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Jaarplan 2020

Inleidend
De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) wil zich ook in
2020 inzetten voor scholing en vorming van zuster-partijen en -organisaties in het buitenland.
Dit om constructief bij te dragen aan hun opbouw en daardoor aan democratische
rechtsstaten in voornamelijk (Zuid)Oost-Europa, de Middle Eeast Northern Africa (MENA)regio en enkele partners uit andere regio’s. Dit jaarplan geeft een overzicht van de
activiteiten die FICDD samen met haar partners in genoemde regio’s in 2019 wil uitvoeren
met de financiering vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP), en de twee
programma’s die onder het Nederlands Fonds Regionale Partnerschappen (NFRP) vallen;
het Matra- en het Shiraka-programma.
De doelstelling van de FICDD is het stimuleren van politieke betrokkenheid onder christenen
en het opbouwen van politieke zuster-partijen en -organisaties vanuit een Bijbels
georiënteerd, christelijk-sociaal gedachtegoed. De partners van de FICDD zijn politieke
partijen en maatschappelijke organisaties, die zich inzetten om christendemocratische
waarden in hun land te versterken. Naast deze partners zijn ook de politieke partij European
Christian Political Movement (ECPM) hun jongerenbeweging European Christian Political
Youth (ECPYouth) en hun denktank Sallux belangrijk. Met de ECPM, Sallux en ECPYouth
werkt de FICDD al lang samen. Sallux is een Europese denktank met een groot netwerk en
kan ook sprekers leveren voor een FICDD-project of een project mede-ondersteunen.
Uitgangspunten
De FICDD gaat vanuit christelijksociale uitgangspunten te werk en dat betekent ook in 2020
dat we een christelijke ethiek van vrijheid, verantwoordelijkheid, transparantie, eerlijkheid,
rechtvaardigheid en duurzaamheid over brengen op onze partners. Deze zes principes
houden we graag voor ogen wanneer we spreken over een goed functionerende
democratische rechtsstaat. We zullen in 2020 zullen we in onze trainingen, evenementen en
communicatie hierop aandringen. Daarnaast zal FICDD in haar projecten zich ook richten op
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zaken als beleidsvorming, recht, openbaar bestuur, corruptiebestrijding, mensenrechten en
communicatie/media. Zoals ook in voorgaande jaren blijft de trainings- of adviesvraag van de
partner zelf leidend voor de betrokkenheid van FICDD. Partners kunnen zelf het beste hun
behoefte en voorkennis aangeven en inschatten. We nodigen hen uit om een projectvoorstel
in te dienen door middel van zogenoemde call for proposals. Op basis van de call die eind
augustus 2019 is uitgegaan zijn deze begroting en dit jaarplan opgesteld.

Matra
Het Matra programma is bedoeld om de landen aan de oostelijke grenzen van Europa verder
te helpen ontwikkelen op het gebied van democratisering. Onze zusterpartij in Georgië, de
CDPP, heeft subsidie bij FICDD aangevraagd om 3 tweedaagse conferenties te kunnen
organiseren. In 2020 worden algemene verkiezingen in Georgië gehouden en graag wil de
CDPP hun lokale leiders workshops aanbieden in aanloop naar die verkiezingen. Workshops
zullen gaan over christelijke politiek, het rekruteren van geschikte nieuwe kandidaten en het
effectief voeren en plannen van hun verkiezingscampagne. In Oekraïne werken we wederom
samen met de Ukrainian Student Association (USA) die subsidie bij FICDD heeft
aangevraagd om 3 regionale seminars genaamd “Conscious Elections” te organiseren. In
2020 worden er in Oekraïne lokale verkiezingen georganiseerd en USA wil graag jongeren
trainen zodat ze goed leren te navigeren tussen verschillende politieke ideologieën. Ook
willen ze met hun seminars jongeren aanspreken op hun verantwoordelijkheid; hoe kun je als
stemmer jouw volksvertegenwoordiger aanspreken op zijn/haar politieke keuzes? Ook zullen
we in Oekraïne samen werken met de Foundation for Democracy Assistance (FDA). Deze
partner heeft subsidie aangevraagd om een aantal seminars te organiseren om
democratische waarden verder te stimuleren. Onze partner ziet een groei van populistische
tendensen en wil graag, o.a. in samenwerking met USA, christendemocratische waarden
stimuleren. In Servië werken in 2020 weer samen met onze partner IFES. Deze christelijke
studentenorganisatie heeft subsidie bij ons aangevraagd om een bewustwordingsconferentie
over mensenhandel te organiseren. Deze conferentie staat inmiddels goed aangeschreven
en zowel rechtenstudenten als psychologiestudenten kunnen studiepunten ontvangen van
hun faculteiten wanneer zij deelnemen aan deze conferentie. Mensenhandel bestrijding is
een belangrijk speerpunt van FICDD en dit project past dan ook uitstekend in onze
doelstellingen. Onze partner in Moldavië, Academy for Integrity in Leadership (AIC) heeft
subsidie aangevraagd om in 2020 een Fellowship programma aan te kunnen bieden aan
christelijke leiders die graag hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid willen
vergroten. Door middel van een trainer-of-trainers aanpak willen ze hun programma in een
periode van 6 maanden gaan aanbieden. Naast het aanbieden van trainingen over

