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“PBI heeft ons een serie van diverse contacten geboden. Het is voor 

ons werk en daardoor voor de vrede in Colombia zeer belangrijk om 

een groter netwerk te kunnen weven, dat is de fundamentele basis 

om dit werk voort te kunnen zetten. Alle steun, genegenheid en 

netwerken die PBI in Nederland mij heeft geboden, is een grote 

mentale oppepper”.

Yenli Mendez, Colombia
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Begeleiding mensenrechtenverdedigers in Colombia



Beste vrienden van PBI,
Mijn eerste jaar als PBI-voorzitter was een intensief maar ook een mooi jaar. De kracht van PBI is dat het jonge mensen in actie brengt om op te komen voor 
mensen die vrede en gerechtigheid zoeken. In Nederland kun je veilig op komen voor je rechten, maar in de meeste landen in deze wereld is dat niet het 
geval, waardoor het werk van PBI en haar vrijwilligers zo enorm belangrijk is geweest.

Op de volgende pagina’s kunt u onder andere lezen over de publieke activiteiten die PBI Nederland gedurende 2015 heeft uitgevoerd, waarmee wij heb-
ben geprobeerd om meer aandacht te vragen voor de situatie van mensenrechtenverdedigers in de landen waar PBI actief is. Vervolgens doen een aantal 
uitgezonden PBI veldvrijwilligers verslag van hun ervaring in onze projectlanden, waar zij hebben meegewerkt aan een vreedzame bescherming van men-
senrechtenverdedigers. Ook delen vrijwilligers op ons kantoor in Utrecht hun ervaringen over de verschillende projecten die gedurende 2015 in Nederland 
zijn uitgevoerd.

Ik ben uitermate trots op deze mensen, en op de bijdrage die wij als PBI Nederland hebben kunnen leveren aan het vergroten van de veiligheid van men-
senrechtenverdedigers uit verschillende landen en continenten. De ontmoetingen met mensenrechtenverdedigers en de manifeste betrokkenheid van PBI 
staf, vrijwilligers en donateurs blijven voor mij een bron van inspiratie. Samen met u blijven wij ons inzetten voor een veiligere wereld voor de moedige 
mensen die PBI begeleidt. Bedankt!

     Rosien Herweijer
                                                                                                                                                                                         Voorzitter PBI Nederland
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Over Peace Brigades International
PBI zendt getrainde vrijwilligers vanuit de hele wereld naar landen waar mensenrechtenverdedigers onder grote druk staan of met de dood be-
dreigd worden. Deze vrijwilligers bieden beschermende begeleiding aan deze mensenrechtenverdedigers. Daarnaast onderhoudt PBI een uit-
gebreid internationaal steunnetwerk. In geval van misstanden houdt PBI dit steunnetwerk op de hoogte en vraagt om verhoogde alertheid of 
diplomatieke actie. Deze combinatie stelt mensenrechtenverdedigers in staat om op een relatief veilige manier te blijven werken aan de naleving 
van mensenrechten en gerechtigheid in hun eigen land.

PBI werkt in landen waar personen en gemeenschappen het slachtoffer zijn van een gewapend conflict, intimidatie of onder-
drukking. PBI hanteert de principes van geweldloosheid, onpartijdigheid en niet-inmenging. Daarnaast stelt PBI dat duurzame 
conflicttransformatie alleen kan plaatsvinden, wanneer deze gebaseerd is op de overtuiging van de lokale bevolking zelf. 

Dertien PBI-landengroepen ondersteunen het werk in de projectlanden, waar PBI Nederland er een van is. Het werk van deze landengroepen is 
een onmisbare link in de bescherming van de lokale mensenrechtenverdedigers in de projectlanden. Zij werven en trainen vrijwilligers voor de 
projecten, zorgen voor publieke, politieke en diplomatieke aandacht voor het werk van mensenrechtenverdedigers en werven fondsen voor het 
werk van PBI.



Bestuur
Het jaar 2015 was voor PBI Nederland een jaar van uitvoeren. In het jaar 
2014 heeft PBI-Nederland een nieuw strategisch plan ontwikkeld en dit jaar 
hebben wij keihard gewerkt om deze plannen gestalte te geven.
Een kerndoelstelling van de strategie van PBI-Nederland is om ruimte te 
creëren voor vrede door middel van duurzame steun voor mensenrechten-
verdedigers (MRV’s), vanuit de Nederlandse samenleving te mobiliseren en 
Nederlandse instellingen (publiek en privé) te betrekken bij een leerproces 
over geweldloze bescherming van MRV’s.

Er waren in 2015 ook veel nieuwe handen aan het werk in PBI. Nieuwe vrij-
willigers, maar ook nieuwe bestuursleden en – zij het tijdelijk – een nieuwe 
medewerker. 
Het bestuur heeft richting gegeven aan de uitvoering van het Strategisch 
Plan en zich geconcentreerd op het versterken van de financiële basis van 
PBI. Wij kunnen rekenen op een kleine groep trouwe donateurs en kleine 
bijdragen van een aantal fondsen, maar dat is vooralsnog onvoldoende om 
een minimumbezetting (1 fte verdeeld over een Coördinator en een Offi-
ce Manager) mee te financieren, daarom hebben wij diverse andere opties 
onderzocht. 

Heel veel werk van PBI Nederland wordt uitgevoerd door onze vrijwilligers, 
ook dit jaar weer. Het gaat dan niet alleen om de bescherming van MR-
V’s in programmalanden. Vrijwilligers maken dit jaarverslag, organiseren 
evenementen, rekruteren en trainen nieuwe vrijwilligers, participeren in 
de landengroepen die de programma’s ondersteunen, houden de website 
bij en doen de communicatie via onze sociale media. Om dat werk van die 
vrijwilligers mogelijk te maken zijn onze betaalde krachten cruciaal, vaak 
realiseert men zich niet dat achter een goed draaiende groep vrijwilligers 
een professioneel team staat. 

Op een geslaagde donateursdag in de zomer spraken bestuur, staf en vrij-
willigers met de trouwste PBI-donateurs. Het bestuur heeft samen met de 
staf ook gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor fi-
nanciers. Met die projecten kunnen wij tegelijkertijd onze kerntaken vervul-
len en wat organisatiekosten dekken. Zo zijn wij betrokken bij het Shelter 
City programma dat bescherming biedt aan mensenrechtenverdedigers 
die een acuut veiligheidsrisico lopen in hun eigen land. Het project Strong 
Women vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwelijke MRV’s en werd 
uitgevoerd met steun van Oxfam Novib en fondsen van het Nationaal Actie 
Plan 1325. 

