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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

de pilot Shelter City Groningen vanaf 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd te continueren en 
inhoudelijk onder te brengen bij het gemeentelijk onderwijsbeleidbeleid; 
de kosten van het continueren van Shelter City Groningen ad € 40.000,- per jaar te dekken uit de 
intensiveringsmiddelen leren van het programma onderwijs. 

Samenvatting 
Op 30 maart 2016 heeft uw raad besloten uitvoering te geven aan de eenjarige pilot Shelter City 
Groningen voor de opvang van twee internationale mensenrechtenverdedigers in de stad voor een 
periode van drie maanden. Uw raad gaf toen ook aan de pilot met betrokken partners, waaronder het 
University College Groningen, te willen evalueren en aanbevelingen te doen voor het eventueel 
voortzetten van dit initiatief. Dit raadsvoorstel gaat nader in op de evaluatie van de pilot, doet 
aanbevelingen voor het continueren van de pilot vanaf 2017 en regelt de middelen die hiervoor nodig zijn. 
De evaluatie is uitgevoerd door studenten van de Hanzehogeschool. De belangrijkste conclusie uit de 
evaluatie is dat de stad Groningen er goed in is geslaagd om een veilige plek te creëren voor de beide 
mensenrechtenverdediger die in 2016 in Groningen verbleven. Een van de aanbevelingen uit de evaluatie 
behelst het nog meer betrekken van het onderwijs bij Shelter City om kennisoverdracht tussen de 
mensenrechtenverdedigers en leerlingen/studenten te stimuleren. Deze kennisoverdracht is noodzakelijk 
om kinderen en jongeren die bagage mee te geven die zij nodig hebben om te kunnen functioneren als 
zelfstandig, zelfredzaam en betrokken burger in de toekomstige samenleving. Tot slot stelt de evaluatie dat 
Groningen met Shelter City uitdraagt een tolerante en veilige stad te zijn. 

B&W-besluit d.d.: 14 februari 2017 



Aanleiding en doel 

Op 25 maart 2015 heeft uw raad het initiatiefvoorstel Shelter City Groningen aangenomen en op 30 maart 
2016 heeft uw raad besloten €40.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de eenjarige pilot en 
de pilot met betrokken partners te willen evalueren en aanbevelingen te doen voor eventuele voortzetting 
van het initiatief. Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met 
Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers. 
Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij 
hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs 
'verdwijning'. 
Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij in aanmerking 
voor een verblijf van drie maanden in één van de zeven Nederlandse Shelter City's: Amsterdam, Den Haag, 
Middelburg, Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Hier kunnen ongeveer 17 
mensenrechtenverdedigers per jaar worden ondergebracht. 
Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid voort en 
komen zij op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke 
contacten in Den Haag, Brussel en daarbuiten. Ook volgen de mensenrechtenverdedigers trainingen om 
hun vaardigheden te vergroten. Bovendien dragen zij via publieksbijeenkomsten en workshops bij aan 
bewustwording van de inwoners van de Shelter City's op het gebied van mensenrechten. 

Kader 

Initiatiefvoorstel Shelter City: Groningen dd. 15 december 2014; Raadsvoorstel Shelter City Groningen met 
kenmerk 5465557; Coalitieakkoord 2014-2018. 

Argumenten en afwegingen 

Evaluatie 
De evaluatie is uitgevoerd door studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool. 
Een belangrijke conclusie uit de evaluatie van de pilot is dat Groningen er in is geslaagd om een veilige plek 
te creëren voor de beide mensenrechtenverdedigers die in 2016 in de stad verbleven. Het garanderen van 
de veiligheid was, gezien de onstabiele en onveilige situatie van beiden in het land van herkomst, een punt 
van zorg. Goede afspraken met betrokken partijen, waaronder de media, over de wijze van communiceren 
en het in beeld brengen van de mensenrechtenverdedigers waren hiervoor essentieel. 

Inhoudelijk programma 
Het inhoudelijk programma hebben beide mensenrechtenverdedigers als waardevol ervaren. Het 
persoonlijk verslag van een van de mensenrechtenverdigers is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. De 
mensenrechtenverdedigers hebben tijdens hun verblijfsperiode met Stadjers, lokale organisaties, college-
en raadsleden kennisgemaakt. Daarnaast kregen de mensrechtenverdedigers een meerdaagse training 
over het vergroten van hun persoonlijke veiligheid. Tot slot was er binnen het inhoudelijke programma 
ruimte voor het ontwikkelen van het eigen netwerk door het leggen van contacten met landelijke en 
Europese organisaties en met mensenrechtenverdedigers in andere Nederlandse Shelter City steden. Het 
inhoudelijke programma was op maat gemaakt op basis van de wensen en behoeften van de 
mensenrechtenverdedigers. 

Naast het inhoudelijke programma werd er in nauw overleg met de mensenrechtenverdediger ook een 
uitgebreid sociaal programma opgesteld, met daarin aandacht voor cultuur, sport, culinair en natuur. 

Connectie met onderwijs 
Vanaf de start van de pilot heeft de relatie met het onderwijs een grote rol gespeeld. Zo is de uitvoering van 
Shelter City Groningen in handen van het University College Groningen (UCG), die de 
mensenrechtenactivisten drie maanden lang een veilige, kleinschalige, Engelstalige en een maatschappelijk 
betrokken academische omgeving kon bieden. Tevens werd de mensenrechtenverdediger begeleid door 
studenten van het UCG, die hiervoor studiepunten kregen. 

De mensenrechtenverdedigers zelf volgden colleges aan de universiteit en gaven gastlessen aan leerlingen 
van basis- en middelbare scholen. De tweede mensenrechtenverdediger nam ook deel aan een 
onderwijsproject van het UCG over journalistiek en mensenrechten. Studenten van de Hanzehogeschool 
hebben de evaluatie uitgevoerd en hebben in dit kader ook gesprekken gehad met beide mensenrechten
verdedigers. Het idee is om in 2017 ook studenten van de Hanzehogeschool aan de werkgroep te verbinden. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



De evaluatie ziet nog meer kansen voor Shelter City Groningen om de doelstelling onderwijs/educatie te 
verdiepen, onder meer door het aangaan van een samenwerkinsgverband tussen studenten en leerlingen 
van de verschillende betrokken onderwijsinstellingen. Deze aanbeveling nemen wij mee in het 
vervolgprogramma voor 2017 en verder. 

Organisatie 
De dagelijkse begeleiding van de mensenrechtenverdediger was in handen van een werkgroep, met daarin 
onder meer studenten van het UCG. De enige betaalde functie uit het beschikbare budget was die van 
student-assistent, die voor 8 uur per week de verantwoordelijkheid droeg voor het organiseren van het 
inhoudelijke en sociale programma en het aansturen van de werkgroep. Naast het UCG waren ook de 
gemeente, Humanitas en de Hanzehogeschool in de werkgroep vertegenwoordigd. Afhankelijk van de 
achtergrond van de mensenrechtenverdediger kunnen in de toekomst ook andere organisaties, 
bijvoorbeeld COC Groningen-Drenthe of Amnesty, in de werkgroep zitting nemen. 

De stuurgroep zorgde ervoor dat het proces rondom het verblijf van de mensenrechtenverdediger goed 
verliep, zowel vanuit organisatorisch, inhoudelijk, sociaal als financieel oogpunt. Naast het UCG maakten 
ook de Hanzehogeschool, Humanitas en de faculteiten gedrags- en maatschappijwetenschappen en 
rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit deel uit van de stuurgroep Shelter City Groningen. 

Maatschappeli jk draagvlak en part icipatie 

Shelter City Groningen sluit goed aan bij het Coalitieakkoord 2014-2018, de kernwaarden van onze stad en 
het Groninger Onderwijspact. 
Groningen is van oudsher tolerant en gastvrij, een stad met ontspannen verhoudingen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen en een stad die zich sterk maakt om uitsluiting en discriminatie te voorkomen. 
Shelter City kan een belangrijke rol spelen in de doelstelling 'brede vorming' van het Groninger 
Onderwijspact, waarin wij het als een gezamenlijke opdracht zien om kinderen en jongeren die bagage mee 
te geven die zij nodig hebben om te kunnen functioneren als zelfstandig, zelfredzaam en betrokken burger 
in de toekomstige samenleving. In de pilot hebben wij hier onder meer door het verzorgen van gastlessen 
en schoolbezoeken, een begin mee gemaakt. In het vervolg willen wij deze doelstelling nog meer 
verdiepen. 

Alle betrokken partijen hebben het verblijf van de beide mensenrechtenverdedigers als positief en leerzaam 
ervaren en zien, mede op basis van persoonlijke ontmoetingen met de beide mensenrechtenverdedigers, 
de meerwaarde en noodzaak van het bieden van een veilige plek om even op adem te komen. Of zoals de 
twee studenten die de evaluatie hebben uitgevoerd stellen: de twee mensenrechtenverdedigers hebben een 
diepe indruk op ons achtergelaten, zij hebben ons enorm geïnspireerd en getoond hoe belangrijk dit project 
is. 

Financiële consequenties 

Voor de pilot was een bedrag van € 40.000,- beschikbaar uit de intensiveringsmiddelen leren van het 
programma onderwijs, € 20.000,- per mensenrechtenverdediger. Hieruit zijn de huisvestingskosten, het 
leefgeld, de kosten van het inhoudelijk en sociaal programma, de reis- en studiekosten en de uren van de 
student-assistent betaald. Dit budget is toereikend gebleken om beide mensenrechtenverdedigers een 
aangenaam verblijf in Groningen te kunnen aanbieden. Punt van aandacht is het vinden van passende en 
betaalbare woonruimte voor een periode van drie maanden. 
Door de complicaties zoals genoemd in de paragraaf overige consequenties kan het voorkomen dat er al 
wel kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld huisvesting en de ureninzet van de student-assistent, terwijl 
de mensenrechtenverdediger nog niet in staat is gebleken om het land van herkomst te verlaten en ook niet 
precies kan aangeven wanneer dit wel het geval is. 

