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Innledning
Peace Brigades International er en internasjonal organisasjon, hvor landegrupper, sentralledd og
feltprosjekter er av gjensidig viktighet for at modellen for beskyttende ledsagelse skal fungere. Til
arbeidet i Norge og Europa søkte PBI Norge om midler til å utføre de fire hovedoppgaver som
landegruppene har, og som er knyttet til arbeidet med å beskytte menneskerettighetsforkjempere:
1) å bygge støttenettverk i Norge som en del av den politiske beskyttelsen;
2) å drive informasjonsarbeid om menneskerettighetssituasjonen i Colombia;
3) rekruttering, opplæring og oppfølging av ledsagere og frivillige;
4) å sikre finansiell støtte og organisatorisk stabilitet
Som del av denne årsberetningen inkluderes også et sammendrag av PBIs arbeid i Colombia, da
PBI Norges arbeid er tett knyttet til arbeidet i Colombia og en stor del av den finansielle støtten til
PBIs prosjekt i Colombia støttes av Det norske utenriksdepartementet, via PBI Norge. Et
sammendrag av PBIs arbeid i Colombia inkluderes derfor som et punkt 5 i denne årsberetningen.
1. Arbeid med å bygge opp og opprettholde politisk støttenettverk
PBIs arbeid med å beskytte menneskerettighetsforkjempere i Colombia baserer seg på
eksistensen av et internasjonalt nettverk av støttespillere, samt mobilisering av dette i kritiske
perioder.
1.1 Besøk fra ledsagede menneskerettighetsforkjempere
PBI Norge tar imot besøk fra representanter fra ledsagede organisasjoner som er på rundreise i
Europa. I forbindelse med besøkene organiserer PBI Norge møter med støttenettverket og andre
relevante aktører og presse, og holder arrangementer. Målet er å styrke oppmerksomheten om
de ledsagedes situasjon og legge til rette for at de ledsagede skal kunne utføre politisk
påvirkningsarbeid og skape nettverk. I denne perioden har PBI Norge invitert to colombianske
mennesekrettighetsforkjempere til Norge, og organisert besøket deres her.
Berenice Celeyta fra NOMADESC: I
april mottok PBI Norge besøk fra
Berenice Celeyta, representant fra
organisasjonen NOMADESC som
jobber med advocacy og rådgivning til
ofre for menneskerettighetsbrudd.
NOMADESC samarbeider med SAIH
gjennom Operasjon Dagsverk. I løpet
av sitt opphold i Oslo arrangerte vi
følgende agenda: Introduksjon på
arrangementet "Kampen for rettigheter
i fredens tid", møte med Seksjon for Latin-Amerika i UD, intervju med journalist Johan Andreas
Hætta, møte med SAIH, og med Colombiaforum. Foto: PBI Norge
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Franklin Castañada fra FCSPP: I november
mottok PBI Norge besøk fra Franklin Castañeda,
leder i organisasjonen FCSPP (Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos)
som jobber med rådgivning og oppfølging av
saker til politiske fanger. Castañeda sitter også
som representant for sivilsamfunnet i Den
nasjonale kommisjon for sikkerhetsgarantier, som
springer ut fra den colombianske fredsavtalen. I
løpet av sitt opphold i Oslo arrangerte vi følgende
agenda: intervju med Dagsavisen og journalist
Runa Fjellanger1, intervju med PBI Norge2, møte
Amnesty International Norge, intervju med Radio
Latin-Amerika, møte med Colombiaforum, samt
et møte med Utenriksdepartementet. I tillegg
holdt Castañada et innlegg på et frokostseminar
ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) i
samarbeid
med
NorLARNet,
med
samfunnsgeograf Jemima García-Godos og
professor Steinar Andreas Sæther som
seminardeltakere.
Bildet til venstre er fra artikkelen i Dagsavisen
publisert 24. november 2017. Foto: Mimsy Møller.
1.2 Nettverksarbeid
Som en integrert del av PBIs politiske ledsagelse inngår landegruppenes arbeid med å bygge og
opprettholde et støttenettverk av organisasjoner og støttespillere i Norge. Vi har fortsatt vårt
nettverksarbeid gjennom deltagelse i Colombiaforum, Mellom-Amerikaforum og Norges
Fredsråd/Norges Fredshus.
Colombiaforum: PBI Norge har i 2017 fortsatt samarbeidet med Colombiaforum som en plattform
for felles påvirkningsarbeid for Colombia-orienterte organisasjoner i Oslo og Norge. I tillegg til
regulære organisasjonsmøter har PBI Norge sammen med de andre organisasjonene deltatt i en
rekke aktiviteter for advocacyarbeid ovenfor norske myndigheter og den offentlige opinionen,
totalt 8 møter/arrangementer i løpet av 2017. Særlig kan vi nevne utarbeidelsen av en felles
uttalelse fra Colombiaforum i februar i forbindelse med at PBI Norge aktiverte støttenettverket på
grunn av den kritiske situasjonen i Urabá. Videre koordinerte PBI Norge innspillet fra
Colombiaforum i anledning Utenriksminister Børge Brendes besøk til Colombia i mars 2017, og
vi forfattet sammen med LAG et felles brev for Colombiaforum med forespørsel om å inkludere
direkte møter med menneskerettighetsforkjempere. Dette ble tatt til følge og programmet ble
1 Les

