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Werk van Peace Brigades International 
Peace Brigades International (PBI) streeft 
naar geweldloze benadering van con-
flicten, 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 vrij-
willigers uit de hele wereld uit te zenden 
naar landen waar de bevolking geweld-
dadig conflict, intimidatie en onder-
drukking ervaart. Wij werken uitsluitend 
op aanvraag van lokale mensenrechten-
verdedigers, bemoeien ons niet met de 
inhoud van hun werkzaamheden, mengen 
ons niet in de conflicten en blijven onpar-
tijdig. De combinatie van lokale fysieke 
aanwezigheid met steun van een interna-
tionaal netwerk garandeert de effectiviteit 
van de bescherming en veiligheid die PBI 
aan mensenrechtenverdedigers biedt.  

PBI beschermt in zeven landen ruim veer-
tig mensenrechtenorganisaties, vredes-
gemeenschappen en prominente 
mensenrechtenverdedigers. Naar schat-
ting hebben 7000 mensen hier direct 
profijt van en heeft ons werk een positief 
effect op tienduizenden mensen, hun 
gemeenschappen en staatsstructuren. 
P B I h e e f t p ro j e c t e n i n M e x i c o , 

Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, 
Nepal en Indonesië. 


Kerntaken van PBI Nederland  
• Voorlichting over vrede, mensenrechten 

en rechtvaardigheid en PBI’s werk en 
gedachtegoed;  

• Onderhoud, uitbreiding en versterking 
van het politieke steunnetwerk in Ne-
derland;  

• Fondsenwerving;  
• Werving en training van projectvrij-

willigers. 

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

KvK: 41024240 
IBAN: NL46 TRIO 0390 501 034  
t.n.v. PBI Nederland 

http://www.babasprojects.com
http://www.babasprojects.com
mailto:info@peacebrigades.nl
mailto:info@peacebrigades.nl
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Hoogtepunten PBI Nederland 2017

Culturele Zondag  
Op 12 maart 2017 was Peace Brigades In-
ternational Nederland aanwezig op de Cul-
turele Zondag in Utrecht, waar een meet-and-
greet plaatsvond met de Keniaanse Shelter 
City gast Wanjiku. Hier werd haar werk als 
mensenrechtenverdediger in Kenya en haar 
verblijf bij Shelter City uitgelicht. In het thema 
van ‘Uitgesproken Utrecht,’ konden bezoekers 
woorden of zinnen doneren, waarvan artiest 
Dwight van de Vijver een Spoken Word per-
formance maakte.  

Shelter City bij Utrecht Canal Pride  
In juni vond de eerste Utrecht Canal Pride 
plaats, een evenement waar zichtbaarheid en 
acceptatie van de LHBTI-gemeenschap wordt 
gevierd. Op uitnodiging van Gemeente Utrecht 
voeren drie Shelter City-activisten mee voor 
wie het uiten van seksualiteit niet vanzelf-
sprekend is: Najib uit Oeganda, Judith uit 
Nigeria, en Alexey uit Rusland, die dagelijks 
hun leven op het spel zetten voor zorg, vei-
ligheid en gelijke rechten voor de LHBTI-
gemeenschap in hun land. Voor hen was de 
Canal Pride een bijzonder moment: ze konden 
hun seksualiteit uiten in vrijheid en veiligheid. 

Damloop by Night 2017 – Veilige Kilome-
ter Challenge 
PBI’s eerste deelname aan de 33e editie van 
de Dam tot Damloop was een groot succes. 
De ‘Veilige Kilometer Challenge’ zette het werk 
dat wij als organisatie verrichten in het licht. 
Een team van 10 deelnemers spande zich in 
op een parcours van 8km. Naast dat PBI als 
eerste van de Goede Doelen groep eindigde, 
werd er maar liefst €2.645  opgehaald! Dit 
succesvolle eindbedrag zal aankomend jaar 

o.a. geïnvesteerd worden in veiligheid, wer-
ving, begeleiding, lobby en advocacy.  

Vredessymposium ‘Vredesmissies Zonder 
Wapens’ 
Op woensdag 20 september 2017 vond de 
derde editie van het Vredessymposium plaats 
in Utrecht. Tijdens dit symposium worden 
jaarlijks vredesactivisten gehuldigd voor hun 
toewijding aan een betere samenleving.  
 
