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Voorwoord door de voorzitter 

Vriendinnen en vrienden van degenen die een daad stellen, elke dag op nieuw, om tegen alles in toch op te komen voor hun 
rechten, voor gerechtigheid, voor het open gesprek en voor de vrede, omdat ze werkelijk niet weten hoe ze anders verder 
vooruit komen. Peace Brigades International (PBI) Nederland steunt deze voorvechters zodat ze beschermd worden, hun 
situatie bekend wordt en er voor hun belangen opgekomen wordt. We zijn praktische mensen die een verschil willen maken - 
niet door de diepgang of hoogdravendheid van onze woorden maar juist vanwege de eenvoudige daad die we stellen. Dat al 
sinds 1981. PBI Nederland vierde dit 25 jarig bestaan met gemengde gevoelens. 
 
We wierven in 2007 weer een goed aantal vrijwilligers die naast en met mensenrechtenactivisten optrokken in Colombia, 
Indonesie, Mexico en Guatamala. Deze vrijwilligers maakten niet alleen een heel ingrijpende levenservaring mee, ze droegen 
hun steentje bij aan bescherming van Colombianen, Indonesiers, Mexicanen en Guatamalteken die er toe doen. Ze droegen 
hun PBI-shirts en lieten para-militairen en regeringsvertegenwoordigers zien dat de wereld mee kijkt. Zo maakten ze elk op hun 
bescheiden manier een beetje ruimte voor vrede.  
De mensenrechtenactivisten waar het om gaat, geven keer op keer aan dat dit soort eenvoudige daden voor hen een 
voorwaarde tot overleven is. Onze vrijwilligers traden niet publiekelijk op met meningen en standpunten, maar sluisden wel veel 
informatie door aan ambassades, internationale organisaties en diplomaten. Zo werd er begrip voor hun situatie gekweekt 
maar, veel belangrijker, ontstond er een steun netwerk dat geactiveerd werd als er levensbedreigingen voorkwamen. Ook dat is 
afgelopen jaar meermaals voorgekomen. Ook dan doen we ons uiterste best, praktisch en doelgericht.  
Het komt overigens maar zelden voor dat onze overheid zelf of de EU zich over de bescherming van mensenrechten 
verdedigers en vredesactivisten uitlaat, maar 2007 was een jaar waarin dat gebeurde. De Minister van Buitenlandse Zaken 
schreef een beleidsnota en brak eens lans voor vergaand en consequent kiezen voor hun bescherming.  

Wij als PBI Nederland zijn maar een kleine club mensen die op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid werken. We maken 
nieuwsbrieven, folders, houden voorlichtingsbijeenkomsten, doen mee in lobby-platforms, organiseren bezoeken van activisten 
naar Nederland, praten met mogelijke donoren en donateurs.  
Dat doen we met erg bescheiden middelen. Natuurlijk hebben we dromen om groter te worden, vaste krachten in te huren en 
veel meer van de dingen die op ons afkomen aan te pakken. Dat zal langs de weg der geleidelijkheid, en met uw doorgaande 
steun, ook wel lukken.  
 
Jan van Montfort, Voorzitter 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 2 

Inhoudsopgave 
Voorwoord door de voorzitter....................................................................................................... 1 

PBI NEDERLAND ................................................................................................................................. 3 
Vrijwilligerswerving en training .................................................................................................... 4 
Politieke ondersteuning ............................................................................................................. 10 
Publiciteit ................................................................................................................................. 14 
Fondsenwerving........................................................................................................................ 18 
Het bestuur van PBI Nederland.................................................................................................. 19 

Projecten van PBI .............................................................................................................................. 22 
COLOMBIA ............................................................................................................................... 22 
NEPAL ..................................................................................................................................... 28 
MEXICO ................................................................................................................................... 31 
GUATEMALA ............................................................................................................................ 35 
INDONESIË .............................................................................................................................. 41 

Bijlagen ............................................................................................................................................. 48 
 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 3 

PBI NEDERLAND 

Peace Brigades International (PBI) is een internationale organisatie die zich baseert op de actieve geweldloosheid. 
In vijf landen zijn teams van PBI-vrijwilligers actief die helpen bij het vergroten van de werkruimte van organisaties 
en personen. Zij proberen op een geweldloze manier verbetering te brengen in de situatie van een veelal door 
geweld geteisterde bevolking. Dit gebeurt vooral door het begeleiden van bedreigde personen en het sturen van 
observatoren naar situaties waar geweldloze groeperingen met geweld worden geconfronteerd. 

In 2007 had PBI projecten in Colombia, Mexico, Guatemala, 
Indonesië en Nepal. PBI Nederland is de Nederlandse sectie van de 
organisatie. Er bestaan momenteel 16 van zulke secties verdeeld 
over de wereld. PBI Nederland is als Stichting Internationale 
Vredesbrigades Nederland een autonome organisatie.  

Als landengroep ondersteunen wij de PBI projecten en teams in het 
veld. Onze taak is werving en training van nieuwe projectvrijwilligers, 
politieke ondersteuning bieden vanuit Nederland voor het werk van 
PBI in de projectlanden en als dat nodig is bij noodsituaties voor de 
mensenrechtenverdedigers die wij beschermen. Ook werven wij 
fondsen voor de projecten. Publiciteit is een ondersteunende 
activiteit van PBI Nederland voor al deze taken. Om dit te kunnen 
doen heeft PBI Nederland een kantoor in Utrecht, een parttime 
coördinator, circa 25 vrijwilligers en een bestuur op afstand. In dit 

jaarverslag komt het werk van PBI Nederland van 2007 aan de orde, ook doen we verslag van het werk van de 
projecten.  

Over de projecten van PBI kunt u meer lezen in hun eigen jaarverslagen, het internationale jaarverslag en op de 
website van PBI www.peacebrigades.org en van PBI Nederland www.peacebrigades.nl.  
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Vrijwilligerswerving en training 

Een van de hoofddoelen van PBI Nederland is het 
werven, trainen en begeleiden van de uitzending van 
projectvrijwilligers. Mensen die het veld ingaan voor 
PBI om de mensenrechtenverdedigers die bedreigd 
worden of zich niet veilig voelen te beschermen. Zij 
zijn onze Nederlandse helden!  

De vrijwilligerswerkgroep houdt zich bezig met de 
werving van Nederlandse vrijwilligers voor uitzending 
naar de PBI-projecten. De gevoerde procedure in 
2007 voor aanmelding en selectie van vrijwilligers was: 
deelname aan een informatiedag c.q. avond, 
deelname aan de training, begeleiding door de 
projectcontactpersoon voor het land waar je heen wilt 
en tenslotte deelname aan de projecttraining die 
tevens eindselectie is.  

 

De vrijwilligerswerkgroep organiseerde in 2007 twee informatiemiddagen die elk rond de 30 belangstellenden trok. 
Ook heeft PBI Nederland naar voorbeeld van de Britse landengroep een trainingsweekend voor 15 
belangstellenden georganiseerd. Doel van dit weekend was meer kennis over PBI en haar werk te creëren, maar 
ook meer besef van het werk in het veld. Zodoende een betere voorbereiding en inschatting van geschiktheid voor 
het werk. Dit trainingsweekend werd zeer positief ontvangen. Uit dit weekend zijn 5 serieus belangstellenden 
voortgekomen waarvan er nu drie in het veld zitten. In totaal waren er in 2007 10 Nederlandse PBI-ers in het veld 
(zie ook het overzicht van uitgezonden PBI-ers in de bijlagen). 

Vrijwilligerswerkgroep vergadering met Esther Vink, Pim 
van Sambeek, Janine Tijhoff en Jaime Rofina 
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Qua werving en training van projectvrijwilligers streefde PBI Nederland ernaar om in 2007 ongeveer 8 mensen uit 
te zenden. We hadden in 2007 9 mensen in het veld waarvan twee in 2007 vertrokken zijn. 

Daarnaast streven we continue naar een kwaliteitsverhoging van training, begeleiding en nazorg van 
projectvrijwilligers. Door de start van weekendtrainingen hebben we een grote kwaliteitsslag gemaakt voor de 
voorbereiding van uitzendingen. Tevens voeren we bij terugkomst evaluatiegesprekken en bieden we counseling 
aan ter verwerking van eventuele moeilijke ervaringen. 

Voor PBI Nederland is het van groot belang dat de kennis uit het veld niet verloren gaat maar dat oud vrijwilligers 
zich in willen blijven zetten voor PBI NL. Zij kunnen immers als geen ander vertellen over het werk, de situatie van 
de mensenrechtenverdedigers en de situatie in het land. Een van onze doelen is de teruggekeerde vrijwilligers 
zeker drie jaar vast te houden voor PBI NL. Veel vrijwilligers keren echter weer terug of worden meegezogen in de 
snelheid van hun leven in Nederland met nieuwe baan, partner en huis.  

Katja Noordam is in de korte tijd dat zij in Nederland was actief geweest en heeft veel geschreven vanuit Colombia. 
Moritz Tenthoff was tevens kort actief in Nederland en keerde terug naar Colombia. Marjolein van de Water is 
zeker een jaar actief geweest voor PBI Nederland en nog beschikbaar. Natasja van Vlaenderen belandde na een 
korte actieve periode voor PBI in een nieuwe baan en sneltrein vaart. Tessa de Ryck bleef in Indonesie, Mascha 
Koekkoek keerde na een korte periode in Nederland ook terug naar Indonesië. Jack van Luytelaar is terug in 
Nederland en wederom actief voor PBI net als voordat hij vertrok. 
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Basistraining PBI – ‘It’s NOT a normal job’ 

Van 29 juni tot en met 1 juli werd er sinds 1993 weer een basistraining gehouden voor mensen die serieuze 
interesse hebben om bij een PBI project te gaan werken. Veertien kandidaten en een zestallig 
trainers/organisatieteam kwamen bij elkaar op een mooie locatie in Bunnik. Door middel van discussies, 
presentaties en rollenspelen werd de rol van PBI in conflictgebieden en de effectiviteit van de programma’s 
uitgediept. Deze eerste ontmoeting met de inhoud van het werk zette veel mensen aan het denken: Ben ik in staat 
om een jaar of langer in een team te wonen en te werken? Hoe onpartijdig ben ik eigenlijk? Kan ik wel met 
consensus besluitname uit de voeten? Kan ik samen met mijn partner in een team? Is het niet erg gevaarlijk? Hoe 
zit het met…….? 

Op zaterdagmiddag werden de projecten gepresenteerd door voornamelijk teruggekeerde vrijwilligers die met 
fotomateriaal een indruk gaven van het werk en het teamleven. Johanna van Strien, die in het najaar naar het 
Guatemala project vertrekt, gaf meer inzicht in wat er tijdens de internationale trainingen aan bod komt. Terwijl 

iedereen al behoorlijk uitgeblust was, volgde er tot slot nog 
een sessie over veiligheid, trauma en stress, die een aantal 
deelnemers niet hadden willen missen. Als beloning voor 
deze lange dag stond er een uitgebreid chinees buffet klaar.  

