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Werk van Peace Brigades International
Peace Brigades International (PBI) streeft naar
geweldloze benadering van conflicten, respect
voor mensenrechten en sociale
rechtvaardigheid. Wij creëren space for peace,
ruimte voor vrede, waardoor
mensenrechtenverdedigers zelf in veiligheid
aan een betere toekomst kunnen werken. Dit
doen wij door vrijwilligers uit de hele wereld uit
te zenden naar landen waar de bevolking
gewelddadig conflict, intimidatie en
onderdrukking ervaart. Wij werken uitsluitend
op aanvraag van lokale
mensenrechtenverdedigers, bemoeien ons niet
met de inhoud van hun werkzaamheden,
mengen ons niet in de conflicten en blijven
onpartijdig. De combinatie van lokale fysieke
aanwezigheid met steun van een uitgebreid
internationaal netwerk garandeert de
effectiviteit van de bescherming en veiligheid
die PBI aan mensenrechtenverdedigers biedt.

vredesgemeenschappen en prominente
mensenrechtenverdedigers. Naar schatting
hebben 7000 mensen hier direct profijt van en
heeft ons werk een positief effect op tienduizenden
mensen, hun gemeenschappen en
staatsstructuren. PBI heeft projecten in Mexico,
Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, Nepal en
Indonesië.

PBI beschermt in zeven landen ruim veertig
mensenrechtenorganisaties,

Zie ook: www.peacebrigades.nl en de
internationale website www.peacebrigades.org

Aan Peaces 12 werkten mee:
Hoofdredactie: Inez de Boer
Eindredactie: Lani Teljoarubun, Anniek van
Tessel
Vormgeving: Baba’s projects,
BabasProjects.com
Drukker: Drukkerij Tesink, www.tesink.nl
Met medewerking van: Eline Boonstra, Merel van
Andel, Anne Hengeveld, Marleen Folkerts, Miguel
Boelen, Rebecca Pol.

Afdeling Nederland
PBI Nederland heeft vier kerntaken:
• Voorlichting over vrede, mensenrechten en
rechtvaardigheid en PBI’s werk en
gedachtegoed;
• Onderhoud, uitbreiding en versterking van het
politieke steunnetwerk in Nederland;
• Fondsenwerving;
• Werving en training van projectvrijwilligers.

PBI Nederland
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
06 16 49 82 21
info@peacebrigades.nl

KvK: 41024240
Triodos: NL46TRIO0390501034 t.n.v.
PBI Nederland
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[INHOUDSOPGAVE]

Column Shelter City Utrecht
Utrechtse raadsleden over ontmoeting met Shelter City gast.
Pag. 5

Achtergrond: het werk van de
landenspecialisten op kantoor.
De landenspecialisten op kantoor werken sinds dit jaar aan de hand van thema’s.
Hier kunt u meer lezen over uitblinkende topics die een beeld schetsen van
problemen waar landen en/of mensenrechtenverdedigers mee te maken hebben.
Pag. 6

5 vragen aan Somalische
mensenrechtenverdediger
Ondanks het gevaar dat hij loopt door zijn werk, blijft deze vijfde Shelter City gast
in Utrecht zich inzetten voor mensenrechten in zijn thuisland.
Pag. 10

Verder in dit nummer
Uitgelicht: het werk van PBI Nederland Pag. 4
Infographics

Wilt u een activiteit of nieuwsbericht onder de
aandacht brengen? Laat het ons weten via
info@peacebrigades.nl.

Pag. 8

Steun ook een mensenrechtenverdediger!
Pag. 11

Foto omslag: Mexicaanse mensenrechtenverdedigster
Cristina Auerbach bij la mina Pasta de Conchos in
Coahuila, Mexico. Ze was in november in Nederland als
onderdeel van een Europese Speakers Tour
georganiseerd door PBI.

[UITGELICHT]
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Het werk van PBI Nederland
Hoe creëert PBI Nederland meer ruimte voor vrede? Hieronder vindt u een selectie van onze
activiteiten en hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Symposium Strong Women: Enabling Action
through Protection
Als afsluiting van de projecten Strong Women en
Joint Initiative is op donderdag 3 maart 2016 een
symposium georganiseerd door PBI en Vrouwen
voor Vrede: “Strong Women: Enabling Action
through Protection”.

Was u er niet bij, kijk dan zeker even naar de
foto’s op onze Facebook pagina voor een
sfeerimpressie!

