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Diversiteit en
ontwikkelingssamenwerking

‘Ontwikkelingshulp, dat is iets wat wij Nederlanders aan landen in de derde wereld bieden. Om het leed in
die landen te verzachten, of om ze te helpen zich te ontwikkelen. Iets wat de regering doet, steeds vaker in
samenwerking met het bedrijfsleven.’ Althans, dat is de mening van veel Nederlanders.

Veel minder zichtbaar is dat ontwikkelingshulp ook voortkomt uit het eigen initiatief van
organisaties en personen. En nog minder zichtbaar is dat veel van die personen migranten of
vluchtelingen zijn. Zij zorgen ervoor dat familieleden in het herkomstland overleven en hun
bestaan kunnen verbeteren, zij starten acties om scholen te bouwen en een bijdrage te leveren
aan de gezondheidzorg, zij volgen de media in de herkomstlanden kritisch en proberen vanuit
Nederland steun te geven aan democratiseringsprocessen. En zij brengen in Nederland opgedane

kennis en ervaring naar het moederland. Met hun kennis van het land en de netwerken daar kan
die hulp zeer effectief zijn. In deze themabijlage vertellen die migranten zelf over hun motivatie
en resultaten. Om te laten zien dat ontwikkelingshulp ons allemaal aangaat. Deze bijlage is
een initiatief van Mira Media, lokaalmondiaal, migrantenorganisaties en journalisten met een
migrantenachtergrond. Ze is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en door het European Integration Fund.

Met geld en kennis het thuisland helpen

Vluchtelingen, migranten en hun
overkoepelende organisaties
spelen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van hun landen van
herkomst. Met geld, maar ook
door het overbrengen van kennis,
ervaring en innovatieve ideeën.

Geld

De inkomsten door geldovermakingen
(financial remittances) van migranten
aan familieleden of aan projecten en
activiteiten in het herkomstland zijn in veel
ontwikkelingslanden inmiddels groter dan
het bedrag dat deze landen binnenkrijgen via
investeringen of officiële ontwikkelingshulp.

Remittances leveren een belangrijke bijdrage
aan de economische ontwikkeling van het
land van herkomst. Met de bezuinigingen van
de overheid op ontwikkelingshulp worden
remittances steeds belangrijker. In 2009 ging
het volgens de Wereldbank maar liefst om
414 miljard dollar, waarvan 316 miljard naar
ontwikkelingslanden werd gestuurd. Vanuit
Nederland werd in 2009 8,1 miljard dollar
(circa 6 miljard euro) overgemaakt naar de
verschillende landen van herkomst.

Kennis

Organisaties die ontwikkelingshulp bieden
aan hun thuisland, leveren niet enkel geld
en goederen. Met hun ervaring, kennis,
innovatieve ideeën en transnationale
contacten en netwerken leveren migranten

Colofon
‘Migratie & ontwikkelingshulp' is een publicatie van
Metro Custom Publishing. Deze bijlage is tot stand
gekomen met financiële ondersteuning van het
ministerie van Buitenlandse Zaken en het European
Integration Fund

eveneens een belangrijke bijdrage aan
ontwikkelingshulp. Deze immateriële
hulp staat bekend als social remittances.
Migranten begrijpen welke sociale en
economische problemen er spelen in hun
moederland en wat de oorzaken zijn. In
Nederland doen zij kennis en ideeën op om
deze ontwikkelingsproblemen aan te pakken.
Waardevolle informatie, technologische
vaardigheden en slimme, innovatieve,
business- en handelspraktijken bieden
concrete oplossingen voor problemen in eigen
land. De impact gaat verder dan financiële
steun. Social remittances veranderen
gewoontes en gedrag van de mensen.

te komen. Maar HIRDA levert niet alleen
de faciliteiten. Zij stimuleert deze vrouwen
ook om openlijk te praten over vrouwelijke
genitale verminking. Het resultaat is dat
dit onderwerp geen taboe meer is binnen
deze gemeenschappen. Abdullahi Matan,
één van de oprichters van HIRDA, is een

Een voorbeeld

goed voorbeeld van een migrant die social
remittances levert aan zijn thuisland. In
1991 vluchtte hij naar Nederland. “Via
Oxfam Novib volgde ik trainingen voor
fondsenwerving, projectmanagement,
projectmonitoring- en evaluatie. Nu geef ik
zelf deze trainingen aan teams in Somalië die
de projecten van HIRDA implementeren. Dat
heeft onder meer geleid tot het opzetten van
een school- en administratiesysteem, dat de
kwaliteit van het onderwijs
in Somalië verbetert.”

HIRDA, een Somalische organisatie
in Amsterdam, biedt op deze wijze
ontwikkelingshulp aan het thuisland in
de Hoorn van Afrika. HIRDA sponsort
kinderen, zodat zij naar school kunnen.
Deze sponsoring valt onder financial
remittances. Maar tegelijkertijd ondergaan
leerkrachten een trainingsprogramma,
zodat deze kinderen onderwijs krijgen
van hoge kwaliteit. Kennis en ervaring
worden aan deze nieuwe docenten
overgebracht. In Somalië worden Women
Empowerment Centres gesticht. Vrouwen
hebben de mogelijkheid om hier bij elkaar
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Marjolein Veldman

Migranten begrijpen welke
sociale en economische problemen er spelen in hun moederland en wat de oorzaken zijn
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zie www.hirda.org

Aan deze bijlage werkten mee:
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“ De winter van 2006 was
een van de strengste in
Afghanistan, dat was de
aanleiding om geld in te
zamelen”

Scoren voor
Marokko
Honderden jongeren gaan vanaf
maart voetballen om geld in te
zamelen voor sportprojecten
in Marokko. In verschillende
steden vinden op Cruyff Courts
toernooien plaats voor jongeren
tussen de 12 en 14 jaar.