artikkelen her.
ble publisert som to artikler på PBI Norges hjemmeside 10.01.18, med tittelen "Krigen etter
freden".
2 Intervjuet
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endret for å inkludere dette. PBI var med på å organisere dette møtet med våre og andres
samarbeidspartnere i Colombia. Vi formidler også våre kvartalsrapporter om
menneskerettighetssituasjonen i Colombia til Colombiaforum.
Mellom-Amerikaforum: Gjennom Mellom-Amerikaforum har PBI Norge mulighet til å utvide sinn
støttenettverk for prosjektlandene Mexico, Guatemala og Honduras. Vi har hittil hatt begrensede
muligheter til å prioritere dette forumet, men har i 2017 deltatt på et møte, bidratt til fellesbrev til
den norske ambassaden i Mexico som ble levert i august, og deltatt i et fellesbrev sammen med
Mellom-Amerikaforum, som ble overrukket norske myndigheter i anledning det årlige møtet
mellom MA-Forum, UD og norske diplomater. PBI Norge forfattet delen om
menneskerettighetsforkjempere.
Norges Fredsråd og Fredshuset: PBI Norge er medlemsorganisasjon i Norges Fredsråd og har
sitt kontor på Fredshuset. Ved årsskiftet 2017/2018 flyttet Fredshuset fra 7. etasje til 4. etasje i
Møllergata 12, Oslo. Kontoret deles nå med to andre organisasjoner. PBI Norge deltok på
Fredsrådets årlige representantskapsmøte, samt andre møter som har omhandler kontor og
samarbeid. PBI Norge avholder både styremøter og medlemsmøter på Fredshuset.
Andre organisasjoner: I tillegg til disse faste nettverkene av organisasjoner, har PBI Norge
opprettholdt kontakt med flere andre organisasjoner i Norge, i forbindelse med arbeidet inne lobby
og nettverksbygging, som Amnesty, SAIH, og Menneskerettighetsfondet. Vi har også møtt med
organsiasjoner utenfor Norge, som ELSAM fra Indonesia, og Stephen Mwangifra Mathare Social
Justice Centre (MSJC) fra Kenya, Stephen Mwangifra Mathare Social Justice Centre (MSJC) fra
Kenya.
1.3 Aktiveringer av støttenettverket
PBI sender ut aktiveringer av sitt internasjonale støttenettverk ved kritiske perioder for
menneskerettighetsforkjemperne i prosjektlandene. Ved en aktivering mobiliserer PBI Norge sine
støttenettverk og sprer informasjon om hendelsene via sine kanaler. Dette gjøres for å øve
internasjonalt press for å beskytte menneskerettighetsforkjemperne og skape internasjonal
oppmerksomhet om deres situasjon.
I februar sendte PBI Colombia ut en aktivering på grunn av den kritiske situasjonen i Urabáregionen. PBI Norge videreformidlet informasjonen til Utenriksdepartementet. Saken ble tatt opp
i Colombiaforum og det ble skrevet et fellesbrev i den anledning. I månedsskriftet
november/desember aktiverte PBI Colombia på nytt på grunn av drapet på landrettighetslederen
Mario Castaño Bravo i Urabá. 12 dager etter ble aktiveringen utvidet på grunn av et nytt drap på
landrettighetslederen Germán Bedoya. PBI Norge videreformidlet informasjonen til
Colombiaforum og til Utenriksdepartementet som informerer om at saken blir fulgt fra den norske
ambassaden. Det ble lagt ut innlegg på PBI Norges hjemmeside og delt informasjon på vår
Facebook-side.
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2. Informasjonsarbeid