Er werd die avond op het terras nog lang nagepraat. De oud 
vrijwilligers werd de hemd van het lijf gevraagd en het leidde 
tot hilarische momenten. De zondagochtend was er een 
sessie over culturele sensiviteit en communicatie. En 
gelegenheid om nog niet beantwoorde vragen te stellen. De 
trainers gingen kort met iedereen afzonderlijk in gesprek om 
een nog beter beeld te krijgen tijdens dit reflectiemoment. Op 
basis van de ervaringen van dit weekend zullen zij wel of niet 
een aanbeveling doen aan de internationale trainingen van de 
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projecten.  

Het werk en de omstandigheden zijn uniek en er komt veel bij kijken. Er wordt een groot beroep gedaan op de 
flexibiliteit van mensen. Daarom moet er zowel van de kant van PBI als ook van de kandidaten een goede 
inschatting gemaakt worden of men wel past binnen deze organisatie. Zoals veel mensen zeggen die in een PBI 
project hebben gewerkt: “It’s NOT a normal job”. Iedereen sprak van een zeer geslaagd weekend en men ging 
naar huis met nog meer stof om over na te denken. 

In 2007 waren er 10 mensen vanuit Nederland in de projecten aan het werk. In de bijlage kunt u de namen van 
deze mensen lezen en op onze site wordt aandacht aan hen besteed. In dit jaarverslag een paar mensen in de 
spotlights. 

 

Roos Stringer in Colombia 

Roos Stringer vertrok in januari naar Uraba, waar zij onder andere de bewoners 
van de Vredesgemeenschap San Jose de Apartado beschermt. Ze houdt ons 
goed op de hoogte van haar werk en belevenissen via haar nieuwsbrieven. 
Roos: “Ik voel me zeer vereerd dat ik voor PBI kan gaan werken, een 
organisatie die het vreedzame strijden van mensen mede mogelijk maakt, om 
zo gezamenlijk een rechtvaardiger wereld te realiseren. Ik heb bijzonder veel 
respect voor mensen die ondanks een uitzichtloze situatie, de moed, kracht en 
hoop behouden om door te vechten voor een waardig bestaan. 
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Johanna van Strien in Guatemala 

Johanna van Strien studeerde Culturele Antropologie en deed in het kader daarvan in 
1996-1997 onderzoek naar transformatieprocessen binnen een 
vluchtelingengemeenschap in Guatemala. Daarnaast was zij ook actief als 
internationaal begeleider. Ze bezocht Guatemala regelmatig in de afgelopen jaren en 
werkte onder meer bij een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. Haar motivatie om 
voor PBI naar Guatemala terug te keren: “Onder meer door mijn eerdere ervaring in 
Guatemala als ‘acompañante’ ben ik ervan overtuigd geraakt dat het concept van 
internationale begeleiding ter bescherming van mensenrechtenactivisten een verschil 
kan uitmaken. Gemeenschappen, organisaties en activisten hebben op die manier 
ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij zich bevinden iets meer ruimte om hun 
werk voor sociale gerechtigheid en mensenrechten te realiseren. PBI draagt via hun 
projecten bij aan vreedzame conflict transformatie op verschillende plekken in de 

wereld. Dit spreekt mij erg aan en ik ben blij dat ik hieraan binnen het Guatemala project een bijdrage kan leveren.”  

Arthur’s voorbereiding om het PBI-team in Jakarta t e versterken 

Kort geleden is Arthur van Witzenburg als projectvrijwilliger namens PBI-Nederland 
vertrokken naar Yogya in Indonesië. Deze periode was vrij intensief. Vijf maal vier uur per 
dag één op één lessen en een aantal uur per dag besteden aan huiswerk en Spartaans 
woorden stampen. De eerste maand kon dit nog redelijk relaxed naast het zwembad. Toen 
het regenseizoen begon was het uit met de pret.  
“Het begint nu op te schieten met de taal. Ik spreek het inmiddels redelijk. 
Alle basisgesprekken kan Arthur in het Indonesisch voeren. Hij heeft nog twee boeken te 
gaan, die onderdeel zijn van de voorbereiding op het PBI-werk. De focus ligt hoofdzakelijk 
op informatieve artikelen over het werk van PBI, het politieke systeem, de structuur van het 
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leger en conflictgebieden in Indonesië. Hij hoopt de taalschool binnenkort af te ronden. Vervolgens een aantal 
weken vakantie door te brengen met Nederlandse vrienden in Cambodja. Met als doel uitgerust het Jakarta team 
te gaan versterken.  
“Wanneer je daadwerkelijk in een team begint is er geen tijd voor langere vakanties.” Hij voorziet weinig vrije tijd te 
hebben als hij eenmaal begonnen is. Toch heeft hij zin om aan de slag te gaan. De kennismaking met zijn 
toekomstige collega’s en huisgenoten was goed verlopen. Hij is blij dat het klikte. Nog even afwachten welke rol hij 
zal gaan spelen binnen het team en hoe alles in zijn werk gaat. Medio februari kunnen we hier meer over lezen. 
Dan volgt de verslaglegging over zijn eerste ervaringen in het Jakarta team. “Ik kijk er erg naar uit om aan de gang 
te gaan.”  Aldus Arthur.  
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Politieke ondersteuning 

Het werk voor politieke ondersteuning houdt in dat we, als het nodig is ter bescherming van 
mensenrechtenverdedigers, zo snel mogelijk een groot netwerk van betrokken mensen kunnen inschakelen om de 
nodige actie te ondernemen. Dat betekent dat we tussentijds veel contact onderhouden met andere organisaties 
die ook werken in de landen waar wij werken. Veelal doen we dit via de politieke lobby platforms waar we 
onderdeel van uitmaken. Ook onderhouden we regelmatig contact met ambtenaren bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken op het terrein van mensenrechten en de landen waar wij werken. Tevens informeren we 
regelmatig politici over gevaarlijke omstandigheden van de mensen die we beschermen of we hebben een gesprek 
met hen.  

We werken samen met een aantal organisaties, Amnesty International is daarvan de belangrijkste. Zij waarderen 
onze aanwezigheid in het veld enorm, een absolute must en aanvulling in de veiligheid van 
mensenrechtenactivisten. Amnesty ondersteunt een alarmsituatie van PBI vaker met een Alert Action. Ook hebben 
we goede contacten met Lawyers for Lawyers die zich inzetten voor een bedreigde rechtsgang of bedreigde 
advocaten. We onderhouden met veel andere organisaties contact als ICCO, NEAG, Kerk in Actie, Justitia et Pax, 
Solidaridad, EIRENE, IFOR, UNOY. 

Leden van de Steunnetwerkgroep hebben in 2007 deelgenomen aan een aantal politieke platforms in Nederland: 
het Nepal Platform, het Colombia Platform, het Indonesië Platform. Met het Guatemala Platform wordt contact 
onderhouden. Voor Mexcio bestaat geen Platform.  

De PBI vrijwilligers die werken aan politieke ondersteuning zijn ook degenen die ook de sprekerstours van gasten 
die naar Nederland komen mee organiseren. Dit jaar waren dat er drie. Hieronder een kort verslag.  
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Bezoek Gildardo Tuberquia, leider van San Jose de A partado  

Gildardo Tuberquia van de Colombiaanse Vredesgemeenschap San Jose de Apartado was in de maand 
September in Europa op uitnodiging van de Duitse stad Aken. Daar ontving hij de Vredesprijs van de stad op 1 
september. Dezelfde dag werd de negentienjarige Alfonso de Jesus Bedoya Florez uit San Jose de Apartado 

vermoord en een dag later door het leger gepresenteerd als een guerrillero 
die stierf in gevecht. 
 
Gesprekken in Nederland  
Eind september verbleef Gildardo enkele dagen in Nederland, waarbij hij 
samen met PBI Nederland onder andere gesprekken voerde bij buitenlandse 
zaken en meerdere Tweede Kamerleden over de recente moorden en 
veiligheid van San Jose. Daarnaast sprak Gildardo op een publieke 
bijeenkomst over mensenrechtenschendingen in Colombia en de rol daarin 
van multinationale bedrijven, zoals de bananenproducent Chiquita. En aan 
zowel radio als regionale en nationale kranten gaf hij interviews. 
“De strategie van president Uribe is: ‘wie niet aan onze kant staat, is tegen 
ons.’ Omdat wij de regeringstroepen niet steunen, staan we volgens hem 
aan de kant van de guerrillas? Dat is een vrijbrief om mensen te 
vermoorden. De afgelopen jaren hebben de militairen in samenwerking met 
de paramilitairen al 160 personen uit de gemeenschap vermoord en de 
guerrillas.” Aldus Gildardo Tuberquia, leider van de vredesgemeenschap van 
San Jose de Apartado in de krant Metro op 3 oktober 2007  
 

Vriendschapsband  
Tijdens zijn verblijf bracht Gildardo een bezoek aan de gemeente Barendrecht. Na het bezoek van voormalig 
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burgemeesteres Gloria Cuartas in mei dit jaar had de gemeente interesse getoont om met de vredesgemeenschap 
een vriendschapsband op te richten. Deze vriendschapsband is helaas afgeblazen wegens een negatief advies 
van de Nederlandse ambassade in Bogota. De ambassade kon niet garanderen dat de Vredesgemeenschap geen 
banden heeft met de FARC. De ambassade kon echter ook geen bewijzen tonen dat de vredesgemeenschap wel 
banden met de guerrilla zou hebben. Deze omgekeerde bewijslast gaat loodrecht in op de Europese richtlijnen 
voor de bescherming van mensenrechtenactivisten, waar ook de Nederlandse ambassade zich aan zou moeten 
houden. Dergelijke verdachtmakingen kunnen bovendien de Vredesgemeenschap in Colombia in levensgevaar 
brengen. 
 
Kamervragen 
Amnesty International en Peace Brigades International zijn bezorgd over de manier waarop de Nederlandse 
ambassade naar buiten trad met betrekking tot de vredesgemeenschap van San Jose de Apartado. SP tweede 
kamerlid Harry van Bommel, die onze bezorgdheid deelde, stelde kamervragen aan het ministerie van 
buitenlandse zaken om opheldering te vragen. Zie ook www.peacebrigades.nl 

 

Sandra Morán vertelt over feminicide en 
mensenrechten in Guatemala 

November 2007 was Sandra Morán uit Guatemala één week 
in Nederland. Sandra is één van de directrices van het 
Platform voor Vrouwen in Guatemala (Sector de Mújeres). Een 
platform dat zich onder andere inzet voor gelijkwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen en gerechtigheid voor slachtoffers 
van geweld tegen vrouwen. Gerechtigheid door “berechting 
van daders”. Met haar bezoek wilde zij de feminicide (de vele 
moorden op vrouwen in Guatemala) onder de aandacht 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 13 

brengen bij de Nederlandse regering en publiek. Zij bezocht hier een aantal organisaties, de 
mensenrechtenambassadeur van Buitenlandse Zaken, gaf een interview bij de Wereld Omroep, liep mee in een 
demonstratie tegen geweld tegen vrouwen en sprak in het Latijns Amerika Centrum bij PBI over feminicide in 
Guatemala en haar werk als mensenrechtenverdedigster.  
 
Sector de Mújeres is opgericht om gelijk burgerschap te creëren voor vrouwen in Guatemala. Ondanks het tekenen 
van de Vredesakkoorden van ’96, waarin een speciaal akkoord ten aanzien van vrouwen was opgenomen, is er 
voor vrouwen vooralsnog geen sprake van een leven zonder geweld en discriminatie. In tegendeel. Momenteel zijn 
er vele schendingen tegen vrouwen te bespeuren en volgens Sandra heeft dit te maken met het gewelddadige 
oorlogsverleden en ‘machismo.’ ’Machismo’ is kort gezegd een betekenissysteem waar vrouwen als inferieur aan 
mannen gezien worden. Dit werkt door op persoonlijk, cultureel en institutioneel niveau en vindt zowel binnen- als 
buitenshuis plaats.  
 