Dit jaarverslag laat zien dat we een hoop hebben gedaan in 2015. Wij 
hebben tevens voortgang geboekt als het gaat om onze belangrijke stra-
tegische doelstellingen. Helaas is onze financiële situatie nog altijd fragiel. 
Terwijl 2015 een jaar was van het uitvoeren van het plan, zullen wij begin 
2016 terugkijken en reflecteren, niet alleen op de uitvoering maar ook op 
de veronderstellingen die in 2014 aan de basis van het plan lagen.
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Bestuur per ultimo 2015
• Rosien Herweijer - Voorzitter
• Bas van Bergeijk - Penningmeester
• Clara Kooreman - Secretaris
• Hanna Molly - Algemeen bestuurslid
• Peter van Leeuwen - Algemeen bestuurslid
• Sander Otten - Algemeen bestuurslid
• Bob van der Winden - Algemeen bestuurslid
• Leen Revallier - Algemeen bestuurslid

Bestuursleden – afgetreden in 2015
• Joke Oranje - Voorzitter

Bestuursleden – aangetreden in 2015
• Rosien Herweijer (Voorzitter)
• Bob van der Winden (Algemeen bestuurslid)
• Bas van Bergeijk (Penningmeester)



Werkzaamheden op kantoor
Er werkten in 2015 wereldwijd honderden vrijwilligers mee aan de directe 
bescherming van mensenrechtenverdedigers in de projectlanden Colom-
bia, Guatemala, Mexico, Honduras, Kenia, Indonesië en Nepal. PBI Neder-
land is samen met 12 andere landengroepen onderdeel van PBI Internati-
onal. Een samenvatting van de internationale resultaten vindt u op pagina 
Meer informatie over internationale resultaten vindt u op pagina 9 en het 
volledige jaarverslag op de website van PBI International.

PBI Nederland heeft in 2015 gewerkt aan de volgende kerntaken:

1. Voorlichting en publiciteit over vrede, mensenrechten en rechtvaardig-
heid en het nut en de noodzaak van PBI’s beschermingswerk aan bedreigde 
mensenrechtenverdedigers;
2. Werving, training en begeleiding van (project)vrijwilligers;
3. Lobby en advocacy door middel van onderhoud, versteviging en uit-
breiding van het (politieke) steunnetwerk;
4. Fondsenwerving

Onderstaand vindt u per kerntaak een beknopt overzicht. Daarnaast is er 
in 2015 gewerkt aan 2 projecten: Strong Women en Shelter City, meer hier-
over leest u op pagina 11 en 12.

1. Voorlichting en publiciteit over vrede, mensenrechten
In 2015 werden er verschillende digitale en geprinte publicaties uitge-
bracht. Er is een masteronderzoek gepubliceerd over de effectiviteit van de 
PBI-methode in Mexico. Het magazine Peaces verscheen in de winter met 
het thema Shelter City. Er werden drie Human Rights Café’s  georganiseerd. 
Daarnaast was PBI aanwezig op de bevrijdingsfestivals van Amsterdam, 
Utrecht en Wageningen, hetgeen o.a. nieuwe nieuwsbriefabonnees heeft 
opgeleverd alsmede enkele bescheiden donaties. Er zijn twee speaker-
stours georganiseerd, waarbij mensenrechtenverdedigers zijn ontvangen. 
Tijdens de UITweek (introductieweek Utrechtse studenten) ,  is er voorlich-
ting gegeven over het werk van PBI. 

2. Werving, training en begeleiding van (project)vrijwilligers
In 2015 is er een informatieavond  en een trainingsweekend georganiseerd 
voor geïnteresseerden in het werk van PBI. Er zijn gedurende 2015 vijf Ne-
derlanders als veldvrijwilligers ingezet bij PBI projecten in het buitenland. 
Een persoonlijk verslag van de ervaringen van een veldvrijwilliger leest u op 
pagina 13. In Nederland zijn er vrijwilligers actief in het team Publicaties & 
Evenementen en het team Landenspecialisten. 

3. Lobby en advocacy
Binnen het project Strong Women (zie pagina 11) is aan de slag gegaan 
voor PBI met als doel om te lobbyen voor meer ongewapende beveiliging 
van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Daarnaast maakte dit jaar PBI 
deel uit van de werkgroep “Vredesmissies zonder Wapens”  die een Manifest 
heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is er een “vredesvetera-
nendag” georganiseerd waarop civiele ongewapende vredeswerkers (waar-
onder een veldvrijwilliger van PBI)  in het zonnetje werden gezet.

4. Fondsenwerving
In 2015 is er gewerkt aan het zeker stellen van de financiering voor Natio-
naal Actie Plan 1325 pilot fonds “Joint Initiative for the Protection of Women 
Human Rights Defenders in the Arab World” (zie pagina 11), als onderdeel 
van project Strong Women. Tevens is er promotiepakket (met o.a. persoon-
lijke verhalen van mensenrechtenverdedigers, donatiebox en folders)  ont-
wikkeld dat werd gepresenteerd op de donateursdag. PBI ambassadeur Jo-
anna Weston gaf  daar  tijdens een boottocht een privé-concert. Dit leverde 
een hele leuke dag op en daarnaast een mooi bedrag ter ondersteuning 
van het werk van PBI Nederland. Daarnaast is er met hulp van PBI Neder-
land opnieuw een financiële bijdrage gegaan naar de PBI projecten in Kenia 
en Colombia. 
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Bestuur en medewerkers
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De cijfers
Het jaar 2015 was in financieel opzicht uitdagend; PBI startte het jaar met 
beperkte reserves. Maar het is gelukt om de in 2013 en 2014 uitgezette stra-
tegie voort te zetten en tegelijk het jaar financieel gezonder te eindigen. 
En dat was zeer welkom, want fondsenwerving lijkt de komende jaren zeer 
uitdagend te worden en PBI enkele langlopende inkomstenbronnen. De 
reserves zijn begin 2016 op een gezond niveau gezien de omvang van de 
organisatie. 
 
Net als in 2014 was een grote financieringsbron de bijdrage van Oxfam No-
vib voor het project Strong Women, de opvolger van Veilig in Actie (lopend 
in 2013-2014). Cordaid steunde binnen dit project ons samenwerkingsver-
band met Vrouwen voor Vrede rond het MENA-onderzoek financieel. Voor 
PBI Nederland’s andere grote project in 2015, Shelter City Utrecht, komt de 
financiering van de Gemeente Utrecht. Beide projecten lopen door in 2016, 
maar de financiering van Oxfam Novib stopt. 
 
Daarnaast steunden diverse andere fondsen ons via de financiering van 
kleinere activiteiten. Er is onder andere steun ontvangen van KNR PIN, het 
Huisman Vredesfonds, Stichting Jong Blad, diverse kerken en ordes, legaten 
en individuele donateurs. Deze bijdrages, hoe klein ook soms, zijn vooral 
hard nodig om onze minder publicitaire kerntaken te kunnen vervullen 
– met name de training van veldvrijwilligers en het ondersteunen van de 
veldprojecten.
 