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 vi ledsager, også i andre land enn Colombia.
Modellen PBI bygger arbeidet sitt på sier at en høy offentlig profil, sammen med de andre delene
av ledsagermodellen, vil gjøre angrep på menneskerettighetsforkjemperne mer risikabelt for
potensielle overgripere. Øke oppmerksomhet og kunnskap om menneskerettighetssituasjonen i
landet er også en del av dette arbeidet.

2.1 Møter, seminarer og foredrag
PBI Norge har i løpet av perioden arrangert 11 seminarer og foredrag knyttet til denne tildelingen:
1) Åpent møte: Det ble holdt åpent møte på Fredshuset for nye medlemmer og andre
interesserte. Les mer her.
2) Foredrag for LAGs solidaritetsbrigader: foredrag for LAGs solidaritetsbrigader som skulle
til Colombia. På foredraget deltok 11 personer.
3) Foredrag for LAGs vintersamling: foredrag om situasjonen til MRF i Colombia. På
seminaret deltok ca. 60 personer. Les mer her.
4) Arrangement med tittelen "Bondebevegelsen og freden": Generalsekretær i den
colombianske bondebevegelsen Coordinador Nacional Agrario (CNA), Germán Bedoya
ble invitert for å fortelle om bondebevegelsen og fredsprosessen i Colombia.
Arrangementet ble organisert i samarbeid med Støttegruppen for Fred i Colombia og
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). På arrangementet deltok ca. 50 personer. Les mer
her.
5) Visning av PBI Norges kortfilmserie "Retratos/Portretter". I forbindelse med slippfest for
magasinet LatinAmerika på Café Mestizo i Oslo, ble to av filmene vist. På arrangementet
deltok 50 personer.
6) Foredrag om konflikt og fredsprosess i Colombia. foredrag på Kuben Videregående Skole
med ca. 35 deltakere.
7) Arrangement med tittelen "Kampen for rettigheter i fredens tid". PBI Norges besøk
Berenice Celeyta fra organisasjonen NOMADESC holdt introduksjon om arbeidet sitt og
menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Arrangementet ble organisert i samarbeid
med SAIH. Arrangement ble holdt på Fredshuset i Oslo med 15 deltakere. Les mer her.
8) Introduksjonsseminar om beskyttende ledsagelse. Et seminar om beskyttende ledsagelse
i teori og praksis gjennom øvelser, foredrag, presentasjoner og diskusjoner, med
prinsippene som ligger til grunn og erfaringer fra felt. Seminaret ble holdt for de som er
interessert i å jobbe som ledsagere, som ønsket å lære mer om denne typen arbeid og for
de som ønsket å bli med i PBI Norge. På seminaret deltok 9 personer. Les mer her.
9) Informasjonsmøte: Bli med i PBI Norge. Les mer her.
10) La paz en Colombia – Avances y retos. Frokostseminar med Franklin Castañeda,
organisert i samarbeid med Norlarnet. Les mer om seminaret her, og se invitasjonen her.
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11) Seminar med tittelen "Fred nok? Colombia ett år etter fredsavtalen". Styreleder Halvard
Hjermundrud deltok på seminaret som ble arrangert av Fred i Colombia, LatinAmerikagruppene, YARA Oslo og Nobels Fredssenter. I løpet av fire sofasamtaler tok
seminaret for seg hva som er veien videre for Colombia gjennom spørsmål som "har den
politiske situasjonen endret seg?", "Hvilken betydning har fredsprisen hatt?", "Klarer
myndighetene å sette avtalen ut i praksis?", "Har livssituasjonen til colombianerne endret
seg til det bedre etter at avtalen ble signert?". Andre seminarister var Knut Andreas O.
Lid, (generalsekretær i Caritas), Diego Marín (historiker og medlem i støttegruppen for
Fred i Colombia), Gustavo Gómez (konsul på Colombias ambassade i Norge), Eva
Fjellheim (SAIH), Liv Tørres (direktør ved Nobels fredssenter), Anne Heidi Kvalsøren
(UD), Pilar Castillo (Managing partner i Makondo og representant for Norsk-Colombiansk
Handelskammer) og Bernhard Stormyr (direktør for bærekraft og samfunnsansvar i
YARA). På seminaret deltok 100 personer. Les mer her.

