Hoogtepunten 2020:
ons werk in Nederland

SHELTER CITY UTRECHT
In 2020 ontvingen we twee
mensenrechtenverdedigers, David
Gómez Gamboa uit Venezuela en
Victor Hugo Moreno Mina uit
Colombia. Omdat er vanwege de
coronapandemie geen vluchten
meer waren naar Venezuela, was
David genoodzaakt elf maanden in
Nederland te blijven in plaats van de
gebruikelijke drie maanden. De
andere gast, Victor uit Colombia,
bezocht Utrecht ten tijde van strenge
maatregelen. Beiden gaven echter
aan dat hun verblijf tijdens Shelter
City ondanks de moeilijkheden
enorm waardevol was. Bekijk hier de
minidocu’s die we van hen maakten.

SPEAKERTOURS &
EVENEMENTEN

PBI heeft geholpen om onze
stem te laten horen over
wat er in Colombia gebeurt.
VICTOR MORENO
zet zich in voor etnische
rechten in Cauca, Colombia

VICTOR EN DAVID
Victor (Colombia) en
David (Venezuela)
strijden voor etnische
rechten en academische
vrijheid in hun eigen land
en verbleven als Shelter
City-gast in Nederland.

In 2020 hielden we vijf online
speakertours met
mensenrechtenverdedigers uit
Kenia, Mexico, Colombia, Honduras
en Guatemala. We zijn erg tevreden
over het verloop en de aandacht die
we hebben kunnen richten op de
verdediger. Daarnaast hebben we
ook verschillende (online)
evenementen georganiseerd
waaronder twee succesvolle
filmscreenings in het Filmcafé en
een webinar over politiegeweld.

ADVOCACY HUMAN RIGHTS
TULIP 2020
In 2020 heeft PBI Nederland de
nominatie ondersteund van Lorena
Cabnal voor de Human Rights Tulip.
Minister van Buitenlandse Zaken, Stef
Blok, vertelde tijdens de uitreiking
uitgebreid over Lorena en haar werk in
Guatemala.

PBI ondersteunen en zo een
bijdrage leveren aan de
bescherming van
mensenrechten?
Doneer dan direct en veilig
online of maak het direct
over op onze rekening
NL46 TRIO 0390 501 034
ten name van PBI Nederland

ONS BEREIK IN 2020
63.500 post views
128.500 tweet views
13.000 post views
18.000 page views
Ons werk kreeg aandacht in
OneWorld, Radio 1, VredesMagazine
en Voragine en door de organisatie
van verschillende (online)
evenementen zoals bij de uitreiking
van de EU-Sacharovprijs.

Terugblik op 2020

.

Ons team in 2020

Terugblikken op 2020 zonder het te hebben over de corona-pandemie is zoiets
als vertellen over het werk van PBI zonder het te hebben over de dappere strijd
van de mensenrechtenverdedigers die onze organisatie over de hele wereld
begeleidt. Onmogelijk dus.

Ons werk in 2020 is mogelijk gemaakt
door de inzet van 30 vrijwilligers.
Ook werd er dit jaar het
PBI - Adviesnetwerk opgericht.

De pandemie heeft het afgelopen jaar bovendien erg veel invloed gehad op ons
werk en op de strijd van de mensenrechtenverdedigers zelf. Lockdowns en
andere restrictieve maatregelen maakten het voor iedereen nog lastiger dan
normaal om mensenrechtenschendingen aan te kaarten en de ruimte voor
vrede te vergroten. En dat terwijl de bescherming van mensenrechten nog
steeds erg hard nodig is: het afgelopen jaar hebben we gezien hoe onder
andere politiegeweld en militarisering, gebrek aan adequate gezondheidszorg
en de druk op inheems grondgebied door multinationals of lokale overheden
juist in een tijd als deze extra duidelijk zichtbaar worden.

Bestuur per ultimo 2020:

Desalniettemin mogen we vanuit PBI best een beetje trots zijn op onze
flexibiliteit tijdens de pandemie. Zo hebben de projectlanden enorme sprongen
gemaakt op het gebied van online begeleiding van mensenrechtenverdedigers.
En PBI is dit jaar zelfs gegroeid! Begin 2020 zijn we namelijk begonnen met een
nieuw begeleidingsproject in Costa Rica, gericht op Nicaraguaanse
mensenrechtenverdedigers in ballingschap. Vanuit PBI Nederland hebben we
onze bijdrage geleverd aan maar liefst vijf online speakertours en tal van online
evenementen, zoals webinars en filmscreenings. Verder hebben we ondanks
alles alsnog twee mensenrechtenverdedigers in Utrecht kunnen verwelkomen
in het kader van het Shelter City-programma.
Ondanks de moeilijke context van de pandemie blijven we bij PBI ook de
komende tijd doorgaan, want juist nu is het belangrijk dat
mensenrechtenverdedigers hun werk kunnen voortzetten.
Aan al onze trouwe donateurs in 2020: bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bob van der Winden – Voorzitter PBI Nederland

Bob van der Winden – Voorzitter
Maaike Platenburg – Secretaris
Dirk Spannenburg – Penningmeester
Emma Jansen – Lid
Monica Kiezebrink – Lid
Sander Otten – Lid
Kenneth van Toll – Lid
Jense Wiersma – Lid

De cijfers van PBI Nederland
Wie ondersteunt ons?
PBI Nederland ontvangt
vooral financiering voor
kortdurende projecten
en activiteiten (in 2020:
66% van de inkomsten).
Project Shelter City
Utrecht (in
samenwerking met de
Gemeente Utrecht) is
daarvan het grootste en
werd sinds 2016 jaarlijks
verlengd.

Hoe besteden we deze bijdrages?
Ondanks de beperkingen
van covid-19 per maart
2020 hebben we deze
projectactiviteiten (in
aangepaste vorm) redelijk
voort kunnen zetten. Ons
overige werk (en inkomen)
had er wel onder te lijden,
maar deze pijn werd
verzacht door de NOWregeling.

Tegen de verwachting in
betekent dit dat de
inkomsten in 2020 op peil
zijn
gebleven.

Inkomsten in 2020:
€ 126.878

Net als vorige jaren
gaven we in 2020 van
elke euro 98 cent* aan
onze kerntaken: het
zichtbaar maken van,
pleiten voor en
ondersteunen van de
mensenrechtenverdedig
ers in het veld.

Door kostenbesparingen
(deels afgedwongen door
de reisbeperkingen) en
een eenmalige meevaller
aan de kostenzijde wisten
we 2020 ondanks covid19 met een positief saldo
af te sluiten.

Daarmee wisten we de
reserves weer op het
minimaal gewenste peil te
brengen en stabiliteit voor de
toekomst veilig te stellen.

Uitgaven in 2020:
€ 100.130

* of 94 cent excl. directe
kantoorkosten.
Projectfondsen
€57.830
46%
Overige fondsen
(geoormerkt)
€25.477
20%
Particulieren
€13.238
10%
Overige fondsen en
baten (niet
geoormerkt)
€30.333
24%

Kosten projecten
€57.964
58%
Overige (kern)
activiteiten
€36.352
36%
Kantoorkosten
€4.119
4,1%
Bestuur & beheer
€1.695
1,7%

Sponsors, partners en donateurs
PBI Nederland in 2020
Als immigrant die van Indonesië naar
Nederland is verhuisd, is het niet
makkelijk om professionele contacten
op te doen. PBI heeft deuren voor me
geopend en me de kans gegeven om
vrijwilligerswerk te doen. Daardoor
onderhoud ik nu sociale contacten
met andere landenspecialisten en heb
ik veel kunnen leren over de
sociaalpolitieke context en de
mensenrechtensituatie in andere
landen waar PBI aanwezig is. En
bovendien steun ik in mijn werk nu
mijn eigen land, Indonesië.

Naast ca. 200 particuliere donateurs
zijn onze activiteiten mede mogelijke
gemaakt door:

HESTI
Vrijwilliger bij Peace Brigades
International
Voor ons is het erg belangrijk dat
we niet alleen door middel van
solidariteit worden gesteund,
maar ook door middel van het
internationale steunnetwerk:
daardoor hebben we ons
politieke werk op een efficiëntere
manier kunnen verbeteren.

LORENA CABNAL
Mensenrechtenverdedigster
werkzaam voor het TZK’AT
Netwerk in Guatemala

Iedereen die werkzaam is bij PBI is
altijd zo vriendelijk tegen me
geweest dat het nu voelt als familie.
Ik ben erg onder de indruk van het
feit dat er zelfs op de kleinste details
werd gelet om mij te steunen en me
welkom te voelen.

DAVID GÓMEZ GAMBOA
Mensenrechtenverdediger uit
Venezuela en Shelter City Utrecht
gast in 2020

Casco Utrecht
CEDLA/NALACS
EU-EIDHR
FIlmcafé
Gemeente Utrecht
Haella Stichting
Hartstra Stichting
Huisman Vredesfonds
Jong Blad
Justice & Peace
Kargadoor
KNR - Projecten in Nederland
LUSH Charity Pot
Mensenrechtencoalitie Utrecht
Min. van Buitenlandse Zaken
Mitros
Quakers Nederland
Remonstranten Leiden
Remonstranten Utrecht
SIM (Universiteit Utrecht)
UAF
…en enkele anonieme fondsen.
PBI Nederland
Oudegracht 36, Utrecht
www.peacebrigades.nl
info@peacebrigades.nl
PBI Nederland is een ANBI-stichting.

