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In 2016 startte de Human Rights Academy. Dit project omvat een serie 
bijeenkomsten voor vluchtelingen en statushouders waarin gesproken wordt 
over mensenrechten en democratie. In oktober/november 2016 werd de 
serie in Farsi en Engels aangeboden en in januari/februari 2017 in Arabisch. 
In totaal meldden 170 mensen zich aan voor de cursus, van wie 62 konden 
deelnemen.  De deelnemers kwamen onder meer uit Iran, Syrië, Jemen, 
China, Oeganda en Armenië.  
 
Aanleiding 
In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat is gevlucht voor oorlog en 
dreiging gestegen tot het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Ook in Nederland hebben velen asiel aangevraagd. In de media wordt vaak 
een negatief beeld van vluchtelingen geschetst; van gelukszoekers tot 
potentiële terroristen.  
 
Humanity in Action zet zich in om dit beeld te veranderen en tegelijkertijd 
vluchtelingen kennis te laten maken met mensenrechten en democratie in 
de Nederlandse context. Het overweldigende aantal aanmeldingen laat zien 
dat er veel interesse is in mensenrechten en democratie onder vluchtelingen 
in Nederland.  
 
Human Rights Academy 
In september 2016 benaderde Amin Ghazaei, socioloog en zelf gevlucht uit 
Iran, Humanity in Action om een serie bijeenkomsten voor vluchtelingen en 
statushouders te organiseren over mensenrechten en democratie. Humanity 
in Action vond in Amnesty International een partner om dit project op te 
zetten en de Human Rights Academy was een feit. Stichting 
Vluchtelingenwerk, Wijdoenmee.nu en de Fred Foundation stelden de 
nodige financiële middelen beschikbaar om het project uit te voeren.  
 
Team 
Bahar Alinia heeft als stageopdracht vanuit haar studie Toegepaste 
Psychologie aan de HvA het project gecoördineerd en uitgevoerd. 

Amin Ghazaei ontwikkelde in samenspraak met Humanity in Action en 
Amnesty International een opzet voor de bijeenkomsten. Daarbij lag per 
bijeenkomst de focus op verschillende mensenrechten en democratische 
waarden. Deze opzet vormde de basis voor de serie in drie talen. Amin 
Ghazaei trad op als docent in de cursus in Engels en Farsi. Uit de Engelstalige 
groep meldden zich Lourans Issa en Rita Alsouliman als docenten voor de 
serie in Arabisch.  
 Rita is in een politiek geengageerde familie in Syrië opgegroeid en is 
afgestudeerd in “Mechanical engineering”. Zij heeft leservaring op het 
gebied van mensenrechten bij de Al-Hayat instelling in Egypte. Nu werkt zij 
als vrijwilliger bij PAX in Nederland ter ondersteuning van vluchtelingen. 

Lourans (zie foto) is uit Syrië naar Nederland gevlucht. Hij is 
afgestudeerd in “Engelse Taal-en Letterkunde” en “internationale en 
diplomatieke studies”. In Syrië is hij lid geweest van "Assyrian Democratic 
Organization" en "The Assyrian Academic Family”. Sinds twee jaar heeft hij 
als gastdocent enkele lezingen gegeven aan St. Nicolaaslyceum in 
Amsterdam over de Syrische crisis. 
 
Onderwerpen 
De onderwerpen die in de serie aan bod kwamen waren onder meer: 
- het begrip ‘mensenrecht’ 
- Grondrechten 
- Filosofische onderbouwing van mensenrechten en democratie 
- Straffen  
- Vrouwenrechten 
- LGBT 
 
In de laatste bijeenkomst konden de deelnemers een onderwerp naar keuze 
presenteren.  
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Werving 
Om het project onder de aandacht te brengen werd een poster en een flyer 
ontworpen. Deze werd verspreid onder verschillende gemeenschappen in 
Nederland. Ook werd de oproep verspreid door de partnerorganisaties. 
Online werd de oproep veel gedeeld.  
 

Sociale bi jeenkomsten 
Als stimulans voor 
ontmoeting en dialoog 
organiseerde Humanity in 
Action met behulp van de 
Fred Foundation diner 
bijeenkomsten. Voor deze 
bijeenkomsten werden 
ook gasten uitgenodigd, 
bijvoorbeeld Senior 
Fellows van Humanity in 
Action, of 
vertegenwoordigers van 
andere organisaties. Dit 
leidde bijvoorbeeld tot 
informele taallessen.  