Niet elke moord op een vrouw is feminicide, dit heeft te maken met methoden waarop een vrouw gemarteld of 
vermoord wordt. Hedendaagse voorbeelden die zij noemt worden ook gepleegd door ‘Maras.’ ‘Maras’ zijn 
gewelddadige bendes die onder andere bekend staan om het verkrachten, martelen en vermoorden van vrouwen. 
Het komt voor dat ‘Maras’ overdag een bus binnendringen en een vrouw (seksueel) mishandelen. Daarnaast 
worden meisjes mishandeld of vermoord tijdens offer-rituelen. Bijna niemand uit de gemeenschap durft op te staan 
uit angst vermoord te worden en het probleem van straffeloosheid bemoeilijkt de berechting van daders.  
 
Het kantoor van Sector de Mújeres in Guatemala Stad heeft ook te maken gehad met bedreigingen. Er was 
ingebroken en bloed achtergelaten. Hierdoor is de begeleiding die PBI hen geeft intensiever geworden. Sandra is 
hier blij mee. Als groep voelen zij zich veiliger om hun werk voort te zetten. Hopelijk zal de nieuwe regering een 
opening bieden zodat Sector de Mújeres nog beter kan functioneren en zullen ambassades openlijk solidair blijven 
met mensenrechtenverdedigers. Zo kunnen zij blijven werken aan duurzame vrede en democratie en krijgen de 
wonden uit het verleden een kans te helen. “De toekomst komt niet vanzelf, die wordt opgebouwd, aldus Sandra.  
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Publiciteit 

PBI streeft elk jaar naar enige publiciteit en heeft haar doelen op het gebied van lezingen, interviews, stands en 
debatten. PBI gaf in 2008 spreekbeurten bij de bibliotheek in Amsterdam, bij het Verzetsmuseum, bij de Expeditie 
in Amersfoort, in België bij een Amnesty bijeenkomst en bij de regiodag van Amnesty Noord in Groningen. 

In de media is vooral via onze buitenlandse mensenrechtengasten aandacht besteed aan PBI, o.a. in La Chispa, 
het Nederlands Dagblad, op de website van Amnesty International, in het stadsblad van Amersfoort, in de 
zomeruitgave van Amnesty in Actie en aan de gasten van PBI.  

Tijdens de bevrijdingsdag hadden we in Amsterdam op 
het Museumplein een stand en bij het Nederlands 
Sociaal Forum in Nijmegen op 20 mei hadden we een 
stand, een workshop en een filmvertoning. PBI 
Nederland gaf in 2006 twee nieuwsbrieven uit met een 
oplage van 1200 waarbij velen verspreid worden via de 
mail. In de nieuwsbrief en op de site willen we de 
informatie over projecten en cliënten up-to-date houden 
en zorgen dat steun via PBI gegeven kan worden of zo 
direct mogelijk. U vindt steeds meer informatie over 
onze cliënten op de site. 

We hebben naar aanleiding van een bericht in de krant 
over Tanja die bij de guerrilla in Colombia zit negatieve 
publiciteit gehad. In het Volkskrantartikel "Erin geluisd 
of toch geronseld" van 7 september 2007 worden 
vragen opgeworpen over de legitimiteit van 
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internationale organisaties die in Colombia werkzaam zijn, zoals Amnesty International en Peace Brigades 
International (PBI). Het was leerzaam hoe daarmee om te gaan. 

Gelukkig kregen we ook positieve aandacht. In het artikel ´Ongewapende lijfwachten´ op OneWorld.nl werd Jack 
van Luytelaar uitgebreid geinterviewd over zijn werk voor PBI in Guatemala. `De Bosschenaar heeft daar namens 
Peace Brigades International geprobeerd om onder meer boerenleiders en de nabestaanden van slachtoffers van 
de burgeroorlog op zoek naar hun verdwenen familieleden, te beschermen tegen geweld en repressie.’ 

PBI 25 jarig bestaan gevierd met SPACE FOR PEACE 

Op 9 juni 2007 vierde PBI Nederland dat PBI 25 jaar bestaat en daarom werd 
de jaardag feestelijk gevierd. Vooral de komst van Rogelio Teliz Garcia, 
advocaat van de Mexicaanse mensen rechtenorganisatie 'Tlachinollan 
Human Rights Centre' trok veel belangstelling. Deze Mexicaanse gast, 
Rogelio Teliz Garcia, liet ons ter voorbereiding op het interview met hem een 
film zien. In de film werd de rechteloosheid van de inheemse bevolking in het 
Zuidelijk berggebied van Mexico getoond.  
Zo is de Mexicaanse overheid bezig om ten zuiden van Acapulco in de staat 
Guerrero een dam te bouwen. De inheemse boeren zullen hierdoor hun land 
kwijtraken omdat het land onder water zal komen te liggen. Als de bevolking 
zich verzet tegen de plannen wordt zij geïntimideerd door de overheid. 
Sommigen van de vooraanstaande tegenstanders van het project worden 
met de dood bedreigd.  
De film vertelt ook het verhaal van een jonge vrouw die door militairen 
verkracht is maar wier klacht op geen enkele manier serieus genomen wordt 
omdat het leger onschendbaar geacht wordt.  
Ton Bil, de dagvoorzitter, interviewt Rogelio met behulp van professionele 
vertaling. De organisatie Tlachinollan probeert zo gedetailleerd mogelijk alle 
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gevallen van schending van mensenrechten te documenteren. Volledige documentatie is de enige manier waarop 
er actie ondernomen kan worden om de schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Verder wil de 
organisatie bekendheid geven aan deze schendingen om zo de Mexicaanse overheid in verlegenheid te brengen. 
Want zoals een vrijwilligster van PBI, Marjolein van de Water, benadrukte, wil de Mexicaanse overheid ten opzichte 
van de internationale gemeenschap zich graag voor doen als een land dat de mensenrechten eerbiedigt.  

Marjolein heeft in Mexico gewerkt en zij gaf als samenvatting van 
haar werk dat ze probeerde de kosten van het schenden van de 
mensenrechten voor de Mexicaanse regering te verhogen. Zoals 
Rogelio ook al zei, heeft Mexico allerlei verdragen over het 
naleven van de mensenrechten ondertekend. Toch probeert de 
overheid stiekem deze verdragen te ontduiken als dat haar goed 
uitkomt. Door deze handelwijze van de regering openbaar te 
maken, wordt Mexico in verlegenheid gebracht en deze 
verlegenheid is de Mexicaanse regering een doorn in het oog.  
Mensenrechtenactivisten hopen dat de Mexicaanse regering zich 
door de aanwezigheid van internationale waarnemers gedwongen 
voelt de richtlijnen van de verdragen in ere te houden.  
 

Dagboek tour mensenrechten advocaat 

Na de Jaardag van PBI Nederland (waarover later een verslag) deed Rogelio Teliz García, advocaat van 
Tlachinollan samen met Marjolein van de Water, Europees representant van PBI Mexico Project een kleine tour 
door Nederland. Daarbij spraken zij met verschillende organisaties en pers. Een korte impressie van de tour. 
Geen gebrek aan persaandacht. Op de Jaardag gaf Rogelio interviews voor het Nederlands Dagblad, het tijdschrift 
La Chispa . En hij staat zelf in de belangstelling en kan hij zijn verhaal met films duidelijk vertellen. Hij geniet ervan. 
Op maandagmorgen spreken we met de Latijns Amerika verantwoordelijke van Amnesty International Nederland. 
Hij heeft geregeld dat we tevens geïnterviewd worden voor Amnesty in Actie, een tijdschrift van AI Nederland. In 
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Hilversum hebben we later die dag een interview bij de Wereld Omroep. Een journalist en producer van de afdeling 
LA, interviewt Marjolein van PBI en Rogelio voor een radio programma. Ook maken ze foto's voor op de site Na het 
interview is er nog een gesprek met de directeur van de afdeling Latijns Amerika van de wereldomroep. Aan het 
eind van de dag nog een interview met Noticias. Een uitgebreid interview waarbij gefilmd wordt. De video komt op 
de site www.noticias.nl . De volgende dag nog een laatste 
interview met het Reformatorisch Dagblad.  
Advocaten voor Advocaten beschermt advocaten 
wereldwijd maar hebben tot nog toe niks in Mexico 
gedaan. Zij hebben een uitgebreid netwerk van contacten. 
Rogelio legt uit hoe de situatie in Mexico is. Hij vertelt over 
de stelselmatige afluisterpraktijken, de wegversperringen, 
Digna Ochoa, corruptie in het rechtssysteem, 
verdachtmakingen etc. Advocaten voor Advocaten biedt 
op verschillende manieren aan om Rogelio en advocaten 
in Mexico te ondersteunen, er wordt een structurele 
samenwerking opgezet.  
 
Ook heeft Rogelio een gesprek met de verantwoordelijke 
voor Mexico op het ministerie van buitenlandse zaken. Ze 
geeft aan dat mensenrechten prioriteit hebben voor 
Maxime Verhagen en luistert naar het verhaal van 
Rogelio.  
 
De CMC verantwoordelijke voor Mexico legt uit wat hun activiteiten zijn in Mexico en legt aan Rogelio uit dat er 
mogelijkheden zijn voor steun. Rogelio neemt het mee en zal vanuit Tlachinollan een aanvraag doen. Uitgeput 
maar voldaan stapt Rogelio weer in het vliegtuig naar Mexico. We houden contact! 
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Fondsenwerving 

In 2007 heeft PBI NL gewerkt aan de hand van het onderzoek uit 2006. Een fondsenwervingstrategie is 
vastgesteld voor de komende jaren. PBI heeft in 2007 financiële steun gekregen van verschillende kerkelijke 
instanties, van donateurs, van ICCO, van Amnesty International, van de NCDO, van Projecten in Nederland en van 
het Huisman Vredesfonds. In 2007 hebben we onze inkomsten iets verduurzaamd door een contracttoezegging 
van Stichting DOEN voor 2008/2010. 

Het streven is om de inkomsten te verduurzamen en uit te groeien tot een kleine professionele organisatie met 
voldoende staf op kantoor om het werk van PBI 
Nederland in naar bevrediging te kunnen doen. 
Dat betekent zo´n 3 tot 4 parttime medewerkers 
op kantoor. In 2007 hadden we er tot 
september twee. 

De projecten worden mede door de inzet van 
PBI Nederland gesteund door een aantal 
Nederlandse fondsen. Het Indonesië project 
door ICCO, het Colombia project door Kerk in 
Actie, Solidaridad en het Centraal Missie 
Commissariaat en het Guatemala project door 
Solidaridad.  

Jet van Haitsma, algemeen coördinator en Janine 
Tijhoff coördinator werving en politiek werk aan het 
werk op kantoor in het Latijns Amerika centrum aan 
de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. 
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Het bestuur van PBI Nederland 

De doelstellingen van het bestuur in 2007 waren de vacante plaatsen vervullen, meer prioriteiten stellen en 
helderheid in beleid creëren. Een nieuwe voorzitter is gevonden en een nieuw bestuurslid internationaal werk. Zij 
werkt aan een verbeterde communicatie van het internationale en landengroepenwerk over en weer. De prioriteiten 
en heldere beleidslijnen hebben in de evaluatie van PBI Nederland begin 2008 aandacht gekregen. 

