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Jaarplan 2015
Inleiding
De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) wil zich ook in
2015 inzetten voor scholing en vorming van zusterpartijen
zusterpartijen in het buitenland. Dit om
zodoende constructief bij te dragen aan de opbouw van politieke partijen en daardoor aan
democratische rechtsstaten in voornamelijk Oost Europa, Noord Afrika en enkele
nkele partners uit
andere regio’s.. Dit jaarplan geeft een overzicht van de activiteiten die de FICDD samen met
haar partners in
n genoemde regio’s
regio’ in 2015 wil uitvoeren.
De doelstelling van de FICDD is het stimuleren van politieke betrokkenheid onder christenen
en het opbouwen van politieke partijen vanuit een Bijbels georiënteerd, christelijk-sociaal
christelijk
gedachtegoed. De partners van de FICDD zijn politieke partijen en maatschappelijke
organisaties, die werken om christendemocratische waarden in hun land te versterken.
Naast deze partners zijn ook de Stichting Vormingsactiviteiten Oost Europa (VOE) van de
SGP en de European Christian Political Movement erg belangrijk. Met eerstgenoemde
stichting werkt de FICDD nauw samen. Dit doen wij binnen het netwerk van de European
Christian Political Movement, sinds 2010 een Europese Partij waar de ChristenUnie al sinds
het ontstaan lid van is. Doordat de Stichting VOE ook lid is van
an de ECPM kunnen wij zo in
veel landen goed samenwerken onder de vlag van deze Europese Partij.

Doelstellingen en focus 2015
In haar projecten zal de FICDD zich in alle landen richten op zaken als wetgeving en recht;
openbaar bestuur; corruptiebestrijding; mensenrechten en communicatie/media. Daarnaast
zal afhankelijk van de vraag van de lokale counterparts
counterparts ook aandacht zijn voor onderwerpen
als minderheden, onderwijs, milieu e.d. In enkele landen zal er ook aandacht geschonken
worden aan de nationale parlementsverkiezingen, bijvoorbeeld in Kroatië.
Dit alles doet de FICDD vanuit Christendemocratische principes. Erg belangrijk is voor ons
dan ook om een christelijke ethiek van vrijheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en transparantie
over te brengen op onze partners. Deze vier principes zijn voor ons essentieel voor een
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functionerende rechtsstaat. In onz
onze trainingen, evenementen en communicatie dringen wij
hier dan ook altijd op aan.
In Europa richt FICDD zich in 2015 voornamelijk op de volgende landen: Georgië, Kroatië,
Oekraïne, Moldavië en Macedonië
Macedonië.
In Noord Afrika hoopt de FICDD in te zetten op vrijheid van geloof en geweten. De contacten
zijn echter erg pril en de politieke situatie vaak precair. In Jordanië en/of Egypte is er echter
een goede kans dat de FICDD actief zal kunnen zijn. Door het netwerk van ChristenUnie
politicus Gert Jan Segers (in
in het verleden zeven jaar woonachtig in Egypte) zijn er enkele
betrouwbare partners gevonden. Naast deze genoemde activiteiten hoopt FICDD ook samen
te werken met de Surinaamse partnerpartij van de ChristenUnie: DOE. Ook hoopt de FICDD
de organisatie Plataforma
aforma C in Midden-Amerika
Midden
te kunnen ondersteunen.
Vorming Jongeren Zusterpartijen
Zusterpartijen. 1
De vorming van jongeren van zusterpartijen is erg belangrijk voor FICDD. Daarom zal de
FICDD dit actief ondersteunen. O.a. met de jongeren organisaties van de Kroatië H-Rast, de
Oekraïense CDU en de Georgische CDM hopen wij dit doel te verwezenlijken. De
jongerentak van de ECPM, de European Christian Political You
Youth (ECPYouth) hoopt in 2015
een Academie voor jongeren te organiseren waarin zij stelselmatig getraind zulle
zullen worden in
de christendemocratische ideologie. FICDD hoopt ook aan deze academie bij te dragen los
van meerdere scholingsevenementen voor jongeren
jongeren.