PBI Nederland dankt alle donateurs, fondsen en overige schenkers. Zonder 
hen zouden we ons werk niet kunnen doen!.

Peace Brigades Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen 
die de Nederlandse overheid stelt aan het functioneren van goede doelen. Voor u betekent dit dat u uw finan-
ciële bijdrage aan PBI Nederland kunt opvoeren als aftrekpost in uw belastingaangifte bij de Belastingdienst. 

De uitgaven, inclusief loon- en organisatiekosten zijn geclassificeerd 
volgens de vier kerntaken van PBI Nederland. 

Verkorte balans 2015

Activa                                  
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Totaal baten                    
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De jaarrekening is kosteloos opvraagbaar bij het secretariaat van PBI NL.
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Internationale Resultaten
PBI Nederland is onderdeel van een internationale organisatie. Onderstaand een korte samenvatting van de internationale resultaten. 
Alle internationaal behaalde resultaten vindt u in de Annual Review 2015 van PBI International. 

Internationaal zijn de volgende resultaten bereikt:

•  We hebben 148 vrouwen en 161 mannen van 50 mensenrechtenorganisaties direct beschermd.

•       In totaal hebben we 1.012 dagen fysieke bescherming verleend.

•       We organiseerden en faciliteerden 83 workshops waar 603 vrouwelijke en 560 mannelijke mensenrechtenverdedigers aan deel hebben genomen. 

•       We hebben onze bezorgdheid voor mensenrechtenverdedigers geuit in 343 vergaderingen met autoriteiten in projectlanden. De belangen van de   
 verdedigers werden ook behartigd in 200 vergaderingen met Europese regeringsvertegenwoordigers.

•       Er zijn 70 publicaties verschenen, waaronder video’s en radiointerviews ter ondersteuning van de mensenrechtenverdedigers. 
 We hebben hierbij ook informatie gepubliceerd over de mensenrechtensituatie in gebieden waar wij actief zijn.

•       We hebben ons noodhulp netwerk 10 keer geactiveerd tijdens acute veiligheidsproblemen voor mensenrechtenverdedigers.

•       We hebben 1.259 vergaderingen bijgewoond met diplomatieke vertegenwoordigers, intergouvernementele organisaties zoals de Verenigde Naties   
 en NGO’s. Het doel was om aandacht te krijgen voor de veiligheid van mensenrechtenverdedigers en informatie door te geven over het belang van   
 beschermende en preventieve maatregelen.

•       We hebben speaker tours georganiseerd voor 10 vrouwelijke en 12 mannelijke mensenrechtenverdedigers in Europa en Amerika om internationale   
 aandacht en steun te krijgen voor hun werk. De verdedigers hebben contacten gelegd met belangrijke bondgenoten zoals parlementariërs en   
 activisten.
 

Field Programmes
Landen groepen
Internationaal Kantoor
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INTERNATIONAAL
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Legenda
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Vrijwilliger bij PBI Nederland
Door Eline Boonstra

Wanneer je kunt zeggen dat de maandag je favoriete werkdag is, dan kun 
je stellen dat er iets goed zit.  Sinds juli ben ik elke maandag op het PBI 
kantoor te vinden voor de Communicatie & Evenementen werkgroep. PBI 
maakt de maandagen voor mij inspirerend en ik krijg er ontzettend veel 
energie van.

Toen ik bij PBI begon, mocht ik gelijk de nieuwsbrief schrijven en zijn we 
begonnen met het samenstellen van het magazine Peaces. De mate van 
verantwoordelijkheid die ik kreeg verbaasde mij in het begin behoorlijk, 

maar inmiddels ben ik niet meer anders gewend en staat deze verantwoor-
delijkheid voor mij gelijk aan vertrouwen en waardering vanuit de orga-
nisatie. Aangezien PBI draait op vrijwilligers, is de uitloop af en toe niet te 
vermijden. Sommige mensen krijgen een fulltime baan aangeboden of be-
sluiten om voor PBI veldwerk te gaan doen in een van de projectlanden. Dat 
daardoor deadlines en taakverdelingen verschuiven, vraagt veel flexibiliteit 
van de PBI vrijwilligers. Ik heb bewondering voor de positieve aanpak en 
energie van mijn collega’s. Het is bijzonder om te zien dat zoveel mensen 
met verschillende achtergronden en interesses samenwerken voor het doel 
van PBI, waar we allemaal vierkant achter staan.

 In 2015 hebben wij in het kader van PBI dan ook mooie dingen gedaan. Wij 
hebben een donateur dag georganiseerd voor een groep mensen die PBI al 
jaren financieel ondersteund, op verschillende festivals mensen kennis la-
ten maken met de Wolkie Talkie en de stellingname van PBI, een workshop 
georganiseerd voor studenten tijdens de Utrechtse Introductie Tijd, film-
vertoningen met indrukwekkende documentaires gecreëerd en  PBI gere-
presenteerd op het Human Rights Ball in Den Haag en mooie, inspirerende 
contacten leren kennen vanuit alle hoeken van de wereld.

Wat leuk is van de werkgroep Communicatie, is dat je van alle afdelingen 
de ontwikkelingen mee mag maken. Het Strong Women project heeft zich 
uitgebouwd tot een nieuw symposium en aanbevelingen, het Shelter City 
project verspreid zich langzaam maar zeker uit over verschillende Neder-
landse steden en de diverse landenspecialisten hebben zogenaamde Spea-
ker Tours, waarin afspraken met belangrijke contacten worden gepland 
voor uitbreiden van het netwerk, voor hun contacten georganiseerd.

Wat mij persoonlijk het meest raakt zijn de Human Rights Cafés. We hebben 
er in 2015 meerdere mogen organiseren, met thema’s zoals verdwijningen 
in Mexico, landrechten in Kenia en Colombia en persvrijheid in Honduras. 
Mensenrechtenverdedigers kwamen naar Nederland om hun verhaal te 
doen en om nieuwe contacten te leggen. Meerdere mensenrechtenverde-
digers hebben aangegeven dat een uitgebreid netwerk essentieel is voor 
uitvoering van hun werk en veiligheid en zijn dankbaar dat PBI dit facili-
teert. Daarnaast hebben deze mensenrechtenverdedigers een enorme in-
druk op mij en de rest van het publiek gemaakt met hun verhalen.

PBI heeft mijn werkweek in heel veel opzichten verrijkt. Ook iets voor jou?

Eline bij het symposium Strong Women
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Strong Women
Door Anne Kesteloo

Via het Nationale Actie Plan 1325 zijn veel Nederlandse organisaties betrok-
ken bij het ondersteunen van vrouwen als “change agents” in conflictsituaties. 
Een gevolg hiervan is dat de betreffende vrouwen meer in de schijnwerpers 
komen te staan, waardoor hun veiligheidsrisico’s toenemen. Veel Nederlandse 
organisaties lopen in hun veldwerk tegen deze problematiek aan.