Binnen het budget van € 20.000,— is een bedrag van ruim € 3.000,— gereserveerd voor het zogenaamde 
noodfonds. Een fonds dat aangesproken kan worden op het moment dat een mensenrechtenverdediger om 
welke redenen dan ook niet kan terugkeren naar het land van herkomst. Dit was bij de eerste 
mensenrechtenverdediger het geval. Vanuit het noodfonds zijn toen de eerste maanden van zijn verlengde 
verblijf in Nederland gefinancierd, daarna kwamen de kosten voor rekening van Justice and Peace. 

Het voorstel is om de kosten ad € 40.000,— per jaar voor het continueren van Shelter City Groningen net als 
de kosten van de pilot ten laste te laten komen van de intensiveringsmiddelen leren van het programma 
onderwijs. 



Overige consequenties 

De pilot Shelter City Groningen is niet zonder complicaties verlopen. De eerste mensenrechtenverdediger 
kon na afloop van zijn verblijf in juni 2016 niet terug vanwege doodsbedreigingen en de verslechterde 
politieke omstandigheden in het land van herkomst. Met financiële hulp van de Rijksuniversiteit is het 
gelukt hem via een studentenvisum in te schrijven voor een eenjarige Masteropleiding in Groningen in 
afwachting van een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Het lijkt er op dat met het vertrek van 
de huidige president in januari 2017 een opening is ontstaan voor een veilige terugkeer van de 
mensenrechtenverdediger naar zijn geboorteland, familie, vrienden en werk. De extra kosten van dit 
verlengde verblijf (minus het noodfonds, zie ook de paragraaf 'Financiële consequenties') komen niet voor 
rekening van Shelter City Groningen, maar worden betaald door Justice and Peace. 
De tweede mensenrechtenverdediger heeft verschillende pogingen gedaan om haar land van herkomst op 
tijd te verlaten om begin oktober in Groningen te kunnen zijn. Uiteindelijk heeft het haar een kleine twee 
maanden gekost om een geldig uitreisvisum te bemachtigen en een moment te vinden waarop de 
grensovergang van haar land korte tijd was geopend om het uitreizen mogelijk te maken. Zij heeft 
uiteindelijk vijf weken in Groningen doorgebracht. Ook zij is nog niet naar het land van herkomst 
teruggekeerd. Zij verblijft momenteel bij familie in Dubai, in afwachting van het openen van de grenzen met 
haar land van herkomst. 

Bovenstaande voorbeelden illusteren de behoefte van mensenrechtenverdedigers aan een veilige plek om 
even op adem te komen. Beide mensenrechtenverdedigers hebben aangegeven elke dag in angst te leven 
in het land van herkomst. De angst om te worden opgepakt, gemarteld of zelfs te worden gedood is reëel 
en heeft een grote impact op de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de persoon zelf en zijn naaste 
omgeving. 

Vervolg 

Bij het continueren van Shelter City Groningen verwachten wij rond april en september 2017 twee nieuwe 
mensenrechtenverdedigers te kunnen ontvangen. Het college en uw raad ontvangen voorafgaand, tijdens 
en na afloop van het verblijf informatie over de twee nieuwe kandidaten en hun ervaringen met Shelter City 
Groningen. 
De aanbeveling uit de evaluatie om het onderwijs intensiever bij Shelter City Groningen te betrekken 
nemen wij mee bij de invulling van het inhoudelijke programma van onze toekomstige gasten. Wij denken 
dit bijvoorbeeld te kunnen realiseren door een of meerdere basis- en middelbare scholen en ROC's in een 
vroeg stadium bij het inhoudelijke programma te betrekken en door met deze onderwijsinstellingen 
meerjarige afspraken te maken over de rol die de mensenrechtenverdediger in het curriculum van de 
onderwijsinstelling kan spelen (gastlessen, lezingen, werkbezoeken). 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



My Shelter City. My Groningen. 

By: Madi Jobarteft 

Introduction 

This is a rather informal report of my participation in the Shelter City program in Groningen 
from April to June 2016. Having lived in the city for three months, I thought it would be good to 
share my thoughts on my experience and the program with all of you as the first Shelter City 
guest in Groningen. It would be useful in ensuring that the program improves for the next guests. 
It could also serve as a valuable lesson for Justice and Peace, UCG and Groningen municipality. 
Being in Holland for that long gave me lot of refiections on life in general and what I consider to 
be my mission and also on the state of affairs in my country and the world at large. 

I wi l l try to be as honest and direct as a Dutch given that in Africa, culturally we do not speak 
bluntly and directly to a person especially i f you express your feelings about him or her. This is 
an aspect of my culture I never agree with because of its potential damage. But having been in 
Holland that long, it served to strengthen my conviction that indeed in the Gambia, we need to be 
open and direct with our views and also receive those views objectively. Thus to the best of my 
ability, I wi l l try to share my views here quite directly. Let me therefore apologize upfront i f I 
become too blunt or unclear. 

Arrival 

I arrived in Groningen on April 1 and was received at the airport 
by Liuewe, Marieke, Cairo and Jack. I had the first indication 
that my stay would be wonderful in the bus ride I had with 
Liuewe, Cairo and Jack. The warmth and open discussion we 
begun and the box of gifts I received told me somehow that I am 
going into the hands of very nice people. This was significant 
because I was with some apprehension from the moment I 
stepped out of my house in the Gambia and all the way to the 
plane. The apprehension was how do I live in Europe and with 
Europeans given the fact that I had never lived in Europe. Wil l I 
be offensive, disappointing or wi l l I feel bored and out of place, 
particularly when a friend told me that I would definitely be 

bored. But in that bus journey from Amsterdam to Groningen, these people were so nice and 
hospitable that the journey lasted far shorter than I had thought. 

When we finally arrived in Groningen, there was another remarkable person to meet who would 
eventually become a very good friend and made me even more comfortable for the rest of my 
time. Alexandra, whom I wil l speak about later was not only one I considered my manager and 

3 days In Groningen: 
With Cairo & Alexandara 
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the coordinator of the program, but she also served a role of 'mother' to me. Together with Rob 
from UCG, we had a delicious dinner at the nearby restaurant where I had my first pasta. 

The Meaning of Shelter City 

Every day of my stay convinced me that the idea of Shelter City is a good idea. Having been 
removed from my environment for three months gave me the opportunity to reflect on my work 

and my entire society as a whole. It was like I was watching 
a movie. In the Gambia I am constantly engaged in my 
office, in the community and moving around the country. In 
this work, I live with constant anxiety - of being 
misunderstood, fear of arrest, torture and death and the 
impatience at the inability of the people to demand their 
rights. 1 have always been clear though about what I was 
doing, and pretty much convinced that the promotion of 
human rights is the only sure way to ensure good 
governance and sustainable development and in building a 
culture of tolerance and accountability. 

But having lived in Holland gave me new insights about my work, i.e. I became more clear and 
convinced of the issues and how best to present myself and the issues to the people. In Holland, I 
have come to realize the difference between good governance and bad governance. I could not 
have better explained to the people what good governance really looked like, or how freedom is 
more than just having family around and having colourful ceremonies and warm food. This is 
because I have never lived in a society where these values and standards are clearly visible and 
practised. Not even Ghana and Senegal (the best governed West African states that I have visited 
many times) could be considered reasonable examples. The governance situation in the Gambia 
is horrible. I have always argued that we do not in fact have a government, rather we have a 
cartel. Thus being in Holland, notwithstanding its own challenges, the culture of tolerance I 
witnessed and the quality of human development, infrastructure and delivery of public goods and 
services gave me an insight into the nature and benefits of good governance. 

I think this is the most significant benefit of Shelter City, i.e. to renew one's convictions and 
strengthen one's resolve in the fight for freedoms. To provide another perspective and insight 
into life and work. Shelter City served to uplift my spirit and convinced me of the correctness of 
my cause and work. Every day of my stay was just inspiring. This inspiration came not just 
because of what I see in terms of the institutions, processes and services in the country, but also 
from the interactions I have had with all categories of people and institutions in Groningen and 
other parts of Holland. The lectures I had, and the meetings, visits and gatherings I had all made 
an impact on my purpose of life, professionally and personally. From the meetings, dinners, visit 
to homes and organizations as well as interactions with faculty members and concerts among 
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other social activities have all served to keep me quite enthusiastic and relaxed. Thus for me. 
Shelter City is a school of its own. A life experience that inspires but also refreshes because for 
the past 3 months, I had no cause to be frightened at any 
moment. 

Great Moments 

I had many great moments in Groningen and Holland in 
general. Almost every engagement or visit was 
memorable. But let me highlight that it was indeed a 
great moment for me to have met with the Mayor of the 
City, not once but a few times in which we discussed I H with the Mayor 
many issues. His commitment to the Shelter City program as well as his interest and concern for 
me as a guest but also of the situation in the Gambia was quite appreciable. My occasional 
conversations with the Dean as well as our dinner together was a high point during my stay. I 
also had many lunch or dinner engagements with various professors and working team members, 
particularly the numerous visits and dinners with Liuewe and his family was touching. In the 
same vein I must admit that the interest and openness shown me by Dr. Bettina and her family 
shall always remain cherished. 

King's day at Utrecht With the Prime Minister at Uberation Day Breakfast 

My participation in the Liberation Day activities was indeed memorable. From the breakfast with 
the prime minister and Rob Visser and then the exhibition and musical festival have all made an 
impact on me that I still cherish. The visit to Schiermonnikoog Island was quite remarkable. The 
Gambia dinner party led by Niki was indeed fantastic. Overall, the company provided by Tom, 
Cairo, Jack, Nik i , Shana, Jelena, and Alexandra The Great wil l continue to be so inspiring and 
memorable for a long time. I wil l also cherish the great moment I had at the barbecue at Prof 
Brus' house. 
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One of my best spent moments was the visit to a primary school where Bettina's daughter, 
Kaitlin goes to. The conversation with these little boys and girls and their show of support and 
compassion was just incredible. 