Het bestuur van PBI Nederland bestond in 2007 uit Ronald 
van Witzenburg (voorzitter tot sept), Jan van Montfoort 
(voorzitter vanaf sept), Henk Boer (penningmeester), Pim 
van Sambeek (secretaris tot sept), Edzo Tonkes (secretaris 
vanaf sept),  

Joke Edenburg (internationaal werk), Esther Vink 
(inwerkend internationaal werk), Evert Huisman (tot sept), 
Martijn Klem, Dirk Steen en de adviseur Bart Monnens. 
Bestuurslid Joke Edenburg was ook internationaal actief als 
lid van de International Council van PBI.  

In september 2007 traden Ronald van Witzenburg als 
voorzitter, Evert Huisman als algemeen bestuurslid 
(oprichter van PBI NL) en Pim van Sambeek als secretaris 
af.  
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Nieuwe voorzitter PBI Nederland: Jan van Montfort 

Peace Brigades International Nederland is verheugd haar nieuwe voorzitter te presenteren; 
Jan van Montfort. In 2005 en 2006 was hij directeur  van het Interkerkelijk Vredesberaad en 
leidde hij de fusie met Pax Christi. PBI beschermt bedreigde mensenrechten- en 
vredesactivisten zodat zij aan rechtvaardigheid en vrede in hun samenleving kunnen 
werken.  
 
Voorvechters van vrede 
“Immers, het einde van conflicten en het begin van vrede komt bijna altijd voort uit de inzet van 
burgers die vreedzaam willen leven en zelden door middel van gewelddadig ingrijpen. 

Voorvechters van vrede, die zich tegen geweld en verdere escalatie verzetten en ervoor kiezen om misstanden op 
een geweldloze wijze openbaar te maken, verdienen niet alleen steun, maar zijn uiteindelijk de bouwstenen voor 
een nieuwe, vreedzame samenleving.  
 
Uitdagingen voor PBI  
Wat Jan betreft mag in Nederland meer aandacht geschonken worden aan het werk van de vredesactivisten die 
PBI ondersteund. Het bewustzijn, bij politici en het publiek, over het belang van geweldloze vredesactivisten in 
conflictueuze gebieden moet verhoogd worden. Voor PBI ligt de uitdaging in het verspreiden van informatie over 
het belang van vredeswerkzaamheden die idealiter economische- en politieke belangen zouden moeten 
overschaduwen.   
 
Het voorzitterschap bij PBI-Nederland ervaart hij als een prettige manier om zijn ervaringen en ambities als 
ontwikkelingswerker, manager en burger in conflictgebieden te gebruiken in combinatie met zijn huidige 
werkzaamheden.  
 
Zijn eerste indruk is positief: “PBI zit vol met gedreven en tot op het bot gemotiveerde vrijwilligers en is uniek qua 
aanpak. Met weinig mensen en middelen wordt er veel bewerkstelligd. Het zou daarom mooi zijn als PBI over een 
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vijftal jaren niet alleen een rijkere en grotere organisatie is, maar ook een invloedrijkere, waarvan veel 
Nederlanders het belang inzien en wier doelstellingen op brede erkenning en steun kunnen rekenen." 
 

Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling voor PBI Nederland bestond in 2007 uit: 

Prof. Dr. Th.C. van Boven 
prof. Mr. C.P.M. Cleiren 
prof. Dr. S.W. Couwenberg 
prof. Dr. B. de Gaay Fortman 
ds. H. Visser 
dr. L. Wecke 
prof. G. Frerks 
prof. W. van Genugten 
P. Rosenmöller 
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Projecten van PBI 

COLOMBIA 

2007 is een jaar dat gekarakteriseerd wordt door sociale onrust en 
verdeeldheid in de regio. Zo heeft bijvoorbeeld de situatie in de 
Colombiaanse grensstreken geleid tot spanningen. Vooral de relatie met 
Ecuador stond onder druk door de vernietiging van coca-velden door 
Colombia middels gifbesproeiingen vanuit vliegtuigen, waardoor 
Ecuadoriaanse boeren schade leden. In een dergelijke situatie staan 
humanitaire zaken zoals grootschalige ontheemding niet hoog op de 
politieke agenda. 

In Colombia zelf is er nog steeds geen einde in zicht ten aanzien van de 
vijandigheden tussen de overheid, de paramilitairen en de twee 
belangrijkste guerrillagroepen. In 2007 hebben zich zelfs verscheidene nieuwe gewapende groeperingen gevormd 
in verschillende delen van het land. De pogingen van de overheid om paramilitaire groepen te demobiliseren via de 
wet Justicia y Paz worden, onder andere, hierdoor verhinderd.  

Mensenrechtenschendingen zijn in Colombia aan de orde van de dag. Momenteel heeft het land een van de 
grootste aantallen binnenlandse ontheemden. De meeste van deze Colombiaanse ontheemden vluchten op eigen 
initiatief en niet in groepen. Toch vonden er in het land in 2007 verscheidene groeps-ontheemdingen plaats. Vooral 
Afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen moeten het ontgelden omdat het conflict het hoogst oplaait in 
de afgelegen gebieden waar deze gemeenschappen leven. De laatste jaren zagen vele inheemse groepen zich 
zelfs genoodzaakt Colombia te verlaten en zich te vestigen in aangrenzende landen. Voor hen is de enige leefbare 
en duurzame oplossing echter de mogelijkheid terug te keren naar hun regio om zich daar opnieuw te vestigen.  
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Nog steeds gaat het legaal en vreedzaam verdedigen van mensenrechten samen met moorden, aanslagen, 
bedreigingen, juridische tegenwerking en reputatieverwoestende campagnes. Cijfers geven een daling weer in het 
aantal vermoorde mensenrechtenverdedigers in afgelopen jaren. Toch zijn, ondanks het demobilisatieproces, 
paramilitaire activiteiten niet verdwenen en blijven moorden, verdwijningen en bedreigingen van 
mensenrechtenactivisten doorgaan. Aangezien een groot deel van deze tegenwerkingen vanuit de politiek of 
overheid zelf komt, volstaan beschermingsmaatregelen van de overheid nauwelijks en is bescherming vanuit 
internationale hoek nog steeds van levensbelang.  

Het project 

Het project bestaat uit vier teams; Bogotá, Medellín, Turbo (Urabá) 
en Barrancabermeja. Hier werken in totaal ongeveer 32 
vrijwilligers. De teams in Medellín, Turbo en Barrancabermeja 
begeleiden mensenrechtenorganisaties tijdens hun werk en gaan 
regelmatig mee op veldtrips. De vrijwilligers in Bogotá verrichten 
voornamelijk politiek, informatief en analyserend werk. 

Er worden 12 organisaties, met kantoren in diverse steden, 
begeleid. Daarnaast krijgen drie gemeenschappen bestaande uit 
binnenlandse ontheemden (meer dan 4.000 personen) 
begeleiding en worden enkele individuele personen ondersteund.  

Ook organisaties die niet direct door PBI ondersteund worden 
hebben baat bij de aanwezigheid van PBI. Veel lokale organisaties 
gebruiken samenwerkingsverbanden met andere organisaties als 

beschermingsstrategie. Indien één van de organisaties in zo’n verband door PBI wordt begeleid, werkt dit door in 
bescherming van de overige organisaties.  
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Cliëntorganisaties in Colombia 

Bogotá 

ASFADDES Asociación de Familiares de Detenidos-Desapar ecidos 
Organisatie ontwikkeld door en bestaande uit familieleden van vermiste personen die actief is in de promotie en bescherming 
van mensenrechten. Meer informatie: http://www.asfaddes.org.co  
 
CCAJAR Corporación Colectivo de Abogados José Alvea r Restrepo  
Een non-profit NGO op het gebied van mensenrechten die bestaat uit professionele advocaten en studenten. Meer informatie: 
www.colectivodeabogados.org      

CIJP Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Een onafhankelijke NGO toegeweidt aan de verdediging van mensenrechten. Meer informatie: 
http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia/index. htm#in  

FCSPP Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Polí ticos 
De FCSPP is opgericht door vakbondsleiders en sociale organisaties, met behulp van een donatie van de Colombiaanse 
schrijver Gabriel Garcia Marquez. Het doel van de organisatie is het waarborgen van de naleving van de rechten van personen 
die om politieke redenen in de gevangenis zitten. De organisatie controleert ook het gevangenissysteem in Colombia in het 
algemeen.  

Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz Justicia  Social y la Cultura 
Een wettelijke NGO toegeweidt aan de opbouw en promotie van mensenrechten en de strijd tegen straffeloosheid. Hun werk 
richt zich op onderzoek, onderwijs en verdeling. PBI begeleidt Claudia Girón en Iván Cepeda op verzoek sinds hun terugkeer uit 
ballingschap in Frankrijk in 2004. Meer informatie: http://manuelcepeda.atarraya.org  

MINGA Asociación para la Promocion Social Alternativ a 
Minga is een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie in Colombia die gericht is op problemen die zijn ontstaan door het 
interne gewapende conflict, zoals mensenrechtenschendingen, interne ontheemding, vluchtelingen en vredesopbouw. Meer 
informatie: http://www.mingaong.com.co  
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Nomadesc La Asociacion Para la Investigacion y Acci ón Social 
Een NGO die werkt met gemeenschappen in het zuidwesten van Colombia en in de vallei in het midden van de Magdalena-
rivier. De organisatie werkt aan zaken op het gebied van mensenrechtenschendingen en geeft wettelijke steun, onderwijs en 
begeleiding.  PBI begeleidt Berenice Celeyta van Nomadesc sinds 1999 op verzoek tijdens haar werk in Cali. 

OFP Organización Femenina Popular 
OFP is een ´Grassroots´ vrouwenorganisatie die zich toeweidt aan het opbouwen van projecten voor een eerzaam leven door 
middel van weerstand tegen alle vormen van geweld (economisch, sociaal, cultureel, civiel en politiek). Meer informatie: 
http://www.ofp.org.com  

Barrancabermeja 

CALCP Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez 
Een advocatencollectief zonder winstoogmerk die het sociale doel nastreeft van het meer toegankelijk maken van de wet voor 
kwetsbare gemeenschappen. Meer informatie: http://www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org/c omunicados.html  

CREDHOS Corporación Regional para la Defensa de los d erechos Humanos 
Een organisatie die op regionaal niveau mensenrechten beschermt en promoot in Barrancabermeja. Sinds 1995 is PBI dagelijks 
aanwezig in het kantoor van CREDHOS en wordt het personeel begeleid tijdens hun reizen in de omringende gebieden van 
Barrancabermeja. 