Om meer aandacht te vragen voor de noodzaak van gender sensitieve bescher-
ming van mensenrechtenverdedigers in conflictsituaties, heeft Peace Brigades 
International afdeling Nederland (PBI NL) het project Veilig in Actie uitgevoerd, 
waarop het huidige project Strong Women een vervolg is. Een onderdeel van 
het project Veilig in Actie was de conferentie Strong women: Who protects 
them? Waarbij elf vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit zeven landen 
stelden een manifest op waarin zij hun belangrijkste veiligheidsrisico’s en be-
schermingsbehoeften identificeren.

PBI Nederland heeft op basis van dit manifest een praktisch inzetbare guide 
ontwikkeld voor (Nederlandse) organisaties die werken met vrouwen en meis-
jes in (post)conflictsituaties, zodat veiligheidsaspecten en risicoanalyses een 
integraal onderdeel worden van de programma’s en projecten met vrouwen. 
Deze guide is nu online beschikbaar via de website van PBI en bedoeld als een 
gids voor NGO’s en is in diverse talen (Engels, Arabisch, Frans en Spaans) ge-
publiceerd.

Verder hebben we in 2015 en 2016 meerdere inspirerende Human Rights Cafés 
georganiseerd waarbij vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit oa Kenia en 
Mexico vertelden over hun moedige werk. 

Joint Initiative for the Protection of Women Human Rights Defenders 
in the Arab World
Het Joint Initiative project is een samenwerking tussen Peace Brigades Interna-
tional en Vrouwen voor Vrede met als doel de veiligheid van vrouwelijke men-
senrechtenverdedigers in de Arabische wereld te vergroten.

Vrouwelijke leiders in de Arabische wereld zijn in toenemende mate actief als 
mensenrechtenverdedigers in de publieke sfeer, terwijl ze hun samenleving 
uitdagen om op te komen voor vrouwenrechten en mensenrechten in het al-
gemeen; participerend in vredesopbouw activiteiten zoals bemiddeling en vre-
desakkoorden. Er is behoefte aan strategieën en beleidsplannen om hen beter 
te beschermen, sinds het riskante activiteiten zijn, vooral in gevallen waar het 

niet geaccepteerd wordt dat vrouwen in de publieke sfeer actief zijn. 

Binnen het Joint Initiative project is een consultatie gedaan met vrou-
welijke mensenrechtenverdedigers zelf, om uit te vinden wat zij als 
een noodzakelijke bijdrage beschouwen voor hun veiligheid in actie. 
Naast een online survey die verspreid is onder vrouwelijke mensen-
rechtenverdedigers in de Arabische wereld, zijn ook enkele vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers in Egypte en Soedan geïnterviewd om er 
achter te komen hoe zij veiligheid voor zichzelf definiëren, hoe ze risi-
co’s inschatten die hen en hun werk beïnvloeden, welke strategieën zij 
toepassen om door te gaan en wat zij kunnen verwachten van ons. De 
uitkomsten van het project zijn omschreven in een rapport.

Symposium “Strong Women: Enabling Action Through Protec-
tion”
Symposium “Strong Women: Enabling Action through Protection”
Als afsluiting van de projecten Strong Women en Joint Initiative zal op 
donderdag 3 maart 2016 een symposium gehouden worden door PBI 
en Vrouwen voor Vrede, genaamd: “Strong Women: Enabling Action 
through Protection”. 

Tijdens dit symposium zullen wij de resultaten presenteren van het 
Joint Initiative onderzoek voor Nederlandse en internationale organi-
saties en overheidsinstanties die werken in het MENA-gebied met vrou-
welijke mensenrechtenverdedigers.

Ook gaan we tijdens dit symposium de diepte in met dit onderwerp 
door drie casus sessies te houden over Egypte, Soedan en Jemen. Hier-
bij zullen de verschillende rollen van Nederlandse en internationale ac-
toren besproken worden in deze (post)conflict landen. In Egypte bekij-
ken we de rol van het maatschappelijk middenveld en het beschermen 
van lokale organisaties, in Soedan de rol van de VN Veiligheidsraad en 
de verantwoording van hun mandaat, en in Jemen de rol van Neder-
land  en Buitenlandse Zaken. 

Het doel is om drie algemene aanbeveling te formuleren, inclusief een 
actie plan om deze aanbevelingen in praktijk te gaan brengen. Dit om 
zoveel mogelijk impact te hebben op de bescherming van deze vrou-
welijke mensenrechtenverdedigers in het buitenlands beleid. 
Kijk voor meer informatie of om op de hoogte te blijven op 
www.strong-women.org.
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Shelter City Project
Door Anniek van Tessel

Over de hele wereld vinden er nog steeds veel mensenrechtenschendin-
gen plaats. Mensenrechtenverdedigers zijn mensen die dit onder de aan-
dacht brengen, en werken vaak onder heel moeilijke omstandigheden. Zij 
riskeren de kans op een gevangenisstraf, foltering, verdwijning of moord 
aangezien zij opkomen voor de naleving van mensenrechten. Diverse 
mensenrechtenverdedigers kunnen geholpen worden met een tijdelijke 
opvang in een land waar deze rechten wel worden nageleefd. Het Shelter 
City project biedt een aantal van hen deze kans. Het Shelter City project 
vangt voor drie maanden mensenrechtenverdedigers op, die in hun eigen 
land bedreigd worden vanwege hun werk. In deze drie maanden kunnen 
zij op adem komen, in veiligheid werken, hun netwerk uitbreiden en aan-
dacht vragen voor hun mensenrechtenwerk. Naast de opvang en veilig-
heid voor de mensenrechtenverdedigers laat het Shelter City project ook 
zien dat de problemen rondom de naleving van mensenrechten bekend 
zijn en serieus worden genomen door de  internationale samenleving. Dit 
geeft een sterk signaal af aan de regering van landen waarin deze men-
senrechtenschendingen plaatsvinden en het laat andere mensenrechten-
verdedigers weten dat zij niet alleen staan in hun strijd.

Het Shelter City project (zie ook sheltercity.nl) is een initiatief van Justice 
& Peace en loopt in verschillende steden in Nederland. Het project in 
Utrecht wordt ingevuld door de gemeente Utrecht, het UAF en PBI. PBI is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. PBI heeft jarenlange 
ervaring met het samenwerken met mensenrechtenverdedigers, zowel in 
het buitenland als in Nederland. Vanuit PBI werkt er een projectcoördi-
nator en een stagiaire aan het Shelter City project. De stagiaire neemt de 
dag tot dag begeleiding van de mensenrechtenverdediger op zich. Onder 
deze begeleiding valt het selecteren van cursussen, het vinden van mo-
gelijke gesprekspartners en het organiseren van bijeenkomsten waar de 
mensenrechtenverdediger en zijn of haar verhaal centraal staat.