At Kaitlin's school 

Similarly I must highlight the wonderfiil meeting and discussion I had with the women's right 
organization, Jasmyn. This was indeed a very inspiring meeting where I easily connected with 
these women based on what they do here, and especially with their partner in Guinea Conakry 
(who was present in the meeting) and what I do in the Gambia. 

Before I came to Holland I thought Justice and Peace was a huge organization with lots of 
people. But I found out that is not the case, and this made me even more excited. This is because 
my organization TANGO is also a small organization with few people. We even have a bigger 
office space which is our own building in our own compound. When I visited Justice and Peace 
for the first time and each other time after that, I continued to be impressed with the mode of 
work and the spirit within the office. Sebastian and his team, especially Marieke, Alexia and Kim 
(whom I thought was a huge man!) with whom I had initially communicated while in the Gambia 
demonstrated to me the high values of understanding and commitment to the point that I became 
completely relaxed and comfortable in engaging them. While I consider myself a tolerant and 
understanding person, I do not think I had really truly taken time to reflect on these values and 
the way and manner I interact with people. And I do interact with lots of people all the time. 
However my experience at Justice and Peace as well as with the working team and the staff at 
UCG has awaken me to the fact that I need to become more sensitive, ( i f am not already) in the 
way I engage with people. In that regard I must speak of the kind attention and patience I 
enjoyed from remarkable individuals at UCG especially from Rob, Hugo, Sanders, Sienne, 
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Wander, Bettina, Esther, Roland, Aysha, and of course Hans. The hospitality and acceptance 
demonstrated towards me was remarkable. This is another impact the Shelter City program has 
had on me. 

Achievements 

My Shelter City program was quite loaded and I enjoyed every bit of it. I do remember fully the 
words of Sebastian at the very beginning, that more than anything else I just came to Groningen 
to relax and must take every opportunity to do just that. Indeed I relaxed quite well but also did 
engage quite a lot. On reflecting on the program, I think there are many aspects of it that were 
simply excellent in making sure I had a perfect stay. These were engagements, visits, travels as 
well goods or services at my disposal which made me feel quite comfortable and happy within a 
largely conducive environment. I wish to share my views on some of them here. 

With Ueuwe at Groningen Stadium to watch Groningen FC 

1. Working team 

The idea of the working team was excellent as it was quite instrumental in keeping the program 
interesting and active. With diverse individuals, and periodic meetings and an effective 
communication channel and calendar, the entire setup helped to ensure active participation of all. 
As the person of interest, I was able to also engage well as I was involved and aware of the 
nature of the whole program. It served to bring better organization and therefore allowed me fit 
in very well and easily. The working group was also of the right size, not crowded but with the 
adequate number of people to enable effective decision making and execution. Thus it served to 
ensure better facilitation of my engagements. The overall coordination provided by Alexandra 
largely ensured everyone was put to task. 
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2. General Upkeep 

The availability of an office desk at UCG and the general facilitation of my affairs such as 
travels, phone, laptop, bicycle, allowance, accommodation, classes and access to support services 
was useful. These support services were indeed adequate as they made my life in Holland quite 
easy and comfortable. The office space and general environment at UCG enabled me to continue 
to do many personal and official work. I received immense attention from the institution 
particularly from Rob, Hugo, Sanders and the Secretaries who were always on the spot to 
address my needs and concerns. Being in a school and an office environment helped to further 
make me at ease. The entire community at UCG, professors and students alike have received me 
quite well. I felt wonderfully at ease. I had lot of invitations for lunch and dinner and I cannot 
forget the memorable diners with Hans as well as with Prof. Harm. Not least because of the 
delicious dishes, but more importantly the intellectual exchanges that ensued was indeed an 
honour and a rich experience for me. 

3. Engagement 

a. During the period of my stay, I had numerous and varied engagements which I consider 
invaluable and indeed major milestones of my visit. Once again the working team was 
quite instrumental in facilitating these engagements which were quite useful in not only 
making me busy but also made me share my story and access lot of information. Thus the 
engagements offered the unique opportunity to share ideas and experiences with an array 
people and organizations. As a result of these engagements, I had built quite many links 
and relationships that are essential in my work now and in the future. 

At the 
Liberation 

Day 
exhibition 

In this regard I will express the unique privilege I had in meeting the prime minister, and 
the minsters of foreign affairs as well as trade. It was also an unique experience to have 
met many former and current aldermen of the city, as well as many student and political 
party groups and representatives including NGOs. 
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c. My participation in the Liberation Day activities was indeed inspiring. At the Liberation 
Day concert, I met many individuals and visited several tents where I shared my story 
with many people who in turn showed lot of concern and interest. A veteran lady had to 
weep when I shared with her the current situation in the Gambia. In the many lectures 
that I provided, the discussions were excellent and many contacts followed these events. 
In fact because of the quality of these talks, many individuals and groups came back to 
follow up to arrange more engagements directly with me without the involvement of the 
working group. This showed that indeed I was also making impact on this society. 

d. The training provided by Justice and Peace on internet security as well as the THTC 
program was timely, useful and necessary. Bringing together HRDs from various parts of 
the world and the content of the THTC were so 
relevant and useful. 

e. The efforts to also bring the HRDs together 
especially on King's Day was most exciting and 
refreshing. The Shelter City should also aim to 
connect HRDs which wil l augur well for the 
promotion of human rights across the world. I wi l l 
elaborate on this in the recommendations. 

f. The visit to Schiermonnikoog Island was excellent. 
Thanks to the leadership of Cairo, we were able to 
r i d e i n a n d o u t o f t h e v i l l a g e t o t h e s a n d d u n e s o n wi th Alexandra at the Schiermonnikoog 

the beach. Indeed it was a memorable and a very relaxing day for me except for the long 
and fast rides to which Cairo unsympathetically subjected me. It was indeed an enjoyable 
day. Thanks Cairo. 

g. My stay in Holland would have been less exciting i f I had not the opportunity to travel 
around. Thus my bike rides within Groningen and more importantly the visits to various 
cities across the length and breadth of the country were quite useful. These train, bus and 
bicycle rides helped me to better compose myself and reflect on a wide range of issues. 
By viewing the countryside from a train window itself gave me lot of insights into many 
questions of significance in my personal and professional lives as well as on national 
affairs. Similarly the visits to the concerts and the football stadium were excellent and 
relaxing. I enjoyed myself in these places quite well and the company provided by Rob, 
Lieuwe and Alexandra at various times and places were quite comforting, not forgetting 
the lively company provided by Jack, Tom and Cairo. The Gambian dinner party 
facilitated by Nik i and the boys, as well as the rainy boat trip with Bettina and family, 
Alexandra and Cairo were indeed exciting and very appreciative. 
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Best Practices 

i . The idea of, and the level of dedication of the working team was exemplary. Everyone 
had given more than his or her fair share to ensure the success of the program. I 
therefore enjoyed utmost attention and care that served to continuously maintain my 
morale and happiness. 

ii . As mentioned earlier, the provision of various tools and services such as the travel card, 
bicycle and office space, laptop and phone with continuous maintenance and attention 
were useful. 

iii . I enjoyed immense attention and hospitality from everyone at UCG. 1 would single out 
the interest and support shown by Rob, Wander, Kevin, Hugo, Bettina and Sanders. 
But I must however highly appreciate the friendship and openness provided by 
Alexandra, Lieuwe, Rob Visser, Cairo and Jack. I must say further that the passion 
with which Alexandra, Lieuwe and Rob undertook this project was quite amazing. I 
had bonded with them so well that it appeared I had known them for many years. In 
their presence I felt so much comfort and relaxation. 

iv. The working team gave me choice and space. Constantly I am reminded that I ultimately 
have the right to choose. Thus for me, this was power at my disposal to decide as I 
wished. It is quite significant that a Shelter City guest is aware of this so as to ensure 
that he or she does not feel obliged to anyone, event or issue. Without this freedom 
and empowerment, the very idea of Shelter City would be diminished. 

v. I must say in my culture one of the clear manifestation of 
hospitality, trust and friendship is when someone brings 
you to his or her home and allows you interact with the 
family. Probably my most memorable and relaxed 
moments in Groningen were the several invitations I 
received from Liuewe to his home. Similarly I appreciate 
the invitation by Bettina and Brus to their homes and to 
meet with their wonderful and beautiful families. I will 
always cherish those moments. 

vi. The trainings provided by Justice and Peace were relevant 
and necessary and timely. Away from the trainings, I had 
little contact with JP which was good. The fact that they 
gave me space and seemed to leave everything in the 
hands of folks in Groningen made me really relax. While Alexia in particular was 
there to respond to my needs immediately, I had no other requests or engagements 

Page 8 of 13 



from the Hague. This was good to enable me to really relax giving credence to 
Sebastian's request that I do relax indeed. 

vii. One of the things I liked about the program is its flexibility. The fact that I can visit a 
family member and a friend in Holland with the opportunity to invite my wife 
(although unsuccessful) was quite significant. The visit to Turkey to attend a UN 
conference with the help of Justice and Peace was also a unique strength of the 
program that can only make a HRD feel more comfortable. These extracurricular 
activities may not be usually available to all HRDs, however where they are possible 
they help to strengthen the morale and peace of mind of the individual. The fact that I 
was aware of this opportunity, it fijrther made me more comfortable. 

Challenges 

1. The apartment would have been better if it contained a separate bedroom. At first the bed 
was raised high which was not easy to climb and use as the bed was close to the ceiling. 
But when we got the new bed, I found that it also made the room tighter. The space for 
the bed and the kitchen unit and dining table became too small. 

