå på djupet och analysera parternas inställning till varandra, 

fredsförhandlingarna och fredsavtalet. Jag kan även studera dem handlingar 

som skett inom konflikten och se en förändring på handlingsättet parterna 

emellan, genom att undersöka deras egna uttalande som kan både vara 

primära källor och sekundära källor.  

 

En alternativ metod att varit en kvantitativ undersökning av uttalanden för att 

se en förändring av parternas förhållningsätt. Denna metod hade speciellt 

kunnat implementerats på aspekten gällande ideologisk utveckling men hade 

även kunnat genomföras på teorin om rationella val. Just denna metodologi 

har utförts av Juan E. Ugarriza och Matthew J. Craig i rapporten The 

Relevance of Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative 

Analysis of Former Combatants in Colombia som jag tidigare nämnt. I den 

studien valde att man fokusera på betydelsen av ideologi utifrån variabler 

som diskurs, attityd och emotionell respons.  
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5.3 Källkritik  

Det finns fyra huvudsakliga beståndsdelar i vad som är känt som källkritik, 

dessa är äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens46. Att jag har valt att 

tillämpa dessa fyra kriterier på det material som jag har använt mig av under 

skrivandet av denna uppsats är för att rättfärdiga den och för att uppnå en 

strävan av ett högre forskningsvärde. På grund av det finns information från 

alla inblandade parter har jag eftersträvat att få uttalande eller ena partens 

synpunkt från den parten direkt, detta har dock visat sig vara svårt speciellt 

från den colombianska statens håll. När det inte funnits tillgång till detta har 

jag använt mig av så neutrala källor som möjligt för att få en bild av ena 

partens handlingsätt och ståndpunkt.  

 

Gällande samtidighets aspekten så anser jag att detta uppfylls då jag har tagit 

information så nära in på skrivandet av uppsatsens som möjligt. Den äldsta 

informationskälla är från 1984, däremot är den nära in på den händelse som 

avhandlas och kommer från en välkänd neutral källa (Förenta Nationerna). 

Mitt mål har varit att material som jag har inhämtat ska ligga i så nära tid till 

händelsen och uppsatsskrivandet som möjligt vilket jag anses ha lyckats 

med. Annat material som jag har använt från 2002 kommer även det från 

välkända och respekterade organisationer så som Amnesty och BBC News, 

och även om informationen inte använts i nära tid för publiceringen så har 

den publiceringen kommit i nära tid för händelsen.  

 

Äkthetskriteriet tillgodoses genom att den information som avhandlar 

scenarion och ställningstagande jag har valt att hänvisa till är 

väldokumenterad och därmed försvårar en förfalskning av dem.  

 

                                                 
46 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Sida. 304 
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Jag ska tillägga att jag personligen inte anser att alla källor uppfyller 

oberoende- och tendenskriteriet. Detta eftersom FARC-EP blev stämplade 

som en terrororganisation av USA, Kanada samt EU. På grund av att jag har 

använt källor så som BBC vilket är ett brittiskt public-serviceföretag kan 

informationen från denna källan vara vinklad. Jag vill dock argumentera att 

jag har varit medveten om detta vid studerandet av informationen från källan 

och även undersökt informationen ytterligare vilket minskar risken för 

användandet av partisk information.  

 

De vetenskapliga rapporter och tryckta källor har fått utså noggrann 

granskning, framförallt gällande kriterierna äkthet, tendens och oberoende.  

Mitt mål har varit att författarna ska ha en viss grad av insyn i antigen dem 

teorier som använts för uppsatsen frambringade eller för själva konflikten. 

Vissa av författarna är själv utnämnda socialister, så som Gary Leech, och 

därmed delar en del av FARC-EP:s ideologi. Andra rapporter är släppta via 

colombianska universitet vilket gör att även dessa kan möjligtvis inte vara 

objektiva, men som jag tidigare nämnt har även detta material genom gått en 

noga granskning.  
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6 Analys 

6.1 Analys för utvecklingen från revolutionär- till 

reformistisk marxism  
 

När Alvaro Uribe införde Democratic Security Policy (hädanefter benämnt 

som DSP) 2002 var FARC-EP medlemsantal på rekordnivå med 20 766 

medlemmar47, samtidigt var även antalet kidnappningar genomförda var 

FARC-EP högt, 93748. Implementeringen av DSP är av stor betydelse då det 

var början på slutet för FARC-EP som gerilla, medlemsantalet efter 

införandet av DSP sjönk och likaså sjönk den dåvarande gerillans aktiviteter. 

Att FARC-EP led fler och fler förluster kan ha resulterat i en skepticism för 

en militär vinst mot den colombianska staten. Ett år efter implementering av 

DSP så hade FARC-EP redan försvagats men trots detta fortsatte dem sin 

revolutionära kamp, 2003 låg antalet kidnappningar på 68349 och 

medlemsantalet hade sjunkit till 18 60950.  

 

Tidigare samma år som DSP lanserades, hade man genomfört vad som blev 

känt som massakern i Bojayá där man i strider mot paramilitära styrkor 

bombade en kyrka som dem paramilitära militärerna hade tagit skydd vid. 

Kyrkan som innehöll civila, blev träffad av de gascylindrar som FARC-EP 

hade använt som artilleripjäs vilket resulterade i 117 civila dödsoffer51 

                                                 
47 Colombia Reports, FARC 

48 Colombia Reports, FARC 

49 Colombia Reports, FARC 

50 Colombia Reports, FARC 

51 Amnesty International Colombia: Letter for the attention of Mr Manuel Marulanda, 

Revolutionary Armed Forces of Colombia-People´s Army 
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Ett särskilt tufft år för FARC-EP var 2008 då grundaren Manuel Marulanda 

avled till följd av en hjärtattack52 vilket försvagade FARC-EP ytterligare. 

Samma år var det även globala protester mot organisationens förfarande53 

och det civila motståndet blottades till nackdel för den dåvarande gerillan. I 

Marulanda förlorade man en stark och ideologisk inspirerad ledare som tidigt 

hade engagerat sig i kamp mot den konservativa regeringen54 och i samband 

med dem globala protesterna fick man med största sannolikhet inom FARC-

EP medvetenhet av det svaga folkliga stödet i urbana områden. Året 2008 var 

därmed ett år av motgångar för FARC-EP, eftersom man förlorade 

ideologisk styrka och civilt stöd kan man se helhetsbilden av att den 

generella övertygelsen inom organisationen försvagades.  