Buitenspel

Parweez Kohestanie (linksboven)

Foster parents plan
in het klein

Om deel te kunnen nemen moeten de
jongeren de interactieve game ‘Urturn’
spelen. Met een mobiele telefoon voeren ze
opdrachten uit die te maken hebben met sport
en ontwikkelingssamenwerking. Marjolein
Veldman, projectleider van het Marokkofonds:
“Veel jongeren in Marokko staan buitenspel.
Het is voor hen niet vanzelfsprekend om te
sporten. Daar wil het Marokko Fonds iets
aan doen. Sporten is niet alleen leuk, gezellig
en gezond maar helpt ook emancipatie van
meisjes en vrouwen te realiseren. We zamelen
geld in voor sportvelden die toegankelijk zijn
voor gehandicapten en voor materiaal zoals
ballen en hesjes. Sport helpt de jongeren om
samen te werken en doorzettingsvermogen te
ontwikkelen.”

Gratis toegang

De landelijke finale van de voetbalwedstrijden
is op 3 juni 2012 bij het Olympisch Stadion.
Soufiane Touzani, een bekende freestyle
voetballer en ambassadeur van het project,
zal daarbij aanwezig zijn. Op het plein komt
een Sport Souk (Arabische markt) met
Marokkaanse thee en hapjes. Iedereen kan er
deelnemen aan sport en spellen. Daarnaast
zullen verschillende organisaties hun
ontwikkelingsprojecten tonen. De toegang is
gratis.
Scoren voor Marokko gaat dit jaar voor
de tweede keer van start. Het project is in
2010 begonnen. Er is toen ruim drieduizend
euro bij elkaar gebracht. Nu is het grootser
opgezet. De Johan Cruyff Foundation, SBOS,
jongerenwerkers en lokale sponsors steunen
het project.

Meer informatie:
www.scorenvoormarokkko.nl
en www.marokkofonds.nl
“Sport helpt jongeren om
samen te werken en
doorzettingsvermogen te
ontwikkelen”

Je bent jong en je hebt idealen. Wie heeft ze niet? Voor velen
blijven die idealen een droom, voor een kleine groep worden ze
werkelijkheid. Voor de initiatiefnemers van stichting Paymaan ging
in februari 2007 een wens in vervulling.
“De winter van 2006 was een van de
strengste in Afghanistan. Dat was voor
een aantal jongeren, onder wie ikzelf,
de aanleiding om een bijeenkomst te
organiseren om geld in te zamelen voor
mensen in vluchtelingenkampen. Daarna
besloten we iets structureels te doen en
stichting Paymaan werd geboren”, blikt
voorzitter Parweez Kohestanie terug.
Een foster parents plan op kleine schaal
moest het worden. De initiatiefnemers
investeerden allen een bedrag van 75
euro om twee kinderen in Afghanistan
te adopteren. Toen de stichting eenmaal
bekend werd, kregen de jongeren uit alle

hoeken hulp. “Onze families zijn sowieso
verplicht om donateur te worden”, grapt
hij. “Maar we kregen hulp en steun van
onze oude middelbare scholen en andere
instanties waar we heel blij mee zijn”, gaat hij
verder. Een contactpersoon in Afghanistan
selecteerde de eerste lichting kinderen,
totdat Paymaan zelf een team vrijwilligers
samenstelde. Behalve het adopteren van
wees- en straatkinderen voorziet de stichting
middelbare scholen van mediatheken.
Inmiddels zijn er negen gerealiseerd.

Meer informatie: www.paymaan.nl

Ontwikkelingshulp van binnenuit
Via de animatiewereld van www.pimpmyvillage.nl kun je dorpen in Ghana, Rwanda, Somalië en Congo ‘pimpen’. Dat werkt zo: je surft naar een
nagemaakt dorp op de site en bezoekt bijvoorbeeld een school of ziekenhuis. Vervolgens bepaal je waaraan je wilt bijdragen – een schoolbank,
een ziekenhuisbed – en doneer je een bedrag. Op de site kun je de voortgang van het project volgen.
Er zijn projecten op het terrein
van educatie, gezondheidszorg en
gemeenschapsontwikkeling; zoals de bouw
van scholen en het regelen van schoon
drinkwater of internetverbindingen.
Alle projecten zijn samen met locals
door migrantenorganisaties uit
Nederland ontwikkeld. “Mensen in
ontwikkelingslanden denken anders dan
westerlingen”, zegt actrice en presentatrice
Georgina Kwakye, oprichtster van Pimp
My Village. “Migranten kennen de cultuur
van hun herkomstland en spreken de taal.
Hierdoor kunnen ze de kennis die ze in
het Westen hebben opgedaan heel effectief
inzetten bij ontwikkelingsprojecten.
Migranten zijn bruggenbrouwers.”