OFP Organización Femenina Popular (zie boven)  
 
ACVC (Asociación Campesino del Valle de Rio Cimitera), Sociale organisatie 

Medellín 

ASFADDES Asociación de Familiares de Detenidos-Desapar ecidos (zie boven) 

CJL Corporación Jurídica Libertad 
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Een advocatencollectief die mensen helpt die op politieke gronden zijn veroordeeld, zoals vakbondsmensen, politieke 
tegenstanders en sociale leiders. Ze assisteren ook slachtoffers van criminele activiteiten of mensenrechtenschendingen, en 
maken regelmatig deel uit van mensenrechtencommissies. PBI begeleidt CJL sinds 2001 tijdens hun activiteiten in de 
buitenwijken van Medellín en gedurende hun werk met gemeenschappen in de Chocó regio en in het oosten van Antioquia die 
gevaar lopen ontheemd te raken. 

Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibd o 
Een team uit het bisdom van Quibdo die ontheemden van het gebied rond het meer tussen Jiguamiando en Curvarado 
begeleidt tijdens hun terugkeerproces. PBI begeleidt leden van het bisdom op verzoek tijdens hun reizen naar de Media Atrato 
regio. 

FCSPP Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Pol íticos (zie boven)  

IPC Instituto Popular de Capacitación 
Organisatie ontwikkeld door en bestaande uit familieleden van vermiste personen die actief is in de promotie en bescherming 
van mensenrechten. Ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden van familieleden van mensen die, als onderdeel van de 
onderdrukking, verdwenen of vermoord zijn via morele steun en juridische hulp. Ze promoten evenementen, houden toezicht op 
juridische zaken op het gebied van gedwongen verdwijningen en geven onderwijs over mensenrechten. Sinds 1998 levert PBI 
begeleiding aan het personeel van de ASFEDDES kantoren in Bogotá, Medellín, Neiva, Bucaramanga en Popayán. 
Meer informatie: http://www.asfaddes.org.co  

ACA  (Asociación Campesino de Antioquia). Mensenrechtenorganisatie 

Urabá 

CAVIDA Comunidades de Autodeterminación, Vida y Digni dad del Cacarica 

Een vredesgemeenschap van ontheemden uit Cacarica. De inwoners van deze vredesgemeenschap in het departement Chocó 
keerden in 2001 terug naar hervestigingskampen nadat zij in 1997 gedwongen werden hun huizen te ontvluchten. Er bestaat 
nog steeds angst voor aanvallen door paramilitairen. PBI heeft CIJP begeleid gedurende de verschillende fasen van het 
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terugkeerproces en tijdens de oprichting van de humanitaire zone. PBI is nu regelmatig aanwezig in de twee nederzettingen, 
namelijk 15 dagen per maand per nederzetting.   

CJL Corporación Jurídica Libertad (zie boven) 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
In 1997 veranderden de inwoners van San José hun dorp in een vredesgemeenschap. Dit betekent dat ze geen partij kiezen in 
het conflict en dat het leger, de paramilitairen en de guerilla buiten het dorp dienen te blijven. De gemeenschap staat onder 
constante bedreiging omdat het in een strategisch gebied ligt en het land gewild is door alle strijdende partijen in het conflict.  
PBI is regelmatig aanwezig in de vredesgemeenschap en begeleidt de gemeenschap op verzoek gedurende 17 dagen en 13 
nachten per maand. 
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NEPAL 

In Nepal heerst sinds 10 jaar een strijd tussen de overheid en 
de maoïstische rebellen. De voortdurende onzekerheid van 
mensenrechtenverdedigers in Nepal wordt benadrukt door de 
vele aanvragen van mensenrechtenorganisaties (sinds 2003) 
om PBI begeleiding. Veiligheidsbescherming en lobbywerk van 
PBI zijn van invloed op de mensenrechtensituatie van 
mensenrechtenverdedigers. Zij vechten tegen repressie van 
verschillende actoren door hun stem te laten horen.  

Het gewelddadige conflict in Nepal begon in 1996 en heeft de 
implementatie van bescherming voor Nepalese mensenrechtenverdedigers genoodzaakt.  
Mensenrechtenverdedigers zijn juist voor geweld het kwetsbaarst, voor en tijdens het conflict, omdat zij tegen 
ongestraftheid en voor vrede en gerechtigheid werken. 

Nepalese mensenrechtenverdedigers spelen een unieke en belangrijke rol in de context van het conflict. In veel 
gevallen zijn zij één van de weinige actoren in de Nepalse civiele maatschappij, die het toenemend gewelddadige 
optreden van diverse actoren kunnen begrenzen. Zij hebben maatschappelijke contacten en communicatie 
mogelijkheden die alle sectoren van de maatschappij bereiken. Daarom zijn zij een instrumenteel onderdeel in de 
strijd voor duurzame vrede. Echter wordt deze sector van de maatschappij voortdurend verdrukt vanwege hun 
werkzaamheden voor mensenrechten.  

PBI heeft een kleine maar concrete contributie op de geweldloze transformatie van het conflict in Nepal door de 
uitbreiding van politieke ruimte. PBI hoopt door te gaan met deze bijdrage aan de transitie naar duurzame vrede. 
De “bescherming en lobby projecten” van PBI worden door twee programma’s gedaan:  
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Beschermende begeleiding 

PBI-Nepal heeft de beschermende begeleiding uitgebreid om 
veiligheidsoverwegingen van mensenrechtenverdedigers waar te 
nemen en te beantwoorden. PBI-Nepal heeft in 2007 met de 
Human Rights Home (HRH), Advocacy Forum (AF), en Conflict 
Victims’ Committee (CVC) samengewerkt. Daarnaast heeft PBI 
Nepal, een korte termijn beschermende begeleiding verleend aan 
twee individuen: Jitman Basnet and Ram Dav Das. 

Netwerken en lobby 

Het Nepal Steunnetwerk verschaft PBI verbindingen tussen de Nepalese civiele maatschappij. Het beschermende 
begeleiding project wordt versterkt door het internationale lobbywerk voor de bescherming van Nepalese 
mensenrechtenverdedigers. Dit gebeurt doordat: 

a) PBI-Nepal communiceert en informatie deelt met de PBI landenafdelingen, door maandelijkse publicaties over 
de situatie van mensenrechtenverdedigers in Nepal,  

b) PBI entiteiten (bijvoorbeeld PBI lobby officieren in Nepal en PBI landenafdelingen) lobbyen en onderwijzen (in 
veel verschillende talen) namens Nepalese mensenrechtenverdedigers door brieven, nieuwsbrieven, 
bezoeken, bellen en vergaderen  

c) De website van PBI werkt als werktuig om kennis over Nepal, het werk van mensenrechtenverdedigers en 
anderen en de manieren waarop globale burgers hen kunnen bijstaan te verspreiden,  

d) PBI assisteert delegaties van globale burgers (vaak inclusief parlementsleden en overheidsfunctionarissen) die 
naar Nepal komen om eerste hand kennis te verschaffen over het werk en de veiligheidssituatie van 
mensenrechtenverdedigers en activisten,  

e) PBI vrijwilligers en/of Nepalese mensenrechtenverdedigers voeren internationale spreek tours uit - over de 
situatie van mensenrechtenverdedigers in Nepal - in coördinatie met PBI landenafdelingen,  
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f) Nepalese activisten en PBI vrijwilligers in het veld updaten het Nepal Steunnetwerk door globale conference 
calls.  

 
PBI-Nepal heeft de beschermende begeleiding uitgebreid om veiligheidsoverwegingen van 
mensenrechtenverdedigers waar te nemen en te beantwoorden. PBI-Nepal heeft in 2007 met de Human Rights 
Home (HRH), Advocacy Forum (AF), en Conflict Victims’ Committee (CVC) samengewerkt. Daarnaast heeft PBI 
Nepal, een korte termijn beschermende begeleiding verleend aan twee individuen: Jitman Basnet and Ram Dav 
Das. 

Cliëntorganisaties in Nepal 

The Human Rights Home (HRH)  safe-house voor mensenrechtenverdedigers in o.a. Kanchapur, Baglung, Pokhora). 
De organisatie  werd begeleid naar de kantoren van de Centrale en District Politie om een ‘First Information Report’ in te dienen 
voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door het Nepalese veiligheidstroepen. 
Advocacy Forum (AF)  mensenrechtenorganisatie. PBI teams begeleidde de organisatie onder andere om ‘First 
Information Reports’ in te dienen bij de District politie voor gevallen van mensenrechtenschendingen door Nepalese 
veiligheidstroepen. 
The Conflict Victims Committee (CVC)  strijdt voor familieleden van slachtoffers van het conflict, voor 
gerechtigheid. PBI teams begeleiden van leden van de organisatie van Nepalgunj naar Baidi; van Nepalgunj naar 
Kathmandu en in Kathmandu naar vergaderingen met andere organisaties. 
Jitman Basnet advocaat en journalist, Lawyers’ Forum for Human Rights (LAFHUR) in Babarmahal, Kathmandu. PBI-  
Dhr Basnet is in 2002 gearresteerd en gevangen genomen door de Maoisten wegens het maken van foto’s van vernielde 
gebouwen. In 2004 werd hij gearresteerd door leden van het Bhairabnath Army Battalion, Kathmandu and gevangen gehouden. 
Na zijn vrijlating is hij herhaaldelijk lastig gevallen door het leger. In maart 2007 heeft dhr. Basnet een boek gepubliceerd 
genaamd “258 Dark Days�? over zijn detentie door het Bhairabnath Battalion.  
Mr Ram Dev Das  journalist en hoofdgetuige van moord op zijn college, Federation of Nepali Journalists   

 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 31 

MEXICO 

Het Mexico Project bestaat uit een team van 7 personen 
in Chilpancingo, hoofdstad van de zuidelijke deelstaat 
Guerrero die samen met Chiapas en Oaxaca tot de 
meest gemarginaliseerde staten van Mexico worden 
gerekend. Vanwege de afwezigheid van internationale 
organisaties in Guerero besloot PBI in 2000 om juist daar 
een team te vestigen. 

Activatie van Support Network voor Cerezo Comite  
Sinds juni 2007 was de veiligheidssituatie van Emiliana, 
Francisco Alejandro en Cerezo Comite Contreras 
verslechterd met 8 bedreigingen en veiligheidsincidenten. De bedreigingen waren een goed geregiseerde strategie 
om het werk van de Comite ongegrond te verklaren door middel van beschuldigingen van familiebanden met de 
guerrillabeweging. In reactie daarop heeft PBI Mexico in november 2007 zijn Internationaal Support Network 
geactiveerd ter ondersteuning van de Cerezo Commissie. In begin 2008 werd Hector Cerezo (een broer van de 
leden van het Comite) overgeheveld van de zeer streng beveiligde gevangenis naar een gewone staatsgevangenis 
in Morelos.  

Oaxaca: Begeleiding  
In augustus en oktober 2007 heeft PBI  leden van Radio Calenda begeleid terwijl ze rapporteerden over de 
verkiezingen voor de vertegenwoordigers in het Congres en de gemeentelijke verkiezingen in Oaxaca, op verzoek 
van de World Association van communautaire Radio's (AMARC) en de Mexicaanse Commissie voor de 
Bevordering en Bescherming Rechten van de Mens. Radio Calenda is een lokale niet-commerciële radio omroep, 
die informatieve programma's van algemeen en cultureel belang voor de lokale bevolking uitzend. Radio Calenda 
is een van de weinige radio omroepen die met een wettelijke vergunning uitzend.  
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Succesvol einde van Tlachinollan begeleiding en de acceptatie van een nieuwe begeleiding 
Onder waarneming van PBI is het Tlachinollan TLAPA kantoor gedurende 2007 begonnen met het proces van 
sluiting van de zaak van Sócrates Talentino González Genaro. Sócrates Talentino González Genaro stierf in 
voorlopige hechtenis in de gemeente Zapotitlan Tabellen, Guerrero, in 2004.  

