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Jaarplan 2021

Inleidend
De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) zal zich ook in
2021 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 2021 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. Ook zijn er drie voorstellen die gefinancierd kunnen
worden uit de gelden die via ChristenUnie Internationaal beschikbaar worden gesteld.
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) en hun jongerenbeweging European Christian Political
Youth (ECPYouth) partners van FICDD. In 2020 heeft FICDD ook samen met hen projecten
ondersteund en die mogelijkheid bestaat ook in 2021.
Uitgangspunten 2021
De FICDD gaat vanuit christelijksociale uitgangspunten te werk en dat betekent ook in 2021
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 streven naar een goed functionerende
democratische rechtsstaat. We zullen in 2021 via onze trainingen, evenementen en
communicatie steeds deze principes steeds uitdragen. Daarnaast zal FICDD in haar
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projecten zich ook richten op 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 een call for
proposals. In die call hebben we ook informatie opgenomen over project design; we willen
graag dat partners hun projecten zo ontwerpen dat ze gericht zijn op impact en niet slechts
op output of outcome. We willen dat ook graag terugzien in de manier waarop partners aan
het einde van het subsidiejaar hun projecten verantwoorden, waarover later in dit stuk meer.
Op basis van de call die medio juli 2020 is uitgegaan zijn deze begroting en dit jaarplan
opgesteld.
In het jaar 2020 hebben we te maken gekregen met maatregelen en reisrestricties die ten
gevolge van de bestrijding van het Covid-19 virus door de Nederlandse overheid werden
opgelegd. Sommige van onze buitenlandse partners zijn harder geraakt door deze
maatregelen dan andere; niet alle buitenlandse overheden hebben dezelfde maatregelen
genomen. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk in hoeverre het subsidiejaar van
2020 anders zal voorlopen dan werd voorzien. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
aangegeven dat nog duidelijk zal worden hoe we om moeten gaan met veranderde
projectplannen. Hoewel het waarschijnlijk is dat aangevraagde subsidie uit 2020 ook nog in
Q1 2021 uitgegeven mag worden, is in de call for proposals die betrekking heeft op 2021,
uitgegaan van de normale situatie. Dat wil zeggen dat er in de call geen rekening is
gehouden met de carry over uit subsidiejaar 2020. Partners is gevraagd om nieuwe
projectvoorstellen in te dienen waarbij zij er vanuit zijn gegaan dat er in 2021 geen
beperkende maatregelen of reisrestricties meer zullen zijn. Dit omdat onduidelijk blijft hoe de
situatie rondom de Covid-19 maatregelen zich zullen ontwikkelen en de carry over van 2020
budgetneutraal zal moeten zijn.
We willen ook oog hebben voor de eventuele veranderingen die partners hebben moeten
aanbrengen in hun planning in 2020. Deze veranderingen verwachten we (deels) terug te
zien in hun evaluaties en dat is tegelijk een mooie kans om in 2021 meer aandacht te
besteden aan de evaluatiemethode die we onze partners willen laten gebruiken. Aan het
einde van het subsidiejaar verwachten wij van onze partners een financiële verantwoording.
We willen er in 2021 voor zorgen dat evaluaties van de projecten ook onderdeel worden van
die verantwoording. We hopen dat het doorvoeren van een betere evaluatiemethode
partners zal helpen om hun projecten in de toekomst impactvoller te laten zijn. Door in de call
for proposals onze partners ook al na te laten denken over impact hopen we dat er een
nuttige keten ontstaat van project ontwerp met impact, uitvoering, evaluatie, leren en
verbetering.
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Tot slot is het nog goed om hier te melden dat er in 2021 waarschijnlijk geen nieuwe partners
bij zullen komen; het FICDD-werk is in 2020 behoorlijk belemmerd door alle Covid-19
maatregelen en er zijn geen internationale reizen gemaakt. Dat betekent ook dat netwerken
met potentiële nieuwe buitenlandse partners geen prioriteit had in 2020. Daarnaast hadden
onze huidige partners meer dan andere jaren behoefte aan ondersteuning vanuit FICDD en
liggen de projectvoorstellen voor 2021 dicht bij die van 2020. Een mooie kans om de diepte
op te zoeken met onze huidige partners in 2021 en in te zetten op de kwaliteit van hun
projectmanagement.