Tijdens het symposium zijn de resultaten
gepresenteerd van het Joint Initiative onderzoek
voor Nederlandse en internationale organisaties
en overheidsinstanties die werken in het
MENA-gebied met vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers. Ook zijn we tijdens
het symposium de diepte ingedoken met drie
casus sessies over Egypte, Soedan en Jemen.
Kijk voor meer informatie op
www.strong-women.org.
35 jaar PBI
Op zaterdag 10 september 2016 vierde wij het
35-jarig bestaan van PBI Nederland. Na het
welkomstwoord van voorzitter Rosien Herweijer
presenteerde Utrechtse wethouder Kees
Diepeveen met trots de voortzetting van het
Shelter City Utrecht project. Na een korte pauze
werd de indrukwekkende documentaire ‘Land of
Corn’ getoond. De twee laatste sprekers sloten de
middag af: Andrew de Sousa vertelde over het
PBI Indonesië project en Lorenzo A. Lucas,
Shelter City gast in Amsterdam, sprak over zijn
ervaringen in Nederland en zijn werk voor de
LGBT-community in Jamaica.
Toen het officiële programma ten einde was
gekomen presenteerden we de veilige kilometer
challenge. Dit is een challenge waarin de
bezoekers zelf konden ervaren hoe het is om als
PBI veldvrijwilliger te werken en een
mensenrechtenverdediger te begeleiden.

Vredessymposium ‘Vredesmissies Zonder
Wapens’
Op woensdag 21 september 2016 vond de tweede
editie van het Vredessymposium plaats. Tijdens
het vredessymposium worden vredesactivisten
gehuldigd voor hun inzet voor vrede.
De vier gehuldigde vredeswerkers spraken tijdens
het symposium over hun werk en hoe zij in staat
zijn (geweest) om zonder geweld of het dragen
van wapens conflicten te de-escaleren. Dion van
den Berg, PAX, sprak over zijn werk en het
belang van vredesinzet door burgers. Rula Asad,
Syrian Female Journalists Network, sprak over
gendergelijkheid in Syrië. Kees Blok, ICCO/Kerk
in Actie, sprak over geweldloos verzet tegen de
bezettingsmacht in Palestina. Mekka Abdelgabar,
VOND, vertelde over haar werk voor vrouwen in
Soedan.
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[COLUMN: SHELTER CITY UTRECHT]

Mensenrechtenverdedigers vinden Shelter in
Utrecht

Op 17 november had onze Shelter City gast
Osman een lunch met verschillende raadsleden
van o.a. D66, Groen Links, PvdA en de wethouder
van Groen Links van Utrecht. De lunch was een
groot succes. Osman voelt zich zeer warm
ontvangen in Utrecht en kreeg de kans zijn
ervaringen te delen. Ondanks de zware
onderwerpen die besproken werden, was de sfeer
heel fijn. De raadsleden benadrukken dat de
ontmoeting met Osman erg bijzonder was:
In de woorden van Marleen Haage van de PvdA
(tweede van links): “Bijzonder om iemand te
ontmoeten die z’n leven riskeert voor democratie.
Dat laat je voelen hoe rijk we hier zijn met vrije
pers en open verkiezingen.”
Anne-Marijke Podt van D66 (links op de foto) is
het eens met Marleen Haage en zegt zelf: “Het
blijft bijzonder dat we de kans krijgen iedere keer
weer zulke bijzondere mensen voor even een
veilige plek te bieden. Door hun verhalen realiseer
ik me steeds weer dat democratie niet
vanzelfsprekend is.”

Ook Tara Scally van Groen Links (rechts op de
foto) vond het een bijzondere ontmoeting. Zij
scheef aan de hand van deze ontmoeting: “Osman
vertelde tijdens de lunch dat hij zijn familie maar
weinig kan zien omdat zij anders voor hun
veiligheid moeten vrezen. Dat vrienden en
collega's van hem zijn omgekomen in de strijd
voor mensenrechten laat hem er niet van
weerhouden om te vechten voor zijn land. Ik vond
het heel inspirerend om zijn passie en
doorzettingsvermogen te zien. Hij vertelde dat hij
vluchtelingen in Utrecht sprak uit zijn eigen land
en zei 'maar als je hier blijft, wordt het nooit beter
in ons thuisland!'. Zo knap. Osman vertelde ook
dat hij hier in Utrecht een nieuw soort vrijheid voelt
die hij nog nooit heeft ervaren. Hij hoeft niet elk
moment achter zijn rug te kijken. De mensen die
hem op straat begroeten hoeft hij niet meteen te
wantrouwen. Ik ben blij en trots dat wij als stad
Utrecht iemand even de kans geven om een hoog
nodige pauze te nemen van deze continue
spanning.”
Lees meer over het werk van Osman op pagina
10.

