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I

Annual Dinner 2013: genderverhoudingen in Nederland

O

p 28 november verzamelden
alle jaargangen Senior Fellows,
bestuursleden en staf van Humanity in
Action zich voor het jaarlijkse diner,
waarbij dit jaar ook donoren Robert
Swaab en Inger Kolff aanwezig waren.
Het Annual Dinner wordt elk jaar
georganiseerd door het bestuur van
het Senior Fellow Netwerk. Dit jaar
was de locatie een speciale vleugel van
het NRC café in Amsterdam, waar een
heerlijk driegangen diner werd geserveerd. Spreker Kirsten van Hul legde de
genderverhouding binnen Nederland
langs de meetlat en constateerde nog
veel verbeterpunten; van ongelijke salarissen tot het tegengaan van huiselijk
geweld tegen vrouwen. Spreker Willem
Bosch hield een vermakelijk en persoonlijk betoog over zijn ontwikkeling
van machoman tot feminist. Na een
aantal kritische vragen uit het publiek
werd de discussie in kleiner verband tot
in de late uren voortgezet.

December

Nieuwe campagne
zomerprogramma

I

n december draait de campagne voor
het zomerprogramma 2014 op volle
toeren. Zoveel en zo divers mogelijke
potentiële deelnemers aan het zomerprogramma moeten worden bereikt.
Hiertoe ontwierp Yuri Veerman -voor de
derde keer op rij- prachtige, licht provocerende, posters en flyers voor Humanity
in Action. De posters van dit jaar zijn zelfs
in het Frans vertaald en worden ook
door HIA Frankrijk gebruikt.

Sponsoren van Humanity in Action Nederland:

Activiteitenkalender 2014
ř10 januari: nieuwjaarsborrel HIA NL
ř23 februari: deadline aanmelden zomerprogramma
ř22-24 april: Freedom Writers uit de VS
in NL op uitnodiging van HIA
ř31 mei-24 juni: Europese zomerprogramma’s
ř26-30 juni: internationale conferentie

n 2013 vierde Humanity in Action
haar 15-jarige bestaan. Wereldwijd
zijn er inmiddels meer dan 1300
bevlogen Senior Fellows in allerlei
fases van hun carrière: van student
tot advocaat, van directeur tot
Europarlementariër. We zijn ontzettend trots op wat er tot nu toe
is bereikt en benieuwd naar wat de
komende 15 jaar ons zal brengen.

met belangrijke organisaties stevig
hebben aangehaald.
Het Anne Frank Huis, Human Rights
Watch, het Verzetsmuseum en Amnesty
International zijn daarvan enkele voorbeelden. Dankzij deze samenwerkingspartners, sprekers, vrienden en bovenal
Senior Fellows voelt HIA zich na 15 jaar
goed geworteld in het Nederlandse
maatschappelijke veld.

Internationaal gezien gebeurde er veel
in 2013: van een drukbezochte internationale conferentie in Warschau tot een
conferentie in Kopenhagen, waarbij
zelfs de premier en koningin aanwezig
waren. Dankzij steun van het Ministerie
van VWS konden in 2013 wederom een
aantal sterke internationale projecten
worden uitgevoerd door Senior Fellows,
onder andere in Bosnië-Herzegovina, de
Verenigde Staten, Rwanda en Zweden.

De kern van ons werk, het succesvolle
zomerprogramma met sprekers als
Cynthia McLeod en onze ‘eigen’ Ed van
Thijn, werd in 2013 mede mogelijk gemaakt door voortdurende steun van de
Holland America Friendship Foundation,
Stichting Democratie en Media, onze
trouwe donateurs en natuurlijk de gastgezinnen. Verder ontvingen wij dit jaar
ook een bijdrage van de Open Society
Foundations. Veel dank aan hen.