Dat zag ze toen ze in 2005 naar Ghana ging
om het ontwikkelingswerk van haar vader –
migrant en hartchirurg – te fi lmen. Om zijn
werk te steunen, richtte ze stichting Ghanasi
op. Door hun gezamenlijke inspanning
heeft haar vaders geboortedorp nu een fraai
ziekenhuis. In 2011 nam Pimp My Village
de Ghanasi-projecten over. “Voorlopig
richten we ons op Afrika, maar we streven
ernaar om ontwikkelingswerk door
migranten over de hele wereld te steunen.
Ontwikkelingshulp van binnenuit wérkt.”

Meer informatie:
www.pimpmyvillage.nl
website: www.pimpmyvillage.nl
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Investeren
in
je
land:
met geld, maar ook met ideeën
Kleine en grote ideeën
uitvoeren in Suriname
Geld is belangrijk, maar niet alles; ook
ideeën, kennis en vaardigheden van (ex)
migranten kunnen een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een land.
In Suriname zijn daarvan meerdere voorbeelden te
vinden. Onder meer in de financiële sector, waar
bijvoorbeeld Surichange van een wisselkantoor voor
Surinaamse Nederlanders is uitgegroeid tot een
volwaardige bank in Suriname. En in de medische
wereld hebben kennis en expertise vanuit Nederland het
mogelijk gemaakt de wachttijden voor hartoperaties in
Suriname terug te dringen.
Maar ook kleinschaliger initiatieven zijn interessant:
bijvoorbeeld het Zorghotel in Paramaribo. Redjinder
Thakoersingh kwam als 17-jarige naar Nederland voor
studie. Hij ontwikkelde hier een succesvol zorgconcept:
kleinschalige woonvormen voor mensen die zorg
nodig hebben. Daarna volgde een zorghotel in Spanje
dat mensen die zorg behoeven de gelegenheid biedt
een onbezorgde vakantie te hebben. De gasten betalen
de vakantie en het verblijf, maar de overheid betaalt
de AWBZ-zorg. De volgende stap was om dit ook
in Suriname te realiseren. Met een aantal partners,
zoals de Rabobank en in Suriname de Hakrinbank,
is dat gelukt. Het Zorghotel Paramaribo is een
viersterrenhotel met 58 kamers, dat plaats biedt aan
116 personen. Behalve zorg en revalidatie biedt het
Zorghotel ook dialyseplaatsen,
diabeteszorg en dagopvang
“Zorghotel
aan. Verder zijn er acht
Paramaribo:
plaatsen waar vrouwen
kunnen bevallen. Een
uitgegroeid tot
streven is dat 50% van de
een succesvol
gasten inwoners van
zorgconcept”
Suriname moeten zijn.

De Nederlandse overheid en
verschillende organisaties ondersteunen
ondernemersinitiatieven in
ontwikkelingslanden.
Zie o.a. http://www.intent.eu/

Kennis inzetten
voor je vaderland
Migranten in Nederland
kunnen via IOM (Internationale
Organisatie voor
Migratie) meehelpen aan
capaciteitsopbouw in hun
land van herkomst. Het gaat
om tijdelijke uitzendingen
naar dat land, om daar werk
te doen waarvoor lokale
expertise ontbreekt. Dat kan
in Afghanistan, Bosnië en
Herzegovina, Ethiopië, Georgië,
Sierra Leone en Soedan.
Faris Ustamujić is in Bosnië geboren.
Hij werkt als ingenieur bij de grootste
ruimtevaartonderneming van Nederland

Sommige migranten sturen niet ‘slechts’ wat geld op naar familieleden in het vaderland,
maar gaan een stap verder: zij investeren in projecten in hun land van herkomst, richten daar
zelf bedrijven op of geven opdrachten aan bedrijven in hun land van herkomst. Het gevolg?
Meer werkgelegenheid in het land van herkomst en dus meer inkomsten voor de mensen.

Het Zorghotel in Paramaribo

Huishoudelijk werk, maar geen papieren
Otradela behartigt de belangen van ongeveer
70 huishoudelijke hulpen uit Zuid-Amerika die
in Nederland zonder vergunning werkzaam
zijn bij particulieren. Hun werk wordt door de
overheid als illegaal beschouwd en ze worden in
toenemende mate vervolgd en gecriminaliseerd.
Ten onrechte, vindt Otradela.
Ooit kwamen ze naar Nederland als toerist of voor
familiebezoek; een enkeling had werk, bijvoorbeeld als
au-pair. Door hier te werken, kunnen ze zorgen voor een
betere toekomst voor hun kinderen en familie in hun
vaderland. Maandelijks sturen ze 100 à 200 euro naar huis.
Hun werk is het schoonhouden van huizen; vaak samen met
hun echtgenoot. Ze werken van maandag tot met vrijdag,
40 uur per week. Ze verdienen gemiddeld 10 euro per uur.