 

Efter Marulandas död tog Alfonso Cano över ledarrollen inom den dåvarande 

gerillan, Canos fokus frångick från den ideologisk betydelsen till viss del och 

hade ett större intresse av den politiska delen av kampen. Alfonso Cano 

valde att återinföra politisk träning för medlemmarna då organisationen växt 

så pass snabbt under sin tid att detta hade bortglömts55. Att det politiska 

spelet fick en större betydelse spelar även den roll för den ideologiska 

utvecklingen. I takt med att själva politiken blev en mer väsentlig 

beståndsdel i FARC-EP:s syfte fick den ideologiska aspekten av 

organisationen en mer tillbakadragen roll vilket då även gynnade en 

behagligare ideologisk övergång utan några större interna spänningar. 

 

 

                                                 
52 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Konflikten i Colombia – fördjupning 

53 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

54 Leech, Gary. The FARC: The Longest Insurgency, Sida 17 

55 Leech, Gary. The FARC: The Longest Insurgency, Sida 177 
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2009 kidnappade man guvernören av Caqueta Luis Francisco Cuellar 

Carvajal, som dagen efter avled i gerillans förvar56. Eftersom staten hade 

inlett en militär offensiv förflyttade sig FARC-EP längre in i den 

colombianska djungeln och till följd av det kom man längre från urbana 

områden vilket resulterade i att man isolerade sig till stora delar från 

majoriteten av den colombianska befolkningen57. Detta betydde att FARC-

EP fick nu ännu svårare att nå ut till folket vilket resulterade i ytterligare 

svårigheter för en omstörtning av den konservativa och liberala staten.  

 

Samtidigt reducerade staten och USA kokaplantagen i nationen med 65% 

mellan 2000–2010 genom kemiskbesprutning av fälten58, vilket betydde att 

FARC-EP tappade stora delar av sin ekonomiska vinst. Detta resulterade i att 

den dåvarande gerillan fick svagare resurser av kapital, och med tanke på den 

sjuknade antalet resurser gällande medlemmar, förnödenheter och vapen, fick 

man en minskande kapacitet för att fortsätta med den revolutionära kampen. 

Till följd av detta behövde FARC-EP tillämpa en mer reformistisk 

inställningen vilket visar sig tydligt med dem hemliga förhandlingar som 

inleddes med den nya presidenten Juan Manuel Santos, och den 

colombianska staten 201159.   

 

Under tiden för både hemliga och offentligt vetande fredsförhandlingar 

distanserade sig FARC-EP från en kriminell och revolutionär strategi, detta 

visas tydligt i statistiken av antalet kidnappningar då 2011 gerillan endast 

genomförde 77 kidnappningar60.  

 

                                                 
56 Alsema, Adriaan, Caqueta Governor Found Dead 

57 Lee, Chris The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

58 Ince, Matt Defeating Colombia´s Oldest Insurgency, 

59 FARC-EP International, Exploratory meetings 

60 Colombia Reports, FARC 
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2012 valde även FARC-EP att inleda ensidig vapenvila mellan 20 november 

2012–20 januari 2013, gerillan påpekade att man valde att utföra denna 

vapenvila för att stärka förståelsen från parterna att komma till ett avslut på 

konflikten önskat av det colombianska folket61.  Det ska även påpekas här att 

FARC-EP menade på att staten valde att inte ingå i vapenvila för den hade en 

fortsatt tro på en militär vinst. Året efter valde gerillan dock att hämnas 

likvideringen av ”El Negro Eliecer” som var FARC-EP:s ledares Timoleón 

”Timochenko” Jiménez högra hand. Hämningsaktionen bestod av åtta 

detonationer på olika platser längst en oljeledning62.  

 

När parterna väl hade kommit fram till ett fastställt fredsavtal var det dags 

för den colombianska befolkningen att få sin röst hörd. Vid 

folkomröstningen var valdeltagandet lågt, endast 37%63, där Nej-sidan fick 

flest antal röster 50,2%64. Trots nederlaget valde FARC-EP att fortsätta på en 

fredlig väg med målsättningen att omvandlas till ett politiskt parti65. Efter ett 

antal revideringar av avtalet på de politiska motståndarnas begäran, 

ratificerades fredsavtalet av den colombianska kongressen och 

demobiliseringen påbörjades första december 201666. 

 

Demobiliseringsprocessen är den enskilt tydligaste händelse som påvisar 

FARC-EP:s övergång till reformistisk ideologi.  

8 994 vapen, 11 015 handgranater, samt 3 528 landminor lämnades över från 

FARC-EP medlemmar till FN:s observatörer stationerade för att övervaka 

                                                 
61 FARC-EP International, 22th november 2012: Unilateral Ceasefire FARC-EP 

62 Crisp, Johnny, ´FARC´attacks northern Colombian oil pipeline on 8 locations 

63 Halkjaer, Erik, Utrikespolitiska Institutet, Utrikesmagasinet, Nu gäller det för Santos att få 

alla med sig i Colombia 

64 FARC-EP International, Timeline 2012–2016; National plebiscite is held 

65 FARC-EP International, FARC-EP Communiqué 

66 Freedom House, Freedom in the World 2017; Colombia, 2017 
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nedrustningen67. I mars 2018 var det första politiska val som FARC-EP 

deltog i, trots man bara fick 0,5% av rösterna så hade man redan fem 

garanterade platser i parlamentets varje kammare, till följd av en 

överenskommelse i fredsavtalet68. Trots det dåliga resultat valde FARC-EP 

att deklarera sitt fortsatta fredliga och reformistiska tillvägagångsätt mot en 

samhällelig förändring inom nationen69.  

 

Övergripande samhällsteori  

FARC-EP övergripande samhällsteori har varit en marxistisk sådan med 

fokus på kollektivet. Även om organisationen har förespråkat en nationell 

sammanslutning där det inte ska finnas några klasskillnader eller skillnader 

mellan agrikulturella områden och urbana så har dem visat sig själva vara en 

top-down organisation70. Sekretariatet som var det högsta styrande organet 

inom FARC-EP tillsammans med ”Central High Command” som utser 

kommendanterna för fronterna som existerade inom FARC-EP71. FARC-EP 

själva hävdar att grunden för deras existerande är till följd av den 

colombianska statens överlåtande av jordbruksbarmark till borgerliga aktörer 

och deras exploatering av den i nationen på bekostnad av dem lantbrukare 

som redan nyttjade marken72. I sin första deklaration Programa Agrario 

de los Guerrilleros (Agrikulturella Programmet för Gerillakrigare, egen 

översättning), förklarade man att tilltagandet av vapen var nödvändigt då 

dörren till en laglig, fredlig och demokratisk politisk kamp var stängd73.  

