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Innledning 
 

Peace Brigades International (PBI) er en internasjonal organisasjon som siden 1981 har jobbet 

for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som utsettes for trusler, forfølgelser eller direkte 

angrep på grunn av sitt arbeid for å forsvare menneskerettighetene. PBI ledsager et bredt utvalg 

av aktivister, og har i dag feltprosjekter i Colombia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenya, 

Mexico, Nepal og Nicaragua i Costa Rica.  

 

På oppfordring fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner jobber PBIs internasjonale team i 

områder med konflikt og politisk undertrykkelse. Arbeidet legger til grunn at samfunnsendringer 

kommer innenfra. PBI bidrar til å skape et rom hvor frykten og undertrykkelsen blir mindre og 

arbeidet for menneskerettighetene kan styrkes. 

 

PBI blander seg ikke inn i hvordan organisasjonene vi ledsager skal drive sin virksomhet eller hva 

de skal mene, men tilbyr organisasjonene og enkeltpersoner beskyttelse. Det gjør vi gjennom 

politisk, fysisk og psykososial ledsagelse, samt ledsagelse gjennom kommunikasjonsarbeid.  

 

PBI har en internasjonal struktur, hvor landegrupper, sentralledd og feltprosjekter er av gjensidig 

viktighet for at modellen for beskyttende ledsagelse skal fungere. PBI har i dag 13 landegrupper, 

hvorav Norge er én av dem. Landegruppene har fire hovedoppgaver: 

 

● rekruttere, skolere og følge opp  ledsagere og frivillige 

● bygge støttenettverk som en del av den politiske beskyttelsen 

● drive informasjonsarbeid om menneskerettighetssituasjonen i prosjektlandene 

● sikre finansiell stabilitet og organisasjonsutvikling 

 

Denne årsberetningen gjør rede for hvordan PBI Norge har jobbet med disse områdene i 2021. 

Første halvdel av 2021 var fortsatt preget av restriksjonene knyttet til COVID-19. Dette gjorde at 

fysisk utadrettet informasjonsarbeid som seminarer, foredrag og møter ble utsatt til siste halvdel 

av 2021. De samme restriksjonene gjorde det samtidig umulig å arrangere besøk fra 

prosjektlandene, noe som vanligvis er en stor del av det politiske arbeidet vårt i Norge. Til tross 

for situasjonen har vi likevel fått jobbet mye med rekruttering og oppfølging av nye søkere til 

prosjektlandene, informasjonsarbeid på sosiale medier og utvikling av støttenettverk. Både 

rekruttering av nye søkere og frivillige og informasjonarsbeid har vært en prioritert oppgave også 

i 2021.  

 

 

 

PBI Norge har gjennom 2021 fortsatt med å fokusere på oppfølging av personer som har involvert 

seg, enten som ledsagere i PBIs prosjektland eller som frivillige i vår landegruppe. Gjennom hele 

året har PBI Norge arbeidet med en aktiv og dynamisk frivilliggruppe hvor de frivillige har engasjert 

seg med ulike ansvarsoppgaver. Kjernen av frivilliggruppen består av personer som har vært med 

oss siden 2019/2020, og i løpet av 2021 sluttet fire nye personer seg til PBI Norge som aktive 

frivillige på kortere og lengre sikt. I forbindelse med introduksjonsseminaret i november møtte PBI 

1. Rekruttering, oppfølging og opplæring av ledsagere og frivillige 
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Norge også to nye interesserte. Gjennom plattformen www.frivillig.no ble vi kontaktet av åtte 

personer med interesse for å bli frivillige eller å søke som ledsager.  

 

I løpet av 2021 har vi hatt to personer som ledsagere i felt i Colombia. Samtidig har vi gjennom 

hele året hatt tre personer i pågående søknadsprosesser til tre ulike prosjektland. Av disse vil to 

personer delta på opplæringsuka til PBI Colombia i januar 2022.  

 

Den løpende kontakten med ledsagere i felt, søkere til feltprosjektene og aktive frivillige eller nye 

interesserte har gjennom året foregått gjennom Teams/Skype, mailkorrespondanse/Whatsapp, 

telefonsamtaler, og individuelle møter. Vi har i tillegg gjennomført månedlige frivilligmøter 

(inkludert en temakveld for internskolering) der vi har koordinert arbeidsoppgaver og aktiviteter, 

gjennomført sommeravslutning og sosialt møte i juli med én feltledsager som var tilbake på ferie. 

De frivillige har vært involvert i en rekke oppgaver, blant annet: publisering av innlegg på 

Facebook, Instagram og nettsiden; oversetting av kvartalsrapporter om 

menneskerettighetssituasjonen i Colombia og en video om kvinner i Honduras; utarbeidelse av 

strategier for å styrke støttenettverket vårt; deltakelse i møter med våre støttenettverk og andre 

deler av PBI internasjonalt; planlegging og gjennomføring av våre eksterne møter og seminarer; 

deltakelse på informasjonsstand i forbindelse med Globaliseringskonferansen 2021; representere 

PBIs prosjektland som prosjektkontakter (kontaktansvarlige) overfor støttenettverk.   

 

PBI Norge har gjennom året jevnlig delt informasjon om søknadsprosessen til våre prosjekter, og 

henvendt seg til nye interesserte frivillige via våre sosiale medier og www.frivillig.no. Vi har i 

perioden arrangert tre informasjons- og rekrutteringsmøter (beskrevet i punkt 2: 

Informasjonsarbeid), og utlyst opptaksfrister til Honduras (april), Guatemala (mai og november), 

Mexico (juni), Colombia (september) og Nicaragua/Costa Rica (desember) gjennom Facebook, 

nettsider, nyhetsbrev, plattformen www.frivillig.no, rekrutteringsmøter og via Latin-

Amerikagruppene i Norge.  

 

 

PBIs arbeid med å beskytte menneskerettighetsforkjempere baserer seg på et internasjonalt 

nettverk av støttespillere, og mobiliseringen av dette støttenettverket i kritiske perioder. PBI Norge 

har i tidligere år hatt fokus på å invitere ledsagede menneskerettighetsforkjempere til Norge, da 

disse besøkene gjør det mulig både for de ledsagede organisasjonene og PBI Norge å bygge og 

opprettholde sine støttenettverk, som i sin tur kan reagere ved aktivering. I 2021 har ikke slike 

besøk latt seg gjøre grunnet COVID19 og reiserestriksjoner. Et planlagt besøk av 

menneskerettighetsforkjemperen Franklin Castañeda fra organisasjonen Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos (CSPP), ble likevel omgjort til digitale møter med Utenriksdepartementet 

og Amnesty International Norge. Gjennom kampanjen «Defender la Libertad» har CSPP bidratt 

til å observere og registrere menneskerettighetsbrudd under den nasjonale streiken som startet 

den 28. april i Colombia. CSPP arbeider i hovedsak for politiske fangers rettigheter samtidig som 

de fremmer arbeidet til menneskerettighetsforkjempere og miljøforkjempere i Colombia. I tillegg 

til dette er Franklin involvert i implementeringen av fredsavtalen som sivilsamfunnets representant 

i Kommisjonen for Sikkerhetsgarantier, en kommisjon som skal ivareta sikkerheten til 

2. Politisk ledsagelse og arbeid med støttenettverk 

http://www.frivillig.no/
http://www.frivillig.no/
http://www.frivillig.no/
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menneskerettighetsforkjemperne og bidra til nedbygging av illegale væpnede strukturer.  

 

Det politiske arbeidet har i 2021 også i hovedsak dreid seg om å finne nye interne strategier for å 

styrke og bygge opp støttenettverkene våre i Norge. Dette har ført til økt kontakt både med andre 

landegrupper og andre deler av Peace Brigades International, og med organisasjoner i Norge 

(Amnesty International Norge, Det norske menneskerettighetsfondet).  

 

1.1. Nettverksarbeid 

 

PBI Norge har i 2021 fortsatt vårt nettverksarbeid gjennom deltagelse i Colombiaforum, Mellom-

Amerikaforum og Norges Fredsråd, samt hatt kontakt med Utenriksdepartementet og 

ambassaden i Bogotá når det har vært behov for det.  