en maakte gebruik van deze regeling.
“Het is een goede zaak dat migranten
ingezet worden die bekend zijn met de
taal, cultuur en gebruiken van het land, en
het vergroot de kans op succes.”
Op de faculteiten elektrotechniek,
werktuigbouw en natuurwetenschappen
van de Universiteit van Sarajevo gebruikte
ik Nederlandse praktijkvoorbeelden om
leerstof uit te leggen. Als je daar eenmaal
komt, zie je dat dingen er anders aan
toe gaan dan hier in Nederland. Ik heb
geprobeerd het onderwijspersoneel een
beeld te geven van hoe we het hier op de
technische universiteiten doen”, vertelt
Faris. “Nauwere samenwerking met
Nederlandse universiteiten kan dit sterk
bevorderen.”
Hoewel hij vindt dat er op
onderwijsgebied nog veel moet gebeuren,
is hij erg positief over zijn ervaring.
“Ik heb het land van een andere kant
meegemaakt. Ik heb gehoord hoe de
jongeren denken en ik heb hun ambities
gezien. Wat ik daar heb gedaan is een
begin creëren en ze de mogelijkheden
laten zien. De rest is aan hen.”

www.iom-nederland.nl

Hun werkgevers zijn meestal hoog opgeleide Nederlandse
particulieren. Deze voor de overheid onzichtbare werknemers
voelen zich ingeburgerd in Nederland. Ze hebben hier
hun kennissen en hun kinderen doen het goed op school.
De meesten willen hier dan ook blijven. Anderen willen
binnenkort terugkeren, bijvoorbeeld om in Bolivia een eigen
bedrijf te starten. Otradela steunt hen. Voorzitter Francia:
“We hopen dat hun situatie gereguleerd wordt. Het enige dat
onze leden doen is hard werken om
in hun levensonderhoud te voorzien.
Ze doen daarbij niet of nauwelijks
“Zuidaanspraak op Nederlandse
Amerikaanse
voorzieningen. Zij verdienen
hulpen
eerder respect dan dat ze worden
verdienen
beschouwd als criminelen, alleen
omdat ze niet over de juiste papieren
respect”
beschikken.”

“Nauwere samenwerking met
Nederlandse universiteiten
kan lokaal onderwijs verbeteren”
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“Wij zijn van
overal, de
wereld is rond
en er is plek
voor iedereen!”
Scholen zetten zich
in voor opvanghuis
Molukken

“Je eigen identiteit behouden
is óók belangrijk”
Wat beweegt vrouwen uit Midden- en Zuid-Amerika hun land te verlaten en naar Europa te trekken? Tuky Santillan, voorzitter van de
vrouwenrechtenorganisatie LAWID, legt uit.
“Ik ben de afgelopen jaren vele redenen tegengekomen. De economische reden is een van de belangrijkste. Het doet weliswaar pijn om
kinderen en andere familie achter te moeten laten. Maar onze vrouwen hopen met dit radicale besluit een betere toekomst te verzekeren,
niet voor zichzelf, maar juist voor hen. Studie en opleiding vormen ook een motief. Al gaat het dan vaak om een tijdelijk verblijf in Europa.
Tenzij ze hier verliefd worden… Want ja, ook de liefde, mag in dit rijtje niet ontbreken; de liefde voor een lange blonde Hollandse toerist, of
voor die leuke mede-student. En ten slotte zijn er vrouwen die de ‘Macho’ en gewelddadige cultuur in hun land willen ontvluchten”.

Eigenheid is belangrijk

“Migratie biedt kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. Het is niet makkelijk in deze complexe samenleving een eigen plek te bouwen. Het
is moeilijk je al het nieuwe in het gastland eigen te maken, en tegelijkertijd nog iets van je eigen identiteit te kunnen behouden.
Toch is die eigenheid belangrijk. Hij biedt je kracht om hier je weg te kunnen vinden. Prinses Máxima vertelde onlangs in een interview,
dat ze haar Zuid-Amerikaanse temperament beschouwt als een onderdeel van haar identiteit. Zonder dat zou ze geen Máxima zijn. En
zonder dat zou ze misschien ook niet zo gewaardeerd worden door veel Nederlanders”.

Balans

“Het is goed om een acceptabele balans te vinden tussen actief meedoen in het land waar je woont en vasthouden aan delen van je culturele
identiteit. Dat is zo en dat is altijd zo geweest. Migratie is van alle tijden en betekende vaak een verrijking voor de migrant én voor het land
waar hij of zij naar toe trok. ‘No soy de aqui ni soy de alla!’ Wij zijn niet van hier en ook niet van daar! Wij zijn van overal, de wereld is rond
en er is plek voor iedereen!”

Meer informatie: www.lawid.nl

In Nederland kun je, wanneer er sprake
is van seksueel misbruik, meteen aangifte
doen. Bijvoorbeeld bij de Kindertelefoon
of het Meldpunt Seksueel Misbruik. Op de
Molukken kan dat niet. “Slachtoffers van
misbruik zijn op de Molukken afhankelijk
van familie en bekenden, en dat maakt ze
extra kwetsbaar”, vertelt Augustien Souisa,
voorzitter van stichting Save Home.
Tijdens een familiebezoek op de Molukken
in 2009 werd ze geconfronteerd met
misbruik van een 13-jarig weesmeisje. Toen
aangifte niet makkelijk bleek, besloot zij de
Stichting Save Home op te richten, om zo
te zorgen voor professionele opvang op de
Molukken.
Voor het verzamelen van de nodige
financiële middelen organiseert Save Home
verschillende activiteiten. “We willen in de
eerste plaats geld inzamelen, maar net zo
belangrijk is bewustzijn en draagvlak in
Nederland. Daarom werken we ook samen
met scholen.” Het ROC in Groningen
organiseerde voor de stichting Save Home
een benefietdag. De dag trok 1100 bezoekers
en bracht 8000 euro op. Activiteiten op
andere scholen zijn in voorbereiding.