2.2 Andre informasjonsprosjekter
PBI Norge har også jobbet med andre informasjonsprosjekter i perioden. Vi publiserte
kortfilmprosjektet «Retratos/Portretter» om kvinnelige freds- og menneskerettighets-forkjempere
(som ble produsert i 2016) tidlig i 2017, som har hatt over 20 000 visninger til sammen på Youtube
og Facebook. Kortfilmene ble også vist på et arrangement på Café Mestizo i Oslo med rundt 50
deltagere

Bildet er fra arrangementet på Mestizo.

6

2.3 Presseoppslag, intervjuer og artikler
Vi har også arbeidet for å nå ut i media i anledning besøk fra menneskerettighetsforkjempere til
Norge og mer generelt om menneskeretighetssituasjonen i Colombia. PBI Norge har i løpet av
året hatt to presseoppslag og gjort bakgrunnsintervjuer med fem ulike norske journalister som har
arbeidet med Colombiareportasjer.
1. PBI Norge nevnes i intervju og artikkel i Radio Latin-Amerika i forbindelse med
arrangementet "Bondebevegelsen og freden" den 10.03.17. Artikkelen ble publisert på
nett.
2. Styreleder Halvard Hjermundrud intervjues i Ny Tids artikkel "Blir det fred i Colombia",
om Colombia og utfordringene med fredsprosessen. Artikkelen kan leses på nett her.
3. Artikkelen "Honduras: Krenkelser, overdreven maktbruk og kriminalisering av
menneskerettighetsforkjempere i forbindelse med krisen ved det Nasjonale Autonome
Universitet (UNAH)", skrevet av frivillig Mikal Enoksen. Artikkelen ble publisert på PBI
Norges hjemmesider.
4. Artikkelen "Internasjonal solidaritet med menneskerettighetsaktivister", utarbeidet av
frivillig Magnus Westbye, er et sammendrag av PBIs internasjonale årsrapport for
2016. Artikkelen ble publisert på PBI Norges hjemmeside.
5. Artikkelen "Feltarbeid skaper spillerom for menneskerettighetsforkjemperne",
utarbeidet av frivillig Magnus Westbye, er et sammendrag av PBIs internasjonale
årsrapport for 2016. Artikkelen ble publisert på PBI Norges hjemmeside.
6. Artikkelen "Fortsatt vold ett år etter avtalen" skrevet av Dagsavisens journalist Runa
Fjellanger. Vårt besøk Franklin Castañeda ble intervjuet for å snakke om utfordringer
og fremskritt ved implementeringen av fredsavtalen i Colombia.

2.4 Nyhetsbrev, sosiale medier og nettside
PBI Norge har fortsatt vårt infoarbeid gjennom nyhetsbrev, sosiale medier, og nettside. Vi har
sendt ut nyhetsbrev for å informere om kommende arrangementer. PBI Norge har jevnlig
oppdatert egen hjemmeside
(www.pbi.no) med informasjon fra
prosjektlandene og egne artikler og
innlegg, og har svart på henvendelser
via hjemmesidens kontaktskjema. Vi
har brukt Facebookgruppen "PBI
Norge" aktivt for å spre informasjon
om
arrangementer,
menneskerettighetsrapporter
og
hendelser fra prosjektlandene. 5249
besøk på hjemmesiden og en FB
rekkevidde på totalt 88 630 i løpet av
2017.
Foto: Mónica Orjuela
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3. Rekrutering, opplæring og oppfølging av ledsagere og frivillige
PBI Norge har fortsatt å utlyse
informasjon om søknadsprosessen
til våre prosjekter aktivt for å få
søkere i perioden, og har gitt
personlig
oppfølging
gjennom
samtaler og møter med de som
kontakter oss med interesse for å
involvere seg i vårt arbeid. Vi har i
perioden arrangert 3 informasjonsog rekrutteringsmøter. To kortere
informasjonsmøter, og ett mer
utfyllende
ettermiddagsseminar,
hvor vi gjennom øvelser, foredrag,
presentasjoner og diskusjoner tok
vi for oss ledsagelse i teori og
praksis, prinsippene som ligger til
Foto: Carmen Jordá Oltra
grunn, og erfaringer fra felt. En ny
norsk ledsager er tatt opp til Mexicoprosjektet, og er ventet å reise ut i felt vinter/vår 2019.
4. Sikre finansiell støtte og organisatorisk stabilitet
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 her 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
Til tross for at styreformen er formelt sett den samme, har vi i 2017 gått over til et styre som møtes
med en lavere frekvens (3 – 4 ganger i året), og er mindre engasjert i selve driften. Dette gjør vi
for å tiltrekke oss og holde på personer med stor kompetanse på vårt arbeid, og gjør det mulig for
styret å ha en mer strategisk og langsiktig rolle enn tidligere.
Styrets sammensetning 2017: Leder: Halvard Hjermundrud, Nestleder: Ingunn Bjørnstad, øvrige
styremedlemmer: Fredrik Heldal, Kaja Wilse, Guro Engstøm Nilsen, Trine Kjaer Christensen.
Vara: Radineh Omrani, Rine Krokan Vik.
En annen viktig oppgave under organisatorisk stabilitet, er kontakten mellom landegruppene,
prosjektene og det internasjonale sekretariatet. PBI Norge har gjennom 2017 opprettholdt jevnlig
kontakt med andre deler av PBI internasjonalt gjennom møter, rapporteringer og prosjektreiser.
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PBI
Norge
er
representert i flere av
PBIs
internasjonale
organer, som Advocacy
Working Group (AWG)
og PBIs internasjonale
råd (styremedlem med
observasjonsstatus).
Styreleder
gjennomførte
en
prosjektreise
til
Colombia i april for å
koordinere
og
gjennomgå
politiske,
Foto: PBI Norge
prosjektmessige, så vel
som organisatoriske og administrasjonsmessige anliggende. I oktober deltok styreleder Halvard
Hjermundrud på PBIs General Assembly som representant for PBI Norge.
PBI Norge har i 2017 gjennomført årsmøte, samt arbeidsmøter for daglig leder og de frivillige hver
annen uke.
4.2 Ansatte
Ingunn Elisabet Bjørnstad har vært ansatt som koordinator i en 25-30% stilling første del av
perioden, deretter har Christian Clemetsen vikariert som fungerende daglig leder i en 20% stilling
i andre del av perioden, støttet av styreleder Halvard Hjermundrud i en 10% stilling. Utover dette
har vårt arbeid vært basert på frivillighet.
4.3 Finansiering og økonomisk styring
Bidragsytere har i 2017 vært: Utenriksdepartementet, Norges Fredsråd, og medlemmer.
Søknaden om delfinansering til UD for 2017 ble sendt i november 2016, og PBI Norge fikk
innvilget 1 500 000 kr hvorav 1 300 000 kr ble sendt til PBI Colombia mens 200 000 kr ble brukt