Hier in Nederland zijn we er trots op
dat we de afgelopen jaren de banden

Op kantoor verheugen we ons
inmiddels op alle plannen die wij

voor 2014 aan het uitwerken zijn:
publieksevenementen in De Balie,
een samenwerkingsproject met de
Amerikaanse Freedom Writers in april
en natuurlijk het aankomende zomerprogramma, waarvoor de campagne
alweer op volle gang is.
Wij houden u op de hoogte van onze
activiteiten en hopen u, ook in 2014,
weer vaak te zien. Uw aanwezigheid
en steun zijn voor ons onmisbaar.
Nienke Venema, nationaal directeur

Januari

Martin Luther King Day

O

p 20 januari organiseerde HIA
samen met De Balie in Amsterdam
een bijzondere middag in het kader van
Martin Luther King Day.
Geïnspireerd door de wereldberoemde
speech ‘I have a dream’, deelde een aantal
Nederlandse strijders voor een rechtvaardiger samenleving hun dromen voor
de toekomst met het publiek. In een
met kaarsjes verlichte ruimte spraken
John Leerdam, Randy Berry, Ruben van
Zwieten, Bright Richards en Rachelle
Eerhart over hun idealen op het gebied
van integratie, samenleven, zingeving en
duurzaamheid. Louise Korthals, winnares
Neerlands Hoop 2013, verzorgde de
muzikale omlijsting. Een prachtige en
hoopgevende middag was het resultaat.

Februari

Human Rights Weekend

O

p 2 februari verzorgde HIA, binnen
het Human Rights Weekend van
Human Rights Watch in De Balie, een
debat over illegaal verblijf in Nederland.
Gelden mensenrechten voor iedereen
of alleen voor officieel geregistreerde
burgers? Wat vinden mensen uit het
veld van de strafbaarstelling van illegaal
verblijf? Na de ontroerende documentaire
‘Verloren levens’ over uitgeprocedeerde
asielzoekers gingen vertegenwoordigers
van Vluchtelingenwerk, Fischer advocaten
en medewerkers en bewoners van de
Vluchtkerk met elkaar en het publiek
hierover in gesprek.

vloeien diverse samenwerkingsverbanden
voort. HIA heeft voor 2014 een evenement
op stapel staan in samenwerking met
het Anne Frank Huis. Daarover in een
volgende nieuwsbrief meer.

Juni

Zomerprogramma

D

e hele maand juni stond bij HIA,
zoals elk jaar, in het teken van
het zomerprogramma.

April

Seminar: traditionele en
sociale media inzetten
tegen racisme en xenofobie

H

IA Nederland organiseerde op 5
en 6 april een seminar, waarbij
verschillende NGO’s uit Europa samenkwamen voor kennisuitwisseling over
hoe campagne te voeren tegen
xenofobie en racisme.
HIA NL presenteerde een aantal inspirerende sprekers aan de groep, zoals
Quinsy Gario (Zwarte Piet is Racisme),
Leyla Cakir (Al-Nisa) en Jan Willem Dol
(Campagnes Amnesty International).
Het seminar was zo’n succes dat alle
aanwezigen met hernieuwde energie
en inspiratie terugkeerden naar hun
thuisbasis. Dezelfde NGO’s ontmoetten
elkaar in 2013 in Belfast en nogmaals in
Amsterdam (Anne Frank Huis) in het
najaar. In december vindt er een ontmoeting plaats in Istanbul. Uit dit project

Vierentwintig studenten uit de
Verenigde Staten, Nederland en Bosnië
Herzegovina gingen op in het intensieve
programma waarbij onderwerpen als
de Tweede Wereldoorlog, slavernij,
racisme, kolonialisme, vluchtelingen,
vrijheid van meningsuiting, islamofobie,
vrouwenrechten, LGTBQI rechten en
mensenhandel de revue passeerden.
In het kader van 150 jaar afschaffing
van de slavernij lag het accent dit jaar
op dit onderwerp. Zo maakte de groep
een boottocht langs de overblijfselen
van de Afrikaanse diaspora in Amsterdam;
‘The Black Heritage Tour’.