Postbus 439, 3800 AK Amersfoort, Nederland | Tel. 033 422 69 55 |Fax. 033 422 69 68 |E-mail: ficdd@christenunie.nl

3

waardengerichte beleidsontwikkeling door young professionals willen ze via het programma
ook een netwerkfunctie bieden aan de deelnemers.
Shiraka
Het Shiraka programma biedt ons de kans om in landen in de MENA-regio projectpartners te
ondersteunen. In Jordanië steunen we onze zusterorganisatie Arab Women Today (AWT).
Deze christelijke vrouwenorganisatie komt op voor de rechten van alle vrouwen in Jordanië
door middel van het geven van empowerment trainingen, het voeren van (social media)
campagnes en het maken van een talkshow. We steunen ook hun jaarlijkse Network
Conference die door christelijke vrouwen uit de gehele Arabische regio wordt bezocht.
Daarnaast steunen we een jongerenconferentie van de European Christian Political Youth
(ECPYouth). Zij organiseren deze in samenwerking met AWT in Jordanië. Deze
jongerenconferentie heeft als doel christelijke jongeren in Jordanië te stimuleren om ook
buiten hun kerkelijke gemeenschappen maatschappelijke betrokkenheid te tonen. In
Marokko zullen we een bijdrage leveren aan de School of Democracy die het CDA heeft
geïnitieerd. Ook D66, GroenLinks en de VVD zullen hier waarschijnlijk weer een bijdrage aan
leveren. In Tunesië heeft onze jonge zusterorganisatie subsidie aangevraagd voor
kaderopbouw trainingen. Bright Women of Today Association (BWTA) is een spin-off van
AWT en komt op voor vrouwenrechten in Tunesië. Graag willen ze hun organisatie verder
uitbouwen en het bestuur, de vrijwilligers en de samenwerking met gelijkgestemde
organisaties verder ontwikkelen. Er zullen trainingen georganiseerd worden voor
strategische planning en beleidsbeïnvloeding.
WFPP
FICDD ontvangt ook vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen subsidie om projecten met
buitenlandse zuster-partijen en –organisaties te ontwikkelen. Met het Christian Mind Institute
(CMI) werken we al lang samen en afgelopen zomer is o.a. Hanneke Palm onderdeel
geweest van de summer school die CMI jaarlijks organiseert. Thema’s als mensenrechten,
mensenhandel en christelijksociaal denken komen telkens aan bod. In verband met de
veiligheid vindt de summer school in Libanon plaats. Onze steun zorgt ervoor dat studenten
bij CMI een beurs voor deelname kunnen aanvragen. ECPYouth organiseert samen met
ECPM en hun Moldavische zusterorganisatie AIC, een summer school in Moldavië en heeft
daarvoor subsidie aangevraagd. Door de samenwerking met ECPM kan ECPYouth ook van
het ECPM-sprekersnetwerk gebruik maken. ECPYouth heeft vorige summer school in
Georgië besloten om Artificial Intelligence als jaaronderwerp te kiezen. De CDPP in Georgië
krijgt subsidie uit ons Matra-programma maar ook uit de WFPP: in 2020 worden algemene
verkiezingen gehouden en dat betekent dat ze graag meerdere conferenties willen
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organiseren. Ze willen hun lokale politici goede voorbereidingen voor hun campagnes
meegeven en ook nieuwe leden aantrekken. CDPP zal 3 conferenties organiseren in
verschillende delen van het land waarbij workshops worden gegeven over campagnevoeren
maar ook over de beginselen van christelijke politiek. In Costa Rica is al jarenlang onze
vrijwilliger Dennis Petri actief. Hij geeft live en online masterclasses over christelijksociaal
denken, christelijke politiek en maatschappelijk activisme. Hij heeft een handboek
“Christelijke Politiek” samengesteld. Daarnaast heeft hij Economic Diplomacy and Integrity
(EDI) conferenties in Costa Rica georganiseerd. Deze
EDI-conferentie is vorig jaar ook online beschikbaar gemaakt voor Latijns-Amerika. Helaas
zal FICDD in de toekomst geen projecten buiten Matra-Shiraka gebied meer mogen steunen,
dit omdat de WFPP-subsidie van BZK naar BZ zal worden overgeheveld. BZ geeft aan dat
de WFPP-subsidie voortaan in Matra-Shiraka gebied besteed zal moeten worden. Dennis
Petri heeft aangegeven dit uiteraard heel jammer te vinden maar hij wil graag betrokken
blijven bij het FICDD-werk. Daarom zal hij EDI Online door ontwikkelen zodat dit ook
geschikt wordt voor Matra-Shiraka gebied. Hij heeft daarvoor een projectvoorstel ingediend.
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