
Z oals u in dit overzicht kunt lezen, 
was 2012 voor Humanity in Action 

een druk en boeiend jaar. Hoogtepunten 
waren HIA on Tour, mogelijk gemaakt 
dankzij steun van het vfonds en cam-
pagnebureau BKB, en natuurlijk de 
Ziggo Prijs voor de Open Samenleving 
in november. Verder is Humanity in 
Action Inc. een veelbelovend partner-
schap aangegaan met de prestigieuze 
Council on Foreign Relations.

Dankzij de voortdurende steun van de 
Holland America Friendship Foundation 
en Stichting Democratie en Media kon 
wederom een sterk, succesvol zomer-
programma worden neergezet. Ook 
internationaal waren er in 2012 interes-
sante ontwikkelingen. Dankzij de steun 
van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en 
Herinnering Tweede Wereldoorlog van 
het Ministerie van VWS konden er o.a. 
internationale projecten, samenwerk-
ingsverbanden en seminars worden geor-
ganiseerd voor en door Senior Fellows. 
Hier zult u in 2013 uitgebreid verslag van 
ontvangen. Diezelfde subsidie maakte 
de derde, zeer drukbezochte en indruk-
wekkende Internationale Conferentie 
mogelijk, dit maal in Sarajevo. 

Tot slot heeft HIA ook dit jaar een aan-
tal privé donaties mogen ontvangen, 
waarvoor we zeer dankbaar zijn. In het 
bijzonder zou ik dhr. Heko Köster wil-
len noemen, die na het lezen van onze 
brochure besloot HIA aan te bevelen voor 
giften voor zijn 75ste verjaardag.  Deze 
oproep werd ter harte genomen: in totaal 
is er een prachtig bedrag geschonken.

Voor 2013 liggen alweer heel wat plan-
nen klaar: Martin Luther King Day i.s.m. 
De Balie in februari, een mini-conferentie 
in maart, een Grundtvig-seminar in april 
en natuurlijk het zomerprogramma in 
juni. In juli zal de internationale con-
ferentie in Warschau plaatsvinden. Wij 
zullen u op de hoogte houden en hopen 
u vaak te mogen ontvangen op onze 
evenementen. Uw aanwezigheid en 
steun zijn voor ons onmisbaar.

We wensen u veel leesplezier! 
 
Nienke Venema, nationaal directeur

April 
Actie!

A lle studenten die meedoen aan 
het zomerprogramma, moeten 

een Action Plan uitvoeren. Dit kan 
variëren van het organiseren van een 
debatavond, het schrijven van artikelen, 
het opzetten van een campagne, tot 
het maken van een film. Hierbij twee 
indrukwekkende voorbeelden uit 2012:

Senior Fellow Swaan van Iterson, zelf 
half Hongaarse, is gefascineerd door de 
aantrekkingskracht van extreem rechtse 
groeperingen op jongeren in Hongarije. 
Nadat ze haar scriptie heeft geschreven 
over dit onderwerp, besluit ze als Action 
Plan voor HIA naar Hongarije af te reizen 
en een documentaire te maken over dit 
onderwerp. De documentaire werd in 
2012 uiteindelijk integraal vertoond in 
een afgeladen Pakhuis de Zwijger in  
Amsterdam. Swaan publiceerde daar-
naast voor diverse media (o.a de Volks-
krant) over sociaal-politieke ontwikke-
lingen in Hongarije. 

Sigal Liberman, Ayla Murad en Floor de 
Jong, drie Senior Fellows, bundelden 
hun  krachten samen met die van 
FNV Bondgenoten om de organisatie 
Fatsoenlijk Huishouden op te richt-
en. Deze organisatie heeft als doel de 
rechten van huishoudelijke hulpen in 
Nederland te beschermen, onder meer 
door hun werkgevers samen te brengen. 
In vergelijking met andere Europese 
landen is er in Nederland namelijk 
praktisch niets geregeld voor ‘domestic 
workers’. Naast het organiseren van  

bijeenkomsten, publiceren de fellows 
over hun activiteiten online en in ver-
schillende dag- en weekbladen.