Sócrates’ moeder, Lucia, die de klager werd 
in deze zaak, werd lastig gevallen toen ze 
gevraagd werd juridische stappen te 
ondernemen. De gemeentelijke politie 
beschuldigd in deze zaak werd veroordeeld. 
PBI vergezelde de Tlachinollan advocaten 
tijdens de veroordeling.  

Nieuwe begeleiding 
Tlachinollan heeft begeleiding gevraagd 
voor hun advocaten die werkten ter verdediging van de leden van de gemeenschap tegen de ontwikkeling van de 
controversiële hydro-elektrische dam "La Parota". De claim is dat ongeveer 25.000 bewoners moeten verhuizen in 
de omgeving van Acapulco dit zal onherstelbare ecologische en sociale schade met zich meebrengen. In augustus 
begeleidde PBI de advocaten tijdens de vergadering van landeigenaren tegen de dam. 

Gender evaluatie van het project  
PBI Mexico heeft vorderingen gemaakt in 2007 bij de 
uitvoering van de aanbevelingen van een organisatie-
brede evaluatie van gender-mainstreaming. Deze 
evaluatie werd gehouden in het voorjaar van 2007. Als 
gevolg daarvan heeft het project modules ingevoerd in 
het opleidingsprogramma van de vrijwilligers. De 
modules richten zich op de concepten van gelijkheid van 
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mannen en vrouwen in gender-gerelateerde kwesties, die vaak voorkomen 
tijdens het  werk van de vrijwilliger. 

Publicatie over de verdedigers van de mensenrechten  in Guerrero  
In 2007, heeft  PBI Mexico opdracht gegeven tot publicatie van een speciaal 
verslag over de situatie van de verdedigers van de mensenrechten in Guerrero. 
Door middel van uitputtende interviews met de verdedigers van de 
mensenrechten, geeft het verslag een overzicht van de bijzondere 
belemmeringen waarmee gemarginaliseerde groepen geconfronteerd worden, 
voor het bereiken van een evenwichtige ontwikkeling in het land. Het verslag zal 
worden gepubliceerd in het begin van 2008. 

Cliëntorganisaties in Mexico 

Mexico Stad 

Emiliana y Francisco Cerezo Contreras (Comité Cerez o) Een organisatie in de hoofdstad México DF die strijdt 
voor de bevrijding van poltieke gevangen en het aan de kaak stellen van de mensenrechtensituatie en martelingen 
in de federale gevangenissen in het land.  

Guerrero 

Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecido s y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos 
en México (AFADEM) Organisatie van Familieleden van Gevangen en Verdwenen Personen en Slachtoffers van 
Mensenrechtenschendingen in Mexico. In het bijzonder hun vice-voorzitster Tita Radila Martínez 
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Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinol lan” Mensenrechtenorganisatie die zich met name 
inzet voor de rechten van de inheemse bevolking in Guerrero. PBI begeleidt sinds 2003 werknemer van het 
kantoor in Ayutla en sinds november 2006  ook aan medewerkers van het kantoor in Tlapa. In beide gevallen 
worden ze begeleidt tijdens hun werkzaamheden in Indianen dorpen die gesitueerd zijn in zeer gemilitariseerde 
omgeving.  

Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) Organisatie van Indiaanse (Me’Phaa) volkeren die zich 
bezighoudt met het bewust maken van de Indiaanse bevolking van hun rechten, het vertalen van inheemse talen 
naar het Spaans in aangiften van mensenrechtenschendingen etc.  

Organización de Mujeres Campesinas de la Sierra de Petatlán (OMESP) Organisatie van boerenvrouwen die 
ecologische en zelfvoorzienende landbouw introduceert in de zone. Ook strijdt ze tegen de illegale houtkap wat 
reden is voor conflicten met de lokale machthebbers.  

Oaxaca 

Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, RODH Oaxaqueense mensenrechtenorganisaties netwerk 

Radio Calenda in San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca. Radio Calenda is een niet commerciele omroep radio 
met informatieve programma’s van algemeen en cultureel belang voor de lokale bevolking 
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GUATEMALA 

Het jaar 2007 werd gekenmerkt door aantal gebeurtenissen die nogal wat 
binnenlandse onrust veroorzaakten. Onder de ruim 5000 doden door 
geweldsdelicten die onder de regering van de inmiddels ex-president Berger 
gemiddeld per jaar vielen bevonden zich drie San Salvadoraanse leden van het 
Centraal-Amerikaans parlement en hun chauffeur. Enige dagen later werden de 
veronderstelde daders gearresteerd, nota bene leden van de nationale politie 
(Policía Nacional Civil, PNC). Zij werden op hun beurt vermoord, in het eerste 
weekend na hun arrestatie in een zwaarbewaakte gevangenis. Onder de doden 
door geweld bevonden zich 579 vrouwelijke slachtoffers. 

In september vond de eerste ronde plaats van de presidentsverkiezingen. 
Tevens werden de leden van het Congres en burgemeesters gekozen. In de 
periode daaraan voorafgaand vielen ruim 50 doden in het verkiezingsgeweld: kandidaten van politieke partijen 
en/of hun familieleden. De verkiezingen werden gewonnen door Álvaro Colom, kandidaat van de Nationale Partij 
van de Hoop (UNE). Hij behaalde de overwinning op ex-generaal Otto Pérez Molina van de Patriottische Partij (PP) 
die beloofde de onveiligheid op straat met “harde hand” aan te zullen pakken.  

Een mijlpaal in de strijd tegen de straffeloosheid is de oprichting van de CICIG, een met behulp van de Verenigde 
Naties en westerse donorlanden - waaronder Nederland – opgerichte internationale commissie. Deze commissie 
zal onderzoek doen naar ondermeer het bestaan van parallelle, illegale machtsstructuren binnen de overheid, het 
leger en de PNC. 

Het werk van het team in Guatemala-stad 

Het team bestond gemiddeld uit 9 à 10 vrijwilligers. Het aantal begeleidingen en de daarmee samenhangende 
werkdruk is in 2007 verder toegenomen. Liefst 22 nieuwe verzoeken om begeleiding werden ingediend waarvan 
het team er uiteindelijk maar vier heeft kunnen aannemen. Het aannemen van nieuwe aanvragen vergt nogal wat 
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menskracht voor analyse en onderzoek. Echter, in goed overleg tussen PBI en CAIG, een overkoepelend orgaan 
van internationale begeleiders in Guatemala, heeft de laatste toch nog drie verzoeken om begeleiding kunnen 
overnemen.  

Rond het thema straffeloosheid blijft PBI beschermende begeleiding bieden aan CONAVIGUA, de organisatie die 
illegale begraafplaatsen opspoort van slachtoffers van de genocide, aan OASIS, een vereniging van 
homoseksuelen, die zich ontfermt heeft over Zulma, getuige van de moord op haar collega seksueel werker 
Paulina en aan Sector de Mujeres, die zich inzet voor de rechten van de vrouwen.  

Daarnaast accepteerde PBI drie nieuwe verzoeken tot beschermende begeleiding. In februari 2007 startte het 
team met de begeleiding van José Roberto Morales van het Centrum voor legale actie voor de mensenrechten 
(CALDH) na een serie van bedreigingen gericht tegen verschillende leden van het juristenteam. CALDH probeert 
ondermeer gevallen van genocide gedurende de jaren 1960-1996 van het interne, gewapende conflict voor het 
gerecht te krijgen. José Roberto was het slachtoffer van een tijdelijke ontvoering door twee gewapende mannen 
die hem met de dood bedreigden en hem vervolgens achterlieten. De auto van CALDH werd later teruggevonden 
met alle spullen er nog in. 

In maart 2007, na een inbraak in het kantoorpand van de Beschermingseenheid van Mensenrechtenverdedigers 
(UPDHH) en nadat gebleken was dat medewerkers van de eenheid in de gaten werden gehouden, heeft het team 
enkele weken begeleiding geboden aan personeel van de eenheid, vooruitlopend op een intensieve 24 uur per dag 
beschermende begeleiding door leden van de Non Violent Peace Force. 

In mei 2007 werd een Guatemalteekse werknemer van Project Counseling Services ontvoerd, ondervond seksuele 
agressie en ontving later per telefoon bedreigingen gericht tegen het hele team van de organisatie. PCS 
ondersteunt ondermeer de strijd tegen de straffeloosheid ter zake van schendingen van mensenrechten ten tijde 
van het intern gewapend conflict en de jaren daarna, met een nadruk op seksueel geweld. 
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Toegang tot grond en daaraan gekoppeld het recht op 
overleven, op voeding en op een waardig inkomen voor landarbeiders en hun gezinnen blijft een van de grote 
problemen in Guatemala. De CUC, een van de twee grote nationale boerenbewegingen, schat dat gedurende de 
regering van Berger (2004-2007) 10.000 gezinnen de grond waarop ze woonden gedwongen hebben moeten 
verlaten. Rond het thema toegang tot grond is PBI  beschermende begeleiding blijven bieden aan CONAPAMG, 
die zich inzet voor de bewoners van marginale gebieden rondom de steden, aan UVOC, een vereniging van meer 
dan 100 gemeenschappen van kleine en landloze boeren in de Alta en Baja Verapaz, en aan MTC, een beweging 
van landarbeiders in San Marcos. 

Het derde thema focust zich op de negatieve effecten van de globalisering op de mensenrechten. Guatemala is rijk 
aan diverse mineralen. Aan de - vaak buitenlandse - mijnbouwmaatschappijen worden rijkelijk concessies 
verleend. Dit stuit op verzet van de gemeenschappen die in volksraadplegingen (‘consultas’) zich uitspreken tegen 
de mijnbouw of megaprojecten. PBI heeft in 2007 de begeleiding van twee milieu bewegingen voortgezet, te weten 
Vrienden van het Meer van Izabal (ASALI) en Moeder Jungle (Madre Selva) die beide actief zijn in de voorlichting 
van lokale gemeenschappen. Ook wordt aan de Vereniging van inheemse burgemeesters en gezagsdragers 
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(AGAAI) beschermende begeleiding geboden. AGAAI adviseert ondermeer bij de organisatie van de 
volksraadplegingen. 

Vanaf december 2007 begeleidt het team de Commissie van vreedzaam verzet van San Rafael Pie de la Cuesta 
(CRP) in San Marcos. Tijdens een van de eerste vergaderingen van de commissie, die zich verzet tegen de komst 
van een waterkrachtcentrale, nam de politie een van de leden mee ter ondervraging. Vanaf die tijd ondervinden de 
leden bedreigingen en worden geïntimideerd. 

De begeleiding van Erwin Orrego, leider van een beweging van verkopers en handelaren in de informele economie 
(FENVEMEGUA) is gestopt in mei 2007, toen hij zich kandidaat stelde voor een politieke partij. 

Naast het regulier begeleidingswerk heeft het team twee nieuwe publicaties gepresenteerd in de loop van 2007. In 
maart verscheen een speciale nieuwsbrief over El Petén en in december werd een studie gepresenteerd onder de 

titel “10 jaar zonder oorlog …. wachtend op de vrede” over  
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de versterking van de civiele macht en de rol van het leger in een democratische maatschappij. Van beide 
publicaties bestaat ook een Engelstalige versie. 

