Geheimzinnigheid geboden bij gastheerschap Shelter
City
In september treedt Groningen opnieuw als gastheer op van een
mensenrechtenverdediger. Het gaat dit keer om de Palestijnse journalist Nagham.
Procesondersteuner Rob Visser regelt vanuit de gemeente een deel van de organisatie
hierachter. "Ik kan zelfs mijn eigen collega's vaak niet vertellen waarmee ik bezig ben.
Het geeft niet dat ik er met niemand over kan praten. De reden zit steeds in mijn hoofd.
Het gaat om heftige zaken."

Dat klinkt schimmig, waar
hebben we het precies over? Na een vorig jaar aangenomen raadsvoorstel van D66 en Student en
Stad doet Groningen op proef mee aan het project Shelter City. "Dat betekent dat wij twee keer
een mensenrechtenbeschermer opnemen voor drie maanden. Die kan hier tot rust komen, diens
netwerk uitbreiden en zijn of haar werk in veiligheid voortzetten", aldus Rob.

Vervolging
Over de eerste gast die eerder dit jaar arriveerde, kan Rob weinig meer kwijt dan dat hij uit een
Afrikaans land kwam. Hij stond bloot aan vervolging en moest vrezen voor nog ergere dingen.

"Belangrijk was dat we niets over de identiteit en activiteiten mochten publiceren in verband met
zijn veiligheid en die van zijn familie. We konden er niet mee naar buiten treden en bij lezingen
bijvoorbeeld geen media uitnodigen. Gasten kwamen alleen op uitnodiging binnen."

Shelter City
Onderdeel van Shelter City is namelijk ook dat de mensenrechtenverdedigers iets terugdoen voor
Nederland en in dit geval Groningen. Zo vertellen ze over hun ervaringen aan
mensenrechtenorganisaties en studenten. Shelter City is een initiatief van de non-gouvermentele
organisatie Justice and peace die zich inzet voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Naast
Groningen bieden ook Amsterdam, Middelburg, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Den Haag en Tilburg
onderdak aan de door deze organisatie gescreende mensenrechtenvoorvechters.

Werkgroep
De gemeente Groningen werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en
Humanitas bij dit project. "We hebben de uitvoering uitbesteed aan University College, dat is
gelieerd aan de universiteit." Rob maakt deel uit van een gezamenlijke werkgroep van de
deelnemende organisaties. "Studenten zetten onder andere het programma op voor de

mensenrechtenverdediger, organiseren lezingen, zorgen voor netwerkcontacten en bedenken een
dagtocht om Nederland te leren kennen."

Kaartjes
Wat is precies de rol van Rob? "Ik behartig de belangen van de gemeenteraad. Zo is de wens dat
de gast niet alleen met universitaire doelgroepen in aanraking komt. Daarom stuur ik erop aan dat
hij of zij ook op bezoek gaat bij basisscholen. En ik zorg voor organisatorische ondersteuning
vanuit de gemeente. Zoals kaartjes regelen voor de Oosterpoort en contacten met het comité 4 en
5 mei om de gast op te nemen in hun programma."

Veiligheid
"Ook zie ik het als mijn persoonlijke taak om toe te zien op het waarborgen van de
veiligheidsregels. Als de werkgroep iets organiseerde, benadrukte ik dat ze niet mochten publiceren
in het openbaar. Vanuit hun enthousiasme springen mensen daar makkelijk aan voorbij." Tijdens
bijeenkomsten speelde de gast wél open kaart." De komst van de volgende
mensenrechtenverdediger uit de Gazastrook is overigens met minder geheimzinnigheid omgeven.

Affiniteit
"Ik vind het mooi om te doen", zegt Rob over zijn taak. "Het sluit aan bij mijn persoonlijke
leefwereld en affiniteit met mensenrechtenverdedigers. Vanuit een ambtelijke rol kan ik echt iets
betekenen. Achter de schermen kun je goede dingen neerzetten. Ook met dit project kunnen we
trots zijn op onze gemeente."

Standpunten
Naast Rob houdt ook collega Lieuwe Rozema zich als stuurgroeplid bezig met Shelter City. Maar
volgens Rob gaat het niet om hen. "Wij zijn gastheer en moeten ervoor zorgen dat iemand zijn
verhaal kan doen. Ik was het soms oneens met onze vorige gast, maar kon wel open gesprekken
met hem voeren. Ik kan me voorstellen dat de activiteiten van de nieuwe gast tot heftige
stellingnames leiden, het conflict tussen Israël en de Palestijnen lééft. Het is dan niet aan mij om
standpunten in te nemen."

