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Kernboodschap  N.a.v. de raadsmotie ‘Geef shelter aan verborgen helden’ (30 juni 2016) heeft het 

college samenwerking gezocht met de organisatie Justice and Peace en is het 

Shelter City Project in Haarlem gestart.  Een formele samenwerkingsovereenkomst 

tussen Justice and Peace en de gemeente is nu opgesteld. In de overeenkomst is 

vastgelegd, dat de gemeente Haarlem in 2019 een internationale 

mensenrechtenverdediger voor drie maanden in Haarlem opvangt. 
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Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

Project Shelter City Haarlem (2016/470521)zoals besproken in de commissie 

Samenleving van 2 maart 2017 
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Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Justice and Peace aan te gaan. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

N.a.v. de raadsmotie ‘Geef shelter aan verborgen helden’ (30 juni 2016) heeft het college 

samenwerking gezocht met Justice and Peace. Dit is een organisatie die zich richt op het verdedigen 

en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in 

Nederland. Met hen is het Shelter City Project in Haarlem opgestart (Project Shelter City Haarlem 

2016/470521). Dit is een project waarin 11 Nederlandse steden tijdelijk opvang en  training bieden 

voor drie maanden aan een internationale mensenrechtenverdediger. In samenwerking met 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/02-maart/20:00/20-05-uur-Aansluiten-Haarlem-bij-Project-Shelter-City-JB/2016470521-2-Aansluiten-Haarlem-bij-Project-Shelter-City-1.pdf
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Vluchtelingenwerk West en Noord-Nederland en de Pletterij is in september 2018 de eerste 

mensenrechtenverdediger in Haarlem opgevangen.  In 2019 komt de tweede 

mensenrechtenverdediger naar Haarlem.  

De formele samenwerkingsovereenkomst tussen Justice and Peace en de gemeente is nu opgesteld.  

  

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om de samenwerkingsovereenkomst met 

Justice en Peace aan te gaan.  

 

3. Beoogd resultaat 

Haarlem biedt in 2019 tijdelijk veilige opvang aan een buitenlandse mensenrechtenverdediger en de 

kennis vergroot van mensen uit de stad over mensenrechten. 

 

4. Argumenten 

Het tekenen van de overeenkomst is een bevestiging van de bestaande samenwerking met Justice 

and Peace. In deze overeenkomst is de bestaande uitvoeringspraktijk vastgelegd. Het belangrijkste 

dat vastgelegd wordt is dat Justice and Peace in 2019 een internationale mensenrechtenverdediger 

voordraagt die op bezoek komt in Haarlem voor drie maanden en dat de gemeente Haarlem voor zijn 

opvang zorg.   

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

De gemeente geeft uitvoering aan de samenwerking met Justice and Peace door het verlenen van 

subsidie aan Vluchtelingenwerk West en Noord-Nederland en De Pletterij voor het jaarlijkse 

opvangen van een internationale mensenrechtenverdediger. Deze organisaties zorgen gezamenlijk 

voor de huisvesting en begeleiding van de mensenrechterverdediger tijdens het bezoek. Tevens 

stellen deze organisaties samen met Justice and Peace en de mensenrechterverdediger een 

programma op waarin de mensrechtenverdediger onder andere een training krijgt van Justice and 

Peace, andere mensenrechtenverdedigers ontmoet die opgevangen worden in andere steden in 

Nederland en deelneemt aan informatiebijeenkomsten om inwoners van Haarlem over 

mensenrechten te informeren. Op 28 maart is de tweede mensrechtenverdediger in Haarlem 

aangekomen. Het project (Project Shelter City Haarlem [2016/470521]) is structureel en wordt 

volledig gefinancierd uit beleidsveld 6.2, ‘Burger, bestuur en veiligheid’ 

 

7. Bijlage 

Samenwerkingsovereenkomst tussen Justice and Peace en de Gemeente Haarlem 

 

 