2. The allowance got delayed after the first month was a little bit uncomfortable for few 
days. Rob intervened to provide some cash until it was sorted out. But then the entire 
amount of the two months was provided at once which was also a little bit difficult 
because it meant I had to strictly manage myself well financially. 

3. I had to share my allowance with my family back home because I had no salary during 
the period. This meant I had to be engage in austerity measures. 

Recommendations 

1. Separate living and bed rooms: There is a need to provide a separate living and bed 
rooms. This will allow for more space and also allow the HRD to invite visitors if need 
be. 

2. Review allowance: While I was in Groningen, my organization could not provide 
salaries for me. Not because I was away but there was actually no funding available for 
that. Many local CSOs in Africa have erratic funding regimes hence it is common for 
salaries to delay or totally absent for an unspecified period of time. Thus I had to share 
my allowance with family back home. I would recommend that consideration must be 
given to HRDs that would be coming from Africa and may be other regions as well. 
Justice and Peace may wish to first determine if the salary of the guest would be 
guaranteed in his or her absence. 
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3. Provide laptop: For HRDs coming from Africa it would be a good practice i f a take-
home laptop is provided. Working tools are a challenge for many local CSOs in Africa. 
Thus to support the HRD with such tools would further add value to the Shelter City 
program. HRDs must be able to go back home feeling a bit better than before they came 
to Holland. Not just in terms of the skills and knowledge they would benefit from the 
trainings among other benefits in the various interactions. But a take-home laptop would 
serve a great deal in building their capacity. 

4. Shelter City Project: One requirement of the Shelter City program should the 
development of an end of visit project. Justice and Peace should consider the idea of 
engaging HRDs to develop a small project while in Holland that they wi l l implement 
back home. This could be as simple as opening a human rights promotion page on 
Facebook to an awareness campaign or training program targeting any number or kind of 
audience. Justice and Peace could fund the project. Once again, this is an initiative to add 
value to the Shelter City program and to maintain links with the HRDs within the wider 
framework of promoting human rights. 

5. L ink with home universities and municipalities: The involvement of universities in the 
Shelter City program is quite excellent. But it must not end in Holland. The HRDs must 
also be in a position to connect a university in his or her country with the host college or 
university in Holland. For example I intend to encourage the University of the Gambia to 
link with UCG. In this way we also bring another value or benefit for the stakeholders. 
Similarly, it would be useful i f the HRD could facilitate a linkage between a home 
municipality with the host municipality in Holland. 

6. UCG Interns: It is also possible for the HRD to make his or her organization serve as a 
host to students from the host university. I got to learn that UCG students have a 'gap 
year' and since TANGO provides internship with students from the Gambia and abroad, 
mainly from Europe, thus this opportunity could be made available to UCG. Students can 
come to TANGO for few weeks to a couple of months as is feasible. 

7. Shelter City Alumni Network: Given the growing nature of the program. Justice and 
Peace could consider linking the HRDs so that an alumni association could be 
established. In the network, HRDs can support each other in many ways including 
sharing information, updating each other and where possible exchange visits. This wil l 
also help Justice and Peace maintain links with the HRDs, and where the organization 
needs intervention in a particular country, the HRD there could be a facilitator among 
others. More importantly, the network can serve as a security mechanism for the 
protection of HRDs. Since many HRDSs operate in volatile environments, this network 
can send alerts where the HRD is in trouble. 
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The idea I am driving at here is that we need to perceive the Shelter City program as a means to 
build a community of HRDs worldwide in order to further the promotion of human rights and 
freedoms. Thus HRDs must not just come for a three-month visit and then go back home, then 
end of story. By providing a take-home laptop or funding a small project or linking with colleges 
and municipalities or creating exchange programs with interns among others will serve to build 
and maintain that bond between HRDs and Justice and Peace and the other stakeholders. But also 
it further strengthens the Shelter City program. New HRDs can learn from the alumni to better 
prepare them for their visits to Holland if need be, among other benefits. 

Acknowledgements 

Through the expression of hospitality, humility, trust and friendship we demonstrate how much 
we care and value each other. These values are the highest manifestation of humanity. For this 
reason, I wish to appreciate all of you once again very much. I must say the first flowers I ever 
received in my life came from the Sienne and her colleagues on my first day at UCG. I wish to 
offer my sincere appreciation to them indeed and to wish their colleague, Magrita (hope I got the 
name right) a speedy recovery and good health. I will always cherish their smiles and readiness 
to attend to my needs. 

I could not end this personal account of my stay in Groningen if I do not show appreciation for 
just three individuals for the extra mile they had gone to accommodate me and make me truly 
relax and feel comfortable. Certainly I do appreciate immensely the role and contribution of all 
and I have already mentioned that. 

I feel I cannot end this report without speaking a little bit about these few individuals because 
they indeed touched my heart. 

a. Alexandra 

Alexandra played a very crucial role in this program and served to make me really feel at ease. 
She was my 'mother' during my stay in Holland! The way and manner she became interested 
and concerned about my welfare, and ensuring that I did not forget or get late for appointments 
was just remarkable. She was concerned about even how well prepared I was for the meetings in 
terms of what I will say and how well I was feeling. She gave all she could to me beyond her 
official time allocation to the program. Round the clock, she is always finding out about my state 
of affairs and how well am doing. She took time to take me to the park, invited me to her 
apartment and introduced me to her beautiful mom who even cooked for me a delicious 
Transylvanian dish! She was patient and understanding, and despite our age differences, we 
bonded quite well. Alexandra was just remarkable. She was compassionate and determined to 
see a successful program. Every time, she wanted to know if I was bored, and I can feel the fear 
in her for that to be case. I will always be grateful to her. 
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b. Lieuwe 

Lieuwe opened his heart to me without hesitation. He showed me love and concern, genuinely. I 
felt at home in his home. He just accepted me as a fellow human being and I can read in him his 
total commitment and admiration for me. He inspires me because I came to realise that he is 
indeed a very informed man with a deep sense of justice and humility. We have shared values 
which naturally bonded us quite well. I had direct access to his family and I was amazed at the 
way they treated me. I just felt like I was in an African home. The kids are so nice and polite and 
his wife was so amicable and welcoming. In fact his daughter Lota made me my first 'smoothie' 
drink ever. Thus I was extremely relaxed in his company. His contribution in making my stay 
relaxing and exciting was indispensable. Without a person like him, I think I would potentially 
got bored! Thanks Lieuwe. 

c. Rob Visser 

I call him my brother from another mother. Rob was utterly understanding, caring and always 
very busy just to make me relax and feel comfortable. Like Lieuwe or Alexandra, he believed my 
story and he trusted me. I can feel it. He shared in my grief and determination in the fight for 
human rights not only in the Gambia but in the whole wide world. 

With individuals like these three and indeed with the entire team at UCG, there is no doubt that 1 
had a great time in Holland. It is probably the first and only three months in my life that all 
throughout I felt happy and comfortable and safe. When I talk to folks back home, I always tell 
them I am feeling like a king here. Everything and everyone was at my disposal. 1 am so grateful 
and thankful for this. On behalf of myself and my family, I wish to register my thanks and 
gratitude to you. 

Conclusion 

Finally 1 wish to thank Justice and Peace for this great initiative and to urge them to continue. 
There a lot of individuals like me in very terrible conditions that need our support. By bringing 
HRDs to an environment like Holland, we pass on a message that no amount of training and 
sharing could provide. Shelter City is a school of its own in which the HRD is both his or her 
own student and teacher at the same time. By being in Holland, a HRD has the unique 
opportunity to experience another society, another culture and another environment that is quite 
different from his or her own. In the Gambia, it is said the best education is obtained from either 
going to school or through travelling. There cannot be a better place to see than Holland 
especially when it comes to human rights, tolerance, freedoms and democracy. In this three 
months, I came to find answers to issues that had always challenged me. Therefore Shelter City 
has enabled me to rediscover my passion and further strengthen my resolve and conviction that 
the only guarantor of peace, stability and development is freedom. 
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I wish to thank UCG and the Groningen Municipality, and wish them the best. I wish the new 
HRD coming to Groningen a wonderful stay in which he or she wil l enjoy an even better 
program than I. Thanks Groningen. 

I wish to thank everyone from the bottom of my heart and to also give my sincere and heartfelt 
apology for any inconvenience I might have caused to anyone and the program, consciously or 
unconsciously during this period. 

My saddest moment is that this report should have been coming from the Gambia, but sadly that 
is not the case now. 

Photo Credit: Anette Brolenius 

The End. 
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Samenvatting 

Bij deze evaluatie wordt een drietal doelstellingen onderscheiden: een veilige plek voor een MRV 
creëren, betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het 
stimuleren van kennisoverdracht en als laatste doelstelling imagoversterking van Groningen als stad 
met een internationale visie op vrede en mensenrechten. Per doelstelling wordt samengevat om tot 
een conclusie te komen. 

Een veilige plek voor een MRV creëren 
De onderzoekers zijn van mening dat de doelstelling een veilige plek voor een MRV creëren zeer 
goed geslaagd is. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven voelden beide MRVs zich veilig in de tijd dat zij 
verbleven in Groningen. Door deel te nemen aan de trainingen aangeboden door Justice and Peace 
vergroten zij hun kennis over hun veiligheid. Deze kennis kan worden ingezet wanneer zij terugkeren 
naar land van herkomst. 

Onderwijs/ educatie 
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven komt de doelstelling onderwijs/ educatie in een aantal aspecten 
van het project duidelijk naar voren. Het UCG is de uitvoerder van het project, de stuur-/ en 
werkgroep bestaat uit studenten en medewerkers van het UCG en de MRVs hebben colleges 
verzorgd en gevolgd aan het UCG. Ook waren de RUG en de Hanzehogeschool Groningen betrokken, 
en de MRVs bezochten ook primair en secundair onderwijs. 