Vrouwen verenigd
voor vrede

Strijden tegen
meisjesbesnijdenis

In Nederland wonen 1,7
miljoen migranten- en
vluchtelingenvrouwen. Een aantal
is van speciale betekenis voor
het land van herkomst. Zij zetten
zich in voor ontwikkelingswerk
in eigen land en werken mee aan
vrede, na tijden van oorlog. Die
vrouwen hebben zich verenigd
in het Multiculutural Women
Peacemakers Network (MWPN).

Stop meisjesbesnijdenis in Somalië nu! Dat is de
boodschap van de campagne ‘Proud of me’ die
HIRDA in februari is gestart om meisjesbesnijdenis
of ‘female genital mutilation’ (FGM) in Somalië
tegen te gaan. Ongeveer 98 procent van de
Somalische vrouwen is besneden. Voor HIRDA, een
Somalische diaspora ontwikkelingsorganisatie die
via empowerment van vrouwen en meisjes armoede
en ongelijkheid tegengaat in Oost-Afrika, is de strijd
tegen meisjesbesnijdenis een topprioriteit.

Het MWPN bestaat uit vrouwen
uit Burundi, Rwanda, Congo,
Ethiopië, Somalië, de Filippijnen
en de Molukken. Door middel van
projecten en vredesreizen richten zij
zich op de speciale rol van vrouwen
in tijden van vredesopbouw in
het land van herkomst, maar ook
in andere landen die deelnemen

aan het netwerk. Dit maakt van
het MWPN een internationaal
gerichte organisatie. Vrouwen
voor Vrede op de Molukken is
mede-initiatiefnemer van het
netwerk. Deze vrouwengroep is
elf jaar geleden opgericht naar
aanleiding van een ‘burgeroorlog’
op de Molukken tussen christenen
en moslims. De christen- en
moslimvrouwen uit Nederland
gingen deze te lijf met een
doeltreffend wapen. Ze zochten
de dialoog op tussen christenen
en moslims op de Molukken,
zich bewust van het verschil dat
vrouwen kunnen maken. Nu
de oorlog is afgelopen, richt de
groep zich op het verbeteren van
de positie van de vrouw op de
Molukken.

Pijnlijke ervaring

FGM is een extreem pijnlijke ervaring. Vaak vindt
de besnijdenis plaats zonder verdoving en met
onsteriele middelen. Een mes, scheermes of een stuk
gebroken glas zijn de voorwerpen waarmee men deze
eeuwenoude traditie uitvoert.
Het doel van de campagne ‘Proud of me’ is om
deze wijdverspreide verminkende praktijk in
Somalië sterk te verminderen. HIRDA hoopt dat
FGM in Somalië en binnen Somalische etnische

gemeenschappen in Kenia en Ethiopië op een dag
volledig verdwenen zal zijn.

Wil je helpen in de strijd tegen
vrouwelijke genitale verminking?
Doneer nu via
http://proudofme.hirda.nl.
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Social media helpen
vrouwenstrijd
In januari 2012 werd de Oxfam Novib/Pen-Award uitgereikt aan Asieh Amini, een jonge Iraanse dichterese en journaliste.
Zij was mede-initiator van de campagne tegen vrouwensteniging. Asieh werkt nu voor Radio Zamaneh in Amsterdam.
"Activisten in Teheran worden op allerlei
manieren gesteund door organisaties
en media die zijn opgezet door Iraanse
migranten in het Westen. Ze vormen een
sterk internationaal netwerk ter verdediging
van mensenrechten en vrouwenemancipatie
in Iran.
Dit netwerk richt zich zowel op de
islamitische regering als op de heersende
culturele tradities. Vrouwen in Iran kunnen
niet zomaar van alle vrijheden genieten.
Een wezenlijke rol bij het mobiliseren
van vrouwen speelt het verbeterde
onderwijsniveau. Verstedelijking en groei
van de media hebben dat verder bevorderd.
Tegenwoordig bestaat 63 procent van de
studenten in Iran uit vrouwen. Via social
media houden journalisten en activisten

contact met de buitenwereld. En waar acties
in het openbaar verboden zijn, weten zij
elkaar op die manier te vinden.

Taboes

Door de opbloei van kleinschalige
organisaties van Iraniërs die in het Westen
zijn opgegroeid, krijgen jongeren in Iran
digitaal onderwijs en wordt op internet een
vrije sfeer gecreëerd die ruimte schept voor
discussies over taboes als homoseksualiteit
en vrouwendiscriminatie. Digitale media
spelen een grote rol bij het bevorderen
van moderne normen en waarden. De
enige belemmeringen zijn de opzettelijk
laag ingestelde snelheid van het internet
en de digitale fi lters. Maar de gemiddelde
computernerd kan die vrij gemakkelijk
omzeilen."

