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Geachte leden van de commissie Samenleving,

Naar aanleiding van de motie ‘Geef shelter aan verborgen helden’ heeft de raad 
eind 2016 een voorstel van het college aangenomen om als gemeente aan te sluiten 
bij het Shelter City Programma en jaarlijks voor drie maanden een 
mensenrechtenactivist shelter te bieden. Het Sheltercity programma wordt 
georganiseerd vanuit de landelijke organisatie Justice and Peace.

Op 11 september jl. is Zar Ali Khan, mensenrechtenactivist uit Pakistan in Haarlem 
ontvangen. Stichting Vluchtelingenwerk en De Pletterij hebben voor huisvesting 
gezorgd en een werkplek in de Pletterij. Daarnaast is er een programma 
samengesteld in samenwerking met een tiental vrijwilligers, die Zar Ali Khan 
Haarlem in de gelegenheid hebben gesteld de stad te verkennen en gezamenlijk 
activiteiten te ondernemen. De Pletterij heeft in samenwerking met de vrijwilligers 
een bijeenkomst georganiseerd over de mensenrechten in Pakistan en een avond 
waar de documentaire ‘Voice ffom the Ground’ is getoond. Deze documentaire 
gemaakt door doculab, wordt Zar Ali Khan gevolgd tijdens zijn verblijf in 
Haarlem.
De landelijke organisatie Justice and Peace heeft trainingen en internationale 
meetings georganiseerd voor Zar Ali Khan.

Tijdens het verblijf van Zar Ali Khan in Nederland , is helaas de situatie in het 
gebied FATA verslechterd. Met name voor Zar Ali is er een levensbedreigende 
situatie ontstaan, waardoor zijn terugkeer onzeker is. Zijn vrouw en kinderen zijn 
ondergedoken. Justice and Peace heeft met Zar Ali Khan Afridi meerdere 
gesprekken gevoerd en gekeken naar mogelijkheden om een goed veiligheidsplan 
op te stellen voor zijn terugkomst in Pakistan. In de bijgevoegde brief van Justice 
and Peace wordt hier verder uitleg over gegeven.
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Zar Ali Khan zou op 11 december jl. teruggaan naar Pakistan, maar hij heeft er voor 
gekozen asiel aan te vragen in Nederland. Op zaterdag 9 december heeft hij zich bij 
het aanmeldcentrum in Ter Apel van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 
gemeld. We betreuren de situatie waar Zar Ali Khan zich in bevindt en leven met 
hem mee. We hopen op een goede uitkomst.

Met vriendelijke groet.

Jur Botter
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Den Haag, 14 december 2017 
Onderwerp: Shelter City Haarlem

Geachte raadsleden,

Graag zou ik u met deze brief informeren over de laatste stand van zaken i.v.m. het Shelter City initiatief in 
Haarlem. Zoals u het weet heeft de gemeente Haarlem dit jaar een mensenrechtenverdediger opgevangen 
voor een periode van drie maanden, te weten dhr. Zar Ali Khan uit Pakistan. Dhr. Khan heeft deze periode 
optimaal benut door zijn internationale netwerk te vergroten, lezingen te geven, trainingen te volgen, uit te 
rusten en bovenal door de bewoners van Haarlem te ontmoeten en zijn verhaal te delen. Dit alles was niet 
mogelijk geweest zonder de enorme inspanningen en gastvrijheid van de gemeente Haarlem.