In het thema ‘Vrouwen op Vredesmissie’ 
spraken vredeswerkers over hoe zij zonder 
geweld of wapens conflicten de-escaleren. 
Namens PBI sprak Remco Bouma (zie foto, 
naast de Utrechtse burgemeester Jan van 
Zanen) over zijn ervaring in Colombia, waar 
paramilitaire groeperingen seksueel geweld 
vaak als strategie tijdens conflict gebruiken.   

Remco stond gedurende zijn tijd lokale vre-
desvrouwen bij, waaronder Olga. Olga is een 
advocate en komt op voor meisjes die 
slachtoffer zijn geworden van seksueel 
geweld. Ondanks de vele bedreigingen en 
intimidatie die Olga dagelijks kreeg, zorgden 
PBI en Remco’s inzet ervoor dat zij haar werk 
veilig kon voortzetten. 

Hoe creëert PBI Nederland meer ruimte voor vrede? Hieronder vindt u een 
selectie van onze activiteiten en hoogtepunten van het afgelopen jaar.
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Vanuit Nederland ondersteunen de landen-
specialisten het werk van PBI door de situatie 
in de projectlanden en de ontwikkelingen van 
deze projecten nauwlettend te volgen. Zij on-
dersteunen advocacywerkzaamheden, 
houden het steunnetwerk op de hoogte en 
breiden deze waar mogelijk uit. Wanneer een 
mensenrechtenverdediger naar Nederland 
komt, organiseren zij zogenaamde speaker 
tours. Tijdens deze tours gaat de mensen-
rechtenverdediger in gesprek met verschil-
lende maatschappelijk organisaties en de 
Nederlandse overheid, zodat de persoon in 
kwestie zijn of haar verhaal kan delen en het 
internationale netwerk kan uitbreiden. In 2017 
stonden onderstaande thema’s centraal in het 
werk van de landenspecialisten: 

∞ Peacebuilding (januari – maart) 
∞ Environmental Rights (april – juni) 
∞ Gender (juli – september) 
∞ Indigenous Rights  (oktober – december) 

Deze thema’s zijn gerelateerd aan de belang-
rijkste activiteiten en bijeenkomsten die in 
2017 zijn georganiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn de twee speaker 
tours die PBI Nederland organiseerde voor het 
bezoek van mensenrechtenverdedigers uit 
Colombia, Guatemala en Indonesië. De the-
ma’s Peacebuilding en Gender stonden bij 
deze bezoeken centraal. Hieronder leest u 
meer over deze twee speaker tours. 

Peacebuilding: speaker tour Colombia en 
Guatemala 
In maart 2017 organiseerde PBI een speaker 
tour in het kader van de vredesprocessen in 
Guatemala en Colombia. De Guatemalteekse 
Marcos Ramirez en de Colombiaanse 
Berenice Celeita Alayon waren een paar da-
gen in Nederland te gast. 

Ruim twintig jaar nadat het vredesakkoord in 
Guatemala werd getekend, werd in november 
2016 ook het vredesakkoord in Colombia 
definitief. Het vredesproces in Colombia staat 

daarmee nog in de kinderschoenen. Zowel 
Marcos als Berenice hebben zich ingezet voor 
de vredesprocessen in hun land. Marcos als 
één van de leiders van de Consejo de la Co-
munidad La Primavera del Ixcán (CPR), een 
gemeenschap die bestaat uit voormalig intern 
ontheemden. Berenice als mensenrechten-
activiste en inheemse landrechtenactiviste van 
de organisatie Para la Investigacion y Accion 
Social (NOMADESC). Deze organisatie onder-
zoekt onder andere regionale mensenrechten-
schendingen.  

Ondanks de vele verschillen tussen de con-
flicten in beide landen zijn er belangrijke 
overeenkomsten in de implementatie van de 
vredesakkoorden. Zo benadrukten zowel 
Marcos als Berenice het belang van partici-
patie van het maatschappelijk middenveld, de 
implementatie van een rechtvaardig en inte-
graal transitional justice beleid en de rol van 
de internationale gemeenschap.  

“Er zijn veel organisaties en overheden die 
geloven dat er in Guatemala vrede is, maar 
dat is op veel punten niet het geval. Daarom 
hebben wij benadrukt dat steun van de inter-
nationale gemeenschap voor lokale gemeen-
schappen in Guatemala zeer belangrijk blijft.”                         
– Marcos Ramirez 

 “In het Colombiaanse vredesproces moet 
breed gedragen part ic ipat ie van het 
maatschappelijk middenveld mogelijk worden 
en de overheid zou voorstellen van sociale 
organisaties in de praktijk moeten brengen.”  
	 	 – Berenice Celeita Alayon 
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Gender: Toegang tot HIV en AIDS-med-
icatie in Indonesië 

In Indonesië is het programma van PBI net 
even iets anders dan in de andere landen. In 
plaats van het fysiek beschermen van 
mensenrechtenverdedigers op een geweld-
loze manier, wordt in Indonesië de ‘basis-
training mensenrechtenverdedigers’ gegeven 
voor een beter bescherming. Een van de 
deelnemers van deze training kreeg de uitn-
odiging om in november naar Nederland te 
komen. Helaas kunnen we hem vanwege 
privacy redenen niet bij naam noemen. De 
mannelijke deelnemer zet zich in voor de 
rechten van de transgenders, waria, in Pa-
poea en hij heeft onderzoek gedaan naar de 
toegang tot gezondheidszorg voor HIV en 
AIDS patiënten in de stad Sorong.  

Op 6 november begonnen de speaker tour 
met afspraken met verschillende organisaties 
die belangstelling hadden getoond voor het 
onderzoek van de Indonesische gast; 
waaronder Hivos, Buitenlandse Zaken en 

Amnesty International. Sorong heeft een heel 
hoog percentage met HIV en AIDS patiënten: 
volgens de officiële cijfers is 2 procent van de 
inwoners besmet, terwijl schattingen uitkomen 
op 7 procent. Een groot probleem hierbij is de 
toegang tot gezondheidszorg; niet altijd zijn 
de juiste medicijnen op voorraad of zijn ver-
strekte medicijnen over datum. Daarnaast is 
er van een bepaald meetinstrument maar één 
beschikbaar voor heel Papoea. Het gebeurt 
ook veel dat zichtbaar zieke patiënten 
geweigerd worden door de dokter.  

Voor onze Indonesische gast was het erg 
belangrijk om onderzoek te doen naar de toe-
gang tot gezondheidszorg. In de laatste drie 
jaar zijn twintig van de waria waarmee hij 
samenwerkte overleden, allemaal hadden zij 
HIV of AIDS. Door de afspraken met de ver-
schillende organisaties kreeg hij de kans om 
deze kennis te delen en de aandacht te vesti-
gen op de problemen rondom gezondheid, 
stigma en werk waar de waria-gemeenschap 
in Indonesië mee te maken heeft.   











Vijf vragen aan Lottie  
Wat houdt uw werk als mensen-rechtenverdedi-
ger in Nicaragua precies in?

Mijn werk bestaat uit het beschermen van de land-
rechten van inheemse en afro-afstammende vol-
ken samen met het beschermen van milieurechten 
aan de Caraïbische kust van Nicaragua. Ik bied 
juridische ondersteuning en assistentie aan de 
inheemse gemeenschappen. Bijvoorbeeld tegen 
bedrijven die slechte praktijken hebben getoond 
bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. 
Daarnaast versterk ik capaciteiten in de gemeen-
schappen (jongeren en vrouwen) door hen het 
juridische kader te helpen begrijpen. 

Loopt u gevaar als mensenrechtenverdediger in Nicaragua?

Ik vecht tegen het geweld, moorden en ontvoeringen van de inheemse gemeenschappen. Sinds ik 
ben begonnen met helpen van deze community’s, komen er ook op onze Facebook-pagina's 
doodsbedreigingen binnen en ontvangen wij telefoontjes met bedreigingen. Door het Shelter City 
programma kan ik een paar maanden hieraan ontsnappen. Dit is vooral belangrijk omdat tijdens 
mijn verblijf er verkiezingen zijn in Nicaragua. Met verkiezingen zijn de spanningen altijd extra hoog 
en is er altijd veel geweld. 