De Engelse en Farsi groep sloten de serie af in het Perzische Restaurant ‘De 
Aardige Pers’ en de Arabische groep in het Syrische restaurant ‘Sham’.  
 
De Arabische groep die voornamelijk bestond uit deelnemers uit Syrië, 
bezocht het Anne Frank Huis. (zie foto voorpagina) Daar kregen de 
deelnemers, van wie velen ook hun partner hadden meegenomen, uitleg en 
een rondleiding van de collega’s van het Anne Frank Huis. Voor velen was de 
geschiedenis van Anne Frank en de Holocaust onbekend. Een enkeling had 
op school geleerd dat de Holocaust verzonnen was. Het bezoek bood veel 
stof voor gesprek.  
 
Evaluatie 
Middels een vragenlijst werd elke serie aan het eind door de deelnemers 
beoordeeld. In de vragenlijst werd de deelnemers gevraagd naar de kwaliteit 
en relevantie van de inhoud, competentie van de trainers en aangeboden 
faciliteiten. Ook werd de kennis over mensenrechten gemeten met een quiz.  
 
De meeste deelnemers waren heel tevreden met het project en gaven aan 
dat het doel van de cursus duidelijk was gedefinieerd en de inhoud goed te 
volgen. Voor de meeste deelnemers was de inhoud zeer nuttig en relevant 
voor het dagelijks leven van vluchtelingen. Een van de deelnemers gaf aan 
dat gedurende de hele cursus er een veilige sfeer was zodat de deelnemers 
over de onderwerpen konden discussiëren en hun mening uitwisselen. 
Volgens de meerderheid van de deelnemers waren de trainers goed 
voorbereid en hebben ze de deelnemers aangemoedigd tot meer 
participatie en interactie.  
 
Meer dan helft van de deelnemers heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn 
in een vervolgproject. Omdat de cursus de kans geeft om hun kennis op dit 
gebied te vergroten en meer met mensenrechtenorganisaties in contact te 
komen. Volgens een deelnemer waren de aangeboden onderwerpen zo 
diepgaand en belangrijk dat ieder onderwerp een aparte cursus kon zijn.  
 
Aan het einde van de cursussen werd er een evaluatiebijeenkomst 
gehouden met de docenten. Tijdens deze bijeenkomst werden zij naar hun 
mening over de tijd, inhoud en verloop van de collegereeks gevraagd en 
beoordeeld. Ze hebben aangegeven dat ze ontzettend blij zijn dat ze door 
middel van dit project hebben bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van 
andere asielzoekers in Nederland. Naar hun mening waren de deelnemers 
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zeer geïnteresseerd in de cursus en participatie in de klas was geweldig. Ze 
denken dat meer tijd voor elk onderwerp nog beter zou zijn voor de cursus. 
 
Het feit dat zoveel mensen zich aanmelden om aan de Human Rights 
Academy deel te kunnen nemen, toont aan dat er behoefte is aan dit project 
onder vluchtelingen. Uit de evaluatie blijkt dat er toename is geweest in 
kennis over mensenrechten. Daarnaast gaven deelnemers aan meer ‘open 
minded’ te zijn geworden over thema’s zoals vrouwenrechten en LGBT. 
 
Een kort project als deze heeft niet als doel om mensenrechtenexperts op te 
leiden. Met dit project hebben de deelnemers kennis, netwerk en inspiratie 
opgedaan over mensenrechten.  Een aantal is zelfs van plan te gaan werken 
in een mensenrechtenorganisatie.  
 
Financiering en partners 
In dit project werkte Humanity in Action samen met Amnesty International. 
Het project werd financieel gesteund door Vluchtelingenwerk en 
Wijdoenmee.nu. De Fred Foundation stelde geld beschikbaar voor 
aanvullende sociale evenementen.  
 
Toekomst 
In april 2017 gaan twee nieuwe groepen van start (Engels en Arabisch). 
Amin, Rita en Lourans zullen de groepen doceren. Wellicht start later in het 
jaar nog een nieuwe groep. 