[ACHTERGROND]
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Thema’s landenspecialisten
Afgelopen jaar zijn de landenspecialisten bezig
geweest met het opzoeken van informatie en het
schrijven of posten van artikelen aan de hand van
vier thema’s. Deze thema’s zijn gekozen omdat ze
gerelateerd zijn aan problemen waarmee
mensenrechtenverdedigers veelal te maken
hebben. Voor het jaar 2016 zijn de volgende
thema’s belicht:
•
•
•
•

Honduras. De laatste jaren richtte Berta Cáceres
zich voornamelijk op het verdedigen van inheemse
gebieden van de Lenca-gemeenschap in Rio
Blanco, Intibucá. Aanleiding was de bouw van de
hydro-elektrische Agua Zarca dam zonder
voorafgaande consultatie van de gemeenschap.

Impunity (januari – maart)
Business & Human Rights (april – juni)
Marginalised Groups (juli – september)
Environment (oktober – december)

Hieronder leest u van twee thema’s een topic die
een beeld schept van een onderwerp en een
probleem waarmee de landen en/of
mensenrechtenverdedigers te maken hebben. Op
de volgende pagina’s zijn twee infographics
afgebeeld. Een infographic is een visuele
representatie van informatie over een bepaald
onderwerp. Voor het thema marginalised groups
hebben de landenspecialisten één
gemarginaliseerde groep per land uitgewerkt in
een infographic. De infographics van de landen
Mexico en Guatemala worden weergegeven met
onderwerpen: femicide en inheemse bevolking.
Environment: de moord op
mensenrechtenverdediger Berta Cáceres in
Honduras
In de nacht van 3 maart 2016 werd Berta Cáceres,
inheemse leider en vooraanstaand
mensenrechtenverdedigster uit Honduras,
vermoord in haar huis in La Esperanza, Intibucá.
Berta Cáceres was leider van de inheemse
Lenca-gemeenschap en coördinator van de Civic
Council of Grassroots and Indigenous
Organisations in Honduras (COPINH). Haar hele
leven zette Berta Cáceres zich in voor de culturele
rechten, landrechten en milieurechten van
inheemse gemeenschappen en boeren in

Nu, bijna tien maanden na de moord op Berta
Cáceres, zit er weinig schot in de zaak tegen de
daders. Zo krijgen haar naaste familie en leden
van COPINH geen inzage in de voortgang in het
proces. Op 20 oktober werd een demonstratie van
COPINH, waarbij werd opgeroepen tot
transparantie en gerechtigheid in de zaak, met
geweld neergeslagen door de politie. Daarnaast
blijven ook andere leden van COPINH slachtoffer
van bedreigingen en zelfs moord. Twee weken na
de moord op Berta Cáceres werd ook COPINH-lid
Nelson García vermoord. Daarnaast vonden op 9
oktober twee pogingen tot moord plaats op leden
van COPINH. Gedurende de nacht van 8 op 9
oktober werd het huis van Alexander García
meerdere malen beschoten, terwijl hij en zijn gezin
lagen te slapen. Diezelfde dag in de avond werd
de auto van de algemene coördinator van
COPINH Tomás García beschoten terwijl hij
achter het stuur zat.
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[ACHTERGROND]

De moord op Berta Cáceres maakte pijnlijk
duidelijk hoe gevaarlijk de situatie voor
milieuactivisten in Honduras is. Tussen 2010 en
2015 zijn er volgens Global Witness 109
milieuactivisten vermoord in Honduras alleen. In
Latijns-Amerika als geheel werden er meer dan
550 milieuactivisten vermoord.

bevolking, ondanks dat deze parken de
traditionele manier van leven bedreigen. De bouw
van de ‘green economy’ werd aangevochten door
de lokale bevolking, wiens verzet tegen de
multinationale bedrijven een succes was. Het
belang van lokale activisten vormde de kern van
Evelyn’s verhaal.