Mei 
Bijeenkomst Ambtswoning  
Amsterdam

O p 16 mei 2012 stelde Eberhard 
van der Laan, burgemeester 

van Amsterdam, zijn Ambtswoning 
ter beschikking voor een bijzondere 
Humanity in Action-bijeenkomst. 
Diverse gasten uit de wereld van 
NGO’s, het bedrijfsleven, de politiek 
en diplomatie kwamen (hernieuwd) 
kennismaken met het werk van HIA.
 
Burgemeester Van der Laan heette 
iedereen welkom in zijn woning met 
een prachtige speech, waarin hij zich 
betrokken toonde bij de doelstelling 
van HIA. Hierna gaf hij het woord aan 
bestuursvoorzitter Harry van den Bergh. 
In zijn welkomstwoord benadrukte Van 
den Bergh dat HIA ook de komende 
jaren wil blijven investeren in het 
onderwijzen en samenbrengen van 
diverse, talentvolle en maatschappelijk 
betrokken jongeren. Echter, het vinden 
van financiële steun is momenteel niet 
zo gemakkelijk. Ieders bijdrage, groot 
of klein, is daarom zeer welkom.

Jaaroverzicht 2012 Humanity in Action Nederland



 
Key Note Speaker was Mr. Fons Orie, 
rechter bij het Joegoslavië Tribunaal. Hij 
sprak over hoe de Tweede Wereldoorlog 
en de Shoah katalysatoren waren voor 
de ontwikkeling van de internationale 
rechtsorde. Ook complimenteerde hij 
HIA voor het inspireren van Fellows, die 
zich inzetten voor mensenrechten en de 
rechtsstaat.
 
Tot slot sprak Senior Fellow Semra Çelebi, 
inmiddels ook bestuurslid, over wat HIA 
voor haar betekend heeft. 
 
Na afloop was er gelegenheid voor de 
gasten met elkaar, maar vooral ook 
met de Senior Fellows te spreken. Tot 
laat in de middag vulde de Ambtswoning 
zich met geanimeerde gesprekken, 
vaak tussen mensen van verschillende 
generaties. Er werden volop kaartjes en 
emailadressen uitgewisseld. HIA kijkt 
terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Juni
Zomerprogramma

J uni stond, zoals ieder jaar, in het 
teken van HIA’s basis: het zomerpro-

gramma. Gedurende de hele maand 
werden vierentwintig studenten uit 
Nederland, Amerika, Bosnië en Turkije 
meegenomen op een reis door het 
landschap van mensenrechten en min-
derhedenproblematiek in Nederland. 
 
Met WO II als vertrekpunt werd er 
gekeken naar de misstanden en de 
actuele dilemma’s van dit moment in de 
Nederlandse samenleving. De focus lag 
op het aanleren van het inzicht dat je als 
individu, ook bij complexe problemen, 
de macht hebt om een verschil te maken. 
Belangrijke onderwerpen van debat 
waren slavernij, kolonialisme,  

immigratie, religie, internationale 
betrekkingen, Europa vs. de Verenigde 
Staten, vluchtelingen, diversiteit, 
racisme, gender, homoseksualiteit en 
xenofobie.

Door het zorgvuldig opbouwen van een 
groot netwerk in haar 12-jarig bestaan 
kan HIA Nederland indrukwekkende en 
vaak toonaangevende sprekers uitnodi-
gen. Deelnemers konden o.a. luisteren 
en debatteren met Frieda Menco, Jan 
Pronk, Linda Polman, Awraham Soeten-
dorp, Kustaw Bessems, Ruth Oldenziel, 
Quincy Gario, Fatima Elatik en Lodewijk 
Asscher. Door middel van de kleinschalige 
setting en de interactieve opzet van de 
lezingen, is het vaak ook voor de sprekers 
een uitgelezen kans met bevlogen en 
enthousiaste studenten van gedachten 
te wisselen.
 
In het laatste deel van het programma 
bogen de studenten zich in kleine groep-
en over een onderwerp naar keuze uit 
het programma om een journalistiek  
rapport over te schrijven. In 2012 
werden er tien rapporten geschreven 
over o.a. vluchtelingen & detentiecentra 
in Nederland, illegaliteit, gezondheids- 
zorg en de betekenis van slavernij in 
Nederland. Deze rapporten vonden, 
naast een plek op de website van HIA, 
vaak ook hun weg online als toevoeging 
aan het debat in Nederland.