                                                 
67 United Nations Verification Mission in Colombia, What you need to know about UN 

Verification Mission in Colombia 

68 BBC News, Colombia election: FARC fails to win support in first national vote 

69 FARC-EP International, Communiqués FARC-EP; About the Parlamentry elections 

70 ESISC, Colombia: An overview of FARC´s military structure 

71 ESISC, Colombia: An overview of FARC´s military structure 

72 FARC-EP International, Communiqués FARC-EP; Who are we and what we fight for 

73 FARC-EP International, Communiqués FARC-EP; Who are we and what we fight for 
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FARC-EP menar också att dem ingår i en global våg som står emot neo-

liberalism, imperialism, patriarkatet, krig, miljöförstörelse och alla sorters 

diskriminering av människor74.  

 

FARC-EP avser att dem även än idag står emot dessa element men att man 

ingått i en pacifistisk och politiska kamp mot dem. Man ser fortfarande staten 

som en terrorstat och det politiska systemet lider av underskott på demokrati 

och jämlikhet75.  Man påpekar även att dem har lämnat ”minimiförslag” för 

deltagandet av folket inom politiken, media, kongressen76. I frågan om den 

agrikulturella delen så manar FARC-EP på ett större politiskt erkännande av 

jordbrukarna, deras rättigheter samt deras mark77. Organisationen har även 

åsidosatt 10 miljoner hektar åt de jordbrukarna utan egen mark eller väldigt 

lite mark. Man eftersträvar också en större stimulans åt jordbrukssamhället, 

så som en nationellt självförsörjande matproduktion78. 

 

Att FARC-EP har kvar sina marxistiska ideal är utom tvivel då man likaså 

tillkännager att man vill stoppa den kapitalistiska exploateringen79.  

Att man fortfarande ser den colombianska staten som en terrorstat förstärker 

även detta, man strävar efter ett större politiskt deltagande hos folket som ska 

täcka hela spektrumet av åsikter i samhället.  

                                                 
74 FARC-EP International, Communiqués FARC-EP; Who are we and what we fight for 

75 FARC-EP International, Political Participation; FARC-EP´s point of view on Political 

Participation 

76 FARC-EP International, Political Participation; FARC-EP´s point of view on Political 

Participation 

77 FARC-EP International, Comprehensive Rural Reform; FARC-EP´s viewpoint on 

Comprehensive Agrarian Policy 

78 FARC-EP International, Comprehensive Rural Reform; FARC-EP´s viewpoint on 

Comprehensive Agrarian Policy 

79 FARC-EP International, Who are we and what we fight for 
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Syn på demokrati 

FARC-EP var kända för att försöka hindra politiska val med 

skrämselmetoder så som mord och kidnappningar. Inför valet 2002 så 

mördade man 12 borgmästare, 60 lokalpolitiker och 300 personer med 

diverse positioner inom politiken avgick till följd av dessa våldförande 

metoder80. Gerillan valde även att använda sig av artilleripjäser för att störa 

installationsceremonin i Bogota för president Uribe samma år vilket 

resulterade i 13 avlidna och 20 skadade81. Ännu ett exempel på FARC-EP:s 

motsättande av politiker som inte erhåller samma åsikt framkommer tydligt 

gällande kidnappningen av presidentkandidaten Íngrid Betancourt som blev 

fritagen av colombianska militärstyrkor 200882. Att FARC-EP var villiga att 

begå mord och kidnappning visar att man inom organisationen inte besatt en 

respekt för demokratiska värderingar så som folkligt valda politiker och 

rättvisa val.  

 

Det ska tilläggas gällande FARC-EP:s politiska aktioner att man var delaktig 

i partiet Union Patriotica (UP) som skörade politiska framgångar i 

presidentvalet 198683. Partirepresentanter och partimedlemmar inom UP 

utsattes för våldsamheter under andra halva av 1980-talet som kulminerade i 

flera hundra mord om året84.  

Totalt så resulterade dessa våldsamheter i 5 000 sympatisörers död eller 

försvinnande dessutom två mord på partiets presidentkandidater85, FARC-EP 

                                                 
80 Rojas, Christina. Securing the State and Developing Social Insecurites: The Securitisation 

of Citizenship in Contemporary Colombia 

81 BBC News, Blast mar Colombia inauguration 

82 Leech, Gary. The FARC: The Longest Insurgency, Sida 174 

83 Leech, Gary. FARC: The Longest Insurgency, Sida 51 

84 Leech, Gary The FARC: The Longest Insurgency, Sida 53 

85 Freedman, Daniel E. Patriotic Union 
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har även valt att se detta som ett politiskt folkmord86. FARC-EP hade likaså 

ett nära samarbete med det kommunistiska partiet (PCC) i Colombia, detta 

till stora delar genom Jacob Arenas och Manuel Marulanda deltagande i 

partiet i sin ungdom87. Samarbetet avtog likväl efter beslut gällande 

samverkan mellan grupperingarna på FARC-EP:s åttonde konferens88.  

 

Efter signerandet fredsavtalet 2016 har FARC-EP själva omvandlats till ett 

politiskt parti och hävdar att varje nation ska få demokratiskt och fritt välja 

sin egen framtid89. Valet till kongressen 2018 var det första som FARC-EP 

har tagit del av som utpräglat politiskt parti, men det blev ingen större 

framgång90, trots detta rapporterades det även att detta var det mest fredfulla 

val på årtionden91. Partiet strävar idag efter ett flertal reformer som hade 

enligt FARC-EP själva gjort Colombia till ett mer demokratiskt land. Som 

jag tidigare nämnt så vill FARC-EP ha ett större politiskt deltagande bland 

folket men man vill även att stigmatiseringen och systematiska förföljandet 

av dess medlemmar ska upphöra92. Man förespråkar även idag reformer för 

att stoppa den existerande korruptionen i nationen och en större 

demokratisering av information från massmedia93. Dessa förändringar anser 

FARC-EP förbättra det politiska och demokratiska klimatet i Colombia, och 

därmed förstärks strävan för fritt valda politiker och rättvisa val ytterligare.  

                                                 
86 Carvajal, Lucas. FARC-EP, Patriotic Union: A political genocide 

87 Leech, Gary. The FARC: The Longest Insurgency, Sida. 35–36 
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90 BBC News, Colombia election: FARC  fails to win support in first national vote 

91 BBC News, Colombia Election: Former FARC rebels face first ballot 

92 FARC-EP International, Political Participation; FARC-EP´s point of view on Political 

Participation 
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FARC-EP som organisation har efter fredsavtalet 2016 helt upphört med sina 

skrämseltaktiker av politiska motståndare vilket talar för en ökad respekt för 

några av de demokratiska kriterierna. Trots att FARC-EP har fört en 

revolutionär kamp mot den colombianska staten kan vi ändå inte bortsett från 

dem reformistiska försök till politiska förändring som organisationen utförde 

med Patriotic Union.  

 

Synen på mänskliga rättigheter 

Som jag nämnde tidigare så var FARC-EP kända för att attackera sina 

ideologiska motståndare. Man kan dra en koppling mellan detta och teorin 

om revolutionär marxism, specifikt tanken om proletariatets diktatur. FARC-

EP använde de metoder som dem ansåg vara nödvändiga för att slå ner på 

konspirationer för att stoppa marxismens försök till makt. FARC-EP har inte 

endast mördat och kidnappat politiker utan även också ledare bland 

ursprungsbefolkningen och präster från den katolska kyrkan94 vilket tyder på 

att organisationen inte respekterade ledare bland den civila befolkningen. 

Rapporter tyder även på att yttrandefriheten som är inskriven i Colombias 

grundlag var under attack i Freedom House Index rapport från 2003 på grund 

av politiska övertygelser95 där man kan inkludera FARC-EP. Även om man 

under tiden som gerilla inte direkt uttalade ett motstånd mot yttrandefrihet 

och åsiktsfrihet så är det tydligt att man försökte förtrycka motståndet mot 

sig. Gerillan har även valt utföra ett antal attacker mot journalister, 

kidnappningen av den franska journalisten Roméo Langlois är en av dem, 

han blev senare släppt efter en månad i fångenskap96.  

                                                 
94 Amnesty International Colombia: Letter for the attention of Mr Manuel Marulanda, 

Revolutionary Armed Forces of Colombia-People´s Army 

95 Freedome House, Freedome in the World 2003; Colombia 

96 Reportrar utan gränser, FARC meddelar frisläppning av journalisten Roméo Langlois 
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Sedan FARC-EP:s omvandling till ett politiskt parti har det likaså skett en 

drastisk förändring gällande synen på mänskliga rättigheter. I avtalet 

angående politiska deltagande mellan FARC-EP och den colombianska 

staten konstateras det att yttrandefriheten är en väsentlig komponent av 

individens rättighet till allmän organisering97. Man poängterar även rätten till 

just demonstration anses vara central del av demokratins helhet då den 

öppnar upp för dialog mellan människor av olika åsikter98. Man kom även 

överens om att staten skulle inrätta National Council for Reconciliation and 

Coexistence som skulle arbeta för respekten inom befolkningen för olika 

politiska åsikter, fred och för ickestatliga organisationer som överser statens 

och regeringens arbete99. Detta gör det tydligt att se FARC-EP har genomgått 

en förändring rådande mänskligheter rättigheter till följd av fredsavtalet 

2016. Man förespråkar högre transparens, tolerans och respekt för individers 

och grupperingars åsikter och avstår nu från revolutionära och våldsamma 

metoder.  
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 Före fredsavtalet Efter fredsavtalet 

Övergripande 

samhällsteori  

Marxistisk/kollektivistisk, 

man stred mot 

klasskillnader samt 

skillnader mellan det 

agrikulturella och urbana 

för en mer jämlik nation.  

Marxistiskt/kollektivistisk, 

man förespråkar en större 

politisk delaktighet från 

folket.  

Syn på demokrati Man hade en sämre syn 

på demokrati men det 

existerade ändå ett 

perspektiv att ett 

demokratiskt 

tillvägagångsätt kunde 

vara framgångsrikt, extra 

tydligt i exemplet med 

UP.  

Idag förespråkar man 

endast en demokratisk och 

fredlig väg till makten. 

Man kritiserar även staten 

och regeringen för att inte 

vara tillräckligt 

demokratiska. 

Syn på 

mänskliga 

rättigheter 

Bristande respekt på 

mänskliga rättigheter och 

man vände sig av brutala 

metoder för att förtrycka 

sina motståndare.  

En högre respekt för 

mänskliga rättigheter, man 

har även större tolerans 

för samhällets varierande 

åsikter. Man förespråkar 

idag ett större skydd för 

oppositionen.  

 

6.2 Analys för rationellt agerande  

1998 rapporterade amerikanska underrättelsetjänsten Defence Intelligence 

Agency att FARC-EP har möjlighet att besegra den colombianska staten 

inom en fem års period om inte aktiva åtgärder påbörjas100. Den då nyvalde 

presidenten Andrés Pastrana valde att starta fredsförhandlingar med den 

dåvarande gerillan. För att tillfredsställa FARC-EP valde staten att dra 

tillbaka 2 000 soldater och poliser från områden där FARC-EP hade 

inflytande101.  

                                                 
100 Leech, Gary. The FARC: The Longest Insurgency, Sida. 14 

101 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 
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Detta skapade så kallad demilitariserade zoner där gerillan fick fritt spelrum, 

anledningen till detta var att tillmötesgå FARC-EP i kommande 

fredsförhandlingarna mellan parterna102. Efter Caguanproccesen, vilket var 

fredsförhandlingar mellan åren 1999–2002 som fallerade, hade FARC-EP 

kvar makten i dessa demilitariserade zoner och kunde blomstra relativt 

obehindrat. Gerillan hade ett övertag gentemot den colombianska staten och 

ett fortsättande av det revolutionära tillvägagångsättet kunde ansågs vara 

rationellt.  

 

Sedan president Alvaro Uribes införande av DSP har FARC-EP blivit allt 

mer försvagad och kommit ifrån den storhet som gerillan förfogade över sent 

1990-tal103. 

 

 Samtidigt som FARC-EP blev allt svagare i medlemsantal så fick dem 

paramilitära styrkorna som stred mot gerillan ett ökat antal medlemsantal 

som 2002 var 27 000104, och fick även stöd av Colombias väpnade styrkor105. 

2000 gav sig även USA in i kampen mot gerillan, i samförstånd med den 

colombianska regeringen valde man att introducera Plan Colombia vars mål 

var att minimera kartellernas och gerillornas narkotikaverksamhet för att slå 

ett ekonomiskt slag mot dem106. Efter terrorattacker i New York 2001 valde 

                                                 
102 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

103 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

104 Rojas, Christina. Securing the State and Developing Social Insecurites: The 

Securitisation of Citizenship in Contemporary Colombia 

105 Colombia Reports, FARC 

106 United States Goverment Accountability Office, Plan Colombia; Drug reducation was 

not fully met but security has imporved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for 
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även USA att intensifiera sitt arbete mot diverse terrororganisationer, vilket 

även inkluderade terrorstämplade gerillor i Colombia107.  

Det finns även uppgifter som anklagar USA och dess underrättelsetjänst CIA 

för att ha utfört hemliga operationer med fokus på att försvaga FARC-EP108.  

 

Under Alvaro Uribes ämbetsperiod som president för Colombia ökade inte 

endast dem paramilitära- och utländska insatserna mot FARC-EP, utan det 

finns även konkreta belägg på den colombianska statens tilltagande insatser 

mot gerillan. Under denna tidsperioden valde även den colombianska staten 

att nära dubbla sin militära budget vilket utföll i att den kunde överta stora 

områden som tidigare varit ockuperade av FARC-EP109. Det civila 

motståndet ökade även det mot FARC-EP och 2008 var det globala protester 

mot gerillan110. Dessa visade sig vara starkast i Colombias huvudstad Bogota 

där antalet aktivister mot FARC-EP under protesterna uppsteg till 500 000 – 

2 miljoner111.  

 

En av dem mest signifikanta händelser för det colombianska inbördeskriget 

på 2000-talet är presidentvalet 2010 där Juan Manuel Santos stod som 

vinnare samt återvalet av densamma 2014. Trots att Santos hade innehaft 

ämbetet som försvarsminister under President Uribe tid som regeringschef 

intog han en mer tillmötesgående inställning och började tidigt även lägga 

fokus på angelägenheter som var en prioritet för FARC-EP112. Han lämnade 

dörren öppen för dialog men FARC-EP och andra gerillor inom nationen var 

                                                 
107 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

108 Priest, Dana. Washington Post, Covert action in Colombia; U.S. intelligence, GPS bomb 

kits help Latin American nation cripple rebel forces 

109 Ince, Matt. Defeating Colombia´s Oldest Insurgency 

110 Lee, Chris. The FARC and the Colombian Left: Time for a Political Solution? 

111 BBC News, Colombians in huge FARC protest 

112 International Crisis Group, Colombia: Peace at Last? 
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tvungna att förkasta det våldsamma handlingsättet113, trots president Santos 

välvillighet mot gerillan så fortsatte staten under hans styre en aggressiv 

kamp mot FARC-EP.  

 

En månad efter Santos tillträdde till makten avled gerillans andreman Mono 

Jojoy i ett flyganfall114 samt 2011 avled ledaren Alfonso Cano efter strider 

med Colombias väpnade styrkor115. Men nio månader före den väpnade 

räden som resulterade i Alfonso Canos stupande hade den colombianska 

staten och FARC-EP inlett informella fredsförhandlingar116. Att den 

colombianska staten då valde att genomföra en attack som slutade i 

gerillaledarens död kan man ställa sig frågvis till från ett rationellt 

perspektiv. Men offensiven kan ha verkställts med syftet att försvaga FARC-

EP ytterligare och därmed även pressa gerillan ytterligare till en 

framgångsrik fredsförhandling.  

 

I januari 2012 tog FARC-EP ett initiativ till formella och offentliga samtal 

om en rad konfliktområden så som militära frågor, privatisering och 

avregleringar av ekonomin med regeringen men blev avvisade från statligt 

håll, månaden efter skedde ett attentat mot två polisstationer vilket gerillan 

misstänktes för117. I mars samma år likviderades 11 soldater av FARC-EP 

och den colombianska staten valde att utföra ännu ett flyganfall vilket 

resulterade i 69 revolutionärers död118. Dessa situationer som avlöser 

varandra kan vara rationella handlingar då man gör ett försök till att ta 

initiativ i konflikten, genom att försvaga den andra parten och därmed få ett 

                                                 
113 BBC News, Juan Manuel Santos sworn in as Colombian president 

114 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Colombia; Kalendarium; 2010 

115 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden, Colombia; Kalendarium; 2011, 

116 FARC-EP International, Exploratory meetings 

117 Utrikespolitiska Institutetet, Landguiden, Colombia; Kalendarium; 2012 

118 Utrikespolitiska Institutetet, Landguiden, Colombia; Kalendarium; 2012 
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potentiellt övertag. Att man valde att besvara den andra partens aktion med 

en militär reaktion visar på den rationalitet som existerade under konflikten, 

att man ansåg att ett militärt agerande var det rationella då man genom det 

kunde reducera risken för förlust och öka chansen för vinst.   

 

Eftersom det blev en större enad front mot FARC-EP från civilt- så som 

statligt håll samt ökande insatser från andra stater är det tydligt att gerillan 

tappade mer och mer stöd. 2012 påbörjades formella och offentliga 

fredsförhandlingar vilket kan anses vara rationellt från båda parters 

synvinkel, staten hade ett övertag samtidigt som FARC-EP blev allt svagare.  

 

En tid efter president Santos tillträdde insåg colombianska staten och gerillan 

med största sannolikhet att man hade hamnat i en mutally hurting stalemate 

situation. Parterna kunde inte för sina anhängare proportionerligt rättfärdiga 

förlusterna men man hade inte tillräckligt med tillit åt den andra parten för att 

ingå i fredsförhandlingar. Detta resulterade i att en tredje part, Norge och 

Kuba, gick in som sponsor för fredsförhandlingen och var med att leda 

den119. Att man fick in en neutral tredje part i dem bilaterala 

fredsförhandlingar samt en mer konsiliant hållning från statligt håll kan anses 

vara en beståndsdel av substantiell karaktär för dem lyckade 

fredsförhandlingar.  

 

Mål 

Målet både före och efter fredsavtalet för FARC-EP har varit en 

transformation för det statliga styret i Colombia, ett marxistiskt styre med en 

eftersträvan av socialismens idealen120.  

 

                                                 
119 Norska Utrikesdepartementet, Peace and reconciliation efforts in Colombia 

120 FARC-EP International, Who are we and what we fight for 
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Tiden efter fredsavtalet 2016 har FARC-EP även poängterat att man vill även 

uppnå total fred inom nationen samt försoning bland folket och 

politikerna121122. FARC-EP påvisar tydligt vad det är man vill uppnå och att 

det är ett snarlikt helhetsmål som man alltid eftersträvat under sin existens.  

 

Tillvägagångsätt  

Man kan se två tydliga, potentiella tillvägagångsätt för FARC-EP:s 

förverkligande av sina mål, den ena är den revolutionära vägen och den 

andra är den reformistiska. Båda tillvägagångsätt har förklarat denna 

teoretiskt i avsnitt 4.1 i uppsatsen samt empiriskt i avsnitt 6.1 gällande den 

ideologiska aspekten av de två tillvägagångsätt, här kommer jag att kort 

förklara dem från ett rationellt perspektiv.  

 

Ett revolutionärt handlingsätt hade varit möjligt trots FARC-EP:s försvagade 

militära kapacitet. Om man mäter den militära kapaciteten i antalet 

medlemmar inom den dåvarande gerillan så hade man trots ett generellt 

sjunkande medlemsantal från 2002, finns det somliga år där antalet ökade så 

som 2010 och 2011123. Om man hade valt att fortsätta en revolutionär 

kampanj för att uppnå ett politiskt maktskifte hade man kunnat återgå till 

grunderna för gerillakrigsföring.  

 

Ämnet om just gerillakrigsföring avhandlas i den välkända gerillaledaren 

Ernesto Che Guevara bok Guerilla Warfare; Authorised edition. Om FARC-

EP hade fortsatt sin revolutionära kamp och följt rekommendationerna från 

Che Guevara hade det potentiellt inneburit ett bättre stöd till och från det 

agrikulturella samhället i Colombia. 

                                                 
121 FARC-EP International, Who are we and what we fight for 

122 FARC-EP International, FARC-EP celebrating new party congress 

123 Colombia Reports, FARC 
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Om den dåvarande gerillan hade även startat en propagandakampanj i urbana 

områden mot staten hade detta kunnat resultera i ett ökat stöd i dem områden 

där FARC-EP hade haft ett svagare stöd från. En kombination av dessa två 

åtgärder hade kunnat resultera i främst en militär vinst mot den colombianska 

staten och därmed även övertagandet av den politiska makten.  

 

Det andra tillvägångsättet, det reformistiska, är det som FARC-EP använde 

sig av i realiteten. Man påbörjade fredsförhandlingar och visade en stark vilja 

till att dessa skulle bli framgångsrika, till exempel den ensidiga vapenvilan 

från FARC-EP 2012. Genom anammandet av den reformistiska vägen fick 

man ett närmare band med sin fiende, 2013 så mötte den dåvarande gerillans 

fredsdelegation folkvalda politiker från den colombianska kongressen124.  

Genom en implementering av ett reformistiskt tillvägagångsätt ingår man en 

mer politisk kamp vilket reducerar antalet dödsoffer och interna flyktingar 

etc. Detta hade sedermera potentiellt kunnat resultera i ett större stöd från 

befolkningen och en framtida potentiell vinst i presidentval. Den 

reformistiska kampen är ofta sett som en långvarig kamp om den politiska 

makten. Fördelen är att politiska reformer kan lättare förankras bland folket 

och eftersom man inte använder sig av våld och hot har man lättare att få 

stöd. Genom detta kan man också lättare bilda en legitim potentiell regering 

och möjligtvis inte bli utsatt för försök till revolution om man sitter vid 

makten.  

 

Ett tredje och relativt abstrakt tillvägagångsätt hade kunnat vara ombildandet 

till en intresseorganisation. Man hade fört en reformistisk politisk kamp men 

man hade inte besuttit den politiska makt som man gör vid omvandlingen till 

ett politiskt parti.  

                                                 
124 FARC-EP International, Timeline 2012–2016; Members of Congress visit Peace 

Delegation 
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Man hade möjligtvis kunnat föra en lobbyverksamhet för dem bönder som 

blivit orättvist behandlade av staten samtidigt som man hade kunnat föra en 

kamp för dem politiska fångarna i nationen. 

 

Konsekvenser  

Konsekvenserna av en fortsatt väpnad kamp hade möjligtvis kunnat vara ett 

totalt nederlag av FARC-EP, detta på grund av statens militära förmåga som 

angående resurser var större125 och den dåvarande gerillans stagnerande 

styrka126. Vid en sådan förlust hade man även haft betydligt svårare att göra 

en omvandling till en annan typ av organisation. Vinsten vid en revolutionär 

kamp kan anses var osannolik just på grund av FARC-EP:s försvagande 

styrka och statens fortsatt lyckade militära kampanj mot organisationen.  

 

Gällande en reformistisk kamp är konsekvenserna att kampen kommer 

fortskrida över än längre tid gentemot en lyckad revolution. I gengäld 

kommer kostnaden av resurser, så som medlemmar och kapital, inte vara i 

behov av samma höga omsättning. Det begränsade kapitalet som FARC-EP 

hade behöver inte användas till vapen, ammunition och andra stridsmedel 

och kan då istället spenderas på propaganda eller andra medel som kan ge en 

mer långsiktig vinst. Sannolikheten till ett bredare folkligt stöd är även större 

än vid en revolutionär kamp.  

 

Rådande omvandlingen till en intresseorganisation hade troligtvis varit mer 

ekonomiskt gynnsam mot FARC-EP än en revolutionär kamp, samtidigt hade 

det inte skördats lika många dödsoffer i nationen. Ett eventuellt 

problemområde hade varit avsaknaden av politisk makt som man hade 

                                                 
125 Ince, Matt. Defeating Colombia´s Oldest Insurgency 

126 Colombia Reports, Farc 
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kunnat införskaffa sig vid en omvandling till ett politiskt parti via den 

reformistiska vägen.  

 

Beslut 

FARC-EP valde att ta den reformistiska vägen och omvandlas till ett politiskt 

parti, detta kan anses vara rationellt då organisationen gissningsvis inte 

behöver samma mängd resurser som vid en revolutionär kamp och man kan 

erhålla en större politisk makt än som intresseorganisation. Resultatet än så 

länge har inte varit direkt gynnsamt för FARC-EP då man vid kongressvalet 

2017 endast erhålla 0,5% av rösterna som jag tidigare nämnt. Samtidigt har 

man valt att dra tillbaka sin kandidatur för presidentvalet 2018 vilket hade 

kunnat ge en bättre bild av stödet för det nuvarande politiska partiet.  
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7 Slutsatser 

- Hur har den ideologiska utvecklingen sett ut inom 

FARC-EP? 

 
Det är oerhört tydligt att det har skett en ideologisk utveckling inom FARC-

EP och organisationen har idag anammat sig en mer reformistisk form av 

marxism. Den största förändringen har varit tillvägagångsättet för att 

införskaffa sig den politisk makt som man eftersträvar. Det är tydligt med 

kongressvalet 2018, som jag nämnde i analysen var ett av det mest fredliga i 

historisk tid, men även Timoleón ”Timochenko” Jiménez kandidatur i 

kommande presidentval som till slut fick avslutas i förtid på grund av 

våldsamheter mot partiet127. Man har kvarhållit vid den generella marxistiska 

ideologien för nationsbyggande och har nu en mer positiv bild för mänskliga 

rättigheter, demokratins kriterier och ideal. FARC-EP strävar nu, enligt sig 

själv, efter fred och försoning inom nationen vilket resulterar i att folket i 

nationen får en större jämlikhet från den före detta gerillans synvinkel. 

Denna jämlikhet har i sig lett till en förmodad icke existentiell kränkning av 

demokratin och mänskliga rättigheter från FARC-EP:s handlingar.  

 

Trots sitt fredsavtal med den colombianska staten finns det trots detta en 

oerhört negativ syn på den colombianska regeringen speciellt som man 

anklagar för korruption och för ett mindre rättvist styre, främst mot dem 

bönder med lägre socioekonomisk status. Trots ett dåligt resultat i 

kongressvalet 2018 så har FARC-EP accepterat resultatet, detta är gynnsamt 

för demokratin i Colombia då det påvisar en större acceptans för folkets vilja 

gällande valda politiker. Partiet förde även kampanj utan våldsamma 

skrämseltaktiker vilket resulterade inte endast i mindre dödsoffer utan även 

ett mer rättvist och fritt val.  

                                                 
127 FARC-EP International, We will continue to fight for a new Colombia 
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Till resultat av ett mer rättvist och fritt val utan någon brutal kampanj 

uppvisade det nu politiska partiet FARC-EP en prioritering av dem variabler 

för mänskliga rättigheter som analyserats i denna uppsats. FARC-EP utförde 

inga kidnappningar eller tortyr till fördel för sitt mål och man respekterade 

folkets samt andra kandidaters yttrandefrihet. Precis som efter kongressvalet 

förespråkade man fred och försoning under valkampanjen samtidigt talade 

man även om en återhållsamhet hos folket för ett demokratiskt val som skulle 

respektera den generella tanken om mänskliga rättigheter. 

 

Förutsättningarna för en ideologisk utveckling till reformism var tydliga för 

FARC-EP vid stunden utvecklingen skedde. Den dåvarande 

gerillaorganisationen var militärt tillbakapressad, hade tappat stora delar av 

sin ekonomiska källa samt man tappade mer och mer folkligt stöd. Eftersom 

Juan Manuel Santos också var mer tillmötesgående gentemot FARC-EP:s 

egna krav om fredsförhandlingar och demobiliseringen än Alvaro Uribe 

åtnjöt man en mer fördelaktig förhandlingspartner. Detta hade det varit brist 

på sedan Andrés Pastrana utifrån ett ändamålsmaximerande syfte för FARC-

EP. Med en minskad militär styrka och inte en vilja till total nedläggning av 

organisationen i majoritet fanns det två val kvar, omvandling till politiskt 

parti eller som en intresseorganisation. Den politiska makten som man skulle 

besitta vid ett potentiellt politiskt styrande överväger tydligt den politiska 

makt som man hade besatt vid övergång till en intresseorganisation.  

 

Genomförandet för den ideologisk utvecklingen skedde under en längre 

period och var inte ett direkt paradigmskifte inom organisationen. 

Implementeringen av DPS argumenterar jag var den största och första riktigt 

betydelsefulla etapp för den ideologiska utvecklingen inom FARC-EP. Detta 

på grund av den minskade styrka som den dåvarande gerillan fick, insatserna 

ökade mot organisationen samtidigt som medlemsantalet och kidnappningar 

minskade relativt drastiskt. Efter ett antal år av en nedåtgående spiral avled 
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grundaren Manuel Marulanda 2008 vilket, gissningsvis, orsakade ännu ett 

nedslag för FARC-EP. Detta tillsammans med den colombianska militärens 

likvidering av arvingen Alfonso Cano hade den dåvarande gerillan förlorat 

två av sina ledare inom en treårsperiod. När Juan Manuel Santos kom till 

makten var FARC-EP oerhört försvagade och man hade då kommit så långt i 

den ideologiska utvecklingen att man var villig att genomföra 

fredsförhandlingar och ge koncessioner som man inte tidigare var villig till.  

 

Konsekvenserna som kom till av den ideologiska utvecklingen och senare 

fredsavtalet 2016 är många, men en majoritet av dem är av positiv karaktär. 

Den ideologiska utvecklingen resulterade i fred för den konflikt som plågat 

Colombia över ett halvt sekel och var till stora delar slutet av ett lidande för 

det colombianska folket. Den kamp som var grundad i rättvisa för bönder 

hade till stora delar övergått till en ren kamp mot staten om politisk makt 

med civila offer. I samband med fredsavtalet tog parterna tillsammans beslut 

som skulle gynna dem bönder som blivit bortglömda. Den politiska kampen 

har till stora delar gått tillbaka till sin ursprungliga kamp, för dem 

socioekonomiskt utsatta människor inom nationen. En av dem mindre 

positiva konsekvenser av fredsförhandlingen är främst den amnesti som ett 

stort antal av FARC-EP:s medlemmar fick ta del av. Denna amnesti har varit 

hårt kritiserad både från politiskt- och civilt håll i Colombia vilket kan i 

slutändan skapa nya splittringar mellan de olika parterna. 

