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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Shelter City Haarlem. Graag
infomeren wij u via deze nieuwsbrief over wat wij doen. In deze nieuwsbrief
stellen wij onze nieuwe gast Ayrton voor. Hij komt uit Venezuela en is daar
mensenrechtenverdediger. Hij verblijft 3 maanden in Haarlem. In de afgelopen 9
jaar heeft Shelter City aan meer dan 300 mensenrechtenverdedigers uit de hele
wereld steun verleend.

In de luwte bijkomen: de eerste keer in Europa
Een tijd in de luwte zijn, daar is de
Venezolaanse
mensenrechtenverdediger Ayrton
echt aan toe. Hij is dan ook
aangenaam verrast als hij wordt
geselecteerd voor het Shelter City
project van Justice & Peace uit
Nederland. Even weg uit de hectiek
van het roerige Venezuela, waar hij
actief is als ondersteuner voor

mensenrechtenorganisaties. Voor het eerst op reis buiten Zuid-Amerika, naar
Europa. Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren en tot rust komen. Op
7 oktober wordt hij na een vermoeiende vlucht op Schiphol opgehaald en naar
zijn huisvestingsadres in Haarlem gebracht door Arno Duivestein, lid van het
begeleidingsteam van Shelter City Haarlem. Een periode van bijna 3 maanden
in Haarlem kan beginnen.

Over onze gast Ayrton uit Venezuela
Ayrton (26) is een mensenrechtenverdediger uit
Venezuela. Hij werkt als communicatiespecialist
voor verschillende mensenrechtenorganisaties. Hij
leert activisten hoe ze zich effectief kunnen
verzetten tegen mensenrechtenschendingen en
hoe ze de communicatiestrategieën van hun
organisatie kunnen verbeteren met behulp van
digitale technieken, zoals de software van Pixar Studio. Hij informeert hij
mensen op een laagdrempelige manier over de mensenrechtensituatie in hun
gebied via media als “TV CALLE”. Ook humoristische taal wordt ingezet om
jongeren te bereiken.

Wat doet Shelter City
Shelter City Nederland is een groeiend netwerk van Nederlandse steden die
jaarlijks één of meerdere mensenrechtenverdedigers in nood voor een periode
van 3 maanden opvang bieden. De eerste Shelter City was Den Haag (2012), in
2014 gevolgd door Middelburg. In 2015 traden ook Nijmegen, Maastricht,
Utrecht en Amsterdam toe tot het Shelter City netwerk. Inmiddels zijn ook
Tilburg en Groningen (2016), Zwolle en Haarlem (2017) en Deventer (2018)
Shelter City. De verwachting is dat in de toekomst meer steden zich zullen
aansluiten bij het netwerk. Uit het groeiende aantal aanmeldingen van
mensenrechtenverdedigers in nood blijkt dat nieuwe Shelter City steden hard
nodig zijn. In de afgelopen 9 jaar heeft Shelter City aan meer dan 300
mensenrechtenverdedigers uit de hele wereld steun verleend.

Justice & Peace
Shelter City wordt georganiseerd door Justice&Peace, een non-profit
organisatie in Den Haag, die zich inzet voor het verdedigen en aanmoedigen
van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in
Nederland.

Shelter City Haarlem
In 2017 besloot de Haarlemse gemeenteraad zich aan te sluiten bij Shelter City.
Het Haarlemse programma werd opgestart door de gemeente in samenwerking
met debat- en cultuurpodium de Pletterij en VluchtelingenWerk Haarlem. Deze
laatste twee instanties zijn ook de uitvoerders van het project. Een team van
enthousiaste vrijwilligers werd gevormd en in september 2017 konden wij “onze”
eerste mensenrechtenverdediger met warmte ontvangen. Sinds die tijd hebben
wij vier gasten gehad uit Pakistan, Columbia, Mexico en Burundi.

Activiteiten
De groep vrijwilligers begeleidt onze gast tijdens zijn verblijf in Haarlem. Via een
rooster kunnen zij activiteiten met Ayrton inplannen. Dat kan zijn een
bezichtiging van interessante plekken in de stad, het bezoeken van een
museum of theater, samen eten, het maken van een excursie naar een andere
stad of het verlenen van hand- en spandiensten. Alleen al het samen op stap
zijn levert al een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van zijn Engelse
spreekvaardigheden. Het team vrijwilligers komt om de paar weken bijeen
samen met Ayrton om de voortgang te bespreken, activiteiten af te stemmen en
te evalueren. Meestal organiseren we ook een informatieavond over het land
van herkomst van onze gast en onderhouden we contacten met de Haarlemse
media.

Het verblijf
De eerste dagen heeft Ayrton zich georiënteerd op de wijk waar hij verblijft.
Samen met hem hebben we gekeken of hij in zijn appartement alles heeft wat
nodig is. Aangezien Ayrton niet gewend was aan fietsen is dat een van zijn

eerste uitdagingen geworden. Al wandelend door het centrum van Haarlem
kwam het gesprek al snel op de geschiedenis van Haarlem en op de verschillen
tussen Venezuela en Nederland. Ayrtons eerste indrukken zijn erg positief.
Belangrijk is dat hij zich veilig voelt. Daardoor kan hij ontspannen en genieten
van de nieuwe ervaringen. Ondertussen houdt hij natuurlijk contact met zijn
familie en collega’s. Hij kijkt uit naar de trainingsdagen in Den Haag waar hij
andere mensenrechtenactivisten kan ontmoeten en waar aandacht besteed
wordt aan vaardigheden op het gebied van veiligheid, communicatie en internet.
Ook wil hij zijn Engels verbeteren. Het is de bedoeling dat Ayrton door dit verblijf
in Haarlem met nieuwe energie en inzichten zijn werk als
mensenrechtenverdediger kan hervatten.
In de volgende Nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten en de ervaringen
van Ayrton in Haarlem.
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