 

Colombiaforum: PBI Norge har i 2021 fortsatt samarbeidet med Colombiaforum som en 

plattform for felles påvirkningsarbeid for Colombia-orienterte organisasjoner i Norge, og har 

sammen med de andre organisasjonene deltatt i aktiviteter for påvirkningsarbeid overfor norske 

myndigheter: 

 

I april deltok PBI Norge sammen med Colombiaforum på et møte med Utenriksdepartementet og 

ambassaden for oppdateringer om menneskerettighetssituasjonen fra alle organisasjonene, samt 

innspill til Norges rolle i Sikkerhetsrådet. PBI Norge tok opp bekymringene rundt drapene på to 

urfolksledere i Urabá og massefordrivelsen av urfolksgruppen wounaan. Videre uttrykte vi at den 

norske ambassadens spesielle engasjement ved for eksempel besøket til Buenaventura har hatt 

en positiv effekt for organisasjonene.  

 

I mai deltok PBI Norge i møte med Colombiaforum i forbindelse med den kritiske situasjonen til 

demonstrantene som deltok i den nasjonale streiken (paro nacional) som startet i april. Under 

dette møtet ble det utarbeidet utkast til brev og forespørsel om hastemøte med 

Utenriksdepartmentet. Under hastemøtet uttrykte Colombiaforum sine bekymringer over de 

colombianske myndighetenes respons på den nasjonale streiken, og kom med anbefalinger til 

Utenriksdepartementet. Vi fikk også høre om statssekretærens vurdering av situasjonen og om 

Norges handlingsrom. I brevet oppfordret Colombiaforum Utenriksdepartementet til å fordømme 

den uproporsjonale voldsbruken mot demonstrantene, samt å kreve at voldsepisodene 

etterforskes og at volden stoppes til fordel for dialog.  

 

I juni videresendte PBI Norge en forespørsel til Colombiaforum fra FNs spesialrapportører om å 

komme med innspill til FNs rapporter angående menneskerettighetene. Forespørselen ble tatt 

opp på Colombiaforums møte i juni.  

 

I juni deltok PBI Norge på digitalt møte med Colombiaforum og Generalsekretærens 

spesialrepresentant for FN i Colombia, Carlos Ruíz Massieu. Møtet var organisert av 

Utenriksdepartementet og Colombiaforum. På møtet oppdaterte spesialrepresentanten om 
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framskritt og utfordringer i forbindelse med implementeringsprosessen til fredsavtalen, og kom 

med sine betraktninger rundt den nasjonale streiken.  

 

I oktober sluttet PBI Norge seg til et felles brev fra Colombiaforum til den nye politiske ledelsen i 

Utenriksdepartementet etter stortings- og sametingsvalget i 2021. Måneden etter deltok PBI 

Norge i Colombiaforums møte med statssekretær Henrik Thune og den nye politiske ledelsen i 

Utenriksdepartementet. Målet var å ønske den nye ledelsen velkommen, og å fortsette det gode 

samarbeidet rundt norsk engasjement i Colombia.  

 

PBI Norge har også gjennom året formidlet våre kvartalsrapporter om 

menneskerettighetssituasjonen i Colombia til Colombiaforum, samt kontaktet forumet i anledning 

aktivering av støttenettverket i forbindelse med økt trusselnivå for organisasjonene vi ledsager 

(mer under punkt 1.2 Aktiveringer av støttenettverket).  

 

Fra september - november satt PBI Norge i arbeidsgruppen for seminaret “Sammen for fred i 

Colombia” (mer om dette seminaret under punkt 2. Informasjonsarbeid). 

 

Mellom-Amerikaforum: Gjennom Mellom-Amerikaforum har PBI Norge mulighet til å utvide sitt 

støttenettverk for prosjektlandene Mexico, Guatemala, Honduras og Nicaragua i Costa Rica. Det 

har i forumet vært lav aktivitet også i 2021, men ved hjelp av de frivillige har vi kunnet delta på 

forumets møter og bidratt i det politiske påvirkningsarbeidet overfor norske myndigheter:  

I april deltok vi i møte for planlegging av et felles møte med påtroppende ambassadør for Mexico 

og ansvarlig for Mellom-Amerika, Ragnhild Imerslund. På fellesmøtet med ambassadøren, som 

ble holdt i mai, presenterte PBI Norge menneskerettighetssituasjonen i Guatemala, Honduras og 

Mexico.  