In 2015 heeft Shelter City Utrecht drie mensenrechtenverdedigers mogen 
ontvangen. De eerste Shelter City gast was Nkosilathi Emmanuel Moyo 
uit de Republiek Zimbabwe. Hij heeft de Zimbabwe Organization for the 
Youth in Politics en de Community Human Rights Defenders Academy op-
gericht. Hiernaast is Moyo de auteur van meerdere publicaties die kritiek 
uiten op de regering in Zimbabwe. De tweede Shelter City gast heeft een 
hoog veiligheidsrisico, in verband hiermee kan er geen informatie rond 
zijn verblijf in Nederland gepubliceerd worden. Tot slot de derde Shelter 
City gast was Samuel Opio uit Uganda. Samuel is de directeur van de LGB-
TI jeugdorganisatie Queer Youth Uganda. Samuel is door zijn geaardheid 
en werk voor QYU meerdere malen bedreigd en aangevallen in Uganda. 
Tijdens zijn tijd in Utrecht heeft Samuel uitgerust, nieuwe waardevolle 
contacten gelegd en fondsen geworven voor zijn organisatie. QYU is een 
organisatie zonder sterke financiële basis en is afhankelijk van donaties. 
Mocht je Samuel en QYU willen steunen bekijk dan zijn crowdfundig pa-
gina op generosity.com (en zoek op: Queer Youth Uganda) .

PBI maakt zich nu op voor de komst van de vierde Shelter City gast. Het 
is nog niet helemaal duidelijk wie het gaat worden, maar één ding staat 
vast: elke mensenrechtenverdediger brengt eigen kennis en unieke erva-
ring met zich mee waar wij ontzettend veel van kunnen leren.

Samuel, mensenrechtenverdediger uit Uganda in Utrecht

“I took part in the Shelter City program to learn, I 
have learned so much in the 3 months, now I can go 
home and share my new knowledge. My stay here 
in Utrecht with PBI has given me new energy to go 
home and continue with my human right work.”

Samuel Opio
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Mexico
Door Bart de Swart

Voor een buitenstaander zal het ongetwijfeld nog niet meteen zichtbaar 
zijn, maar sinds ik hier eind juni 2015 aankwam is er ontzettend veel ge-
beurd en dat was ook hard nodig. Niet alleen blijft de mensenrechtensi-
tuatie in Mexico uiterst zorgwekkend, maar er waren ook serieuze proble-
men ontstaan met het imago en de koers die het PBI project in Oaxaca 
leek op te gaan. Er was zelfs kort sprake van dat het project hier binnen 
enkele jaren zou worden opgeheven!

Met een team dat door omstandigheden volledig bestond uit nieuwe vrij-
willigers, waar doorloop normaal gesproken geleidelijk aan gaat, hebben 
wij in minder dan een jaar tijd belangrijke veranderingen doorgevoerd. 
Dit was nooit gelukt zonder het enthousiasme en de teamspirit van mijn 
collega vrijwilligers. Zo begeleiden wij sinds kort een nieuwe organisa-
tie, die zich vooral richt op  vrouwenrechten en vrouwelijke mensen-
rechtenverdedigsters begeleidt en ondersteunt. Daarnaast hebben wij 
taken overgenomen van het kantoor in Mexico Stad welke de projecten 
in Chihuahua en Oaxaca begeleidt. Zo hebben wij eind 2015 goedkeuring 
ontvangen op een zeer goed voorbereid voorstel om te kijken of het mo-
gelijk is om onze werkzaamheden in Oaxaca te combineren met het bege-
leiden van mensenrechtenorganisaties in de deelstaat Guerrero (waar de 
situatie de afgelopen jaren behoorlijk is verergerd, denk onder meer aan 
de 43 studenten die daar zijn verdwenen), onder de noemer van Equipo 
Sur (Team Zuid). Tot slot hebben wij ons contact met de autoriteiten en 
civil society uitgebreid en blijven wij in gesprek met verschillende actoren 
op nationaal en internationaal niveau om de positie van lokale mensen-
rechtenverdedigers te versterken. 

Naast al het werk dat voor de buitenwereld zichtbaar is, wordt de meeste 
tijd hier opgeslokt door interne werkzaamheden op het kantoor, dat zich 
in ons gedeelde huis bevindt. Zo besteden wij veel tijd aan het maken 
van veiligheidsanalyses, het beheer van de financiën, externe en interne 
communicatie en heb ik het afgelopen half jaar relatief veel tijd gestoken 
in het nieuw leven inblazen en veiliger maken van onze zwaar verouderde 
computers. Voor ik het wist had ik er een tweede baan bij als functioneel 
beheerder. Op zulke momenten baal je dat je hier niet per uur betaald 
krijgt (andere momenten zijn de momenten dat je even op vakantie gaat 
met een Nederlandse vriend die wél betaald krijgt voor zijn werk en ook 
nog in euro’s ). Gelukkig is ongeveer alles wat hier gebeurt en gedaan 
moet worden uiterst leerzaam gebleken en ik heb dan ook besloten om 
nog een half jaar extra te blijven. Gelukkig werd dit direct toegejuicht 

door het voltallige team.

In de resterende tijd hoop ik nog ontzettend veel te leren, bij te dragen 
aan het project en de situatie van de lokale mensenrechtenverdedigers. 
Want dát er nog heel veel moet gebeuren op dit gebied, wordt met de 
alsmaar groeiende stapel kritische rapporten van de VN Human Rights 
Watch en andere nationale en internationale organisaties alleen maar 
duidelijker. Gelukkig blijven er altijd enkele lichtpuntjes in een sombere 
situatie en één daarvan is dat dit project in het zuiden van Mexico voorlo-
pig nog wel even blijft bestaan. 

PBI vrijwilliger in Mexico
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Guatemala 
Door Anna Hengeveld en Eline Boonstra

#RenunciaYa
2015 was een heftig jaar voor Guatemala. Een enorm politiek corruptie-
schandaal heeft zich ontketend en de hele bevolking is massaal in op-
stand gekomen. Via de hashtag #BastaYa! en #RencuniaYa! zijn mensen 
opgetrommeld om deel te nemen aan vreedzame protestmarsen om 
ontslag van de deelnemende politici te eisen. Naar aanleiding van dit 
protest is eerst vicepresident Roxana Baldetti opgestapt en gearresteerd. 
President Otto Pérez Molina liet zich minder makkelijk van de troon stoten 
en bleef volhouden niks te maken te hebben met het schandaal, ook al 
stapelden de bewijzen tegen hem zich op. In Guatemala worden parle-
mentsleden beschermt door immuniteit, wat leidt tot straffeloosheid. De 
Guatemalteken pikken dit niet meer. Hoofd van het OM Claudia Paz y Paz 
is met gevaar voor eigen leven een proces gestart tegen ex-president Rios 
Montt, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de genocide van de Ixil 
Maya’s begin jaren 80. Zijn immuniteit liep af op het moment dat hij uit 
het parlement stapte, maar het proces is al sinds 2012 gaande. Toch is het 
een zeer inspirerende rechtszaak voor velen: mede dankzij deze rechtzaak 
heeft het OM in 2015 de immuniteit van president Pérez Molina afgeno-
men en deze is afgezet als president en gearresteerd. Het is een begin, 
maar de onrust blijft bestaan.