Inmiddels traditie geworden tijdens het
programma, nodigt HIA elk jaar tijdens het
zomerprogramma een internationale gast
uit, die als autoriteit geldt op een van
Humanity in Action’s interessegebieden.
Dit jaar kwam, speciaal voor HIA, de
Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod
over uit Suriname. Cynthia’s boek ‘Hoe
duur was de suiker’ is verfilmd en draait
momenteel in de bioscopen. In debatcentrum De Balie was er op de avond
van 6 juni een prachtig, uitverkocht
programma met Cynthia McLeod,
presentatrice Zarayda Groenhart en
muziek van de winnares Mooie Noten
2013: Shishani.
De zomerprogramma’s van Denemarken,
Frankrijk, Duitsland, Polen en Nederland
werden eind juni gezamenlijk afgesloten
met de 4e jaarlijkse Internationale
Conferentie, ditmaal in Warschau eind juni.
In het prachtige en gloednieuwe
‘Museum of the History of Polish Jews’
kon de internationale HIA gemeenschap
genieten van een uniek programma
over de geschiedenis van Polen en de
uitdagingen waarvoor het land zich
in het verleden geplaatst zag- en nog
steeds ziet- inzake de bescherming van
mensenrechten en minderheden.
De conferentie werd afgesloten met
een indrukwekkend gezamenlijk bezoek aan voormalig concentratiekamp
Treblinka.

September

Internationale Holocaust
conferentie in Denemarken

V

an 30 september t/m 2 oktober
organiseerde HIA Denemarken
de conferentie ‘Civil Society: reactions
to the Holocaust’.
Een lang gekoesterde wens om, tezamen met overlevenden, nu eens te
kijken naar waarom er in Denemarken
relatief veel joden zijn gered tijdens de
Tweede Wereldoorlog, kwam hiermee
uit. De conferentie sloot af met een
prachtige avond in het Royal Theatre
in Kopenhagen, waarbij ook de Deense koningin en de Deense premier
aanwezig waren.

gesprekken hierover met Amerikaanse
studenten, niet verbaasd over de emoties
die deze discussie teweeg brengt.
In november wordt nationaal directeur
Nienke Venema gevraagd over deze ervaringen te delen in het radioprogramma
‘Critix’ van Zarayda Groenhart en in het
Tropenmuseum tijdens de Museumnacht.
In november plaatste Nienke Venema
een, inmiddels veel gelezen, artikel over
HIA’s ervaringen met het bespreken van
racisme in de zomerprogramma’s op
Joop.nl.

Expert Meeting Privacy

O

p 6 november organiseerde
Corinne Cath (Senior Fellow
2013) namens HIA, samen met Yori
Kamphuis van Global Shapers, een
bijeenkomst over privacy.
Dertig mensen namen deel aan de
avond, waarbij vier specialisten uit het
veld (Bits of Freedom, Cybersecurity
Raad, Fox—IT en UvA, centrum voor
Inlichtingen- en veiligheidsstudies) hun
visie gaven op de vraag welke issues

November

Zwarte Piet discussie museumnacht en bij FunX op de radio

H

et jaar 2013 blijkt het jaar waarin
de discussie over Zwarte Piet in
alle hevigheid losbarst in Nederland
Het verandert van een thema dat in
HIA’s zomerprogramma al tien jaar
wordt besproken in een onderwerp
van nationaal debat.Quinsy Gario, die
publiek protest aantekende tegen de
figuur van Zwarte Piet, is al jarenlang een
trouwe spreker in het zomerprogramma.
HIA is, door de jarenlange ervaring met
het controversiële onderwerp en de

belangrijk zijn in het debat rondom
privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De rest van de avond
werd er goed gediscussieerd door een
opvallend goed geïnformeerd publiek.
Deze bijeenkomst krijgt nog een vervolg,
waarbij ingezoomd zal worden op een
deelonderwerp.

HIA@WORK

O

m beter gebruik te maken van de
kennis die al aanwezig is binnen
het alumni netwerk van Humanity in
Action, lanceerde HIA in november
een nieuw project. Eens per maand
zal er op de werkplek van een Senior
Fellow een lunchbijeenkomst worden
georganiseerd.
Doel van de bijeenkomst is om meer te
horen over het werk van deze specifieke
Senior Fellow en zijn/haar werkplek en
eventuele samenwerking tussen fellows
te bevorderen. Veel Senior Fellows
werken op zeer interessante plekken bij
de overheid, NGO’s, in de journalistiek
of de politiek. Het project is met veel
enthousiasme ontvangen door Senior
Fellow Network. In november vond de
aftrap plaats met een bezoek aan
Emmanuelle Herman, die fondsenwerving doet voor Stichting Mama Cash.
In december staat er een bezoek aan de
afdeling strategische planning (Doutje
Lettinga en Thijs van Lindert) van
Amnesty International op de agenda.