Een speciale vermelding verdienen de 
gastgezinnen, die geheel belangeloos 
een maand lang een student in huis 
namen. Sommige gastgezinnen doen 
al jaren trouw mee. Zonder hen zou 
HIA het zomerprogramma niet kunnen 
organiseren.

Juni
Lezing befaamde Poolse socioloog 
Zygmunt Bauman 

O p 15 juni 2012 had HIA het ge-
noegen een spreker van interna-

tionale faam, Zygmunt Bauman, te 
mogen presenteren aan het publiek in 
een uitverkocht Verzetsmuseum. 

De Poolse socioloog, die talloze boeken 
schreef over het verband tussen mo-
derniteit en de Holocaust, ging in zijn 
betoog dieper in op de banaliteit van het 
kwaad. 
De Holocaust moet volgens hem niet 
gezien worden al een tijdelijke terugval 
in premoderne ‘barbarij’, maar is eerder 
een product van diezelfde moderniteit. 
De Holocaust kon plaatsvinden niet 
ondanks, maar dankzij procedurele 
rationaliteit, verdeling van taken, 
categorisering van groepen mensen en 
het moreel belonen van het opvolgen 
van orders. Na zijn betoog volgde een 
boeiend gesprek tussen het publiek en 
deze markante wetenschapper. Een 
buitengewoon waardevolle en gedenk-
waardige avond voor HIA.

Juli
Internationale conferentie 
in Sarajevo

H et zomerprogramma wordt de 
laatste jaren, mede dankzij het 

ministerie van VWS, afgesloten met 
een internationale conferentie. 

Op 26 juni 2012 reisde een grote dele-
gatie Fellows en Senior Fellows af naar 
Sarajevo voor een drie dagen durende 
conferentie over verzoening. In totaal  
waren er meer dan tweehonderd 
mensen deelnemers, ook van buiten 
HIA. HIA heeft, doordat al jarenlang  



Bosnische fellows meedoen aan de 
zomerprogramma’s, een speciale be-
trokkenheid bij het land. 

De conferentie werd  geopend door 
niemand minder dan de oud-president 
van de Verenigde Staten: Bill Clinton.  
Op groot scherm sprak de ex-president 
zich live vanuit New York positief uit 
over de activiteiten van HIA en de betek-
enis daarvan voor een land als Bosnië; 
een gebied waar Clinton zich nog steeds 
erg verbonden mee voelt. 
 
In de drie dagen die volgden werd er 
zowel plenair als in kleine workshops 
gepraat over het verleden en vooral ook 
de toekomst van Bosnië. Het werd alle 
deelnemers duidelijk dat er nog veel werk 
te verzetten is voor bruggenbouwers. 

Zeer indrukwekkend was het bezoek 
aan Srebrenica, waar Senior Fellows 
getuigenissen van Bosnische Senior Fel-
lows en Dutchbat-tolk Hasan Nuhano-
vic hoorden. Ook bezochten zij Potočari, 
de massabegraafplaats waar inmiddels 
bijna alle vermoorde achtduizend mos-
limmannen en -jongens zijn begraven. 
Het is een zeer indrukwekkende afsluit-
ing van een toch al intensieve maand.

September
Verhuizing kantoor 

I n september verhuisde het kantoor 
van HIA binnen Amsterdam van het 

Surinameplein naar de Keizersgracht.  
 
Na jarenlang te hebben samengewoond 
met Vluchtelingenwerk Nederland 
werd in Amnesty International een zeer 
geschikte opvolger gevonden. Door de 
centrale ligging van het pand op de Keiz-
ersgracht, is HIA nu nog beter bereik-
baar voor Fellows, geïnteresseerden, 
bestuursleden en overige partners. 

Ook met Amnesty zelf zullen zeker 
samenwerkingsverbanden worden 
gezocht. Daarover volgt vast volgend 
jaar meer. 