 

Cliëntorganisaties in Guatemala 

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVO C. Unie van inheemse boerenorganisaties in 
Verapaz.  

Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Margina les de Guatemala, CONAPAMG.  

Organisatie die zich met het landprobleem in Guatemala bezighoudt, met name het legaliseren van door landloze 
personen bezette terreinen in Guatemala Stad. 

Asociación de Amigos del Lago Izabal.  (Vereniging van Vrienden van het Izabal-meer). Milieuorganisatie. 

Colectivo Madre Selva. (Collectief Moeder Jungle).  Milieuorganisatie die zich inzet tegen de exploitatie van 
Guatemalaanse natuurlijke rijkdommen door buitenlandse bedrijven. 

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Industria d e Café, SITINCA , Vakbond van een koffiefabriek. 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAV IGUA. Nationale weduwenorganisatie van Guatemala 
die zich o.a. inzet voor het opgraven van vermoorde mensen uit de tijd van de burgeroorlog. 

Sindicato de Trabajadores de Bocadeli, SITRA  Bocadeli. Vakbond van een fabriek in voedingswaren.  

Municipalidad Indígena de Sololá . Het Indiaanse bestuur van de gemeente Sololá. Orgaan dat de Maya-
gemeenschappen in Sololá vertegenwoordigt. 
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Fundación Maya, FUNDAMAYA. Maya-organisatie. 
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INDONESIË 

In 2007 werd Indonesië voor de periode 2007 – 
2010 herkozen als lid van de Raad voor de 
Mensenrechten en Indonesië verklaarde zich 
verder in te zetten voor de promotie van 
fundamentele vrijheden en mensenrechten. Ook 
werden de bezoeken van de Speciale 
Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal 
van de VN voor mensenrechten, Mw Hina Jilani 
en de Speciale Rapporteur over martelingen, 
Manfred Nowak werden verwelkomd. Maar 
Indonesische mensenrechtenactivisten die Hina 
Jilani tijdens haar bezoek ontmoet hadden kregen naderhand wel bedreigingen. Ook de Rapporteur over martelen, 
Nowak was niet positief over zijn bevindingen. Hij riep de overheid op vervolging in te stellen voor het martelen en 
het slecht behandelen van gevangenen en stelde dat er voor hen betere toegang tot rechtbanken, advocaten en 
onafhankelijke artsen zou moeten zijn en voor alle gedetineerden. 

Zowel Amnesty International als Human Rights Watch constateren dat zowel leger als politie nog steeds ongestraft 
mensenrechten schenden en eigenmachtig blijven optreden. Hoewel de rol van militairen geleidelijk wat 
vermindert, blijft het eigenmachtige optreden een bron van conflicten met de lokale bevolking in tal van delen in het 
land. Zakelijke belangen van militairen zijn vaak aanleiding. Drie jaar nadat de overheid besloten had dat bedrijven 
in eigendom van militairen overgenomen zouden worden door de overheid, is er nog steeds niets gebeurd. Ook de 
activiteiten van al dan niet vermeende separatisten hebben tot incidenten geleid. 
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PBI Indonesië Project 

Gedurende 2007 varieerde het aantal PBI vrijwilligers tussen de 18 en 20. Evenals in voorgaande jaren waren 
teams in Aceh, Jakarta en in Jayapura en 
Wamena in Papua/Irian Jaya gestationeerd. 

Aceh 

Sinds de vredesovereenkomst van 2005 tussen 
Indonesische overheid en de Vrije Aceh 
Beweging Gam blijft er spanning tussen de 
verschillende partijen. Er zijn enkele 
gewelddadige botsingen tussen bevolking en 
veiligheidstroepen voorgekomen. Daarnaast zijn 
er publieke demonstraties gehouden, 
merendeels gericht tegen corruptie en 
ongenoegen met de verdeling van 
hulpgoederen, maar eveneens een bewijs dat de 
burgerbevolking steeds meer bereid is voor haar 
eigen politieke belangen op te komen.  

Aangezien de verbeterde veiligheidssituatie en 
het feit dat cliënten niet langer om begeleiding 
vroegen, concentreerde het PBI team zich op 

het volgen van de lokale politieke ontwikkelingen en vredeseducatie. Voor verschillende partnerorganisaties zijn 
workshops georganiseerd, speciaal gericht op het trainen van (toekomstige) trainers. Deze worden gestimuleerd 
zelfstandig eigen trainingen te gaan verzorgen. Veel aandacht werd besteed aan training van leden van 
vrouwenorganisaties, om vrouwen een belangrijker rol te kunnen laten spelen in de processen van vredesopbouw. 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 43 

Ook werd een vredesjeugd zomerkamp georganiseerd dat een groot succes was. Gehoopt wordt dat deelnemers 
een rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van het vredesproces in de regio. 

Er van uit gaande dat het vredesproces in de provincie zal voortgaan, wordt verwacht dat het PBI team in de 
tweede helft van 2008 kan worden opgeheven. Dit is ook gebeurd, het PBI team is in juli 2008 vertrokken uit Aceh. 
Er is een DVD beschikbaar over het werk van PBI in Aceh. 

Jakarta  

Het team in Jakarta blijft zich hoofdzakelijk bezig houden met het 
volgen van de politieke ontwikkelingen in het land, het geven van 
voorlichting over mensenrechten, contacten met Indonesische 
autoriteiten, nationale organisaties en de lokale diplomatieke 
gemeenschap. Verder wordt doorgegaan met het vestrekken van 
bescherming aan Sucawati Munir en twee NGO’s, WALHI en PBHI.  

Ondanks vele bedreigingen aan haar adres, tracht de weduwe van 
Munir Said Thalib sinds de dood van haar man een onafhankelijk 
onderzoek te verkrijgen en de daders berecht te krijgen. 
Mensenrechtengroepen die haar steunen, verdenken de 
Indonesische veiligheidsdienst van betrokkenheid bij de vergiftiging 
van Munir. De enige gearresteerde beschuldigd van de moord op 
Munir werd wegens gebrek aan bewijs door het Hooggerechtshof 
vrijgesproken.  

WALHI, (Friends of the Earth Indonesia) forum voor niet-gouvernementele, sociale en milieu organisaties in het 
land, speelt een voorname rol in de strijd tegen onrecht dat in naam van de economische ontwikkeling plaats vindt. 
Het feit dat WALHI het op neemt voor kleine gemeenschappen die zich verzetten tegen de exploitatie van het 
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lokale milieu en onteigening van grond, heeft tot tal van bedreigingen aan het adres van de organisatie en leden 
organisaties geleid.  

Sinds juni geeft het Jakarta team regelmatig begeleidende bescherming aan de directeur van PBHI, de associatie 
voor juridische hulpverlening en mensenrechten. In december werd de overeenkomst met PBHI hernieuwd. 

Papua/Irian Jaya 

Hoewel de afgelopen jaren enige verbeteringen zijn opgetreden, blijft de ongebreidelde exploitatie van het milieu, 
de grote armoede, de voortdurende cyclus van straffeloosheid en toegenomen militaire aanwezigheid de 
ontwikkelingen in Papua overschaduwen. Bewust van de natuurlijke rijkdommen van hun land, voelen de 
oorspronkelijke bewoners van Papua zich dan ook slachtoffers van een bezettingsmacht. Dit gevoel wordt versterkt 
door de toenemende aanwezigheid van militairen, die bovendien tal van zakelijke belangen ontwikkelen. 

Geruchten gaan rond, dat de overheid samen met 
migranten uit andere delen van Indonesië een 
bewuste poging zouden doen om de Papoea’s uit te 
roeien. Hoewel hier geen bewijzen voor zijn te vinden, 
is dit gerucht wel een bewijs van de slechte relaties 
tussen de oorspronkelijke bevolking en latere 
kolonisten en de paranoia die in Papua/Irian Jaya 
bestaat. Mensenrechten verdedigers en NGO’s 
voelen zich bedreigd in hun activiteiten. PBI 
onderhoudt dan ook contact nauwe contacten met 
deze organisaties.  

De drie teams in Papua/Irian Jaya moesten, door 
gebrek aan voldoende menskracht, in maart tot twee 
worden teruggebracht. Nu bestaat nog het Peace 
Education team in Wamena, in de centrale 
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hooglanden, en het team in Jayapura. Beide teams proberen grote delen van Papua/Iran Jaya te bestrijken, wat 
door de geografische situatie vaak ingewikkeld is.  

Zowel in en rond Jayapura als Wamena werd vredesonderwijs gegeven en workshops georganiseerd. De PBI 
bibliotheek gericht op mensenrechten en vredesactiviteiten werd ondergebracht bij het Departement voor 
Internationale Relaties van de Universiteit  voor Wetenschappen en Technologie in Jayapura om een groter 
gebruik van het materiaal te stimuleren.  

Verschillende organisaties, waaronder PBHI, FOKOR, LP3BH, YAPH&HAM en KontraS worden nauw gevolgd en 
krijgen begeleidingsdiensten van PBI. Door de nauwe contacten met deze organisaties kunnen die zich beter 
richten op het uitvoeren van hun taken.  

Cliënt organisaties en begeleidingen 

PB-HAM (Aceh) (Pos Bantuan Hukum dan HAM, Human Rights and Legal Aid Post). Mensenrechtenorganisatie. 
Ze hebben deelkantoren in zes districten in Aceh. Ze documenteren mensenrechtenschendingen en verwijzen 
mensen door naar andere organisaties.  

RPuK (Aceh) (Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Women’s Volunteer Team for Humanity). NGO voor 
steun aan vrouwen en kinderen. Ze hebben vier programma’s: economische empowerment, alternatieve educatie, 
psycho-sociale ondersteuning en noodhulp. Ze hebben een trauma en counseling programma wat zich ook richt op 
kinderen. Na de tsunami geven ze veel hulp aan vrouwen en kinderen in de opvangkampen. 

LBH-APIK (Aceh) (Lembaga Bantuan Hukum – Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Legal Aid 
Organization – Association of Indonesian Women for Justice).  NGO voor steun aan vrouwen. Hun werk is 
gerelateerd aan rechtsbijstand, educatie en het verspreiden van informatie door publicaties en documentatie. 

LBH (Aceh) (Lembaga Bantuan Hukum, Legal Aid Organization). NGO voor o.a. burgerrechten en rechtshulp. Hun 
meest vooraanstaande advocate kwam om tijdens de tsunami. 



 

Jaarverslag 2007 PBI Nederland 46 

Koalisi NGO HAM (Aceh) (Coalition of Non-Governmental Organisations for Human Rights, Aceh). Netwerk van 
NGO´s voor o.a. rechtshulp en het verzamelen van mensenrechtengegevens. 

PPHAM (Aceh) (Perhimpunan Pemantau HAM, Human Rights Monitoring Association). 
Mensenrechtenorganisatie. Richt zich op onderzoek naar mensenrechtenschendingen ook begaan na de tsunami 
in de IDP kampen. Ze werken samen met Komnas HAM en andere lokale NGO’s.Jakarta 
 
Suciwati Munir (Jakarta),  is de weduwe van Munir Said Thalib. Munir, een van Indonesië ’s bekendste mensen-
rechtenactivisten die vergiftigd werd tijdens een Garuda vlucht naar Amsterdan in 2004. Sinds de moord op Munir, 
heeft Suciwati zich ingezet om de moordzaak op te lossen. Mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke getuigen 
denken dat er een complot achter de vergiftiging zit dat gelinkt kan worden aan de Indonesische geheime dienst, 
BIN. Ondanks vele geheime bedreigingen die dwingen tot stoppen, gaat Suciwati en het Komite Aksi Solidaritas 
Untuk Munir (KASUM), door met hun strijdt voor gerechtigheid.  
 