I desember deltok vi på internt formøte med Mellom-Amerikaforum og etterfølgende fellesmøte 

med ambassaden og den nye regjeringen etter stortings- og sametingsvalget i 2021, for å 

presentere forumets arbeid.  

 

Norges Fredsråd og Fredshuset: PBI Norge er medlem i paraplyorganisasjonen Norges 

Fredsråd, som samler en rekke organisasjoner i Norge for økt synliggjøring av norsk fredsarbeid 

gjennom debatt og kunnskapsfordeling. PBI Norge har hatt jevnlig kontakt med Norges Fredsråd 

gjennom 2021. Nettverkets årlige møte, representantskapsmøtet, ble avholdt i mai. På 

representantskapsmøtet kom PBI Norge med oppfordring til fredsbevegelsen om å slutte seg til 

uttalelsene fra det internasjonale samfunnet om menneskerettighetssituasjonen tilknyttet den 

nasjonale streiken i Colombia. I september deltok PBI Norge på medlemsmøte og presentasjon 

av Frida Marie Grande, tidligere Social Media Manager i Amnesty International Norge, om 

hvordan nå ut til publikum gjennom bruk av sosiale medier.  

 

Utenriksdepartementet og ambassaden i Bogotá, Colombia: Gjennom 2021 har PBI Norge 

formidlet kvartalsrapporter fra Colombia-prosjektet om menneskerettighetssituasjonen til de 
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organisasjonene og personene PBI ledsager. Kvartalsrapporten for april-mai omhandlet spesielt 

den kritiske situasjonen som oppsto for menneskerettighetsforkjemperne under den nasjonale 

streiken.  

I februar videreformidlet PBI Norge en felles briefing fra PBI, Oidhaco og Comisión Colombiana 

de Juristas til Utenriksdepartementet og den norske ambassaden. Anledningen var den 46. 

sesjonen til FNs menneskerettighetsråd, hvor Norge ble anmodet om å bruke briefingen som 

bakgrunnsinformasjon under presentasjonen av den årlige rapporten om Colombia den 25. 

februar, og presentasjonen av den årlige rapporten om menneskerettighetsforkjempere den 3. 

mars.  

I september gjennomførte vi det årlige møte med Seksjon for Fred og Forsoning, hvor vi fikk møte 

vår nye saksbehandler Marit Brandtzæg. På møtet fikk Marit innblikk i arbeidet til PBI Norge og 

PBI Colombia, og ble kjent med en av de norske ledsagerne og hennes erfaringer i felt. Marit 

Brandtszæg tok over for vår tidligere kontaktperson i Utenriksdepartementet, Torleif Kveim.  

I oktober fasiliterte PBI Norge et digitalt møte mellom Utenriksdepartementet og en ledsaget 

organisasjon, som et alternativ til et planlagt besøk som ikke ble mulig grunnet 

pandemirestriksjoner for innreise til Norge. På møtet deltok representanter fra 

Utenriksdepartementet, PBI Norge og Franklin Castañeda fra organisasjonen Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos.  

 

Utenriksdepartementet og ambassaden i Mexico: I 2021 fikk PBI Norge styrket arbeidet med 

Guatemala. I april ble Latin-Amerikaseksjonen i Utenriksdepartementet varslet om den kritiske 

situasjonen til den guatemalanske grunnlovsdomstolen (Corte de constitucionalidad). I november 

organiserte PBI Norge et digitalt møte med PBI Guatemala og den påtroppende ambassadøren i 

Mexico, Ragnhild Imerslund, for å gjenoppta kontakten mellom PBI i Guatemala og norske 

myndigheter. 

 

1.2.  Aktiveringer av støttenettverket 

 

I kritiske perioder for menneskerettighetsforkjemperne i prosjektlandene aktiverer PBI sitt 

internasjonale støttenettverk, for å øve internasjonalt press og skape oppmerksomhet om 

menneskerettighetsforkjempernes situasjon. Ved en aktivering mobiliserer PBI Norge sitt 

støttenettverk og sprer informasjon om hendelsene gjennom  sine kanaler.  