Hoe heeft u uw tijd in Utrecht ervaren?

In Utrecht kon ik mijn verhaal delen met de mensen en studenten door tijdens het Human Rights 
Café over mijn werk in Nicaragua te vertellen. Utrecht is een erg mooie en vredige stad. Ik vond 
het heerlijk om langs de grachten te lopen. Maar niet alleen in Utrecht heb ik dingen gedaan om 
mijn werk thuis te versterken. Zo heb ik veel presentaties gegeven om de aandacht te vestigen op 
de mensenrechtensituatie in Nicaragua. Onder andere op universiteiten in Utrecht, Leiden en 
Zwolle. Ook heb ik met veel NGO's gesproken en geprobeerd partnerschappen met hen aan te 
gaan. Overigens heb ik in Utrecht ook veel geleerd over veiligheid en digitale beveiliging zodat ik 
mijn werk thuis kan voortzetten. 

We hebben veel waardering voor activisten zoals u die in zulke omstandigheden alsnog hun 
werk voortzetten. Hoe hebben PBI Nederland en het Shelter City programma u vanuit Neder-
land kunnen helpen?  
Naast de veiligheid die Shelter City biedt aan mensrechtenverdedigers, geeft het project de moge-
lijkheid onze energieniveaus weer op peil te krijgen. Ook kreeg ik de ruimte om na te denken over 
het gevaar in Nicaragua. De combinatie van ruimte en veiligheid gaf me de kans om nieuwe stra-
tegieën te ontwikkelen met vele anderen, en zorgde ook voor de zichtbaarheid van de situatie in 
Nicaragua. Hierdoor hoop ik dat men de nood van mijn werk nú realiseert, en niet als ik er niet 
meer ben. Recht en vrede doet er het meeste toe als mensen in leven zijn. Het beste zou zijn dat 
de maatschappij nu in beweging komt, en er internationaal actie gevoerd wordt voor Nicaragua. 
PBI Nederland zorgde tijdens mijn verblijf in Nederland voor talloze ontmoetingen met diegenen 
die dit waar kunnen maken: op universiteiten, bij verschillende NGO’s en bij het ministerie. 

INTERVIEW 12
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Kees Diepeveen: Veiligheid is een privilege  
Mensenrechten zijn niet voor ieder een gegeven. En hier, in Nederland, in Utrecht, zijn we 
ons weinig bewust van onze privileges, zoals bijvoorbeeld een veilige omgeving. Shelter 
City biedt veiligheid aan mensen voor wie dat allesbehalve vanzelfsprekend is, en draagt 
bij aan bewustwording. Daarom draag ik het project een warm hart toe. 

Mensen worden mensenrechtenverdedigers omdat ze niet anders kunnen. Hun situatie is 
zo fragiel dat ze dagelijks hun leven moeten wagen voor hun eigen rechten, die van hun 
omgeving, en voor die van anderen, nu en in de toekomst. Ze hebben het lef tegen de 
stroom in te zwemmen, en hun leven daarmee op het spel te zetten. Wij moeten deze 
moed erkennen, en hen waar mogelijk bijstaan. 

Het indrukwekkende aan Shelter City en PBI Nederland is dat de Shelter City gasten ons 
een indruk geven van de (mensenrechten)situatie in hun herkomstland, zoals bijvoorbeeld 
Nicaragua, Colombia en Kenia. De authenticiteit van hun verhaal zorgt voor een beter 
begrip voor het dreigende gevaar in deze landen. In gesprekken met Utrechters werpen 
de Shelter City Gasten nieuw licht op de manier waarop wij werken aan inclusie of ar-
moedebestrijding. Ze maken duidelijk hoe we kunnen meewerken aan verbetering van de 
Mensenrechtensituatie wereldwijd. De Shelter City gasten leggen hier ook nieuwe interna-
tionale contacten, die hen in de toekomst ondersteuning kunnen bieden. En, niet onbe-
langrijk, ze kunnen hier ook even op adem komen. 

Als wethouder van Utrecht, een Mensenrechtenstad bij uitstek, draag ik hier graag aan 
bij. Respect voor Mensenrechten is nog lang niet universeel, maar wel een ideaal waar-
naar we moeten blijven streven. 