Doe mee aan de Europese fotocompetitie
Melting Pot!
In november verschijnt in acht Europese landen een Metro-bijlage over
migratie. Ter gelegenheid daarvan wordt een fotowedstrijd georganiseerd
onder de titel ‘Melting Pot’. De beste foto’s die een verrassend beeld geven
van hoe verschillende etnisch-culturele groepen in het betreffende land
samenleven maken kans op een Nederlandse én op een Europese prijs. De
prijswinnende foto’s zullen in de Metro-bijlage worden gepubliceerd.
Lees meer op
http://wereldjournalisten.nl/foto/fotowedstrijd/

Asieh Amini

Vrouwen in Iran
kunnen niet zomaar
van alle vrijheden
genieten

De volgende organisaties leverden een bijdrage aan deze bijlage:
Cordaid

is één van de grootste
ontwikkelingsorganisaties in
Nederland en ondersteunt onder meer
migrantenorganisaties die willen bijdragen
aan de Nederlandse samenleving, maar ook
aan vrede, verzoening en wederopbouw in
hun land van herkomst.

DMBO

The Dutch consortium of
Migrant Organisations verenigt 12
diaspora-organisaties die vanuit hun
cultuur of religie een positieve bijdrage
willen leveren aan de samenleving hier
in Nederland en in de herkomstlanden.
DCMO deelt deze visie binnen Europa
met andere organisaties verenigd in het
EUNOMAD platform.
> www.migrantconsortium.nl en

migranten hulp bij remigratie,
doormigratie en gezinshereniging. Ook
bemiddelt IOM bij (tijdelijke) uitzending
van migranten die bij willen dragen aan de
ontwikkeling van hun land van herkomst.

journalisten en schrijvers - verdedigt
hun rechten, bevordert hun toegang tot
de Nederlandse media en benadrukt hun
specifieke journalistieke positie en literaire
kennis. www.onfile.eu en

LAWID

MyWorld

www.iom-nederland.nl

Latin American Women
Initiative for Development
Empowerment voor Latijns Amerikaanse
vrouwen. Gender, migratie, remittances,
duurzame ontwikkeling. www.lawid.nl

Lokaalmondiaal

HIRDA

maakt
documentaires en tv-programma’s,
geeft de tijdschriften Vice Versa en
Join uit en organiseert journalistieke
debatten en onderwijsprogramma’s om
de betrokkenheid bij internationale
samenwerking te versterken.
Kijk op www.lokaalmondiaal.net

www.hirda.org

Mira Media ontwikkelt innovatieve
projecten die etnisch culturele
minderheden in staat stellen hun stem te
laten horen in de media en het publieke
debat. www.miramedia.nl

IOM

On File

www.eunomad.org

(Himilo Relief and Development
Association) zet zich als Somalische
migrantenorganisatie in voor gelijke
rechten voor vrouwen en toegankelijk
onderwijs en biedt humanitaire hulp in
Oost-Afrika (Somalië en Kenia)
biedt in Nederland verblijvende

Associatie van gevluchte

www.expontomagazine.nl

is een online platform
voor iedereen die zich inzet voor
ontwikkelingssamenwerking.
Naast een kennisbank en een magazine
is er een community waar actieve
wereldburgers met elkaar in contact
komen. www.myworld.nl

PARTIN

Brancheorganisatie voor
Particuliere Initiatieven, geeft kleine
goede doelen een stem bij discussies over
ontwikkelingssamenwerking, behartigt
hun belangen en vindt het belangrijk om
kennis en ervaringen te delen.

www.partin.nl

Oxfam-novib

geeft arme mensen
in ontwikkelingslanden de kans een
zelfstandig bestaan op te bouwen. We
werken samen met organisaties ter
plekke, donateurs, bedrijven, (migranten)
organisaties en andere ‘ambassadeurs van

het zelfdoen.’ www.oxfamnovib.nl

Vice Versa is het vakblad voor
ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa
weet wat er speelt, maar Vice Versa helpt
ontwikkelingsprofessionals ook om
nog beter werk af te leveren. Door op
een onafhankelijke manier te berichten
over ontwikkelingen in en rondom de
ontwikkelingssector op journalistieke
wijze het lerend vermogen van de sector
stimuleren. Volg het laatste nieuws op
www.viceversaonline.nl

Wereldjournalisten

brengt
nieuws uit migrantengemeenschappen,
draagt nieuwe gezichtspunten aan over
de multiculturele samenleving en wijst
bezoekers op literatuur, websites en
bijeenkomsten.

www.wereldjournalisten.nl

Wereldse Zaken

Bureau voor
mondiaal burgerschap ondersteunt en
begeleidt particuliere initiatieven op het
gebied van internationale samenwerking.

www.wereldsezaken.com
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Bruggenbouwers in de media

Hong Tong Wu

“Mijn doel is om
onafhankelijke
informatie
naar Ethiopië
te brengen”
Kibret Mekonnen

Een aantal journalisten in
Nederland heeft een migrantenof vluchtelingenachtergrond. Ze
hebben vaak een driedubbele
missie: Nederlanders vertellen
wat er in hun moederland
gebeurt, landgenoten informeren
over wat er in Nederland én
het moederland gebeurt, en
een bijdrage leveren aan de
persvrijheid in het moederland.
Dromen van mediavrijheid

