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Innledning 

 

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

for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som på grunn av sitt arbeid for å forsvare 

menneskerettighetene utsettes for trusler, forfølgelser eller direkte angrep. PBI ledsager et bredt 

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

Indonesia og Nepal.  

 

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 moralsk ledsagelse. 

 

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 landegrupper i 15 

land, hvor Norge er én av dem. Landegruppene har fire hovedoppgaver knyttet til arbeidet med å 

beskytte menneskerettighetsforkjempere i landene der PBI har prosjekter: 

 

● bygge støttenettverk som en del av den politiske beskyttelsen 

● drive informasjonsarbeid om menneskerettighetssituasjonen i prosjektlandene 

● rekruttere, skolere og følge opp  ledsagere og frivillige 

● sikre finansiell støtte og organisatorisk stabilitet 

 

Denne årsberetningen gjør rede for hvordan PBI Norge har jobbet med disse områdene i 2020. 

Noen av arbeidsområdene har som en konsekvens av COVID19 vært vanskeligere å 

gjennomføre. Dette gjelder særlig utadrettet fysisk informasjonsarbeid som seminarer, foredrag 

og møter, og det å arrangere besøk fra prosjektlandene som vanligvis er en stor del av det 

politiske arbeidet vårt i Norge. Til gjengjeld har vi fått jobbet mye med rekruttering av nye 

medlemmer og potensielle ledsagere, noe som også er en prioritert arbeidsoppgave.  
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PBIs arbeid med å beskytte menneskerettighetsforkjempere baserer seg på eksistensen av et 

internasjonalt nettverk av støttespillere, og mobiliseringen av dette støttenettverket i kritiske 

perioder. PBI Norge har 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 2020 har ikke det latt seg gjøre grunnet COVID19 og 

reiserestriksjoner. Denne delen av arbeidet har dermed gått ut, og det politiske arbeidet har dreid 

seg mer om nettverksarbeid i ulike forumer.  

 

1.1. Nettverksarbeid 

PBI Norge har i 2020 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 2020 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 ovenfor norske myndigheter:  

I mars sendte Colombiaforum et brev til utenriksministeren vedrørende bekymringer for 

menneskerettighetssituasjonen i Colombia, med oppfordring til regjeringen om å besøke rurale 

områder ved besøk til Colombia, følge opp anbefalingene fra OHCHR, støtte lokale initiativer, 

oppfordre myndighetene til videre implementering av fredsavtalen, og jobbe for økt fokus på den 

humanitære katastrofen i landet. Brevet ble utformet i nært samarbeid med PBIs prosjekt i 

Colombia, og ble signert av 12 av organisasjonene i forumet. Brevet ble overlevert på møtet 

mellom Colombiaforum og UD den 9. mars.  

I juni deltok PBI Norge sammen med Colombiaforum på møte med Utenriksdepartementet og 

ambassaden for å snakke om hvordan organisasjonene jobber i Colombia under covid-19 

pandemien, og hvilke utfordringer både organisasjonene i forumet og sivilsamfunnet i Colombia 

møter på i den forbindelse.  

Videre har PBI Norge sammen med Colombiaforum deltatt på to virtuelle møter med 

Utenriksdepartementet. Et møte fant sted i desember med statssekretær Audun Halvorsen om 

norsk medlemskap i FNs sikkerhetsråd. I oktober var det møte med  utviklingsminister Dag-Inge 

Ulstein i forbindelse med at han skulle foreta en virtuell reise til Colombia. Gjennom en skriftlig 

presentasjon fra hver organisasjon som ble oversendt Ulstein informerte PBI Norge om hvordan 

vi jobber under koronapandemien, bekymringer for overvåkning av våre ledsagede 

organisasjoner, samt utfordringer med visum til PBIs ledsagere og ansatte.   

PBI Norge har gjennom året også formidlet våre kvartalsrapporter om 

menneskerettighetssituasjonen i Colombia til Colombiaforum, videreformidlet uttalelser i 

forbindelse med situasjonen til menneskerettighetsforkjempere under covid19-pandemien, 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).  

I november satt PBI Norge i arbeidsgruppen for seminaret “Sammen for fred i Colombia” (mer om 

dette seminaret under punkt 2; informasjonsarbeid). 

1. Arbeid med å bygge opp og opprettholde støttenettverk 
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Mellom-Amerikaforum: Gjennom Mellom-Amerikaforum har PBI Norge mulighet til å utvide sitt 

støttenettverk for prosjektlandene Mexico, Guatemala og Honduras. Det har i forumet vært lav 

aktivitet i 2020, men vi har delt oppdateringer fra PBIs prosjekter i Mellom-Amerika ved behov. 