FICDD zal in 2015 in ieder geval een zomerschool en een winterschool sponsoren om
jongeren van onze zusterpartijen
rpartijen te scholen en ondersteunen. In 2014 is echter gebleken dat
het bestuur van de ECPYouth nog niet optimaal functioneert. Doordat de FICDD een grote
sponsor is van hun activiteiten zal de FICDD staf meer betrokken zijn bij de organisatie dan
in voorgaande jaren.
Arabische Regio. 2
De FICDD zal in 2015 doorgaan in het contacteren en ondersteunen van christenen in de
Arabische regio die maatschappelijk/
schappelijk/politiek actief willen zijn. Deze groep is echter niet heel
groot en ook de politieke situatie is niet altijd even bemoedigend. Toch hoopt de FICDD
enkele kernontmoetingen
ntmoetingen te organiseren met deze contactpersonen en groepen om
zodoende een positief effect te hebben op deze groepen. Onder andere via het Egyptian
Training Institute hoopt de FICDD actief te zijn. De verwachting is enkel in Egypte en
Jordanië actief te zijn.
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Oost-Europa. 3
FICDD zal in 2015 evenementen organiseren samen met de Christian Democratic Movement
of Georgia (CDM), de Christian
stian Democratic Union of Ukraine (CDU) en kleinere
zusterpartijen en organisaties in Moldavië.
FICDD hoopt bij te dragen aan scholing van deze partijen door thematische conferenties te
organiseren. De thema’s zijn nu (oktober 2014) echter nog niet bekend. Eind deze maand
staan er verkiezingen in Oekraïne op het programma. De uitkomst van deze verkiezingen en
de algemene politieke situatie in Oekraïne zullen natuurlijk van grote invloed zijn op de
uiteindelijke activiteiten in dit land.
Gezien de huidige economische crisis gaat FICDD ervan uit dat dit thema veel aandacht zal
krijgen. Naast dit thema zullen menselijke waardigheid, de rol van minderheden en
rechtvaardigheid (anticorruptie) een belangrijk thema zijn.
Zuid-Oost Europa. 4
Voor de regio Zuidoost
st Europa geldt dat de rol van minderheden daar nog belangrijker is.
Door de recente geschiedenis is de relatie tussen verschillende landen en volken nog vaak
slecht. FICDD hoopt hier door middel van een verbindende christelijke identiteit gekoppeld
aan thema
ema als vrede, verzoening en rechtvaardigheid een positieve invloed op te hebben.
Genoemde thema’s zullen direct of indirect in rol spelen in de evenementen die FICDD zal
organiseren in de regio.
De meeste activiteiten staan gepland voor Kroatië (sam
(samenwerking
king zusterpartij H-Rast),
H
en
Montenegro (samenwerking Christelijke politieke beweging). Tevens zal de FICDD ook
blijven investeren in intensieve programma’s voor politieke actieve jongeren uit de hele
Balkan regio. Dit door het steunen van multilaterale e
evenementen
venementen zoals het Renewing Our
Minds (ROM) project en het Economic Diplomacy Seminar (EDS)
(EDS).
Overig. 5
Een klein gedeelte van haar budget wil FICDD besteden aan zusterpartijen buiten
bovengenoemde regio’s. Door de jaren heen heeft de ChristenUnie goede contacten
opgebouwd met de Surinaamse DOE partij en zijn er ook in Latijns-Amerika
Latijns Amerika contacten
(Plataforma C).. Door middel van het sturen van enkele trainers en/of stagiairs hoopt FICDD
ook voor de organisaties iets te kunnen betekenen wat betreft vorming en scholing. In
Suriname zijn er in 2015 verkiezingen voor de nationale assemblee, de FICDD hoopt hierin
door training en advies van waarde te kunnen zijn voor de DOE partij.