Kibret Mekonnen (Ethiopië 1970) maakte
negen jaar ETHIO TV, dat via lokale
omroepen programma’s voor Ethiopiërs
uitzond. Momenteel werkt hij aan de
stichting Aimiro (hersens) die via de
kortegolf programma’s in Ethiopië wil
uitzenden.
“Ontwikkelingshulp is voor veel
Nederlanders iets formeels en schimmigs,
dat zich afspeelt tussen twee regeringen
en niet tussen twee volken. Afgezien van
hongersnood, oorlog en marathonlopers
weten Nederlanders weinig van Ethiopië. Ze
kennen maar een deel van de werkelijkheid.
In Nederland zijn meer dan tien Ethiopiërs
met een journalistieke achtergrond.
Allemaal willen ze hun kennis en

Sahand Sahebdivani

betrokkenheid inzetten om een beter begrip
van wat in Ethiopië gebeurt te kweken,
maar ook om onafhankelijke informatie

“De radio brengt China
een stuk dichterbij”
naar Ethiopië te brengen. Daar staan radio
en televisie, maar ook de gedrukte media,
direct en indirect onder de controle van
de partij die aan de macht is. Mijn droom
is een bijdrage te kunnen leveren aan een
Ethiopië waarin vrijheid van meningsuiting
en persvrijheid gegarandeerd zijn. Ik blijf
proberen die droom te realiseren. Voorlopig
vanuit Nederland.”

Nederlandse maatschappij en oudere
Chinezen. Velen werken lange dagen
in restaurants waardoor ze verstoken
blijven van het nieuws in de samenleving.
Ook spreken veel oudere mensen geen
Nederlands. De makkelijkste manier om
hen te bereiken is radio. Om Nederlanders
te informeren over de Chinese cultuur
geven we een magazine uit, organiseren we
evenementen en maken we tv-programma’s.
Sinds 2010 zenden we ook in Shanghai en
Hong Kong uit. Chinezen willen graag
weten wat er op lifestyle gebied gebeurt in
Europa. Het programma is bedoeld voor de
Chinese upper-class en die mensen zijn niet
geïnteresseerd in politiek. De luisteraars in
China krijgen een andere kijk op Europa
doordat we ons op lifestyle concentreren.
En de Chinezen in Nederland komen te
weten wat er zich in Nederland afspeelt.
Onder onze luisteraars bevinden zich
ook veel Chinese uitwisselingsstudenten.
Vaak voelen zij zich eenzaam. Door het
luisteren naar de radio komt China een stuk
dichterbij.”

Brug tussen twee werelden

Chinese radio: meer dan drakenen leeuwendans

Hong Tong Wu is voorzitter van de Chinese
Radio en Televisie (CRTV) in Amsterdam.
“We vormen een brug tussen de

Toen Sahand Sahebdivani drie jaar was,
vluchtten zijn ouders voor het bewind van
de ayatollahs in Iran naar Nederland. Daar
groeide hij verder op. Sahand is de oprichter
van het culturele centrum Mezrab in
Amsterdam.
“Muziek, fi lm, toneel en journalistiek staan
in mijn werk centraal.

Ik organiseer culturele avonden bij Mezrab,
een podium voor kunst en politiek. Ik speel
Tar, een Iraans instrument en klassieke

“Ik ben verontwaardigd
over de mensenrechtensituatie in Iran”
Perzische muziek. Voor de Perzische
Radio Zamaneh in Amsterdam maak ik
muziekprogramma’s. Maar ik ben ook
geïnteresseerd in de politieke situatie
in Iran en ben verontwaardigd over de
mensenrechtensituatie daar. Ik organiseer
daarover discussie-avonden. Ik ben een
Nederlander. Tegelijkertijd waardeer ik
mijn Perzische achtergrond. Mijn missie
en passie is het verbinden. Ik ben een
bruggenbouwer, tussen mijn Nederland
en mijn Iran. Ik vind het belangrijk om de
culturele nuances in Iran aan te kaarten en
aan het publiek te laten zien.
Ik ken de Nederlandse cultuur en tradities
en spreek de taal accentloos. Ik bewonder
waarden zoals hard werken, democratie,
tolerantie en vrijheden. Van de andere kant
ken ik de rijke Iraanse cultuur en kunst
en spreek ik goed Farsi. Mijn missie is om
een brug te zijn tussen deze twee werelden.
En in mijn werkzaamheden wil ik zoveel
mogelijk de jonge kunstenaars in Iran
steunen.”
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“Ga een affaire
aan met
deze elegante
jurkjes en vertel
het verder”
Bahareh Panjeh Shahi

Grondstofrijkdom
Afrika: zegen of
vloek

Fashion en fairtrade
gaan samen in Kiss & Tell
Een kledingstuk dat een verhaal vertelt, een
eeuwenoude ambacht in stand houdt én het
produceren van natuurlijke zijde stimuleert.
Een ideale manier van kleding produceren,
zou je denken. Bahareh Panjeh Shahi lukte
het deze ingrediënten te combineren. Kiss &
Tell is het resultaat.
'I dont kiss and tell' is een Engels
gezegde dat gebruikt wordt door
iemand die niet uit de school
klapt over een seksuele escapade.