Den siste tiden har vi også delt oppdateringer vedrørende situasjonen for 

menneskerettighetsforkjempere under COVID19, et samarbeid mellom de ulike prosjektene i PBI 

hvor fokuset er å samle informasjon fra de ulike landene om denne ekstra krevende tiden for 

organisasjonene vi ledsager. 

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

og har fram til februar 2019 hatt sitt kontor på Fredshuset sammen med flere andre medlemmer 

av rådet. Etter mange år med godt samarbeid ble Fredshuset lagt ned som en konsekvens av at 

flere av medlemsorganisasjonene over tid hadde mistet sin økonomiske støtte. PBI Norge 

fortsetter som medlem av Norges Fredsråd og har jevnlig kontakt da vi fortsatt har flere 

samarbeidsområder. Nettverkets årlige møte, representantskapsmøtet, ble avholdt i juni. 

Utenriksdepartementet og ambassaden i Bogotá, Colombia: PBI Norge har formidlet 

kvartalsrapporter fra Colombia-prosjektet samt videreformidlet uttalelser i fra prosjektene om den 

forverrede situasjonen til menneskerettighetsforkjempere under covid19-pandemien. Vi har hatt 

møter med Utenriksdepartementet og ambassaden ved tre anledninger i løpet av året:  

I mai hadde to styremedlemmer fra PBI Norge møte med ambassaden på vegne av både SAIH 

og PBI, for å utveksle  kontakter for menneskerettighetsarbeid i Colombia.  

I juni fasiliterte PBI Norge et møte mellom Utenriksdepartementet, ambassaden, PBI og en 

ledsaget organisasjon, i forbindelse med at PBI aktiverte sitt støttenettverk etter at flere 

organisasjoner ble ulovlig overvåket (mer om aktiveringer av støttenettverket i neste punkt). På 

møtet deltok representanter fra Utenriksdepartementet, ambassaden, PBI Colombia, 

menneskerettighetsorganisasjonen Comision Intereclesial de Justicia y Paz (JyP) og PBI Norge. 

I september hadde vi det årlige møte med Seksjon for Fred og Forsoning og ambassaden i 

Bogotá, for å snakke om situasjonen i Colombia og PBIs arbeid der, i forbindelse med UDs støtte 

til PBI.  

    

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 mai aktiverte PBI støttenettverket sitt i forbindelse med at flere av organisasjonene PBI ledsager 

i Colombia ble utsatt for ulovlig overvåkning, deriblant Corporación Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo, (Ccajar) og Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp). PBI Norge formidlet 

bekymringene til Utenriksdepartementet skriftlig og under digitalt møte mellom UD og 

Colombiaforum den 4. juni, ambassaden i Bogotá, og Colombiaforums medlemsorganisasjoner. 

Aktiveringen ble fulgt opp med et virtuelt møte hvor både PBI Colombia, PBI Norge, Cijp, den 

norske ambassaden og UD deltok. PBI vurderte møtet som svært nyttig, og ønsker gjerne å kunne 

ta initiativ til flere virtuelle møter ved fremtidige aktiveringer. 

https://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/ccajar/
http://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/cijp/
http://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/cijp/
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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 sier 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 2020 arrangert og bidratt på følgende 

seminarer og møter:  

● Presentasjon av PBIs arbeid på årsmøtet til NTL Nav 

Oslo, mars.   

● Informasjonsmøte i forkant av at PBI Guatemala søkte 

etter flere ledsagere til felt, april, på Sentralen i Oslo.  

● Introseminar på SoCentral med de frivillige og 

styremedlemmer. Innføring i PBI sin arbeidsmetode, 

prinsipper og arbeid med støttenettverk. Vi gjennomførte 

praktiske øvelser, og erfaringsutveksling med tidligere 

ledsagere fra styret. To av de frivillige skrev en artikkel om 

seminaret på PBI Norges nettsider.  

● Sammen for fred i Colombia, digitalt, november. En rekke 

organisasjoner fra Colombiaforum (Caritas Norge, Det 

norske menneskerettighetsfond, Røde Kors, Latin-Amerikagruppene i Norge, Norsk Folkehjelp, 

Kirkens Nødhjelp, PBI Norge, Regnskogfondet, SAIH, INDEPAZ, FOKUS, Støttegruppen for 

Fred i Colombia, Coordinador Nacional Agrario CNA, og Fundación para la Conservación y el 

Desarollo Sostenible) organiserte årets seminar digitalt om fredsprosessen i Colombia. 

Konferansen var den sjuende konferansen av sitt slag der målet er å hente fram analyser og 

perspektiver på fredsprosessen, samt å involvere det norske sivilsamfunnet i nye bidrag til 

fredsbyggingen i Colombia.  Året seminar hadde temaet «Hvorfor fortsetter konflikten i 

Colombia?». Nøkkeltalere fra Colombia og Norge ledet an diskusjonen rundt sentrale temaer 

om menneskerettigheter, politisk deltakelse, land og territorium, miljø og utviklingsmodeller. PBI 

Norge satt også i arbeidsgruppen i år. På seminaret deltok 124 personer.  