Er zijn wel kansen om de bijdrage aan onderwijs/ educatie te verdiepen. Er kan worden gekeken of 
het project kan worden gepromoot bij niet bij het onderwijs betrokken personen en waar de MRVs 
nu slechts één keer op een basis- en middelbare school hebben gesproken, zou dit bij continuering 
van het project vermeerderd kunnen worden. 

Groningen als tolerante stad 
Het Shelter City Project draagt bij aan de doelstelling Groningen als tolerante stad. Doordat 
Groningen een Shelter City is, draagt zij uit veiligheid en mensenrechten belangrijk te vinden. 
Activiteiten zoals een ontmoeting met de minister- president, de College Tour en een interview 
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden hebben hieraan bijgedragen. Echter moet worden 
opgemerkt dat Shelter City hiervoor een manier kan zijn, maar dat er meerdere activiteiten of 
projecten kunnen zijn die dit ook kunnen uitdragen. 



Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksrapport 'Evaluatie pilotjaar Shelter City Groningen'. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door Joanne Dijkema en Nienke van der Meij, studentes Sociaal Juridische 
Dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen. Deze evaluatie hebben wij geschreven vanuit 
onze deelname aan het Honours Talentprogramma. De evaluatie richt zich op het pilotjaar van het 
project Shelter City Groningen, dat in 2016 voor het eerst heeft plaatsgevonden in Groningen. 

Shelter City is een landelijk netwerk van Justice and Peace Nederland (J & P) in samenwerking met 
Nederlandse steden. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken om 
mensenrechtenverdedigers (hierna: MRVs) te beschermen. MRVs komen op voor hun eigen rechten 
en die van anderen. Wanneer MRVs vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij in 
aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de Nederlandse Shelter Cities. De 
gemeente Groningen is in 2016 aan het project gaan meedoen, in de vorm van een pilot. Die pilot 
heeft betrekking op het kalenderjaar 2016 en moet nu geëvalueerd worden. Ten behoeve dan die 
evaluatie hebben wij, in opdracht van dhr. Lieuwe Rozema werkzaam bij de gemeente Groningen, 
een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit is het verslag daarvan. 

Wij hebben tijdens deze evaluatie veel hulp gehad van een aantal personen die wij hiervoor via deze 
weg willen bedanken. Ten eerste willen wij onze opdrachtgever, Lieuwe Rozema, bedanken voor de 
kans om betrokken te zijn bij het project en voor zijn aanstekelijke enthousiasme. Ook willen wij onze 
begeleiders van de Hanzehogeschool Groningen, mr. Anneke Paulusma (Instituut voor 
Rechtensturdies) en dr. Harm van Lieshout (lector Human Capital, Marian van Os Centrum voor 
Ondernemerschap) ontzettend bedanken voor hun hulp en expertise. Zonder hun hulp konden wij 
deze evaluatie niet schrijven. Daarnaast willen wij Justice en Peace bedanken, en dan met name 
Alexia Falisse, voor het toesturen van eerdere evaluaties van andere Shelter Cities. Ook willen wij de 
door ons geïnterviewde, bij het project betrokken personen (Hans van Ees, Rob Visser en Rob van 
Ouwerkerk) bedanken voor het vrijmaken van tijd om ons te woord te staan. Ten slotte willen wij de 
twee MRVs bedanken die een diepe indruk op ons hebben achtergelaten. Zij hebben ons enorm 
geïnspireerd en getoond hoe belangrijk dit project is. 

Joanne Dijkema en Nienke van der Meij 
Groningen, 24 januari 2016 
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Hoofdstuk 1 

§1.1 Onderzoekskader 

In 2016 is de Gemeente Groningen gestart met een pilot van het Shelter City project, door opvang 
aan twee mensenrechtenverdedigers (MRVs) te bieden. Shelter City is een landelijk netwerk van 
Justice and Peace Nederland (JP) in samenwerking met Nederlandse steden (gefinancierd door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken) om MRVs te beschermen. MRVs komen op voor hun eigen 
rechten en die van anderen. Wanneer MRVs vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij 
in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de Nederlandse Shelter Cities. 

Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de MRVs hun werk in veiligheid voort en komen zij op adem. 
Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den 
Haag, Brussel en elders. Ook volgen de MRVs trainingen om hun vaardigheden te vergroten. 
Bovendien dragen zij met publieksbijeenkomsten en workshops bij aan bewustwording van de 
inwoners van de Shelter Cities op het gebied van mensenrechten.^ 

Shelter City is in 2012 gestart in Den Haag. Na Den Haag is Middelburg in 2014 gestart. Nijmegen, 
Maastricht, Utrecht en Amsterdam zijn in 2015 Shelter Cities geworden en in 2016 zijn ook 
Groningen en Tilburg aangesloten. 

Gemeente Groningen is de financier en verantwoordelijk voor de uitvoer van het Shelter City project 
dat in Groningen wordt uitgevoerd. Er zijn drie doelstellingen te onderscheiden voor het project: 

1. Een veilige plek voor een MRV creëren; 
2. Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het stimuleren 

van kennisoverdracht; 
3. Imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op vrede en 

mensenrechten.^ 
De uitvoering van het project is uitbesteed aan het University College Groningen (hierna: UCG als 
penvoerder van het project. 

De gemeente Groningen heeft de onderzoekers benaderd om dit verslag van het pilot jaar van 
Groningen als Shelter City te schrijven. Deze evaluatie dient als input voor de uiteindelijke evaluatie 
die door de gemeente aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Aan de hand van deze evaluatie zal 
door de Gemeenteraad worden besloten of dit project in Groningen na het pilotjaar kan worden 
voortgezet en of Groningen aldus een Shelter City blijft. 

§1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 

De doelstelling van ons onderzoek is om een evaluatieonderzoek voor de Gemeente Groningen uit te 
voeren, over het verloop van het Shelter City project dat in Groningen is uitgevoerd, als input voor de 
evaluatie van de pilot en besluitvorming over eventuele continuering. 

De centrale onderzoeksvraag is: 

^ Shelter City. Handboek voor partners. Den Haag. Februari 2016 
^ Initiatiefvoorstel shelter city 



In hoeverre zijn de doelstellingen die zijn gesteld met betrekking tot het Shelter City project 
Groningen behaald? 

§1.3 Onderzoeksopzet 

Voor ons evaluatieonderzoek kozen we voor een combinatie van desk research en interviews. 

De desk research betreft met name de documenten over het Shelter City Project in Groningen, 
aangevuld met landelijke informatie: Wat betreft het project in Groningen gaat het onder meer om 
de evaluatie van de eerste opgevangen MRV in Groningen, en het raadsvoorstel voor Shelter City 
Groningen. 
Landelijk was bekend dat Justice & Peace beschikt over evaluaties geschreven door MRVs die eerder 
zijn opgevangen in een van de andere Shelter Cities. De onderzoekers hebben twee van deze 
evaluaties ter bestudering gekregen (willekeurig gekozen en geanonimiseerd). De informatie hielp de 
onderzoeksters om hun eigen aanpak te verdiepen, maar wordt hier verder niet expliciet gebruikt. 

Voor de interviews is in overleg met opdrachtgever een lijst opgesteld van personen die van belang 
zijn geweest voor het Shelter City Groningen en welke om die reden geïnterviewd moesten worden. 
Daartoe hebben we eerst het in de onderzoeksvraag gehanteerde begrip stakeholders 
geoperationaliseerd. Als stakeholders onderscheiden we: 

1. de MRVs (als doelgroep van het project); 
2. de Gemeente (als financier) 
3. de uitvoeringsorganisatie van het project onder penvoering van het UCG; 
4. en de sector onderwijs/educatie in Groningen 

Gezien het feit dat de persoonlijke begeleider van de eerste MRV tijdens de periode van het 
evaluatieonderzoek in een andere tijdzone verbleef en ondanks wederzijdse pogingen is het 
uiteindelijk niet gelukt een interview te houden. Er is tevens contact gezocht met een lid van de WD, 
echter is daar geen reactie op geweest. Gezien de korte periode waarin de interviews afgenomen 
konden worden is het niet gelukt een lid van D66 te interviewen. 
Met de overige personen zijn interviews geweest die in dit evaluatieonderzoek verwerkt zijn. 

Om dit evaluatieonderzoek te kunnen uitvoeren is het, tot slot, belangrijk de drie in paragraaf 1.1 
genoemde doelstellingen van het project nader uit te werken. Die doelstellingen zijn: 

1. Een veilige plek voor een MRV creëren; 
2. Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het 

stimuleren van kennisoverdracht; 
3. Imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op vrede en 

mensenrechten.^ 

Wat betreft de eerste doelstelling (een veilige plek voor de MRV) onderscheiden we drie aspecten. 
Het eerste aspect betreft objectieve veiligheid: het feit of de MRV daadwerkelijk veilig was tijdens 
het verblijf in Groningen als Shelter City. 
Het tweede aspect heeft betrekking op de duurzame veiligheid. Hiermee wordt de veiligheid na 
terugkeer naar het thuisland van de MRV bedoelt. Het derde en laatste onderdeel van de doelstelling 
over een veilige plek creëren voor een MRV is de subjectieve veiligheid: heeft de MRV zich veilig 
heeft gevoeld gedurende zijn of haar verblijf in Groningen? 