Kees Diepeveen, 

Utrechtse wethouder voor Wel-
zijn, Zorg en Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), Wijk-
gericht Werken en Participatie en 
Cultuur - met Shelter City-gast 
Osman. 

 foto door: Wien de Smet 



14 ERVARING VAN EEN VELDVRIJWILLIGER

Marleen Folkerts verloor haar hart in Mexico 
Sinds een uitwisselingsproject van de Rijksuniver-
siteit Groningen met de UNAM (een universiteit in 
Mexico stad) in 2008 en 2009, heb ik mijn hart ver-
loren aan Mexico. Mijn uitwisseling was tijdens het 
bewind van de toenmalige president Felipe Calderón 
(2006-2012), die de oorlog aan de drugskartels 
verklaarde. Sinds die jaren zijn de cijfers van doden, 
vermisten en mensenrechtenschendingen, zoals 
marteling, in Mexico dramatisch gestegen. Lange 
tijd was er weinig internationale aandacht voor de 
crisis in Mexico, wellicht omdat het geen openlijk 
conflict is. De grootste problemen zijn de straf-
feloosheid (voorzichtige cijfers van 98% van mis-
daden die straffeloos blijven) en de corruptie. Ban-
den tussen de overheden en de drugskartels zijn er 
zeker, maar het is vaak onduidelijk hoe de relaties 
precies zijn en de context is enorm dynamisch.       

Het PBI project in Mexico heeft twee teams, één in 
het noorden en één in het zuiden. Ik werk in het 
zuiden, in de staten Oaxaca en Guerrero. Beide 
staten zijn erg arm en hebben veel inheemse 
bevolkingsgroepen.  

In Oaxaca werken we vooral met organisaties die 
gemeenschappen ondersteunen in hun strijd in de 
verdediging van hun land tegen megaprojecten van 
veelal buitenlandse bedrijven en investeerders, zoals 
windmolen parken, mijnen en hydro-elektrische 
projecten.  

In Guerrero wordt het dagelijks leven door het 
drugsgeweld gekenmerkt. Het is namelijk één van 
de staten waar drugs wordt geproduceerd en ver-
voerd. In de haven van Acapulco wordt drugs ver-
handeld, wat het tot één van de gewelddadigste 
steden van Mexico maakt. Wanneer verschillende 
kleinere drugskartels de routes bevechten, zoals in 
Guerrero, zijn de gevolgen voor de bevolking desas-
treus. Guerrero is al een tijdlang een van de Mexi-
caanse staten met de meeste doden, clandestiene 
massagraven, gedwongen verdwij-ningen en ver-
plaatsingen. Ook begeleiden we o.a. Centro Morelos 
y Pavon, die familieleden van vermisten en gedwon-
gen verplaatste families ondersteunen in Chilapa en 
de dorpen daaromheen.  

Hier worden vooral jonge jongens door drugskartels 
ontvoerd of gedood. Aangezien de bevolking het 
vertrouwen in de overheid totaal heeft verloren, zijn 
veel familieleden zelf op zoek naar hun vermisten en 
naar massagraven met alle risico’s van dien. Centro 
Morelos y Pavon is de enige mensenrechtenorga-
nisatie in Chilapa. Medewerkers worden hier continu 
bedreigd in hun werk.  

Ons werk in Guerrero is erg moeilijk door het ex-
treme geweld, de corruptie en de versplintering van 
de criminele groeperingen. Aangezien we constant 
risicoanalyses en veiligheidsplannen maken, is zo’n 
dynamische en ondoorzichtige context complex om 
in te werken.  

PBI werkt door middel van een doorlopend dialoog 
met de overheden op alle niveaus om het werk en 
de legitimiteit van het werk van de lokale mensen-
rechtenverdedigers onder hun aandacht te brengen. 
Een bijzonder moment in mijn werk is de obser-
vatiemissie die we in september hebben begeleid 
samen met andere mensenrechtenorganisaties, 
zowel internationaal (Amnesty International), als 
nationaal (Red TDT) in Chilapa en de dorpen 
eromheen. Het doel van de missie was om de getui-
genissen van de families te horen, de mensenrecht-
en-situatie onder nationale en internationale aan-
dacht te brengen en een dialoog met de staatsgou-
verneur aan te gaan.     