Business & Human Rights: verzet tegen
windmolenpark in Mexico
Op 22 mei 2016 vond het door PBI
georganiseerde Human Rights Café (HRC)
Mexico plaats. Tijdens dit HRC werd stil gestaan
bij de mensenrechten situatie in Zuid-Mexico.
Twee gastsprekers behandelden het onderwerp
‘voices of social resistance from Southern Mexico’.
De eerste spreker was Evelyn Mejía Carrasco,
een PhD student in Sociale en Politieke
wetenschappen aan de Universidad Nacional
Autónoma de México. Zij vertelde over de ernstige
gevolgen van de bouw van windmolenparken in de
staat Oaxaca. De bouw van deze zogenaamde
‘green economy’ gaan vaak van start zonder
toestemming te hebben gevraagd aan de lokale

De tweede spreker was Mario Campos
Hernández, een katholieke priester uit de staat
Guerrero, die zich inzet voor de bestrijding van
armoede en sociale ongelijkheid. Mario is
betrokken bij de oprichting van de
maatschappelijke politie, genaamd ‘Regional
Coordination of Community Authorities’. Door de
corruptie en gebrekkige bescherming van de
bevolking besloot deze het heft in eigen handen te
nemen. Met vrijwilligers werden steeds meer
maatschappelijke organiaties opgezet om de
bevolking ook op andere gebieden te beschermen.
Mario wist op een zeer boeiende manier te
vertellen hoe deze organisaties zich hebben
ontwikkeld en verder proberen te ontwikkelen.

[INFOGRAPHICS]

Indigenous people in Mexico
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Meer dan de helft van de inheemse bevolking van Mexico
woont in drie staten. Het ontbreekt deze groep vaak aan
basisbehoeften zoals primair onderwijs. Hierdoor krijgt
niet iedereen in Mexico dezelfde kansen en leeft meer dan
de helft van de inheemse bevolking in armoede. Zie
onderstaande infographic voor de cijfers.
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Femicide in Guatemala

Discriminatie, seksisme en huiselijk geweld: De
maatschappelijke positie van vrouwen in Guatemala is
ondergeschikt aan die van mannen. Het land heeft zelfs
één van de hoogste percentages van vrouwenmoord,
oftewel femicide, ter wereld. Onderstaande infographic
brengt het aantal femicides en daarmee gepaarde
straffeloosheid in beeld.

[INFOGRAPHICS]

[5 VRAGEN AAN....]
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5 vragen aan een Somalische
mensenrechtenverdediger
Het Shelter City programma biedt drie maanden onderdak aan mensenrechtenverdedigers die door
hun eigen werk bedreigd worden in hun herkomstland. Op 6 oktober is er binnen het Shelter City
programma de mensenrechtenverdediger Osman uit Somalië naar Utrecht gekomen. Voor de
Peaces stelde PBI hem 5 vragen.
Zou u wat kunnen vertellen over de situatie in
Somalië?
De situatie in Somalië is gevaarlijk; er is een
toename van criminaliteit, met name in hoofdstad
Mogadishu en Banadir Region. De Al-Shabaab
groep zorgt voornamelijk voor deze instabiele
situatie. Iedereen die pleit voor de vrijheid van
meningsuiting, het democratisch systeem en de
ontwikkeling van de samenleving werkt wordt
aangevallen door de terreurgroep.
Wat houdt uw werk als mensenrechtenverdediger in Somalië precies in?
Het werk van mijn organisatie Dr. Ismail Jumale
Human Rights Organisation bestaat uit het
onderzoeken en vastleggen van
mensenrechtenschendingen, het monitoren en
rapporteren van speciale zaken die te maken
hebben met mensenrechten, de
belangenbehartiging van kwetsbare groepen, het
mogelijk maken van mensenrechteneducatie en
democratische duurzaamheid in Somalië. Dit alles
is van groot belang in Somalië; sinds 1991
woekert er een burgeroorlog in Somalië en ons
land heeft sindsdien weinig stabiliteit gekend.
Allerlei mensenrechtenschendingen vinden plaats
zonder enige bestraffing omdat het rechtssysteem
in Somalië niet goed functioneert. Wij proberen
hier verandering in te brengen door deze
schendingen te documenteren en te delen met
andere organisaties.
Loopt u in Somalië gevaar als
mensenrechtenverdediger?
Ja, absoluut! Zowel ik als mijn organisatie zijn niet
veilig, er is onder andere een keer ingebroken op