Met mijn collecties wil ik juist het
tegenovergestelde bereiken. Ga een
affaire aan met deze elegante jurkjes en
vertel het verhaal verder.”
De van origine Iraanse Bahareh had
alles wat haar hartje begeerde; een
topbaan als advocate, een mooi huis en
een gevulde portemonnee. “Toch miste
ik passie in mijn werk. Daarom besloot
ik op zoek te gaan naar mezelf. Tijdens
een reis door India werd ik geraakt
door het proces van zijdeproductie.

Voor Cordaid telt ieder mens
Cordaid is één van de grootste
ontwikkelingsorganisaties in Nederland,
met een netwerk van bijna 900
partnerorganisaties in 28 landen in
Afrika, Azië, het Midden-Oosten en
Latijns-Amerika. Daarnaast is Cordaid
actief met een programma in Nederland
zelf. Cordaid heeft bijna 100 jaar
ervaring op het gebied van noodhulp,
ontwikkelingssamenwerking en
armoedebestrijding.

Daar kreeg ik het gevoel dat deze reis
voorbestemd was”, glundert ze van
enthousiasme terwijl ze vertelt.
Eenmaal terug in Nederland stelde ze
een businessplan op en sleepte ze vorig
jaar de Marie Claire Starters Award in de
wacht. Nu timmert ze hard aan de weg
om onder meer door crowdfunding
haar kledinglijn op de markt te
brengen.

www.kiss-and-tell.nl

Voor Cordaid telt ieder mens. Of het
nu gaat om mensen zonder de juiste
verblijfspapieren en slachtoffers van
vrouwenhandel in Nederland of om arme
boeren of HIV-patiënten in Afrika. Cordaid
gelooft dat mensen de kracht hebben om
hun leven zelf te verbeteren.
Cordaid werkt samen met organisaties in
Nederland die kleinschalige initiatieven
ondersteunen in ontwikkelingslanden.
We steunen migrantenorganisaties
die niet alleen willen bijdragen aan
onze samenleving, maar ook aan

vrede, verzoening en wederopbouw in
hun land van herkomst en daar hun
spaargeld en kennis voor ter beschikking
stellen. Cordaid werkt ook samen
met migrantennetwerken die politici
aanmoedigen mobiliteit en migratie te
stimuleren, zodat er positieve effecten voor
Nederland, voor de migrant en voor het
land van herkomst te behalen zijn.
Cordaid heeft met de Vastenaktie een
jaarlijkse campagne, dit jaar tussen 22
februari en 7 april;

zie www.cordaid.nl.

Ik droom van een eigen bedrijf in…
...Angola, Afghanista, Brazilië, Burundi,
Curaçao, Ethiopië, Ghana, Kaap Verdië,
Liberia, Marokko, Rwanda, Sierra Leone
of Suriname.
IntEnt kan je hierbij helpen! IntEnt heeft
al ruim 15 jaar ervaring met het begeleiden
en adviseren van ondernemers in
opkomende markten.
(070) 305 18 20

www.intent.eu

De grondstofrijkdom van Afrika is niet altijd
een zegen. Een steeds verder groeiende
bevolking, een steeds hoger energiegebruik
en afnemende grondstoffen vormen een
bron van spanningen en conflicten. Een paar
voorbeelden.
Volgens het Internationaal Energie
Agentschap heeft Nigeria een reserve van
37 miljard vaten olie. Toch leeft 70% van
de Nigerianen onder de armoedegrens! Het
grootste deel van de bevolking profiteert
dus niet van deze olierijkdom, maar het
lijdt wel onder de milieuschade die de
oliewinning veroorzaakt.
De diamanten uit Botswana, Siera Leone,
Angola en Congo werden ‘bloeddiamanten’
genoemd, omdat de opbrengst van de
diamantverkoop werden gebruikt om
rebellengroeperingen te financieren.
Het mineraal Coltan wordt gebruikt
bij de productie van mobiele telefoons.
De illegale handel in Coltan heeft de
gewapende conflicten in het grensgebied
van de Democratische Republiek Congo en
Rwanda meegefinancierd.
Tamelijk nieuw is de strijd om vruchtbare
gronden. Deze gronden worden door een
veelal corrupte overheid voor veel geld in
concessie uitgegeven aan multinationals
om producten te produceren met een
economisch belang, zoals biobrandstoffen.
Mensen die van deze gronden leven en er
kleinschalige landbouw bedrijven, worden
hierdoor van hun land, hun natuurlijke
habitat, verdreven en beroofd van hun
middelen van bestaan. De grootschalige
productie van biobrandstoffen verdringt
zo de lokale productie van levensmiddelen,
zoals maïs, cassave en zoete aardappel en
veroorzaakt zelfs voedseltekorten voor de
eigen lokale bevolking!
Migranten en vluchtelingen in Nederland
maken zich zorgen over deze praktijken
en de relatief beperkte aandacht van
overheden. Zij zoeken aandacht
en dragen voorstellen voor
verbetering aan. Voor een
uitgebreid artikel, zie:

www.wereldjournalisten.nl