Tekst & foto gemaakt door Marleen Folkerts i.o. PBI Neder-
land 
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Steun mensenrechtenverdedigers 

Peace Brigades International (PBI) Nederland is een 
onafhankelijke stichting met ANBI-status. We zijn 
daarom in grote mate financieel afhankelijk van 
donaties. Wilt u het samen met ons mogelijk maken 
dat PBI haar beschermde werk voor mensen-
rechtenverdedigers kan blijven uitvoeren? 

PBI Nederland besteedt haar donaties aan werving, 
training en uitzending van vrijwilligers, ondersteu-
ning van landenprojecten, activering van het steun-
netwerk en aan voorlichting.  

Machtiging afgeven voor de donatie? 
De donatie wordt hiermee automatisch van uw  
rekening naar de onze overgeschreven. Dat kan 
door de kaart op achterzijde van deze pagina in te 
vullen en te ondertekenen, de kaart uit te knippen 
en naar ons op te sturen. Of stuur een mail naar 
secretariaat@peacebrigades.nl met naam en 
adresgegevens en het te doneren bedrag; we 
helpen graag bij het verder regelen. 

Zelf overmaken? 
Ook dat kan natuurlijk. De donatie is welkom op 
onze lopende rekening bij Triodos: 
 
NL46 TRIO 0390 5010 34  
ten name van PBI Nederland 

Extra aantrekkelijk: belastingvrij doneren!

Omdat PBI een ANBI is, zijn giften aan ons fiscaal 
aftrekbaar. Voor eenmalige giften geldt dan wel een 
fiscale drempel van 1% van het (drempel)inkomen, 
met een minimum van €60. De gift is sowieso 
volledig aftrekbaar wanneer een schenkings-
overeenkomst met ons is afgesloten voor minimaal 
5 jaar. Afhankelijk van het inkomen is de belast-
ingkorting op de gift aan PBI dan tot 52%. 

Hoe werkt belastingvrij doneren? 
We dienen daarvoor samen een schenkings-
overeenkomst in te vullen en ondertekenen. We 
helpen u graag met nadere uitleg over de werkwijze 
en de eisen. Voor vragen of een vooraf door ons 
ingevuld exemplaar of vragen over de werkwijze, 
stuur vooral een mailtje naar 
secretariaat@peacebrigades.nl.

PBI Nederland  
Oudegracht 36 
3511 AP Utrecht

Gelieve 
voldoende 
te 
frankeren

mailto:secretariaat@peacebrigades.nl
mailto:secretariaat@peacebrigades.nl
mailto:secretariaat@peacebrigades.nl
mailto:secretariaat@peacebrigades.nl


Stephen Mwangi, een rechtenstudent uit Kenia, 
zet zich dagelijks in tegen zinloos geweld door 
de Keniaanse politie. Door het geweld om zich 
heen te documenteren zorgt Stephen voor 
zichtbaarheid van het conflict in Kenia. Zo hoopt 
hij internationale steun voor zijn land te krijgen. 
Stephen’s verhaal werd in Nederland opgepakt 
door het NOS. 

‘In Nairobi is het normaal. Geweld en corruptie 
zijn onderdeel van het dagelijkse leven. Voor de 
politie moet je bang zijn. Ik wil laten zien dat het 
niet normaal hoort te zijn.’  
	 	             - Stephen Mwangi 

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: 
IBAN: 

Handtekening:	 	 	 Datum:	 	 	 Plaats: 

Wat we kunnen bereiken met de geldbedragen:

•€75:    Bezoek aan een kantoor van een mensenrechtenorganisatie in Guatemala om de bescherming 
            van PBI zichtbaar te maken voor de omgeving. 

•€100:  24 uur begeleiding aan een ernstig en/of acuut bedreigde mensenrechtenverdediger.  
•€200:  Een week fysieke aanwezigheid in een vredesgemeenschap in Colombia. 
•€500:  Bezoek van een Mexicaanse mensenrechtenverdediger om aandacht te vragen voor de 

            bedreigingen tegen hem/haar en een oproep tot steun te doen aan de Nederlandse regering.