 

Jag hävdar att den ideologiska utvecklingen har i sin helhet varit linjär trots 

en viss problematik. Den offentligt kända ideologiska utvecklingen framkom 

efter president Santos tillträdde då FARC-EP påvisade att man hade en 

eftersträvan att påbörja förhandlingar. Denna ideologiska utvecklingen var 

likvisst till stora delar påverkad av de motgångar som den dåvarande gerillan 

led under 2000-talet bedömer jag.  
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Juan E. Ugurriza & Matthew J. Craig kommer till slutsatsen i sin studie The 

Relevance of Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative 

Analysis of Former Combatants in Colombia att ideologin spelar en 

betydelsefull roll för dem före detta gerillamedlemmarna, främst i symbios 

med det politiska ställningstagande som har funnits i närhet av individen 

under dess uppväxt. Detta speglar sig även i min studie, som påvisar att trots 

fredsavtalets signerande och den nerlagda revolutionära kampen har FARC-

EP inte övergett marxism som helhets ideologi.  

 

 

- Har FARC-EP agerat utifrån rationalitet gällande 

fredsförhandlingar och fredsavtalet? 

FARC-EP argumenterar jag har agerat rationellt i sitt handlande i 

fredsförhandlingar som resulterade i fredsavtalet 2016. Man insåg att man 

inte besitter den militära kapabilitet som man gjorde före införandet av DSP, 

man förlorade medlemmar och även några av sina ledargestalter 2008 och 

2011. Att man valde just den reformistiska politiska kampen kan även det ses 

från ett ändamålsmaximerande syfte, man upphör med en förlorande kamp 

och påbörjar en kamp där man där man potentiellt sätt kan erhålla stor 

politisk makt. Genom att sluta fredsavtalet och omvandlingen till ett politiskt 

parti kan man även få en större legitimitet, både inom nationen och 

internationellt. Man har även fått ett större erkännande av utomstatliga 

aktörer för sina insatser gällande fredsförhandlingarna och fredsavtalet, om 

man fostrar detta embryo av relationer kan det leda till ett betydelsefullt 

politiskt stöd. Detta politiska stöd kan sedermera leda till en större legitimitet 

för FARC-EP och därmed ökar chansen för politiska vinster.  
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Man har även en bättre möjlighet idag, efter fredsavtalet, att sprida sin 

idémässiga politik. Att FARC-EP har nu lättare att uppmärksamma behovet 

för en rättvis fördelning av mark inom nationens agrikulturella samhälle och 

den korruption samt förtryck som man idag anklagar den politiska eliten för. 

FARC-EP har även ett gynnsamt tillfälle att kritisera sina politiska fiender 

för att undergräva fredsavtalet tex. genom colombianska rättsväsendets 

arrestering av partimedlemmen Jesús Santrich. FARC-EP menar på att det är 

en politisk konspiration om motsäger den amnesti som kom till genom 

slutandet av fredsavtalet, USA och Colombia har även fått kritik från FN för 

detta. Om då FARC-EP använder detta till sin fördel kan den colombianska 

staten få utstå kritik från befolkningen, och om då FARC-EP förhåller sig till 

sin del av fredsavtalet så kan en större del av befolkningen välja att alienera 

sig med partiet.  

 

Om FARC-EP handlar på rätt sätt i framtiden så kan ett möjligt stöd bland 

befolkningen öka och man kan uppnå sitt mål med en marxistisk regeringen i 

Colombia. Detta betyder att FARC-EP måste förhålla sig till den rationalitet 

som redan påvisats och man måste ha ett långsiktigt mål i åtanken. Att 

organisationen valde att frångå den revolutionära teorin och anamma den 

reformistiska är enligt mig ett rationellt beslut. Man kommer inte till makten 

vid presidentvalet 2018, till viss del att man dragit tillbaka sin kandidatur 

men även att man bara vann 0,5% av röster i kongressvalet 2018. Likväl har 

man dem 10 av 280 platser i den colombianska kongressen och man kan 

redan nu påverka politiken i nationen inifrån. Men vid presidentvalet och 

kongressvalet 2026 kan man ha potentiellt ökat sitt stöd bland befolkningen 

och komma till makten. FARC-EP besitter en högre sannolikhet av politisk 

vinst och ett behov av mindre resurser genom den reformistiska kampen, 

men endast framtiden kan avgöra om det var lyckat beslut. 
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Jeronimo Ríos kommer till slutsatsen att staten och FARC-EP insett att man 

hamnat i en mutally hurting stalemate situation men att dynamiken inom 

konflikten har förändrats och att parterna 2012 hade en större vilja till 

produktiva samtal. Undertecknandet av fredsavtalet 2016 väljer Ríos att 

koppla till Stage hunt dilemmat som går upp på att parterna måste nå 

konsensus för att nå gemensam maximal vinst, tidigare fredsförhandlingar 

väljer Ríos att koppla till teorin om fångens dilemma där ena parten söker 

maximal vinst. Denna slutsats visar på att både FARC-EP och den 

colombianska staten har agerat rationellt utifrån ett ändamålsmaximerande 

syfte.  

 

Varför jag inte valt att ta med dem andra studierna som presenteras i kapitlet 

för tidigare forskning är till följd av att deras slutsatser behandlar möjliga 

åtgärder för FARC-EP och den colombianska staten istället för ideologi och 

rationalitet inom konflikten. 

 

Avslutningsvis vill jag även ta upp kort om hur fusionen av marxism och 

rationalitet har fungerat för denna studie. Fusionen av teorierna i denna 

uppsats har till stora delar fungerat förträffligt och jag har svårt att förstå 

varför denna förening inte används mer i vänsterideologiskt grupporienterade 

studier. Enligt mig handlar det om författarens ingång vid skrivandet, om 

författaren utgångspunkten att endast individer agerar utifrån ett 

ändamålsmaximerande syfte och inte en grupp, kan det självfallet bli svårt att 

applicera teorin om rationalitet på marxism. Att jag har valt att kalla det 

ändamålsmaximerande syftet istället för vinstmaximerande syfte kan dock 

spela en väsentlig roll, detta eftersom jag inte endast fokuserar på den 

potentiella vinsten för tillfället utan även FARC-EP:s intention med en 

långsiktig målsättning. Eftersom jag då inte stirrat mig blind på termen vinst 

utan koncentrat mig på målsättningen som helhet kan det ha underlättat för 

sammansmältningen av teorin om rationella val och marxism. Det har även 
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gett mig som författare en intressant analys genom studerandet av en grupps 

idémässiga inställning genom rationalitet med marxismen i åtanke. Att finna 

kunskap om på vilket sätt organisationen agerat enat och kraftfull med ett 

ändamålsmaximerande syfte.  
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