Het werk van PBI Guatemala
PBI is actief in Guatemala sinds 1983. Na een korte sluiting van het project 
in 1999 heeft PBI weer een veldkantoor in Guatemala-stad sinds 2003. In 
2015 werkte PBI Guatemala met gemiddeld 10 veldvrijwilligers aan de be-
geleiding van in totaal 9 mensenrechtenverdedigers, organisaties en ge-
meenschappen. Eén van deze organisaties, de gemeenschapsorganisatie 
Resistencia Pacífica La Laguna (het vreedzaam verzet van La Laguna) die 
zich verzet tegen megaprojecten in de regio, is toegevoegd aan de door 
PBI begeleide organisaties in november van 2015. PBI Guatemala focust 
zich op drie thema’s  die in het land en een grote impact hebben op de 
mensenrechten en prioriteit zijn voor de door PBI begeleide organisaties; 
straffeloosheid, landrechten en globalisering.  Het landprobleem en de 
negatieve effecten van globalisering op mensenrechten bleken een blij-
vend probleem in 2015 en de kans op uitzetting en ontheemding blijft 
voor lokale gemeenschapen een bedreiging.  Daarnaast heeft de sociale 
onrust, die in april van 2015 haar hoogtepunt bereikte, geleid tot de crimi-
nalisering van mensenrechtenverdedigers. Een verontrustend fenomeen 
die veel impact heeft op het werk van de door PBI Guatemala begeleide 
organisaties en die PBI op de voet zal blijven volgen.

Vooruitblik
Het ziet ernaar uit dat de sociale onrust en de daaruit voortkomende cri-
minalisering van mensenrechtenverdedigers zal voortduren in 2016. De 
nieuw verkozen president Jimmy Morales, wiens partij connecties heeft 
met het leger dat tijdens de burgeroorlog op grote schaal de mensen-
rechten heeft geschonden, werd in januari 2016 beëdigd. PBI is bezorgd 
dat zijn benoeming het werk van mensenrechtenverdedigers in het land 
verder zal verhinderen en de situatie van de begeleide organisaties nog 
kwetsbaarder zal maken. Het PBI team zal in 2016 deze problematiek blij-
ven analyseren en belichten.

Protest in de hoofdstad tegen corruptieschandaal
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Honduras
Door Anna Hengeveld en Manon Muti

2015 was in meerdere opzichten een roerig jaar voor PBI Honduras. Ener-
zijds stond 2015 in het teken van sociale onrust en toenemende druk 
op mensenrechtenverdedigers. Anderzijds was het PBI team druk met de 
uitbreiding en consolidatie van het PBI project in Honduras. 

Sociale onrust: woede onder de bevolking
Zes jaar na de staatsgreep in Honduras is de stabiliteit in Honduras op-
nieuw ver te zoeken. Verschillende corruptieschandalen, de beslissing 
van het Constitutioneel Gerechtshof om herverkiezing van de president 
mogelijk te maken en een golf van protesten in buurland Guatemala leid-
den tot sociale onrust, protestmarsen en hongerstakingen. Een regionale 
tendens die in de media ook wel de ‘Centraal Amerikaanse Lente’ wordt 
genoemd. De sociale onrust kwam in mei 2015 tot een hoogtepunt na de 
openbaring van grootschalige corruptie binnen het nationale Instituut 
voor Sociale Zekerheid. Het instituut wordt beschuldigd geld te hebben 
weggesluisd naar particuliere bedrijven die de verkiezingscampagne 
van de huidige president financieel steunden. De Oposición Indignada 
(woedende oppositie) stond op en massale protestmarsen vonden weke-
lijks plaats in de hoofdstad Tegucigalpa. De protesten van de oppositie, 
gesteund door mensenrechtenorganisaties en journalisten, leidden tot 
stigmatisering, intimidatie en criminalisering van deze organisaties door 
de huidige overheid. Een verontrustende trend die, volgens PBI Hond-
uras, heeft geleid tot beperktere mogelijkheden voor mensenrechten-
verdedigers om hun werk uit te kunnen voeren. 

Het werk van PBI Honduras
In de context van deze sociale onrust heeft PBI zich ingezet om haar 
werk in Honduras verder uit te breiden in 2015. PBI Honduras startte de 
actieve beschermende begeleiding van mensenrechtenverdedigers hal-
verwege 2014 en is een relatief jong projectteam. 2015 stond daarom in 
het teken van verdere consolidatie van PBI in Honduras en een toename 
in het aantal veldvrijwilligers en begeleide organisaties. Sinds juli 2015 
begeleidt PBI twee nieuwe organisaties wat het totaal aan begeleide or-
ganisaties op vier brengt. Naast journaliste Dina Meza en de ontwikke-
lingsorganisatie CEHPRODEC, begeleidt PBI nu ook de LGBT organisatie 
Asociación Arcoíris en Gladys Lanza, coördinator van de vrouwenbewe-
ging Visitación Padilla. De begeleidde organisaties meldden in 2015 ruim 
90 veiligheidsincidenten aan PBI, waaronder dreigementen, surveillance, 
arrestaties en moord. Verontrustend is dat de meeste van deze veilig-
heidsincidenten plaatsvonden in de tweede helft van 2015, de periode 
dat de sociale onrust zijn hoogtepunt bereikte.

Vooruitblik op 2016 
De trends van 2015 lijken het komende jaar aan te houden. De massa-
le protestmarsen vinden nog wekelijks plaats. De indignados blijven bij 
hun eis om een internationale commissie aan te stellen met de bevoegd-
heid corruptie in Honduras te onderzoeken. De groei van PBI Honduras 
wordt ook voortgezet. Het team van veldvrijwilligers wordt uitgebreid 
en er zal begin 2016 worden gestart met de behandeling van vier nieu-
we verzoeken om begeleiding van Hondurese organisaties. De sociale 
onrust blijft en binnen deze context zal PBI zich blijven inzetten om het 
werk van mensenrechtenverdedigers in Honduras mogelijk te maken.
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Colombia
Door Yrene Coli Rivera en Kelly van Kempen

In Colombia woedt sinds 1964 een conflict tussen het nationale leger, diverse 
guerrillagroeperingen zoals de FARC, de ELN en de paramilitairen. Dit conflict 
heeft geleid tot tienduizenden verdwijningen, moorden, martelingen, ont-
voeringen en ontheemden. Ondanks de vredesonderhandelingen tussen de 
regering en de FARC die in Havana worden gehouden sinds oktober 2012, 
blijft Colombia een van de meest gevaarlijkste landen ter wereld voor men-
senrechtenverdedigers. PBI biedt bescherming aan mensenrechtenverdedi-
gers die onder deze moeilijke omstandigheden hun werk blijven uitvoeren. 
PBI beschermt in Colombia mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de 
rechten van de inheemse boeren en afro-gemeenschap die onder het geweld 
lijden. Daarnaast werkt PBI met boerenvakbonden en andere organisaties en 
gemeenschappen die opkomen voor landrechten. Juristen die slachtoffers 
van het conflict vertegenwoordigen of juridisch advies verlenen, journalisten 
die de mensenrechtensituatie in Colombia onderzoeken en verslaan, orga-
nisaties en gemeenschappen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid 
lopen tevens gevaar. 