 

I april aktiverte PBI støttenettverket sitt i forbindelse med trusler rettet mot CREDHOS og deres 

samarbeidsorganisasjoner FEDESEPAN og Aguawil. PBI Norge formidlet bekymringen skriftlig til 

Colombiaforum og Utenriksdepartementet (som delte dette videre til ambassaden), og tok opp 

bekymringene på orienteringsmøtet med Colombiaforum, Utenriksdepartementet og 

ambassaden den 12. april. Utenriksdepartementet ved seniorrådgiver Torleif Kveim bekreftet i 

etterkant at ambassaden var i kontakt med PBI i Colombia angående punktene i aktiveringsbrevet 

fra PBI Norge.  

 

I oktober aktiverte PBI på nytt i forbindelse med drapene på urfolkslederen Dilio Bailarín og den 

tidligere urfolkslederen Efrén Antonio Bailarin Carupia i Urabá samt massefordrivelse av 

https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/credhos/
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urfolksgruppen wounaan i august 2021. Bekymringene ble delt med Utenriksdepartementet.  

 

Da PBI Guatemala aktiverte sitt støttenettverk i januar, bidro PBI Norge ved å informere 

Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Mexico om menneskerettighetssituasjonen 

i Verapaz.  

 

 

 

PBIs modell for internasjonal 

beskyttende ledsagelse forutsetter at 

PBIs landegrupper er synlige i deres 

respektive land og driver et aktivt 

informasjonsarbeid. Dette for å heve 

den offentlige profilen til 

menneskerettighetsforkjemperne 

generelt og de vi ledsager spesielt. 

Modellen PBI bygger arbeidet sitt på 

tilsier at en høy offentlig profil, 

sammen med de andre delene av 

ledsagermodellen, vil gjøre angrep 

på menneskerettighetsforkjemperne 

mer risikabelt for potensielle overgripere. Å øke oppmerksomhet og kunnskap om 

menneskerettighetssituasjonen i landet er en del av dette arbeidet.  

 

2.1. Møter og seminarer 

 

PBI Norge har i løpet av 2021 arrangert og bidratt på følgende seminarer og møter:  

 

● Digitalt informasjonsmøte i januar for nye frivillige om PBI og PBI Norge. Møtet skulle 

gi nye interesserte kunnskap om PBIs arbeid, mulighetene for å bli frivillige og å søke om 

å bli ledsager.  

● Presentasjon av PBI på medlemsmøtet til Latin-Amerikagruppene i Tromsø i mars. 

En av våre frivillige deltok på medlemsmøtet og snakket om PBI sitt arbeid.  

● Digitalt rekrutteringssmøte i april, i forkant av søknadsfrist for å bli ledsager i PBI 

Honduras.  

● Digitalt rekrutteringssmøte i juni, i forkant av søknadsfrist for å bli ledsager i PBI 

Guatemala. Representanter fra PBI Guatemala deltok på informasjonsmøtet hvor de 

snakket om prosjektet og jobben som ledsager. Hele møtet ble tatt opp til bruk som 

informasjonmateriale ved senere anledning.  

● Konferansen «Sammen for Fred i Colombia» i november. Konferansen var den 

åttende i sitt slag der målet er å hente frem analyser og perspektiver på implementeringen 

av fredsavtalen, samt å involvere det norske sivilsamfunnet i nye bidrag til fredsbyggingen 

3. Informasjonsarbeid  

https://www.facebook.com/events/118151653426540
https://www.facebook.com/events/827551884465292
https://www.facebook.com/events/210522814238392
https://www.facebook.com/events/841266839896045?active_tab=about
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i Colombia. Konferansen organiseres hvert år av organisasjonene i Colombiaforum med 

inviterte paneldeltakere både fra colombianske og norske organisasjoner og institusjoner. 

PBI Norge satt i arbeidsgruppen sammen med Latin-Amerikagruppene i Norge, Caritas 

Norge, Redd Barna og Støttegruppen for Fred i Colombia. Årets konferanse ønsket å se 

nærmere på sammenhengen mellom innholdet i fredsavtalen og mulighetene for 

demokratisk utøvelse i Colombia: Hvilke demokratiske rom finnes i landet i dag? Kan 

fredsprosessen styrkes ved å samtidig styrke historisk undertrykte gruppers rett til 

ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og politisk deltakelse? Innehar fredsavtalen fra 2016 

svarene på de demokratiske utfordringene i Colombia i dag? På seminaret deltok rundt 

200 personer digitalt og fysisk.  