Het nieuwe adres en telefoonnummer 
van Humanity in Action Nederland is:

Humanity in Action Nederland
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

Bezoekadres:
Keizersgracht 177

Telefoon:
+31 (0)20  7733595

Oktober
HIA on Tour

K ent vrijheid grenzen? Vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid van 

godsdienst en het verbod op discrimi-
natie: deze Nederlandse grondwetten 
botsen regelmatig met elkaar. Over 
het spanningsveld tussen deze drie 
artikelen in de grondwet organiseerde 
Humanity in Action in oktober een 
debattenreeks: ‘HIA on Tour’. 

Samen met voormalig politiek verslag-
geefster Wouke van Scherrenburg trok 
HIA Nederland het land in. In Nijmegen, 
Groningen en Rotterdam werd  ’s middags 
een debat met scholieren georganiseerd 
en ’s avonds met het publiek. Bij zowel 
scholieren als bij de publieksbijeen-
komsten stond de vrijheid van grenzen 
centraal. Daarbij kwamen fundamentele 
vragen aan bod als: Mag een ambtenaar 
op religieuze gronden weigeren een 
homohuwelijk te sluiten? Mag de Holo-
caust worden ontkend? Mag de staat een 
boerkaverbod opleggen?

In totaal waren er meer dan 200 scho-
lieren op zeer diverse scholen bij de 
discussies betrokken. Begeleid door Van 
Scherrenburg verkenden de leerlingen 
de grens tussen individuele en collectieve  
verantwoordelijkheid. Uitdagende stel-
lingen vormden de hoofdmoot van het 
debat, maar er was ook aandacht voor 
de HIA film Just People, over de vraag 
of onafhankelijke beslissingen over 
goed en kwaad onder grote groepsdruk 
mogelijk zijn. De leerlingen hadden deze 
film in de lessen voorafgaand aan het 

debat bekeken. Verder mochten ze met 
rode en groene kaarten stemmen op de 
verschillende stellingen over de vrijheid 
en democratie om hier vervolgens met 
elkaar over te debatteren. 

Tijdens de avondbijeenkomsten kon het 
publiek met dezelfde stellingen steeds 
in discussie gaan met twee bekende, 
gepassioneerde sprekers. Wouke van 
Scherrenburg modereerde de avond op 
scherpe en prikkelende wijze. Kader  
Abdolah, Martijn van Dam, Meindert 
Fennema, Yasmine Allas en Senior 
Fellow Marietje Schaake waren allen 
gasten in dit succesvolle programma. 

HIA on Tour werd georganiseerd in 
samenwerking met campagnebureau 
BKB en kon tot stand komen dankzij een 
genereuze subsidie van het vfonds. Met 
‘HIA on Tour’ hoopt Humanity in Action 
ook in 2013 blijvend vragen op te roepen 
over essentiële vraagstukken m.b.t. vrij-
heid en democratie: thema’s die terug-
grijpen op de essentie van HIA.

Oktober
Grundtvig Project: Racisme,  
xenofobie en de media

D e komende twee jaar zal HIA 
Nederland met verschillende 

NGO’s in Turkije, Ierland, Frankrijk 
een partnerschap aangaan. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door het Grundtvig 
Adult Learning Partnership, onderdeel 
van het Leven Lang Leren-programma 
van de Europese Unie. 

In dit specifieke partnerschap draait 
alles om de vraag hoe zowel sociale 
als traditionele media kunnen worden 
ingezet om xenofobie en racisme te be-
strijden. De verschillende organisaties  



zullen elkaar meerdere malen per jaar 
opzoeken, met telkens een andere 
gastorganisatie en een ander gastland. 
Hoofddoel is om informatie en kennis 
uit te wisselen rondom dit thema. 
 
De eerste kennismakingbijeenkomst 
heeft inmiddels plaatsgevonden in 
Parijs. Nienke Venema heeft deze bijeen-
komst samen met senior fellows Merel 
Baracs (zomerprogramma 2002), Sanne 
Hettema (2009), Sigal Liberman (2010) 
en Mariska Jung (2012) bezocht. De 
volgende bijeenkomst zal in april 2013 
worden gehost door HIA Nederland, 
in de cursusruimte van de Anne Frank-
stichting. Op 5 april 2013 zal aan geïn-
teresseerden de gelegenheid worden 
geboden om kennis te maken met de 
partners van dit unieke project door een 
netwerkborrel. Houdt uw mailbox in de 
gaten voor de uitnodiging

November
Ziggo Prijs voor de Open  
Samenleving

O p 20 november 2012 mocht HIA, 
ten overstaan van een volle con-

ferentiezaal in Amsterdam Zuidoost, de  
Ziggo Prijs voor de Open Samenleving 
in ontvangst nemen.