^ Initiatiefvoorstel shelter city 



De tweede doelstelling heeft betrekking op de sector onderwijs en educatie in Groningen: in 
hoeverre is uit het project, binnen een of meer vormen van regulier onderwijs of andere vorm van 
educatie, bijgedragen aan betrokkenheid bij en bewustwording van Groningers over mensenrechten? 
Een MRV heeft een verhaal te vertellen dat alles te maken heeft met mensenrechten en waarom 
mensenrechten van belang zijn. Shelter City biedt een uitgelezen mogelijkheid om bewustwording 
daarvan te creëren onder de inwoners van Groningen. Shelter City Groningen is gefinancierd uit het 
budget voor onderwijs, om die reden is het van belang dat er ook een duidelijke onderwijsconnectie 
bestaat met Shelter City Groningen. Onderwijs en educatie op alle fronten, van basisonderwijs tot 
universitair en educatie aan niet bij het onderwijs betrokken personen. Dit alles om inwoners van 
Groningen te betrekken bij en bewust te maken van mensenrechten. We bekijken hier dus in 
hoeverre er vanuit het project bijdragen aan onderwijs en/of educatie zijn geweest op dit front, en 
(als we daar informatie over konden vinden) hoe die ervaren zijn. 

De derde doelstelling is de bijdrage van Shelter City Groningen aan imagoversterking van de stad. De 
MRV draagt bij aan het creëren van een internationale visie op vrede en mensenrechten vanuit zijn 
of haar thuisland en daarnaast draagt het verblijf in Groningen ook bij aan de visie van de MRV op 
vrede en mensenrechten. Op dit front hebben we gekeken of (en zo ja, hoe) er vanuit het project op 
dit front een of meer plausibele bijdragen aan dat imago zijn geweest. 



Hoofdstuk 2 Opzet en verloop van de pilot 

Voor er dieper in wordt gegaan op de doelstellingen die voor aanvang van de pilot waren opgesteld, 
zal in dit hoofdstuk het verloop van het pilot-jaar Shelter City Groningen beschreven worden. 

Het project is opgezet aan de hand van een stuurgroep en een werkgroep. De werkgroep van Shelter 
City Groningen regelt de dagelijkse zaken ten aanzien van de MRV. Zoveel mogelijk activiteiten 
worden in overleg met de MRV opgezet. Er kan dan ook slechts een deel van het programma vooraf 
worden opgezet voor aankomst van de MRV. De leden van de werkgroep hebben allemaal inspraak 
in de activiteiten, in overleg met de MRV welteverstaan. Zowel culturele als educatieve activiteiten 
worden gepland voor de MRVs. Specifieke activiteiten worden later in dit onderzoek benoemd. 

Voor de komst van elke nieuwe MRV verandert de samenstelling van de werkgroep. Het enige lid dat 
bij beide MRVs hetzelfde is gebleven is een projectleider werkzaam bij de Gemeente Groningen. Bij 
elke samenstelling van de werkgroep is variatie van belang. Zo waren er bij beide MRVs een aantal 
studenten van het UCG lid. Beide MRVs kregen een persoonlijke begeleider. Middels een vacature 
vanuit het UCG wordt er een student-assistent aangesteld die de MRV helpt bij alle dagelijkse 
praktijken en meegaat naar activiteiten. Verder nam er aan de eerste werkgroep een medewerker 
van Humanitas deel. Vanuit diverse lagen van het UCG waren medewerkers lid van de werkgroep. 

Naast de werkgroep is er, zoals eerder genoemd, ook een stuurgroep. Deze stuurgroep ziet toe op de 
werkzaamheden van de werkgroep. Ook is een lid van de stuurgroep verantwoordelijk voor het 
budget van het project en regelt hij praktische zaken voor de MRVs zoals huisvesting en de 
maandelijkse toelage. De leden van de stuurgroep zijn de decaan van het UCG, een professor van de 
RUG (Rijks Universiteit Groningen), de student-assistent toegewezen aan de MRV, medewerkers van 
de Gemeente Groningen, een medewerker van Humanitas en directeur Personeel en Organisatie van 
de Hanzehogeschool. 

Groningen wilde bij de start van Shelter City Groningen bekendheid creëren rondom het project. Om 
deze reden werd er gevraagd of de eerste MRV die Groningen zou gaan opvangen een MRV met code 
groen kon zijn. Code groen houdt in dat er openlijk over hem of haar gesproken mag worden en dat 
hij of zij niet in zulk groot gevaar verkeerdt dat naam en thuisland niet genoemd kunnen worden. 
Door iemand met code groen op te vangen wilden de betrokkenen bij Shelter City Groningen in de 
openbaarheid treden en laten zien wat het project inhoudt en waarom het van belang is.'' 
Shelter City is er voor MRVs die in groot gevaar verkeren in hun thuisland, daarom is er vooral een 
groot aantal MRVs die code oranje (beperkte mogelijkheid om naar buiten te treden) of code rood 
(geen publieke optredens en geen naam en thuisland bekendmaken) toegewezen krijgen. Groningen 
kreeg als eerste MRV dan ook een MRV met code rood. Dit maakte het onmogelijk om de inwoners 
van Groningen bekend te maken met het project en het externe imago van de stad meteen een 
impuls te geven met een openbare start van het project, ondersteund door het verhaal dat de MRV 
te vertellen had. De MRV heeft zijn verhaal wel verteld, maar in een kleine, besloten groepen. 
Na het verblijf van drie maanden in Groningen kon de eerste MRV niet terug naar zijn thuisland 
vanwege de politieke situatie. Net voor de afscheidsbijeenkomst en het vertrek van de eerste MRV 
kwam een dringend advies van de Nederlandse ambassade ter plaatse dat hij niet terug kon omdat 
hij mogelijk op een dodenlijst stond en bij terugkeer op dit moment acuut gevaar liep. Er is een 
oplossing gevonden zodat de MRV met een studentenvisum een studie in Nederland volgt en zo 
voorlopig veilig langer in Nederland kan verblijven. De MRV wilde zelf geen asiel aanvragen omdat 
zijn doel blijft naar zijn land en familie terug te keren. 

^ De kleurcodes zijn losgelaten. In plaats daarvan wordt de mate van veiligheid in overleg met de MRV 
besproken. 



De bedoeling van Shelter City is dat elke MRV minstens drie maanden in een van de steden verblijft. 
De tweede MRV zou daarom van oktober tot en met december 2016 in Groningen verblijven. 
Allereerst lukte het niet om een uitreisvisum te krijgen, omdat de autoriteiten van haar thuisland dit 
niet toelieten. Na inmenging van de Nederlandse autoriteiten werd haar een uitreisvisum verschaft. 
Toen ze deze eenmaal in haar bezit had en het land wilde verlaten, werd ze meerdere keren 
tegengehouden bij de grens. Om deze reden heeft ze slechts 5 weken in Groningen kunnen verblijven 
in plaats van drie maanden. Gedurende de periode dat ze in haar thuisland werd tegengehouden, 
was er al wel huisvesting voor haar in Groningen geregeld en ook stond er al een student-assistent 
voor haar klaar die loon ontving. De bepaling dat de pilot in 2016 zou plaatsvinden maakte een 
langer verblijf nu niet mogelijk. 



Hoofstuk 3 Bevindingen in relatie to t de doelstell ingen 

Om te beoordelen wat de belangrijkste kosten en baten zijn voor de stakeholders, is er gebruik 
gemaakt van desk reserach en interviews (zie par 1.3). In paragraaf 3.1 worden de bevindingen 
beschreven ten aanzien van de doelstelling een veilige plek creëren. Vervolgens worden in paragraaf 
3.2 beschreven wat de bevindingen zijn ten aanzien van de doelstelling onderwijs/ educatie. Ten 
derde wordt in paragraaf 3.3 beschreven wat de bevindingen zijn ten aanzien van de doelstelling 
Groningen als tolerante stad. Ten slotte worden in paragraaf 3.4 de overige bevindingen besproken. 

§3.1 Bevindingen ten aanzien van de doelstelling een veilige plek voor een MRV creëren 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de drie aspecten: objectieve veiligheid, duurzame 
veiligheid en de subjectieve veiligheid worden behandeld. 
Binnen de mogelijkheden is alles gedaan om de veiligheid van de MRVs te garanderen. Zij verbleven 
in een veilige woning ver weg van hun eigen land waar het op dat moment niet veilig voor hen was. 
Het feit dat de eerste MRV niet terug kon keren naar zijn eigen land en daarom in Nederland moest 
blijven, toont de veiligheid van de MRV in Nederland aan. Daarnaast is de MRV toegelaten tot een 
opleiding en is zijn collegegeld kwijtgescholden nadat bekend werd dat hij vanwege veiligheid niet 
terug kon naar het land van herkomst. 

Uit de situatie van een MRV die eerder in een andere Shelter City is verbleven blijkt dat door de 
politieke connecties die hier worden opgedaan de veiligheid van de MRV ook vergroot als hij of zij 
teruggaat naar het land van herkomst. De MRVs die in een Shelter City hebben verbleven komen op 
de internationale radar van politici en instanties waar ze mee spreken tijdens de periode dat ze in 
Nederland verblijven. De desbetreffende MRV kwam na terugkeer in problemen in het land van 
herkomst, maar door de opgedane connecties kon dit worden opgelost. Shelter City biedt dus niet 
alleen veiligheid van de MRV op het moment dat ze hier verblijven, maar kan ook positief bijdragen 
aan de veiligheid van de MRV nadat ze terug zijn in het land van herkomst. 
De eerste MRV die Groningen opving werd gered doordat hij op dat moment in Groningen verbleef in 
plaats van in eigen land. De politieke situatie veranderde in dat land, waardoor hij in gevaar kwam. 
Doordat hij op dat moment niet in dat land was, kon hem niks worden aangedaan. 
Wat verder positief bijdraagt aan de duurzame veiligheid van de MRVs zijn de trainingen in Den Haag 
door Justice and Peace. Beide MRVs waren hier erg enthousiast over. De tweede MRV zei hierover 
dat ze deze trainingen als ontzettend nuttig heeft ervaren. Deze ervaringen zal ze doorgeven aan 
andere journalisten in haar thuisland. Tijdens deze training heeft ze zo'n twintig andere MRVs uit 
andere Shelter Cities ontmoet en heeft ze kennisgemaakt met andere verhalen, achtergronden, 
regeringen en lijdenswegen. Deze en andere ervaringen hebben bijgedragen aan haar eigen 
bewustwording en dit zal ze overbrengen aan de mensen die ze verder zal ontmoeten. 

Beide MRVs ervaarden dat het veilig was in Nederland. De tweede MRV vertelde dat in thuisland 
tanks rijden en dat ze deze geluiden vaak hoorde. Soms hoorde ze deze geluiden in Nederland, maar 
dan wist ze dat dit geen geluiden zijn die dodelijk zijn en voelde ze zich weer veilig. Het gevoel van 
veiligheid is ontzettend belangrijk voor de tweede MRV. Ze had dit nodig om op adem te komen en 
nieuwe energie te krijgen die ze weer kan gebruiken als ze terug is in het thuisland. 
Ook heeft ze ervaren dat de mensen die ze heeft ontmoet ontzettend aardig en behulpzaam zijn. Ze 
wilden allemaal haar verhaal horen. Daardoor kreeg ze het gevoel dat er nog steeds menselijkheid is 
en dat er genoeg mensen zijn die om haar geven en dat ze mensen kan vertrouwen. Voor het eerst is 
ze zo'n lange tijd alleen geweest en deze ervaring heeft haar veel sterker gemaakt, zeker omdat ze 
een vrouw is. In haar thuisland gaat ze dit bij andere vrouwen ook aanmoedigen zodat de inwoners 
van het land hetzelfde kunnen ervaren. 
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Aan het eind van het project is te concluderen dat iedereen er redelijk goed in geslaagd is om de 
veiligheid van de MRVs te garanderen. Objectief zijn ze hier veilig geweest tijdens hun verblijf. Waar 
terugkeer onverhoopt nog niet kon en kan is er een langer veilig verblijf georganiseerd. Ook heeft het 
project bijgedragen aan de duurzame veiligheid van de MRVs. De kennis is vergoot en er zijn nieuwe 
contacten opgedaan die erg nuttig zijn gebleken. Beide MRVs voelden zich veilig tijdens hun verblijf 
in Groningen. 

§3.2 Bevindingen ten aanzien van de doelstelling betrokkenheid bij en bewustwording van 
inwoners over mensenrechten door het stimuleren van kennisoverdracht 

Een groot deel van het project is uitgevoerd door studenten. De direct uitvoerende taken werden op 
zich genomen door studenten die deel uitmaakten van de werkgroep. Met name studenten van het 
UCG namen hieraan deel in het pilotjaar; in principe is bij de tweede MRV geregeld dat ook 
studenten van de Hanzehogeschool kunnen participeren maar dat is om redenen van tijd nog niet 
gerealiseerd; bij continuering van het project zal dat de volgende keer alsnog gebeuren. Het 
begeleiden van de MRV was onderdeel van een groter onderzoeksproject dat de studenten van het 
UCG deden over journalistiek en mensenrechten. Met name de tweede MRV nam deel aan dit 
project. De essays die de studenten schreven werden voorgelegd aan de MRV, onder andere op deze 
manier werd de MRV betrokken bij het project. Op deze manier kreeg de MRV een rol in het 
onderwijsproces. 

De eerste MRV waaraan Groningen opvang heeft geboden, heeft verder een bezoek gebracht aan 
een basisschool, hij heeft lezingen gegeven aan studentengroepen en hij heeft zelf colleges gevolgd. 
De juf van de basisschool leerlingen heeft ervaren dat het bezoek van de eerste MRV bijdroeg aan de 
bewustwording van de wereld om de kinderen heen. De MRV noemt in zijn verslag van zijn verblijf 
het bezoek aan de basisschool als een van de meest waardevolle herinneringen. Het medeleven en 
de steun van de jonge kinderen hebben veel voor hem betekend. Op deze basisschool kreeg hij de 
kans om de kinderen al jong te vertellen over zijn leven en om ze nu al iets mee te geven van wat er 
gebeurt buiten Nederland. 
De tweede MRV heeft tijdens haar verblijf in Nederland een gastles gegeven op een middelbare 
school en lezingen gegeven voor studenten van het UCG. Ze vertelde over haar leven als journalist en 
de dingen waar ze tegenaan liep tijdens haar werk. Wanneer ze langer in Nederland kon verblijven 
had ze meer colleges gegeven en gevolgd. 

Jusitice and Peace heeft ook bijgedragen aan de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners 
van Groningen. Zij organiseerde een College Tour met als onderwerp mensenrechten. De tweede 
MRV was één van de gastsprekers en de eerste MRV was als gast aanwezig. 

De MRVs hebben de mensen aan wie ze hun verhaal hebben verteld bagage meegegeven. Met wie ze 
ook in contact kwamen, ze gaven brede vorming mee door te vertellen wat er achter de grenzen van 
ons eigen land gebeurt. Dit is een verrijking op het stukje onderwijs, want onderwijs handelt vanuit 
bepaalde kaders. De MRVs geven informatie buiten deze kaders om, aldus een betrokkene vanuit de 
Gemeente Groningen. 

In hoeverre de doelstelling van onderwijs/educatie behaald kan worden hangt ook af van de MRV 
zelf. Van tevoren worden door de werkgroep bepaalde onderdelen opgezet, maar er blijft altijd 
ruimte over na met de MRV zelf gesproken te hebben over zijn of haar programma. Verwacht wordt 
dat de gast iets terug doet, maar de persoonlijke belangen en voorkeuren wegen zwaar mee en ze 
moeten zich niet verplicht voelen aldus een betrokkene vanuit het UCG. 
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Er is een verschil tussen de twee MRVs. De eerste MRV gaf vooral lezingen aan de studenten. Dit ging 
over zijn positie en gevoel over zijn land. Zelf heeft hij ook colleges gevolgd. Studenten waren erg 
betrokken en hij maakte deel uit van de gemeenschap hier. Er is een grote educatieve slag gemaakt 
en er is een grote wisselwerking van kennis. 
Bij de komst van de tweede MRV hebben er vanuit het UCG veranderingen plaatsgevonden. Er werd 
een project over mensenrechten aangeboden aan de studenten. De studenten konden er punten 
mee verdienen en zij maakten dan deel uit van de werkgroep. Ook was bij de komst van de tweede 
MRV het personeel en het bestuur meer betrokken bij het Shelter City project dan bij de komst van 
de eerste MRV. 
Ook is er een onderwijsconnectie met de Hanzehogeschool. Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd 
door studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Zij hebben de evaluatie vervolgens 
gepresenteerd aan een groep van Honours-studenten en -docenten. Zij hebben ook (beperkt) 
meegedraaid in de werkgroep. 

De connectie met het onderwijs kan nog verder worden ontwikkeld. Het zou mooi zijn als er 
bewustzijn op middelbare en lage scholen kan worden gerealiseerd. Het is een educatieve taak om 
bewustwording en bewustzijn te creëren over mensenrechten. Dit begint al bij primair onderwijs, 
maar dit kan ook bij volwassen onderwijs. Mensen moeten met elkaar in contact gebracht worden 
vanuit diverse contexten. Er moeten ontmoetingen worden gecreëerd om het verhaal over te 
brengen. Dit alles moet nog verder groeien, aldus een betrokkene vanuit de gemeente. 
Ook het samenwerken met de studenten van het UCG kan verder worden uitgebreid door 
bijvoorbeeld onderzoeksvragen die Justice and Peace heeft aan de studenten voor te leggen, zodat 
de studenten hier samen met de MRV die op dat moment in Groningen verblijft aan kunnen werken. 

Geconcludeerd wordt dat er ontzettend veel activiteiten hebben plaatsgevonden die hebben 
bijgedragen aan de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van Groningen. Er is een 
connectie met het UCG, de Hanzehogeschool, een middelbare school en een basisschool. Er zijn wel 
kansen om deze betrokkenheid en bewustwording te verdiepen, namelijk door ook mensen te 
bereiken die geen link hebben met het onderwijs. 

§3.3 Bevindingen ten aanzien van de doelstelling imagoversterking van Groningen als stad 
met een internationale visie op vrede en mensenrechten 

Het naar buiten treden van het Shelter City Project is ingewikkeld. De MRVs kwamen Nederland 
binnen met code rood. Dit houdt onder ander in dat de naam van de desbetreffende persoon of het 
land van herkomst niet genoemd mogen worden in het openbaar, er mag geen pers aanwezig zijn bij 
bijeenkomsten en er mogen geen foto's van de MRV gepubliceerd worden. Publieke aandacht is 
soms niet wenselijk omdat er vanuit het thuisland naar de MRV wordt gekeken, zoals bij de eerste 
MRV. Zeker aan het begin van het verblijf van de eerste MRV werd hier rekening mee gehouden, 
maar er werd ook rekening gehouden met het thema dat het thuisland van de MRV met zich kan 
meebrengen onder de bevolking van Groningen. Zo kan iemand uit Rusland bijvoorbeeld heftigere 
emoties oproepen dan iemand uit Kaapstad. Humanitas is bekend met deze verhoudingen en 
ontwikkelingen in de stad. Hoe veilig de stad is hangt af van de stromingen in de stad. Wel heeft het 
Dagblad van het Noorden beide MRVs geanonimiseerd geïnterviewd en dit gepubliceerd. Op deze 
manier is er toch publiciteit geweest voor het Shelter City project. Zoals eerder genoemd zijn beide 
MRVs aanwezig geweest bij de University Tour Groningen, een landelijke tour die aandacht vraagt 
voor internationale mensenrechten. 
Ook heeft de eerste MRV gesproken met minister president Mark Rutte waardoor de landelijke 
politiek ook op de hoogte is van het feit dat Groningen een Shelter City is. 
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Groningen kan een veilige stad uitstralen door deel te nemen aan het Shelter City Project. Het 
project zorgt ook voor meer openheid. Het project wordt grotendeels uitgevoerd door studenten en 
dat geeft aan dat er een soort bereidbaarheid is vanuit de studentenpopulatie om hieraan mee te 
werken. Daarnaast heeft de burgemeester tijd vrijgemaakt in zijn agenda om in gesprek te gaan met 
de eerste MRV. Dit toont de brede betrokkenheid van de burgers van de stad. 
Verder is er sprake van een soort plicht van de stad. Het beeld van Groningen is dat het open is voor 
elke groep en daarom heeft het als plicht om ruimte te geven aan minderheden en kwetsbare 
groepen. Daarom is het Shelter City Project een goed voorbeeld van hoe de stad tolerantie kan 
uitstralen, aldus een betrokkene vanuit de gemeente. 