Dhr. Khan komt uit de FATA (Federally Administered Tribal Areas) in Pakistan en leeft daar sinds 2011 
onder constante bedreigingen vanwege zijn politiek activisme. Dhr. Khan liet ons op 9 november jl. weten 
dat er een aanslag was geweest op zijn huis in Pakistan en dat zijn familie (vrouw en drie kinderen) zijn 
ondergedoken op een onbekend adres. Dhr. Khan gaf vervolgens aan vanwege zijn veiligheidssituatie niet 
terug te kunnen keren na de drie maanden. Justice and Peace heeft alternatieven besproken met dhr.
Khan, zoals regionale relocatie of verlenging van zijn verblijf in Nederland met drie maanden. Hij ziet de 
situatie in FATA echter niet verbeteren en daarom denkt hij dat asiel aanvragen in Nederland de beste 
oplossing is voor hem en zijn familie. Derhalve besloot hij uiteindelijk asiel in Nederland aan te vragen. Op 
dit moment verkeerd hij nog in grote onzekerheid over zijn familie. Het team vrijwilligers in Haarlem is 
momenteel nog in contact met dhr. Khan en ondersteunt hem waar mogelijk.

Zulke ontwikkelingen kunnen voorkomen, omdat we met mensenrechtenverdedigers werken die uit een 
instabiel land komen. Dit is ondanks de voorzichtige en grondige screening tijdens de selectie van 
deelnemers. De ervaring die we nu met 56 mensenrechtenverdedigers hebben, duidt er op dat het om een 
incident gaat, en dat de overgrote meerderheid van onze gasten terugkeert na hun verblijf.

Desondanks heeft Justice and Peace dit najaar opnieuw de selectieprocedure en de begeleiding van de 
gasten onder de loep genomen samen met de leden van de selectiecommissie. Graag benadruk ik in deze 
brief dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken met begrip heeft gereageerd op dit asielverzoek van dhr. 
Khan. Zij zien dit als een risico dat inherent is aan de aard van het programma.

Vanaf heden zullen wij de volgende reeks maatregelen nemen om te trachten dit in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen: 1) het tijdelijke karakter van het programma wordt nog duidelijker 
gecommuniceerd op de website, in de Call for Applications en al onze communicatie uitingen, 2) tijdens de 
intake zal samen met de begeleidende lokale organisatie in de stad en altijd in aanwezigheid van een 
medewerker van Justice and Peace face-to-face de Code of Conduct besproken worden. Het wordt 
benadrukt dat niet terugkeren naar het land van herkomst de toekomst van het programma kan schaden, 
3) veiligheidstrainingen en psychosociale hulpverlening worden eerder in het verblijf gepland zodat er 
langer gewerkt kan worden aan een veiligheidsplan en er persoonlijke follow-up in de drie maanden kan 
plaatsvinden, 4) vanaf het begin van het verblijf zal er aandacht voor psychosociale hulp zijn, want veel van
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de mensenrechtenverdedigers hebben te lijden onder trauma's of een burn-out, 5) voorafgaand en na 
afloop van het verblijf in Nederland zal er een ontmoeting met de Nederlandse ambassade in het land van 
herkomst zijn, zodat de mensenrechtenverdediger zich gesteund voelt, 6) wij zullen een garantstelling 
vragen van de organisatie waar de mensen rechten verdediger voor werkt, waarin staat dat hij/zij na drie 
maanden nog een baan heeft. 7) tot slot willen we nog intensiever proberen de deelnemers aan een 
relevant en ondersteunend internationaal/regionaal netwerk te helpen, waar ze na terugkeer ook (deels) op 
kunnen terugvallen voor eventuele lokale steun in de vorm van bijdrage in kosten, expertise of 
veiligheidsmaterialen.

Justice and Peace is er van overtuigd dat het Shelter City Initiatief mensen rechtenverdedigers werkelijk 
helpt om nieuwe energie, contacten en kennis op te doen. Op lange termijn draagt het programma bij aan 
het ondersteunen en versterken van hun activisme. Daarom kijken we er naar uit om samen met uw stad 
en partnerorganisaties in Haarlem nieuwe mensenrechtenverdedigers te mogen blijven ontvangen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan vraag ik u contact 
met mij of mijn collega Suzan Goes (suzan.aoes(5)iusticeandpeace.nl | 070 763 1493) op te nemen.

S.B.
Directeur
Justice and Peace Nederland

Mede namens,

Arno Duivestijn 
Directeur 
De Pletterij

Eric Moesker
Manager Projecten & Inburgering
Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
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