● Innslaget «Fysisk tilstedeværelse: fortsatt like relevant solidaritetsarbeid?» på 

Globaliseringskonferansen 2021 i november. PBI Norge tok initiativ til å arrangere 

diskusjonspanel om beskyttende ledsagelse som solidaritetsstrategi, og om hvorvidt 

denne arbeidsmetoden er like relevant i 2021. Arrangementet ble gjennomført i 

samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge og Kirkens Nødhjelp som bidro med 

promotering og paneldeltakere. PBI Norge stilte selv med moderator og paneldeltaker. 

PBI Norge sto i tillegg på stand under Globaliseringskonferansen 2021 for å rekruttere 

nye frivillige og promotere våre kommende aktiviteter.    

● Introduksjonsseminar i november på SoCentral. Introseminaret gir en innføring i PBI 

sin arbeidsmetode og prinsipper. På seminaret fikk deltakerne vite hvem 

menneskerettighetsforkjemperne er, og de fikk mulighet til å stille spørsmål og høre på 

erfaringene fra én av de norske ledsagerne som deltok digitalt fra felt i Colombia. PBI 

Norge benyttet anledningen til å markere PBIs 40-årsjubileum med kake.  

 

                 2.2. Presseoppslag, intervjuer og artikler 

 

PBI Norge har i løpet av 2021 vært i media ved én anledning:  

 

I forbindelse med konferansen «Sammen for Fred i Colombia» skrev PBI Norge, sammen med 

organisasjonene i arbeidsgruppa for seminaret, en felles artikkel som ble utgitt i Bistandsaktuelt 

den 17. november med tittelen «Colombia: demokrati under press».  

 

2.3. Informasjonsmateriell  
 

I oktober bidro PBI Norge med oversettelse til engelsk og norsk av underteksten til videoen «Being 

a peasant woman in Honduras». Videoen er laget av PBI Honduras som en del av prosjektets 

informasjonsarbeid, og omhandler kvinners rett til land. Videoen med engelsk tekst ble publisert 

på Vimeo: https://vimeo.com/646586843.  

 

2.4. Nyhetsbrev, sosiale medier og nettsider 

 

PBI Norge har fortsatt sitt informasjonsarbeid gjennom nyhetsbrev, sosiale medier, og vår 

nettside. Vi har sendt ut nyhetsbrev ca én gang i måneden for å informere om kommende 

https://www.facebook.com/events/850192992354403
https://www.facebook.com/events/578237156960449
https://www.bistandsaktuelt.no/colombia-menneskerettigheter/colombia-demokrati-under-press/197479
https://vimeo.com/646586843
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arrangementer, menneskerettighetssituasjonen i prosjektlandene, og utlysninger til prosjektene. 

Gjennom året har vi oppdatert egen hjemmeside (www.pbi.no) med informasjon fra 

prosjektlandene og annet innhold. Vi har særlig fokusert på å informere om egne arrangementer 

og å følge de to frivillige som har vært ledsagere i Colombia i 2021 via personlige intervjuer.  

 

Vi har brukt Facebookgruppen "PBI Norge" aktivt for å spre informasjon om arrangementer, 

hendelser fra prosjektlandene og situasjonen til menneskerettighetsforkjemperne som PBI 

ledsager. Vi har delt mer enn 90 innlegg med informasjon fra pbi-prosjektene, utlysninger, 

invitasjoner til eventer og annet menneskerettighetsrelatert stoff. Vi har hatt fokus på å legge ut 

minst ett innlegg på Facebook i uken, og mellom 100 og 200 personer er nådd for hvert innlegg.  

 

Nytt i 2021 er opprettelsen av Instagram-kontoen «pbi_norge» i november, som skal brukes for å 

nå ut til et enda bredere publikum med informasjon om arbeidet til PBI. På Instagram delte vi fire 

innlegg, og fikk 100 følgere.  

 

I mai opprettet vi egen profil på www.frivillig.no, og benyttet plattformen til å annonsere om PBI 

Norges arrangementer og utlysninger til PBI-prosjektene, samt informere om muligheten for å 

bidra som frivillig i vår landegruppe.  