Situatie vorig jaar
De verwachting is dat in de aankomende maanden het vredesakkoord met de 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) zal worden getekend. 
In december 2015 is het onderdeel met betrekking tot de slachtoffers van het 
conflict getekend. Meer dan 3000 slachtoffers participeerden in de onderhan-
delingen, georganiseerd door de Verenigde Naties en de nationale universi-
teiten. 60 slachtoffers vlogen naar Havana om hun getuigenissen te geven. 
PBI heeft haar zorgen geuit over de continuïteit van de aanvallen tegen men-
senrechtenverdedigers, welke in grote mate vanuit neo-paramilitaire groepen 

uitgaan, en over het gebrek aan effectieve maatregelen om deze groepen te 
ontmantelen. De aanvallen tegen mensenrechtenverdedigers zijn ten opzich-
te van 2014 zelfs gestegen. 

Aanvallen tegen mensenrechtenverdedigers
In 1994 is PBI begonnen met het registreren van de aanvallen tegen mensen-
rechtenverdedigers. Sindsdien zijn er gemiddeld 33 mensenrechtenverdedi-
gers per jaar om het leven gebracht, waarvan de meerderheid van de aanval-
lers onbestraft is gebleven. Vorige jaar heeft PBI in de eerste negen maanden 
30 moorden en 20 pogingen tot moord tegen mensenrechtenverdedigers ge-
registreerd. Naar schatting zijn in het hele jaar 54 mensenrechtenverdedigers 
vermoord of overleden in detentie. Hoewel verschillende vertegenwoordigers 
van de Colombiaanse overheid het belang van mensenrechtenverdedigers in 
de ontwikkeling van een meer democratischere en gelijkwaardiger samenle-
ving  hebben erkent, laat het aantal moorden en aanvallen in het land zien dat 
dit niet voldoende is. 

Manifestatie op 6 maart 2008 in Bogotá waar mensen foto’s meenamen van hun 

verdwenen geliefden.
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Kenia
Door Sabine Dwinger

In 2015 heeft PBI Kenia besloten haar zichtbaarheid en activiteiten in Kenia 
te vergroten. Zij koos ervoor om haar focus te leggen op ‘Grassroots Human 
Rights Defenders’ in de zogenoemde informele nederzettingen in Nairobi. 
Vanaf het tweede kwartaal van 2015 hebben drie vrijwilligers vijftig ‘Physical 
Accompaniments’ van vijftien mensenrechtenverdedigers uitgevoerd. PBI Ke-
nia heeft in deze periode ook haar relaties met andere organisaties versterkt 
en heeft zich ingezet op frequente communicatie met een grote groep interne 
en externe belanghebbenden.
Met een strategie voor 2016 en uitbreiding van het team is de weg vrij ge-
baand voor een actieve, zichtbare en stabiele PBI aanwezigheid in Kenia. 

Mensenrechtensituatie in Kenia
De ruimte voor Civil Society Organisations (CSOs) om in Kenia hun werk te 
kunnen doen blijft afnemen. Overheidsbeleid, wetten en wijzigingen van de 
grondwet in 2010 hebben als doel om CSO activiteiten te beperken, de media 
het zwijgen op te leggen en overheidscontrole te vergroten. Er bestaat ook 
een groeiende angst voor terrorisme en aanvallen van Al-Shabaab, NGO’s be-
schuldigen de Keniaanse politie en verschillende andere veiligheidsdiensten 
van ernstige schendingen van de mensenrechten in naam van terrorismebe-
strijding. Hiernaast onthield Kenia in december 2015 zich van stemming t.a.v. 
de VN resolutie aangaande de bescherming van mensenrechtenverdedigers. 
Dit leidt tot criminalisering, wat het werk van mensenrechtenverdedigers be-
moeilijkt. 

Hoewel in 2013 relatief vreedzame democratische verkiezingen in Kenia zijn 
gehouden blijven conflicten rondom landeigendom, etnische spanningen, 
regionale en sociaal-economische ongelijkheid, corruptie en bloedvergie-
ten, als onderdeel van een cultuur van straffeloosheid en mede door zwakke 
overheidsinstanties, voortbestaan. Verscheidene mensenrechtenverdedigers, 
CSOs en zelfs politie verwachten dat in 2016 spanningen, bedreigingen en 
conflicten zullen toenemen in de aanloop naar mogelijk gewelddadige ver-
kiezingen in augustus 2017. 

Case studies 2015
Buitengerechtelijke executies: Stephen Gichuru werd 17 mei 2015 doodge-
schoten. Hij was de zwager van vrouwelijke mensenrechtenverdediger Ruth 
Mumbi, een lid van Bunge la Wamama. In haar zoektocht naar gerechtigheid 
voor Stephen ontving Ruth diverse doodsbedreigingen. PBI begeleidde haar 
bij verschillende gelegenheden en steunde haar bij het aanhangig maken van 
haar zaak bij diverse organisaties en autoriteiten.

Vrouwenrechten – vrouwelijke mensenrechtenverdediger Rahma Wako zet 
zich in voor de bestrijding van mensenrechtenschendingen tegen vrouwen 
en kinderen. Zij ontving meerdere bedreigingen vanuit haar eigen gemeen-
schap m.b.t. een rechtszaak uit maart 2015 waarbij zij een minderjarig meisje 
bijstond in een verkrachtingszaak. PBI heeft geholpen deze zaak onder de 
aandacht te brengen bij relevante organisaties in Kenia. Daarop werd besloten 
tot ‘mediation’ wat leidde tot een geslaagd resultaat. 

Business en Mensenrechten – De bouw van een kleine waterkrachtcentrale 
benadeelt boeren in Tharaka-Nithi County. Er was o.a. sprake van oneigenlij-
ke procedures, zoals het betwisten van eigendomsrechten, te kwader trouw 
handelen en het illegaal vernietigen van gewassen en inheemse bomen. PBI 
heeft mensenrechtenverdedigers begeleid bij het ter plekke verzamelen van 
informatie en toegang verkrijgen tot relevante publieke informatie die in eer-
ste instantie was geweigerd.