til PBIs arbeid i Norge. PBI Norge er hovedansvarlig for oppfølgingen av avtalen mellom UD og
PBI. Vi har fulgt opp dette i henhold til avtalen. Dette gjelder både den inneværende perioden og
avslutningen av den foregående perioden.
Andre midler PBI Norge har søkt om i perioden:
• Søknad om 500 000 kr til NORAD infomidler. Avslått.
• Søknad om 15 000 kr for prosjektreise til Colombia til Norges Fredsråd. Innvilget.
• Søknad om 200 000 kr via Norges Fredsråd til Opplysningsarbeid for fred (OFF). Av disse ble
kun 19 100 kr innvilget.
• Minor Foundation. Vi søkte om 100 000 kr. Søknaden be avslått
Regnskapsfører er Ingvill Tømt, og ekstern revisor er Lars-Erik Moltzau.
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5. PBIs arbeid i Colombia i 2017
En fredsavtale mellom colombianske myndigheter og geriljagruppen FARC ble signert i november
2016, og 2017 har vært preget av at implementeringen av fredsavtalen nå skulle starte. Dette har
også arbeidet til mange av organisasjonene som PBI ledsager i landet vært preget av. Men til
tross for fredsavtalen, har sikkerhetssituasjonen til menneskerettighetsforkjempere i landet
imidlertid stadig blitt forverret. Det er bekymringsverdig at flere analyser konkluderer med at
tomrommet FARC har etterlatt seg, og som staten ikke har fylt, har åpnet opp for andre kriminelle
grupper.
Sik PBI ser det, har de største utfordringene i 2017 vært straffefriheten i landet og volden den
fører med seg; nye dynamikker i de illegale kriminelle strukturene etter demobiliseringen av
FARC; og mangelen på implementering av fredsavtalen når det gjelder beskyttelse og sikkerhet
i felt. I tillegg er det mye usikkerhet rundt fredssamtalene med geriljagruppen ELN, og
sikkerhetssituasjonen i områdene der ELN tradisjonelt har operert. Denne ustabile konteksten har
gjennom året krevd et ekstraordinært arbeid med å analysere sikkerhetssituasjonen i landet, for
å kunne tilby den beskyttende ledsagelsen til menneskerettighetsforkjemperne. Heldigvis har
ingen av organisasjonene PBI ledsager måtte forlate sitt arbeid i løpet av året, til tross for alvorlige
hendelser. Derimot har flere av organisasjonene styrket sitt arbeid i forbindelse med
implementeringen av fredsavtalen.3
PBI Colombia arbeider etter en modell for beskyttende ledsagelse som inkluderer (a) fysisk
ledsagelse og internasjonal observasjon i felt, (b) politisk påvirkningsarbeid i og utenfor Colombia,
(c) produksjon og spredning av informasjonsmateriell, og (d) organisering av seminarer og
workshops for å styrke de ledsagede organisasjonenes egne sikkerhetsrutiner og frykthåndtering:
(a) Fysisk ledsagelse og internasjonal observasjon i felt
I løpet av 2017 har PBI Colombia totalt ledsaget 20 menneskerettighetsorganisasjoner, hvorav to
er nye: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) og DiPaz, som jobber
med observasjon av implementeringen av fredsavtalen i to regioner (Urabá og Norte del Cauca).
I tillegg har PBI Colombia ledsaget to rurale lokalsamfunn og tre uavhengige
menneskerettighetsforkjempere. Totalt har 125 personer blitt ledsaget direkte, mens
paraplyeffekten av ledsagelsen har nådd 230 000 personer ved at de ledsagede i sin tur jobber
med og for sine medlemmer, ofre for konflikten og lokalsamfunn.
I 2017 har PBI sett en økning av menneskerettighetsovergrep på grunn av økonomiske interesser.
Denne tematikken har i økende grad blitt et fokusområde for mange av organisasjonene PBI
ledsager. Et eksempel PBI ønsker å fremheve her er den positive utviklingen for lokalsamfunnene
som bor i områdene rundt kullgruven Cerejón i La Guajira, der den ledsagede organisasjonen
Ccajar har ledet den juridiske prosessen, ledsaget av PBI4.