 

 

For å sikre organisasjonens stabilitet er det viktig at landegruppene kontinuerlig jobber med å 

søke om midler, men også videreutvikle organisasjonen mot større grad av organisatorisk 

stabilitet. En av kjerneoppgavene til landegruppene er å sikre et stabilt styre og en frivillig 

medlemsgruppe, som hjelper til med å utvikle støttenettverk, informere om organisasjonen og de 

ledsagede organisasjonene og å ta imot besøk fra menneskerettighetsforkjempere.  

 

4.1. Organisasjon og styret  
 

Styreformen er den samme. I 2021 ble det utført 6 styremøter.  

 

Styrets sammensetning 2021: Leder: Nina S Luhr, nestleder: Christian A. Clementsen. Øvrige 

styremedlemmer: Kaja Wilse, Guro Engstrøm Nilsen, Katrine Ringhus, Sunniva Johansen, 

Samuel A. Mulder, Shawn Apan. Vara: Helena Veum, Elin Olsen-Nalum.    

 

En annen viktig oppgave under organisatorisk stabilitet, er kontakten mellom landegruppene, 

prosjektene og det internasjonale sekretariatet. Særlig  PBI Norge er representert i flere av PBIs 

internasjonale organer, som Advocacy Working Group (AWG) og PBIs internasjonale råd 

(styremedlem med observasjonsstatus). PBI Norge har gjennom 2021 opprettholdt jevnlig kontakt 

med de internasjonale organene gjennom skype-møter, mail og rapporteringer. Særlig i 

forbindelse med tiltredelse av ny daglig leder i 2021, har det i tillegg vært gjennomført flere 

presentasjonsmøter med disse organene.  

 

4. Sikre organisasjonsutvikling og finansiell stabilitet 

http://www.pbi.no/
https://www.facebook.com/PbiNorge/?ref=page_internal
http://www.frivillig.no/
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Som en følge av arbeidet med utviklingen av våre støttenettverk og aktive prosjektkontakter, har 

PBI Norge sett en økt kontakt med andre landegrupper og PBI-prosjekter det siste året. Møtene 

har gjort det mulig å utveksle nyttige erfaringer og informasjon, styrke samarbeidet, og gjenoppta 

nødvendig kontakt mellom øvrige PBI-prosjekter og norske myndigheter. I løpet av 2021 

gjennomførte PBI Norge 10 slike møter.   

 

PBI Norge har i 2021 gjennomført årsmøte, samt 14 arbeids- og forberedelsesmøter med de 

frivillige.  

 

4.2. Ansatte  

 

Ingunn Elisabeth Bjørnstad har vært ansatt som daglig leder i 25 % stilling fra januar – 15. mars.  

Christian Clementsen har vært ansatt som daglig leder i 35 % stilling fra 01. mars – 31. desember. 

Utover dette har vårt arbeid vært basert på frivillighet.  

 

4.3. Finansiering, søknader og rapportering  

 

Bidragsytere har i 2021 vært: Utenriksdepartementet, NTL NAV Oslo, og medlemmer. 

● Søknaden om delfinansiering til UD om 4 130 000 for 2020 og 2021 ble innvilget i mars 

2020. I 2021 ble totalt NOK 2 430 000 utbetalt. NOK  2 125 250 ble sendt til PBI Colombia 

mens NOK 304 750 ble brukt til PBIs arbeid i Norge. PBI Norge er hovedansvarlig for 

oppfølgingen av avtalen mellom UD og PBI.  

● 3000 kr i støtte fra NTL NAV Oslo. 

● Medlemskontingenter: 2100 kr.  

 

Regnskapsføring: Regnskapsfører Sverre Andreas Ruud fra Accurat Regnskap har ført 

regnskap i samarbeid med daglig leder. Regnskapsfører tok årsregnskapet 2021.  

  

Revisor: Hilde K. Jakobsen fra  Moltzau Revisjon AS. 
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PBI Norge takker alle bidragsytere og samarbeidspartnere  

for støtten gjennom 2021, og ser frem til videre samarbeid. 

 

 

 

   

Peace Brigades International Norge 

www.pbi.no 

03.03.2022 