 

                   2.2. Presseoppslag, intervjuer og artikler 

 

PBI Norge fortsetter arbeidet for å nå ut i media, og har i løpet av 2020 fått publisert to saker;  

I april hadde vi en artikkel i Bistandsaktuelt om situasjonen for menneskerettighetsforkjempere under 

tiltakene mot COVID19: «Volden mot rettighetsforkjempere går ikke i karantene». 

I juli fikk publisert en artikkel om LHBT-samfunnet i Honduras, i magasinet Blikk. Den er skrevet av PBI 

Honduras, men oversatt til norsk av PBI Norge: «Transkvinner i Honduras: Doble brudd på rettigheter 

under portforbud».  

2. Informasjonsarbeid  

https://www.facebook.com/events/667338373834535/
http://www.pbi.no/news/2020-10-16/nye-frivillige-i-pbi-norge?fbclid=IwAR3K8NQnk5wfHfsHi0AF_rQN6h-KGGZuB3BHJz1Fuoz4XcvThJ8D6WdiJ5g
http://www.pbi.no/news/2020-10-16/nye-frivillige-i-pbi-norge?fbclid=IwAR3K8NQnk5wfHfsHi0AF_rQN6h-KGGZuB3BHJz1Fuoz4XcvThJ8D6WdiJ5g
https://www.facebook.com/events/3379610818798149?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sarbare-menneskerettigheter-i-skyggen-av-covid-19/
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sarbare-menneskerettigheter-i-skyggen-av-covid-19/
https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2020/sarbare-menneskerettigheter-i-skyggen-av-covid-19/
https://blikk.no/covid-19-honduras-korona/transkvinner-i-honduras-doble-brudd-pa-rettigheter-under-portforbud/194975?fbclid=IwAR1xvjVoXlAh3VIYr5k-jf13ZwXEomZiy8DNs0HIbj7rSWeuuM0X8_FKOsk
https://blikk.no/covid-19-honduras-korona/transkvinner-i-honduras-doble-brudd-pa-rettigheter-under-portforbud/194975?fbclid=IwAR1xvjVoXlAh3VIYr5k-jf13ZwXEomZiy8DNs0HIbj7rSWeuuM0X8_FKOsk
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2.3 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 

arrangementer og menneskerettighetssituasjonen i 

prosjektlandene. Gjennom året har vi jobbet med å videreutvikle 

de nye nettsidene, som ble lansert i slutten av 2019. Videre har 

vi oppdatert egen hjemmeside (www.pbi.no) med informasjon 

fra prosjektlandene og egne 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. Vi har delt 65 innlegg med utlysninger, 

invitasjoner til seminarer og annen info fra felt, hvor mellom 100 

og 200 personer er nådd for hvert innlegg. Vi har hatt fokus på 

å legge ut minst ett innlegg på Facebook i uken.  

 

 

 

 

PBI Norge har over en periode på flere år opplevd en nedgang i henvendelser fra norske søkere til 

feltprosjektene. Dette antas å ha to grunner: a) det har i samme periode blitt flere andre  muligheter for 

å jobbe (Swefor, NOREC) eller studere (mer tilrettelagt for utvekslinger i studieløpet) i våre prosjektland, 

og b) et naturlig og gradvis frafall av aktive medlemmer som tidligere har vært i felt og som i sin tur har 

bidratt til aktivitet og rekruttering i landegruppa. PBI Norge vurderer det som helt avgjørende å rekruttere 

nye ledsagere og har i 2020 fokusert på dette arbeidet ved å engasjere Christian Clementsen spesifikt 

til informasjons- og rekrutteringsarbeid.  

 

Gjennom denne ekstra satsingen har vi hatt fokus på kontakt, oppfølging og opplæring av personer 

som ønsker å involvere seg i vårt arbeid, både som ledsagere i felt og som frivillige i PBI Norge. Ved 

utgangen av året ser vi en økning i norske søkere til flere av prosjektlandene, og en økning i aktive 

medlemmer i PBI Norges landegruppe. I løpet av året har 7 personer vært i søknadsprosessen til PBIs 

feltprosjekter, 3 har blitt akseptert som ledsagere hvorav én av dem allerede har reist til Colombia. 9 

nye medlemmer til PBI Norge ble rekruttert i løpet av året og siste halvdel av 2019, hvorav 5-6 av dem 

er aktive frivillige som deltar på de månedlige frivilligmøtene.  

 

Den løpende kontakten med frivillige og søkere til feltprosjektene har gjennom året foregått gjennom 

skypemøter, mailkorrespondanse, telefonsamtaler, individuelle møter og fysiske møter. Vi har 

gjennomført månedlige frivilligmøter der vi har fordelt ansvarsområder og koordinert arbeidsoppgaver 

og aktiviteter. På alle disse møtene ble det også satt av tid til å gjøre de frivillige kjent med PBI som 

organisasjon og arbeidet med beskyttende ledsagelse med bruk av PBI-videoer og muntlige 

presentasjoner der det ble tatt opp spesifikke temaer om vår arbeidsmetode og organisasjonene vi 

ledsager. De frivillige har vært involvert i en rekke oppgaver, blant annet: utarbeiding av rutiner for 

3. Rekruttering, opplæring og oppfølging av ledsagere og frivillige 

http://www.pbi.no/
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personvern og å ta imot personer 

som interesserer seg for PBI, 

publisering av innlegg på 

Facebook, planlegging av intervju 

av to av søkerne våre, oversetting 

av en artikkel om Covid19-

situasjonen i Honduras, 

produsere og publisere serier 

med korte videosnutter som 

presenterer de frivillige og de 

norske ledsagerne på vår 

Facebook-side, og utarbeiding av 

en mediestrategi. PBI Norge la 

også til rette for de tre personene 

fra Norge som deltok på digitalt opplæringsseminar for kommende ledsagere i PBI Colombias 

opptaksprosess. I den anledning reserverte vi et møterom for to kvelder der de tre personene 

gjennomgikk opplæringen sammen, og hvor to av de tre til slutt ble tatt opp som ledsagere til prosjektet 

i Colombia (august).    

 

PBI Norge har gjennom året jevnlig delt informasjon om søknadsprosessen til våre prosjekter for å få 

nye søkere til prosjektene og aktive frivillige til PBI Norge. Vi 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 2 

informasjons- og 

rekrutteringsmøter (beskrevet i 

punkt 2: Informasjonsarbeid), og 

utlyst opptaksfrister til Mexico 

(januar), Honduras (april), 

Guatemala (mai), og Colombia 

(oktober)  gjennom Facebook, 

nettsider, nyhetsbrev, 

nettsideportalten global.no, og 

infomøter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEQ Figure \* ARABIC 2 Fra introduksjonsseminar på Sentralen i 
oktober. 

 SEQ Figure \* ARABIC 1 Ulike former for møter med medlemmer og frivillige i 
PBI Norge gjennom året 

 SEQ Figure \* ARABIC 3 Elise og Hannah snakker om forventninger til arbeidet 
som ledsager før de reiser til Colombia for et år. 
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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 

Styreformen er den samme som tidligere, med møter 4 ganger i året.  

Styrets sammensetning 2020: Leder: Nina S Luhr, Nestleder: Ingunn Bjørnstad, øvrige 

styremedlemmer: Kaja Wilse, Guro Engstrøm Nilsen, Katrine Ringhus og Christian Armando 

Clementsen. Vara: Sunniva Johansen.   

 

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

prosjektene og det internasjonale sekretariatet. PBI Norge har gjennom 2020 opprettholdt jevnlig 

kontakt med andre deler av PBI internasjonalt gjennom skype-møter, via mail, og rapporteringer. 

PBI Norge er representert i flere av PBIs internasjonale organer, som Advocacy Working Group 

(AWG) og PBIs internasjonale råd (styremedlem med observasjonsstatus). I mars hadde vi 

mulighet til å møte kollegaer i Colombia-prosjektet ved at Christian Clementsen var på en privat 

reise i Colombia, og benyttet sjansen til å besøke kontoret til PBI i Bogotá. 

 

PBI Norge har i 2020 gjennomført årsmøte, samt 12 arbeidsmøter med de frivillige. 

 

4.2. Ansatte  

Ingunn Elisabet Bjørnstad har vært ansatt som daglig leder i en 25% stilling gjennom hele året. 

Christian Clementsen har fått honorar for arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og rekruttering 

fra januar til juli, og vært ansatt i en 20% stilling fra august til desember. Utover dette har vårt 

arbeid vært basert på frivillighet.  

 

4.3. Finansiering, søknader og rapportering  

Bidragsytere har i 2020 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 2020 ble totalt NOK 1 700 000 utbetalt. NOK 1 474 750 sendt til PBI Colombia 

mens NOK 225 250 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: kr 1850.  

 

Regnskapsføring: Daglig leder har ført regnskap, mens Sverre Andreas Ruud fra Accurat regnskap 

tok årsregnskapet 2020.  

Revisor: Hilde K Jakobsen fra  Moltzau Revisjon AS

4. Sikre finansiell støtte og organisatorisk stabilitet 
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PBI Norge takker alle bidragsytere og samarbeidspartnere  

for støtten gjennom 2020, og ser frem til videre samarbeid. 

  

Peace Brigades International Norge 

www.pbi.no 

01.03.2021 