3 Mer
4 Les

om konteksten på side 12-18 i PBI Colombias årlige rapport 2017.
mer om utviklingen i denne prosessen på side 20 i PBI Colombias årlige rapport 2017.
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Det ble i 2017 gjennomført 222 ledsagelser, og 277 møter med menneskerettighetsforkjemperne
og besøk til deres kontorer for å synliggjøre den internasjonale tilstedeværelsen. Videre har PBI
Colombia i 2017 jobbet med internasjonal observasjon inkludert aktiviteter knyttet til
implementeringen av fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen, samt verifisering av
menneskerettighetssituasjonen i ulike regioner av landet. I PBI Colombias årlige rapport 2017
finnes utfyllende informasjon om emblematiske saker som løslatelsen av David Ravelo5, og
beskrivelser av emblematiske ledsagelser som den Internasjonale verifiseringsmisjonen av
menneskerettigheter vedrørende implementeringer av fredsavtalen.6
(b) Politisk påvirkningsarbeid i og utenfor Colombia
Det ble totalt gjennomført 324 møter for politisk påvirkning i 2017, herunder møter med
representanter for det sivile samfunn i Colombia, Europa og USA; diplomatkorpset, samt sivile og
militære myndigheter i Colombia. I tillegg ble det organisert 5 «speaking tours» hvor
menneskerettighetsforkjempere selv kunne fortelle om sitt arbeid (tre i Europa, én i Canada, og
én i Bogotá). Videre har PBI organisert og deltatt i 4 internasjonale verifiseringsmisjoner
vedrørende menneskerettighetssituasjonen i landet.7
(c) Produksjon og spredning av informasjonsmateriell
PBI Colombia har publisert to informasjonsbrosjyrer om problematikken rundt mangelen på
tilgang til jord i Colombia. En som omhandler området Cacarica i Bajo Atrato: «Cacarica: i sentrum
av konflikt og vold igjen» og «Señoras de Cacarica». Videre har PBI Colombia utarbeidet en
rapport i samarbeid med OIDHACO om den alvorlige økningen av drap på
menneskerettighetsforkjempere i Colombia, samt publisert en rapport om betydningen av tilgang
på jord i konflikten i Colombia: «Tierra, cultura y conflicto». For å synliggjøre arbeidet til
menneskerettighetsforkjemperne har PBI Colombia i 2017 også videreformidlet historier fra felt
og analyser av menneskerettighetssituasjonen i landet på nettsiden www.pbicolombia.org
(110 000 besøk), delt fotohistorier på plattformen Smugmug (187 000 besøk) og delt videoer på
youtube (200 000 besøk).
(d) Organisering av seminarer for å styrke sikkerhetsrutiner og frykthåndtering
I denne delen av PBIs arbeid i Colombia fasiliteter PBI seminarer som omhandler
beskyttelsestiltak, digital sikkerhet og psykososial sikkerhet, men også nettverksbygging på tvers
av organisasjoner og plattformer. Et eksempel på det siste er «Escuelas de Memoria» hvor
grupper av ofre for konflikten møtes for å skape en felles forståelse av historien og konflikten. I
løpet av 2017 ble det gjennomført 29 seminarer og workshops, hvor totalt 456 personer deltok.
Disse seminarene har først og fremst blitt organisert i regioner der verken statlige eller ikkestatlige institusjoner er tilstede særlig grad, som i de sør-vestlige delene av landet, Magdalena
Medio-regionen, og i Urabá.

5

Side 19-26 i PBI Colombias årlige rapport 2017.
Side 43-53 i PBI Colombias årlige rapport 2017.
7 For utfyllende informasjon om konkrete møter, uttalelser, og organiseringa av eventer og besøk i felt, se
side 27-36 i PBI Colombias årlige rapport 2017.
6

11

PBI Norge takker alle bidragsytere og samarbeidspartnere
for støtten gjennom 2017, og ser frem til videre samarbeid.

Peace Brigades International Norge
www.pbi.no
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