PBI vrijwilliger in Kenia
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Nepal
Door Evelien van der Huizen

In 2013 is besloten om de aanwezigheid van PBI in Nepal aan te passen. Onze 
organisatie heeft in 2006 het eerste veldteam gestuurd naar de hoofdstad 
Kathmandu, op verzoek van een aantal Nepalese mensenrechtenverde-
digers. Hoewel de situatie in 2013 nog verre van goed was, is er toentertijd 
wel degelijk  positieve verandering opgetreden ten aanzien van het aantal 
directe bedreigingen in de richting van mensenrechtenverdedigers. Door de 
verslechterde relatie tussen de regering en buitenlandse non-gouvernemen-
tele organisaties en de moeilijke werkomstandigheden die dit met zich mee-
bracht, heeft het veldteam van PBI zich in januari 2014 teruggetrokken. 

Het Nepal Monitor project, opgezet door PBI, heeft de taken van monitoring 
en advocacy overgenomen. In 2014 is dit project officieel overgedragen aan 
de lokale organisatie Collective Campaign for Peace. Op de website van Nepal 
Monitor worden de meldingen van incidenten van de meer dan 200 organisa-
ties en personen die zijn verbonden aan het project gepubliceerd. De incident 
meldingen die binnenkomen worden onderverdeeld in verschillende groe-
pen. Zo zijn dit jaar ook veel meldingen binnengekomen die verband hadden 
met de aardbeving van 25 april 2015. Dit natuurgeweld heeft vele mensen 
dakloos gemaakt en kostte aan ruim 22.000 mensen het leven. De Nepalese 
regering heeft het leger ingezet, maar veel gebieden zijn slecht bereikbaar 
door hun afgelegen ligging. Verder kwamen regelmatig meldingen binnen 
van vermiste of misplaatste hulpgoederen. 

In september 2015 is er een nieuwe grondwet aangenomen door de Nepalese 
regering, een stap van historisch belang in het door burgeroorlog en natuur-
rampen geteisterde land. De vorige grondwet van  Nepal was in 2005 buiten 
werking gezet. Het onderhandelingsproces voor de nieuwe grondwet is niet 
zonder moeilijkheden verlopen en bij Nepal Monitor zijn dan ook de nodige 
meldingen gemaakt van incidenten tijdens protesten. Minstens 40 mensen 
zijn omgekomen tijdens protes-ten gerelateerd aan de nieuwe grondwet. 

(Tegelijkertijd is door onenigheid met buurland India een handelsblokkade 
opgericht waardoor tekorten aan brandstof, medicijnen en voedsel zijn ont-
staan. Eerder zijn door aardbevingen ook enkele handelsroutes met China 
geblokkeerd. Zowel China en India zijn van groot belang voor Nepal, voor de 
toevoer van handelswaren.)

Meer informatie is te vinden op www.nepalmonitor.org en www.cocap.org.np

Nepal Monitor



19 | PBI Nederland

Indonesië
Door Janine Tijhoff en Zakia Yousif

PBI werkt sinds 1999 in Indonesië. Het eerste PBI team in Indonesië werd in 
West-Timor in november 1999 opgericht. Het belangrijkste doel van dit team 
was werken met vluchtelingen uit Oost-Timor. Twee jaar later heeft PBI het 
tweede team in Banda Aceh gevestigd. Dit team biedt bescherming aan de 
lokale NGO’s in de plaatsen waar deze weinig zekerheid hebben om hun werk 
veilig uit te voeren. Het derde team werd gevestigd in Jakarta in september 
2002. Dit team werd opgericht om de lokale mensenrechtenteams in het veld 
te ondersteunen en om de relaties met de Indonesische overheid, buiten-
landse ambassades en lokale NGO’s op te bouwen. Na een tijd kreeg PBI meer 
naamsbekendheid en een betrouwbare reputatie onder de inwoners van In-
donesië. PBI ontvangt nu ook meer verzoeken voor beschermende begelei-
ding van NGO’s in andere regio’s in Indonesië.

PBI werkt ook aan vredesopbouw activiteiten doormiddel van workshops 
en trainingen. In 2015 is PBI een project gestart samen met de Indonesische 
mensenrechten NGO Elsam (Instituut voor beleidsonderzoek en advocacy). 
Samen werken ze aan het versterken van de professionele capaciteiten en de 
veiligheid van mensenrechtenverdedigers uit afgelegen gebieden in Indo-
nesië. PBI voerde een vier maanden trainingsprogramma uit in Jakarta voor 
twee groepen van mensenrechtenverdedigers uit de provincies Papoea en 
West-Papoea. Vervolgens pasten de deelnemers hun opgedane kennis toe 
binnen een eigen onderzoekproject van drie maanden voor hun eigen organi-
saties. Twaalf deelnemers vanuit negen verschillende organisaties hebben dit 
jaar het programma gevolgd. Na dit eerste pilot-jaar heeft de training een vas-
tere vorm gekregen. Met modules over mensenrechten op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau, onderzoek, databases en verslaglegging, veiligheid, 
lobby en netwerken.

Naast het project met Elsam heeft PBI nog andere trainingen en activiteiten 
uitgevoerd in 2015. PBI heeft met behulp van een gast trainer/acteur uit Ne-
derland agressietrainingen gegeven voor het NGO netwerk in Jakarta. Ook 
gaf PBI een basistraining in het maken van veiligheidsplannen voor een groep 
van maatschappelijke organisaties en leden van slachtoffergroepen. Hiernaast 
was het PBI Indonesië project op verzoek van PBI’s Nepal Monitor Project en 
Saferworld Nepal betrokken bij een leerbezoek aan Ambon. In samenwerking 
met het Titian Perdamaian Institute werd informatie en ervaringen uitgewis-
seld over het Early Warning Early Response systeem voor lokale conflicten. 

Met het aantreden van president Joko Widodo (Jokowi) eind 2014 waren de 
verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van een verbetering van men-
senrechten. Helaas hebben de veiligheidstroepen in Papoea hun hardhandige 
aanpak voortgezet met intimidatie en geweld tegen verdachte onafhankelijk-
heidsupporters, het maatschappelijk middenveld en de inheemse bevolking 
in het algemeen. Ook werden onafhankelijkheidsupporters gecriminaliseerd. 
Zo werden honderden verwachte demonstranten preventief gedetineerd 
voor geplande pro-onafhankelijkheid protesten. Dit alles terwijl Jokowi meer-
dere verklaringen heeft gegeven die de mensenrechten ondersteunen. Helaas 
blijken dit slechts vage hints over verplichtingen te zijn en is implementatie 
van werkelijke presidentiële richtlijnen of andere beleidsmaatregelen nog ver 
te zoeken. 

Ambon meeting room local community
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