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 een tweetal conferenties van twee dagen
te kunnen organiseren in respectievelijk Oost- en West-Georgië. Op elke conferentie wil men
graag 50 lokale politici van de partij training bieden op het gebied van christelijksociaal
denken en handelen. Dit nadat er in 2020 algemene verkiezingen zijn geweest. De landelijke
politici hebben al veel training en ondersteuning ontvangen in aanloop naar die verkiezingen.
Het is nu belangrijk om de lokale politici en de jongerenbeweging van de partij verder op te
leiden.
In Oekraïne werken we wederom samen met de Ukrainian Student Association (USA) die
subsidie bij FICDD heeft aangevraagd om 3 regionale seminars genaamd “Conscious
Voters” te organiseren. In 2020 werden er in Oekraïne lokale verkiezingen georganiseerd en
in 2021 wil USA graag jongeren leren hoe ze betrokken kunnen blijven bij de door hen
verkozen politici. Hoe kun je, na de verkiezingen, als stemmer jouw volksvertegenwoordiger
aanspreken op zijn/haar politieke keuzes? Hoe kun je voor jouw thema’s agenderen en waar
kun je zelf in jouw omgeving politiek aan de slag?
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. Er zullen met name trainingen worden
georganiseerd omtrent effectieve politieke communicatie; bloggen, opinieartikelen en social
media post. Onze partner wil graag christendemocratische waarden stimuleren en, net als de
USA, ook na de verkiezingen politici in Oekraïne bij de les houden.
In Servië werken in 2021 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. Bestrijding van mensenhandel
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is een belangrijk speerpunt van FICDD en dit project past dan ook uitstekend in onze
doelstellingen. Daarnaast heeft IFES Servië in 2020 heel goed ingespeeld op alle Covid-19
restricties waarmee ze te maken kregen en graag willen we hun inspanningen daarvoor
onderstrepen door in 2021 weer met hen te werken.

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.
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of we een financiële bijdragen zullen
leveren aan de School of Democracy die het CDA in Marokko in 2019 heeft geïnitieerd. Vorig
jaar hebben ook D66, GroenLinks en de VVD hier een bijdrage aan geleverd. Vanwege
Covid-19 is een aantal trainingsweekenden niet doorgegaan en onduidelijk is nu nog of de
gelden die in 2020 niet zijn uitgegeven, in 2021 alsnog worden uitgegeven. FICDD heeft
daarom voor 2021 geen financiële steun begroot maar wel reiskosten; zo kunnen we in ieder
geval wel zelf een trainer sturen als de trainingen in 2021 doorgaan.
In Tunesië heeft onze jonge zusterorganisatie subsidie aangevraagd voor het opzetten van
een lesprogramma over mensenrechten, menselijke waardigheid en sociale gerechtigheid.
Bright Women of Today Association (BWTA) is een spin-off van AWT uit Jordanië en komt
op voor mensenrechten in Tunesië. Ze richten zich met name op vrouwen en jongeren en
willen in 2021 graag een lesprogramma gaan aanbieden over mensenrechten op scholen en
dit ook via een train-de-trainers workshop faciliteren.
Met het Christian Mind Institute (CMI) werken we al lang samen. Vanwege de
veiligheidssituatie in Libanon en ook vanwege Covid-19 maatregelen kon de summer school
van CMI in 2020 niet doorgaan in Beiroet. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk
of het project op een later moment en in een andere vorm doorgang kan vinden. Mogelijk
wordt de Shiraka subsidie die aan dit project niet in 2020 is uitgegeven, wel in 2021
uitgegeven. De voorwaarde vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken is dat dit in het
eerste kwartaal van 2021 moet gebeuren. Desondanks ligt er een projectvoorstel voor een
summer school in 2021 waarin thema’s als mensenrechten, mensenhandel en
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christelijksociaal denken weer aanbod zullen komen. Onze steun zorgt ervoor dat studenten
bij CMI een beurs voor deelname kunnen aanvragen.