PBHI (Jakarta) (Perhimpunan Bantuan dan HAM Indonesia – Indonesia Legal Aid and Human Rights Association). 
Mensenrechtenorganisatie gevestigd in Jakarta. Sinds 1996 werken ze aan de bescherming van mensenrechten 
en promotie daarvan door middel van trainingen, onderzoek en het geven van juridische bijstand aan de 
slachtoffers.  

WALHI (Jakarta) (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Friends of the Earth, Indonesia).   Landelijk 
milieuorganisatie. Het kantoor in Jakarta is momenteel als enige cliënt n.a.v. geboden hulp aan een buurt ten 
zuiden van Jakarta waar de mensen protesteren tegen de aanwezigheid van een vuilverwerkingsbedrijf. 

KontraS (Papua) (Commission for the Disappeared and the Victims of Violence). Mensenrechtenorganisatie. Voert 
acties en lobby’s voor vermiste mensen en hun familieleden  ook voor slachtoffers van geweld en doet onderzoek 
naar verdwijningen en geweldplegingen, monitoren bij demonstraties en richten zich op dialoog. 
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LP3BH (Papua)  (Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum, The Instituut 
voor Analyse, Onderzoek en Ontwikkeling van Rechtsbijstand). Op 12 juni 2006, tekende PBI een client contract 
met LP3BH. Een NGO in Manokwari gefocussed op de empowerment van de lokale bevolking door onderwijs over 
mensenrechten en rechtsbijstand. Yan Christian Warinussy, Executive Director, LP3BH, won de Canadese John 
Humphrey Freedom Award. Hij is bang dat hij door zijn bekendheid nog meer bedreigd zal worden door de autori-
teiten. In 1998 zat hij drie maanden in de gevangenis, hij werd bedreigd met een geweer. Beide incidenten worden 
direct in verband gebracht met zijn werk.  
 
PBHI (Papua)  Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia 
(Indonesische Rechtsbijstand en Mensenrechten Organisatie). De laatste jaren is Papua een van de speerpunten 
van PBHI geworden. De organisatie is een belangrijke actor in het onderzoek en de verdediging van een aantal 
zaken waaronder Abepura, Wasior en Wamena etc. 
 
SKP (Papua)  (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Office for Justice and Peace of the 
Catholic Diocese in Jayapura). Op 14 september 2006, tekende PBI het contract met SKP. Zij hebben kantoren in 
Merauke, Sorong, Timika and Agats. Deze vallen allen onder de bescherming van PBI. Momenteel is SKP actief in 
lobby voor slachtoffers van mensenrechten schendingen; publicatie en documentatie van mensenrechtenschen-
dingen; onderwijs en bewustwording; peace-building activiteiten; interkerkelijke dialoog en samenwerking. SKP valt 
onder de Franciscaanse Orde en onder de Franciscanen Internationaal. 
 
Theo Hesegem (Papua)  woont en werkt in Wamena en is directeur van (Jaringan Advokasi Penegakan Hukum & 
HAM, Advocacy Network for Updholding Law & Human Rights) JAPH&HAM. Sinds de zomer in 2007 cliënt gewor-
den. Zij doen onderzoek naar mensenrechtenschendingen. Gevallen van marteling, misbruik, onwettige inhechte-
nisneming, moord van gevangenen, geslagen worden en vergiftigingen zijn voorbeelden van zaken die ze onder-
zoeken. De rapporten worden verspreid onder relevante autoriteiten voor lobby voor officieel onderzoek. Theo 
werd PBI cliënt nadat hij meerdere malen bedreigd is. 
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Bijlagen 

Organisatie van PBI Nederland 

PBI Nederland is een organisatie die bijna geheel op vrijwilligers drijft. Naast de coördinator van 24 uur per week 
zijn er zo’n 25 vrijwilligers actief. In 2007 was er op kantoor een vrijwillige office manager en een stagiaire voor PR 
en politiek werk werkzaam. De werkgroepen zijn grotendeels zelfsturende teams en worden ondersteund door het 
kantoor in hun werkzaamheden voor de werving, training, nieuwsbrief, website, fondsenwerving en politieke werk. 
Jaarplannen maken de werkgroepen en deze worden besproken in de organisatie. Het bestuur is op afstand. 

 

Er is veel contact met andere landengroepen, met de projecten en de vrijwilligers in het veld en met het 
internationale secretariaat. Vanuit het bestuur van PBI Nederland nemen we deel aan het Internationale Comite. 
Hieronder een schets van de internationale gehele organisatie.

Bestuur 

Algemeen 
Coördinator 

Werkgroep 
vrijwilligers 

Werkgroep 
Steunnetwerk 

Redactie Werkgroep 
Fondsenwerving 
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PBI Internationaal 

 

Landengroepen 

Azie/Pacific   

Australie, Nieuw Zeeland, Indie 

Europa   

Belgie, Luxemburg, Duitsland,          
Nederland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk             
Spanje, Italie, Zwitserland, Groot Britanie 

Noord Amerika   

Canada, V.S. 

Bestuur  

General Assembly (3 jr) 

Internationale Comite (IC) 

Internationaal Secretariaat 
(ISEC) 

Projecten 

Indonesie (sinds 1999) 

Colombia (sinds 1994) 

Guatemala (sinds 2003) 

Mexico (sinds 2000) 

Nepal (sinds 2005) 
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Uitgezonden Nederlandse vrijwilligers in PBI-teams 

1. Zwanet Hamming  Guatemala 1986 
2. Pim van Sambeek  Guatemala  mei-juni 1988, nov 1988 – juni 1990 
3. Suzan van der Meij Guatemala juli-augustus 1988 
4. Piet Liedmeier  Sri Lanka  januari-juni 1991 
5. Rolinde Rietveld  Sri Lanka  februari-juli 1991, sep -dec 1991 
6. Kirsten Roep  Sri Lanka  juli-augustus 1991 
7. Alie Verstoep Guatemala  september 1992 – februari 1993 
8. Ellen van der Zande  Guatemala  december 1992 – maart 1993 
9. Robert Nicolai  Sri Lanka  april-september 1996 
10. Wim Westerbaan  Colombia  februari 1996- januari 1997 
11. Marian Janssen  Guatemala  juni 1996 – mei 1997 
12. Rita Monteyne  Guatemala  oktober 1996 – september 1997 
13. Joke Edenburg Noord-Amerika kortere periodes in 1997 en 1998 
14. Marlies van de Ven Sri Lanka  maart 1997 – maart 1998 
15. Joel Koeckhoven  Colombia juni 1997 – juni 1998 
16. Mirjam Koppe  Colombia  juni 1998 – aug 1999, jan - dec 2000 
17. Benno Vroklage  Haïti  januari-juli 1999 
18. Rita Monteyne  Colombia februari 1999 – februari 2000 
19. Martijn Koning  Haïti  april-oktober 1999 
20. Wim Westerbaan  Indonesië  maart-april 99, sept 99, april 2000 
21. Sanne van den Bergh  Indonesië september 1999 – januari 2000 
22. Dorina Sedoeboen  Indonesië  april 2000, mrt 01, mei 01, april 02 
23. Marian Janssen  Colombia  mei 2000 – mei 2001 
24. Rita Monteyne  Mexico  mei 2000 – september 2000 
25. Edu Jansing Colombia augustus 2001 – januari 2002 
26. Magda Oberndorff Colombia november 2001 – oktober 2002 
27. Annette Jansen Indonesië november 2001 – november 2002 
28. Inge Ribbert Colombia december 2001 – november 2002 
29. Dorrit Timmer Colombia mei 02, april 2003, juli 2003, nov 2004 
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30. Sjef van Asseldonk Colombia aug 02 , juli 03, sept 2003 , sept 2004 
31. Jan Wybe Oosterkamp Colombia september 2002 – augustus 2003 
32. Dunja van Kleef Colombia januari 2003 – januari 2004 
33. Heleen ter Ellen Colombia mei 2003 – april 2004 
34. Marijke Renzema Colombia juni 2003 – juni 2004 
35. Michael Smits Indonesië augustus 03-juli 04,dec 04-feb 05 
36. Joke Reijven Colombia september  2003 – augustus 2004 
37. Carol de Voogd Indonesië sep 03, aug 04, okt 05, jan 06 
38. Janine Tijhoff Indonesië jan 04 – juli 05, nov 05 – maart 06 
39. Esther Vink Colombia maart 2004 – februari 2005 
40. Katja Noordam Colombia aug 04 – juli 05, sept 0 5 – sept 07 
41. Remko de Haas Indonesië oktober 2004 – mei 2005 
42. Sander Otten Guatemala december 2004 – november 2005 
43. Julie van Dassen Indonesië maart 2005 – februari 2006 
44. Moritz Tenthoff Colombia november 2005 – mei 20 07 
45. Marjolein van de Water Mexico februari 2006 – f ebruari 2007 
46. Natasja van Vlaenderen Colombia april 2006 – jun i 2007 
47. Tessa de Ryck Indonesië mei 2006 – december 200 7 
48. Mascha Koekkoek Indonesië augustus 2006 – augus tus 2007 
49. Jack van Luytelaar Guatemala december 2006 – de cember 2007 
50. Roos Stringer Colombia februari 2007- 
51. Johanna van Strien Guatemala oktober 2007-   

Dank aan alle PBI vrijwilligers in 2007 

Kristin Cain, Inge Horstmeier, Bertine van Hovell, Cariene Joosten, Jurijne Jung, Janine Tijhoff, Maaike Kokke, 
Marleen Knijff, Giorgia Monti, Jaime Rofina, Femke Stroomer, Wim Verhallen, Esther Vink, Marcia Vroegindeweij, 
Henk Wesseling, Wim Westerbaan, Roos Stringer, Marjolein van de Water, Jack van Luijtelaar, Moritz Tenthoff, 
Natasja van Vlaenderen, Inge Ribbert, Edgar Mulie, Marthe van Oort, Regien Stomphorst, Harold Passage, 
Meriam Smith, Saloua el Batioui en het vrijwillige bestuur en Comité van Aanbeveling. 
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PBI publicaties 

• ‘Unarmed Bodyguards’  - International Accompaniment for the 
protection of Human Rights door Liam Mahony en Luis Enrique 
Eguren, 1997, Kumarian Press, 257 p. 
 

• ‘Protection Manual for Human Rights Defenders’  door 
Enrique Eguren van PBI BEO, uitgegeven door Front Line en 
PBI in 2005, 127 p. 
 

• ‘Pro-active Presence’  - field strategies for civilian protection 
door Liam Mahony, 2006, Centre for Humanitarian Dialogue, 
160 p. 
 

• Handboek PBI Nederland , 2006, Beschrijving van wat PBI is, 
doet en waarop gebaseerd. Veel informatie over de projecten 
en practische informatie. Het handboek is te verkrijgen via 
kantoor.  