ons kantoor. Mijn collega’s en ik zijn ook meerdere
malen bedreigd door de Al-Shabaab of door
anonieme bronnen. De Al-Shabaab zegt tegen
ons: wij zijn als je broer, als je moeder, als je
collega. Ze bedoelen hiermee dat ze overal
infiltranten hebben zitten, je weet niet meer wie je
kan vertrouwen.
Wat voor maatregelen moeten u en uw
organisatie nemen om veilig te blijven?
Sinds eind 2015 werken we met een ‘mobiel
kantoor’, we hebben geen officieel adres meer
maar werken vanuit woonkamer-achtige situaties.
We verhuizen ook constant, dit omwille van onze
veiligheid. Ook zorg ik er zelf voor dat ik niet op
vaste tijden mijn huis verlaat en voordat ik weg ga
vraag ik de buurjongens wie er buiten zijn. Door
het gevaar dat ik loop kan ik ook niet meer samen
met mijn gezin wonen, maar ik bezoek ze wel nog
regelmatig.
Wij hebben veel bewondering voor mensen
zoals u, die in deze omstandigheden alsnog
hun werk voortzetten. Wat denkt u dat het
Shelter City programma en PBI voor u kunnen
doen?
Hier in Nederland is alles veilig en het is hier zo
rustig. Dat is ook fijn voor mij om even tot rust te
komen, het is heel stressvol om me constant
zorgen te maken over mijn veiligheid. PBI heeft
een fijn huis voor mij geregeld, ik kan hier vakken
volgen over mensenrechten en ik kan mijn
organisatie bekend maken bij NGO’s hier. We
hebben namelijk ook hard geld nodig, de juiste
contacten leggen gaat hier makkelijker dan in
Somalië.
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[STEUN MENSENRECHTENVERDEDIGERS]

Uw donatie is belangrijk!
Iedere dag staan wereldwijd talloze mensenrechtenverdedigers onder druk. Hun inzet voor vrede en
gerechtigheid druist in tegen de status quo die machthebbers koesteren. Hierdoor stuit hun werk
op weerstand en worden zij doelwit van allerlei vormen van bedreigingen en geweld. Peace
Brigades International (PBI) biedt deze mensenrechtenverdedigers bescherming en morele steun,
opdat zij hun belangrijke werk in veiligheid kunnen blijven uitvoeren. PBI is een onafhankelijke
organisatie die voornamelijk op vrijwilligers drijft. Donaties zijn nodig om
mensenrechtenverdedigers de bescherming te bieden die zij zo hard nodig hebben. Zowel
eenmalige als periodieke en zowel kleine als grote giften zijn welkom. Gebruik voor uw gift de
onderstaande machtigingskaart of maak uw bijdrage over naar NL46 TRIO 0390 5010 34. Bedankt!
Ruth Mumbi is een Keniaanse
mensenrechtenverdediger die op komt voor de
rechten van gemarginaliseerde vrouwen. Ruth is
meerdere malen gearresteerd. Hierbij werd ze op
verschillende manieren psychisch mishandeld.
Ruth: ‘Het is een voortdurende strijd. Een strijd
van zowel de ongelijkheid binnen de
onderdrukking als de bredere politieke

ongelijkheid en gender
discriminatie die vandaag
de dag nog steeds
aanwezig is binnen de
samenleving van Kenia.

Postzegel
niet
nodig

PBI Nederland
Antwoordnummer 4175
3500 VB UTRECHT

Ik wil de wereld vertellen dat er in
Guatemala een vreedzaam protest
bestaat en dat we van plan zijn om
hier zo lang mogelijk te blijven. We
hebben altijd gehoopt dat er geen
bloed zou hoeven vloeien in deze
strijd, maar persoonlijk heeft het
mijne toch gevloeid. Ik geloof dat dit
een belangrijke test geweest is en
vandaag ben ik terug in actie. Ik weet
dat ze me niet zullen doen zwijgen,
zo lang god mij leven geeft zal ik
door gaan.

Yolanda Oquilí is
vertegenwoordiger van de
organisatie Frente Norte del área
Metropolitana. Deze organisatie
vertegenwoordigd de belangen
van lokale bevolking in hun verzet
tegen de mijnbouw van goud in
La Puya. Als leidster van het
vreedzame verzet ontvangt
Yolanda diverse bedreigingen en
op 13 juni 2012 wordt er zelfs een
aanslag op haar leven gepleegd
door twee onbekende mannen.

Ik steun mensenrechtenverdedigers
Hierbij machtig ik PBI Nederland om geld van mijn rekening af te schrijven als donatie
aan PBI’s vredes- en mensenrechtenwerk. Bij een donatie van € 10 of meer per jaar
ontvang ik het tijdschrift Peaces.
O Ik steun PBI met €............ per jaar
O Ik steun PBI met €............ per half jaar
O Ik steun PBI met €............ eenmalig
O Ik blijf via e-mail graag op de hoogte van PBI’s vredes- en mensenrechtenwerk.
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Rekeningnummer:
Handtekening: ......

Datum: ......

Plaats: ......