WfPP
FICDD ontvangt ook vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen subsidie om projecten met
buitenlandse zuster-partijen en –organisaties te ontwikkelen. Een deel van de WfPP gelden
zal gaan naar de summer school van CMI (zie hiervoor onder Shiraka).
Ook voor de summer school van ECPYouth geldt dat deze in 2020 niet heeft plaatsgevonden
vanwege Covid-19 maatregelen en ook voor dit project geldt dat op dit moment nog
onduidelijk is of de gelden die daarvoor in 2020 gereserveerd waren, in 2021 alsnog
uitgegeven kunnen worden. ECPYouth zou de summer school in 2020 in Moldavië
organiseren met de lokale jongerenorganisatie. Deze laatste heeft aangegeven geen kans
meer te zien de organisatie in 2020 op zich te nemen. Wel kijkt men samen of er wellicht een
winterschool vroeg in het voorjaar van 2021 georganiseerd kan worden. Toch heeft
ECPYouth een projectvoorstel ingediend voor een summer school in 2021. Nog onduidelijk is
waar deze georganiseerd zal worden. Een deel van de summer school zal daarom vanuit
WfPP gefinancierd worden en of in Matra- dan wel Shiraka-gebied plaatsvinden.
In Costa Rica is al jarenlang onze vrijwilliger Dennis Petri, via de stichting Plataforma C,
actief. Hij geeft live en online masterclasses over christelijksociaal denken, christelijke
politiek en maatschappelijk activisme. Dennis Petri heeft aangegeven graag betrokken te
willen blijven bij het FICDD-werk, ook nu subsidie niet meer in Costa Rica uitgegeven mag
worden. Daarom zal hij de onlinecursus die hij geeft, laten vertalen in het Arabisch. Op deze
manier kan de cursus ook aan onze partners in Shiraka-gebied ten goede komen. Hij heeft
daarvoor een projectvoorstel ingediend. Een deel van zijn voorstel kan vanuit de WfPP
gefinancierd worden. Het zou mooi zijn wanneer we ook via ChristenUnie Internationaal een
deel van dat voorstel kunnen sponsoren. Daarover hierna meer.

ChristenUnie Internationaal
In 2019 heeft het Landelijk Bestuur besloten om voor een periode van 3 jaar, jaarlijks
€10.000 beschikbaar te stellen voor ChristenUnie Internationaal. Dit naar aanleiding van een
visiedocument waarin werd voorgesteld om met meer visie christelijke politiek vooruit te
helpen. Door zelf geld beschikbaar te stellen voor internationale projecten die aansluiten bij
het verder helpen van onze politieke zusterpartijen en –organisaties kunnen we projecten
steunen die we niet onder de subsidievoorwaarden van Matra, Shiraka noch WfPP zouden
kunnen ondersteunen.
Eind 2019 zijn er verkennende gesprekken geweest met de hulpverleningsorganisatie ZOA.
We hebben samen gekeken of we een project zouden kunnen steunen waarbij we onzer
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beider expertise kunnen inzetten en zo vermeerderen. Begin 2020 werd duidelijk dat de
impact van Covid-19 dermate groot was dat ZOA geen kans zag om in 2020 nieuwe
projecten met ChristenUnie op te pakken. Het zou mooi zijn om in 2021 de sprong nogmaals
te wagen en samen een project te starten. Of dat lukt zal met name afhangen van de
gevolgen van de Covid-19 crisis voor ZOA. Een deel van het ChristenUnie Internationaal
budget zal in ieder geval voor een gezamenlijk project met ZOA gereserveerd worden. Mocht
in mei 2021 duidelijk blijken dat een dergelijk project niet haalbaar is dan zal een ander
project met een andere partner gevonden moeten worden. Te denken valt aan een
gezamenlijk project bij een van onze buitenlandse projectpartners met leden van onze
Bestuurdersvereniging of bijvoorbeeld met deelnemers van het ChristenUnie
Ondernemersplatform.
Een andere mogelijke bestemming voor een deel van het ChristenUnie Internationaal budget
in 2021 is een vertaling van het boek van Roel Kuiper, Politieke Wijsheid. Het zou het werk
van de ChristenUnie en van FICDD in internationaal perspectief ten goede komen wanneer
er een goede Engelse vertaling van zijn boek gepubliceerd zou worden.
Tot slot heeft onze vrijwilliger Dennis Petri in Costa Rica met zijn stichting Plataforma C, een
financieringsaanvraag ingediend om de onlinecursus christelijke politiek die hij heeft
gemaakt, te laten vertalen in het Arabisch. Deze cursus is nu in het Spaans en Engels
beschikbaar en een vertaling naar het Arabisch zou onze partners in zowel Jordanië als
Tunesië zeker verder kunnen helpen.
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