Maar ook de eerste MRV is door zijn verblijf bewuster geworden van mensenrechten. Hij gaf aan dat 
hij door Shelter City en door een periode niet in zijn eigen omgeving te verblijven, de kans kreeg om 
te reflecteren op zijn werk en op de samenleving van zijn thuisland als geheel. Door zijn verblijf in 
Groningen is hij meer overtuigd geworden van de problemen in zijn thuisland en hoe hij zichzelf en 
de problemen het best kan verwoorden en duidelijk maken tijdens zijn werk in zijn thuisland. Voor 
hem is een van de meest belangrijke effecten van Shelter City het hernieuwen van de overtuigingen 
van de MRVs en om sterker te worden in het gevecht voor de mensenrechten in het thuisland. Ook 
geeft hij aan dat door de manier waarop er met hem omgegaan is door de werkgroep, Justice and 
Peace en de medewerkers van het UCG, hij meer is gaan nadenken over hoe hij zelf met mensen 
omgaat. De gastvrijheid en acceptatie richting hem heeft hij enorm op prijs gesteld. Dit noemt hij ook 
een van de effecten die Shelter City op hem heeft gehad. Hij zal deze ervaring met zich meebrengen 
en delen en dit draagt bij aan het imago van Groningen en Nederland als tolerante stad en als 
tolerant land. 

Concluderend kan worden gezegd dat Groningen door deel te nemen aan het Shelter City project 
uitstraalt veiligheid en mensenrechten belangrijk te vinden. Het Shelter City Project is dan ook een 
van de manieren waarop Groningen kan uitstralen dat zij een tolerante stad is, echter zijn er 
daarnaast andere activiteiten/ projecten die dit kunnen uitdragen. 

§3.4 Overige bevindingen 

Er is voor elk Shelter City jaar een budget van €40.000 beschikbaar, dit houdt in dat er per MRV 
€20.000 beschikbaar wordt gesteld. Uit dit budget worden alle kosten gemaakt, inclusief huisvesting, 
activiteiten en het loon voor de student-assistent die aan elke MRV wordt toegewezen. De kosten 
voor de vlucht worden door Justice and Peace op zich genomen. 

Het budget is toereikend gebleken, echter waren er wel een aantal onvoorziene omstandigheden. 
Enkele daarvan zijn al eerder beschreven, daarmee wordt gedoeld op de huisvesting die voor de 
tweede MRV al was geregeld terwijl zij hier zelf nog niet was en ook het geld dat werd toegekend aan 
de student-assistent die haar was toegewezen, voordat zij zelf in Groningen was. 

Daarnaast bleek dat de huisvesting die in eerste instantie voor de eerste MRV was geregeld niet 
voldeed aan zijn wensen/behoeften. Het had geen aparte slaapkamer, waardoor het lastig was 
mensen te ontvangen in zijn woon-/slaapkamer. 

Ten slotte bleek bij de eerste MRV dat hij een deel van het bedrag dat hij maandelijks toegewezen 
kreeg als leefgeld terugstuurde naar zijn thuisland. Gedurende de tijd dat hij in Groningen verbleef 
had hij niet de mogelijkheid geld te verdienen om zijn gezin te onderhouden. Hierom moest hij het 
geld dat hij kreeg terwijl hij hier was verdelen met zijn gezin en daardoor bleef er voor hemzelf 
minder over van het budget dat hij had. 

13 



Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 

Het project kent drie doelstellingen: een veilige plek voor een MRV creëren, betrokkenheid bij en 
bewustwording van inwoners over mensenrechten door het stimuleren van kennisoverdracht en als 
laatste doelstelling imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op vrede en 
mensenrechten. Per doelstelling wordt samengevat om tot een conclusie te komen. 

Een veilige plek voor een MRV creëren 
Het bieden van een veilige plek creëren voor een MRV is bij beide MRVs goed geslaagd. Beide MRVs 
werden opgevangen in een woning in de stad, ver weg van hun eigen onveilige omgeving en beiden 
voelden zich hier veilig. Doordat Justice and Peace de MRVs veiligheidstrainingen op het gebied van 
media aanbieden, bieden zij de MRVs de kans om hun eigen veiligheid in hun thuisland te 
verbeteren. Ook de opgedane politieke en academische contacten kunnen hier aan bijdragen. Dit is 
gebleken bij de eerste MRV die na het drie maanden durende project niet bleek terug te kunnen 
keren naar het land van herkomst. De betrokkenen van het project hebben zich ingezet om een 
passende oplossing te zoeken om hem langer tijdelijk veiligheid te bieden tot een veilige terugkeer 
weer mogelijk is. Uit het gesprek met beide MRVs bleek hoe noodzakelijk het is om een periode veilig 
te wonen in een ander land. De tweede MRV gaf aan hoe fijn het is ergens te zijn waar geen 
constante dreiging van oorlog is. Zij kreeg weer energie en vertrouwen in mensen toen zij besefte dat 
mensen hier in Groningen haar wilden helpen en haar verhaal wilden horen. 

Betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het stimuleren van 
kennisoverdracht 
De doelstelling onderwijs/ educatie is in een aantal aspecten van het project duidelijk naar voren 
gekomen. Het UCG is de uitvoerder van het project met een zeer betrokken werk-/ en stuurgroep. De 
stuurgroep, met medewerkers van het UCG en andere onderdelen van de RUG en de 
Hanzehogeschool Groningen, houdt zich meer met de besturing op hoofdlijnen en de budgettering 
bezig en de werkgroep, een combinatie van studenten en medewerkers, verzorgt het inhoudelijke 
programma van de MRVs. De werkgroep heeft dagelijks contact met de MRVs en zij hebben de 
MRVs kennis laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten. 

Daarnaast hebben de MRVs een aantal gastcolleges verzorgd aan de studenten van het UCG en 
andere onderdelen van de RUG over o.a. het werk dat zij verrichten en de politieke situatie in hun 
land. Ook heeft de eerste MRV zelf colleges gevolgd aan het UCG. 

Zoals eerder in het onderzoek al beschreven hebben er verscheidene activiteiten plaatsgevonden die 
bijdragen aan onderwijs en educatie. Een bezoek aan een basisschool en een bezoek aan een 
middelbare school zijn hier duidelijke voorbeelden van. 

De MRVs hebben veel mensen ontmoet aan wie ze hun verhaal hebben verteld. Ze hebben 
verschillende bevolkingsgroepen kunnen vertellen over de situatie buiten Nederland en hen laten 
zien wat zich kan afspelen in andere landen. Door de MRVs echt te ontmoeten komt het verhaal 
dichterbij en dat bleek ook zeker na het bezoek aan de middelbare school. De kinderen werden 
geraakt door het verhaal van de MRV en hiermee hebben de MRVs een stuk mee kunnen geven van 
wat er in de wereld gebeurd en hebben ze kunnen bijdragen aan de vorming van de mensen met wie 
ze hun verhaal hebben gedeeld. 

Er zijn kansen om de bijdrage aan onderwijs/ educatie te verdiepen. Tijdens de eerste projecten lag 
de uitvoering bijna uitsluitend bij medewerkers en studenten van het UCG. Stapsgewijs wordt de 
betrokkenheid van andere onderdelen van de RUG en de Hanzehogeschool verder uitgebreid - zo is 
het evaluatieonderzoek van de pilot uitgevoerd door 2 studenten van de Hanzehogeschool 
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Groningen. De MRVs hebben elk één keer gesproken op een basisschool of een middelbare school, 
dit kan in de toekomst worden herhaald en vermeerderd. Ook kan er worden gekeken of het project 
kan worden gepromoot bij niet bij het onderwijs betrokken personen. 

Imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op vrede en mensenrechten 
Groningen is een echte studiestad, veel van de inwoners zijn student of zijn op een andere manier 
verbonden aan het onderwijs. Groningen is ook een veilige stad en wordt ook zo ervaren. Deze 
veiligheid is echter niet vanzelfsprekend en dat is wat duidelijk wordt door het Shelter City Project. 
Doordat Groningen een Shelter City is, draagt zij uit veiligheid en mensenrechten belangrijk te 
vinden. Het Shelter City Project is dan ook een manier waarop Groningen kan uitstralen dat zij een 
tolerante stad is, echter zijn er daarnaast andere activiteiten/ projecten die dit kunnen uitdragen. De 
artikelen in het Dagblad van het Noorden en de College Tour gaven de noordelijke bevolking de kans 
daar kennis van te nemen. In contacten met MRVs met (inter)nationale aanzienlijke personen wordt 
het imago van Groningen als tolerante stad versterkt, de eerste MRV heeft gesproken met minister
president Mark Rutte. De verhalen die de MRVs duurzaam meenemen en blijven vertellen en 
schrijven in hun verdere contacten thuis en elders, verhalen over de tolerante Nederlandse stad 
Groningen. 
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Bijlage 1 Lijst met respondenten 

MRV 1 en 2 

Prof. Dr. Hans van Ees, Dean UCG en voorzitter stuurgroep 

Drs. Rob van Ouwekerk, Portefeuillehouder Middelen UCG 

Dr. Rob Visser, Assistent procesondersteuner bij de Gemeente Groningen 
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