Ziggo wil een actieve rol nemen in het 
aanjagen van het denken en doen over 
de open samenleving. De Ziggo Prijs 
voor de Open Samenleving wordt daar-
om jaarlijks toegekend aan personen of 
instellingen. Hierbij wordt gekeken naar 
ideeën, initiatieven of projecten die een 
duidelijke bijdrage hebben geleverd aan 
een samenleving waarin iedereen de 
ruimte heeft om iets te doen, te denken 
of voor te stellen en pluriformiteit de 
kwaliteit verhoogt. 
Nienke Venema en bestuursvoorzitter 
Harry van de Bergh mochten namens 
HIA de hoofdprijs, bestaande uit een 

sculptuur en een geldbedrag van 
€15.000, in ontvangst nemen.
HIA is ontzettend verheugd en vereerd 
met deze erkenning voor hun werk. 
Deze prijs is, in deze voor stichtingen zo 
lastige tijden, een grote stimulans en 
een krachtige injectie om het werk voort 
te zetten.

November
Dinner Discussions &  
Annual Dinner SFN

H et Senior Fellow Network verenigt 
alumni van HIA in Nederland, en 

neemt het voortouw bij het organiser-
en van allerlei inhoudelijke activiteiten. 
Zo wordt een aantal keer per jaar een 
Dinner Discussion gehouden.
 
Voor deze Dinner Discussions wordt een 
spreker uitgenodigd bij een Senior Fellow 
thuis, om onder het genot van een 
zelfgemaakt diner met de aanwezigen 
in gesprek te gaan. Onderwerpen die in 
2012 aan bod kwamen waren: Dakloos- 
heid onder jongeren in Nederland, 
Recht op Privacy en een kennismaking 
met Bright Richards en zijn New Dutch 
Connections.

Als kroon op het werk van het SFN 
wordt jaarlijks een Annual Dinner geor-
ganiseerd, ter ere van Frieda Menco. 
Dit jaar vond het plaats in het prachtige 
Huize Frankendeal, met als thema: ‘Do 
you remember the days of slavery’? 
 
De avond werd op frisse en persoonlijke  
wijze gemodereerd door Zarayda Groen-
hart (BNN). Dr. Kwame Nimako zette 
de historische context van het debat 
neer. Daarop spraken de heren van 
Untold over hun werk, waarmee ze met 
name zwarte jongeren proberen meer 
bewustzijn, weerbaarheid en zelfvertrouw-
en te geven. Dr. Dienke Hondius, tevens 
HIA bestuurslid, vertelde vervolgens 

over de digitale kaart van Amsterdam, 
waarmee ze de slavernijtijd in Amsterdam 
probeert tastbaar te maken. Quincy 
Gario, acteur, activist en oprichter 
‘Zwarte Piet is Racisme’ sloot de avond 
af met een ter plekke gecomponeerd 
gedicht waarmee alle elementen van de 
avond samenkwamen.
 
Met hun harde werk en indrukwekkende  
resultaten in 2012 toonden Senior Fellows 
wederom dat zij, in de geest van HIA, 
zelfstandig hoogwaardige activiteiten 
kunnen ontplooien. 

Activiteiten- 
kalender HIA 2013
•   11 januari: Nieuwjaarsborrel HIA NL
•    20 januari: Martin Luther King Day 

in De Balie in Amsterdam
•    17 februari: Deadline aanmelding 

zomerprogramma
•    23 maart: Amsterdam HIA Conferentie
•    4,5,6 april: Grundtvig Seminar, met op 

5 april een borrel
•    1-26 juni: Zomerprogramma
•    27-30 juni: internationale HIA  

conferentie in Warschau

Sponsoren van Humanity in Action 
Nederland:


