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1. Inleiding 
De veranderingen in de wereld gaan snel en daarmee verandert ook de vraag naar 
trainingen en in welke landen de Eduardo Frei Stichting (EFS) actief is. Sinds de jaren ’90 
van de vorige eeuw weet de EFS haar trainingsprogramma's aan te passen aan deze 
veranderende wereld. Naast de Balkanlanden en de regio ten oosten van Europa is de EFS 
nu ook actief in een aantal landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook in deze 
landen zit onze kracht in de Christendemocratische basis waardoor onze trainingen een 
combinatie zijn van “values and skills”.  
 
2. De EFS visie 
2.1. Arabische regio 
 
Doel voor de regio 
De EFS levert een bijdrage aan de ontwikkeling van democratie en democratische 
vaardigheden in een aantal landen in de Arabische regio. Vanuit haar eigen 
christen-democratische achtergrond slaat de stichting een brug naar landen waarin religie in 
het dagelijks leven een rol speelt, maar waarbij het nog moeilijk is religie te verbinden met 
democratische beginselen en politiek.  
 
Globale plannen voor periode 2018-2021 

- De mogelijkheden onderzoeken voor op de landen toegespitste trainingen over 
politieke waarden gebaseerd op religie 

- Ontwikkelen van een training op het gebied van integriteit en corruptie 
- Onderzoeken van de mogelijkheden om projecten te ontwikkelen in andere landen in 

de regio 

- Uitbreiden van het aantal partners in de landen 
- Volksvertegenwoordigers met een achtergrond in de Arabische regio betrekken bij de 

activiteiten van de EFS  
- Meer aansluiting zoeken bij andere Nederlandse organisaties actief in deze regio 
- Trainingen met IRI, NDI, NIMAR en DTRC voortzetten. 

 
Doelgroep 
Op dit moment richten we ons vooral op volksvertegenwoordigers (Tunesië, Jordanië, 
Marokko) en op geëngageerde jongeren (Marokko). We hanteren een ‘multi-party aanpak’ in 
de Arabische regio, wat betekent dat we meerdere politieke partijen waarmee we ons 
verbonden voelen tegelijkertijd trainen. 
 
2.2. Oostelijk Partnerschap landen 
 
Doel voor de regio 

1. Het bevorderen van een ring van stabiele landen aan de grenzen van de Europese 
Unie door daar verwante partijen te trainen die van hun land een democratische 
rechtsstaat willen maken.  

2. Aanwezig zijn waar aan christendemocratische waarden wordt gewerkt. 
 
Globale plannen voor periode 2018-2021 

- Ontwikkelen van een training op het gebied van integriteit en corruptie 
- De partij benadering waar mogelijk inruilen voor een langere termijn benadering van 

jongeren die we op meerdere trainingen terugzien, mogelijk in samenwerking met de 
RSI. 

  



 

- Intensiveren van een voorkeur voor gerichte trainingen aan mensen die binnen een 
partij een zwakkere positie innemen; meestal vrouwen. 

- De jaarlijks terugkerende programma’s met de KAS, het RSI voortzetten. Ik de 
samenwerking met Educatio voortzetten. 

 
Doelgroep 
De EFS richt zich via haar partnerorganisaties op politieke partijen die gelieerd zijn aan de 
EVP. Op dit moment richten we ons op politiek actieve jongeren in alle landen waar we 
actief zijn. Daarnaast is er in Armenië nog een aparte training voor jonge vrouwen. In 
overleg met de KAS richten we ons in Georgië specifiek op de politieke partij ‘European 
Georgia’.  
 
2.3. Balkanlanden 
 
Doel voor de regio 
Het hoofddoel is het ondersteunen van politieke zusterpartijen om de Balkanlanden te 
transformeren naar stabiele democratieën met een goed werkende rechtsstaat voor mensen 
van alle etniciteiten. Dit moet leiden tot vrede en stabiliteit in Europa. Met onze trainingen 
hopen we een bijdrage te leveren aan de nodige interesse en steun die de regio nu hard 
nodig heeft vanuit de EU. Juist nu andere buitenlandse mogelijkheden (met tegengestelde 
opvattingen, waarden en belangen) actief zijn in de Balkan, is dit belangrijker dan ooit.  
 
 
Globale plannen voor periode 2018-2021 

- Partij trainingen met CNI in Bosnië-Herzegovina voortzetten. 
- Trainingen met de KAS in Albanië, Kosovo en Servië voortzetten. Ook de 

ontwikkelingen in Macedonië volgen om te zien of ondersteuning op een ander 
moment weer mogelijk is. 

- Trainingen met Robert Schumann, waaronder het Young leaders program, 
voortzetten.  

- Kennis over de landen bij de trainers vergroten middels het organiseren van 
expertmeetings en meer uitwisseling tussen trainers. 

- Ontwikkelen van een training op het gebied van integriteit en corruptie. 
 
Doelgroep 
De EFS richt zich via haar partnerorganisaties op politieke partijen die gelieerd zijn aan de 
EVP. Wij richten ons op de jongerenafdeling en de vrouwenafdelingen van deze partijen. 
Zowel het RSI als het CNI hebben als belangrijkste doel het bevorderen van samenwerking 
tussen verschillende politieke partijen in Bosnië-Herzegovina die qua standpunten dichtbij 
elkaar liggen maar vanuit verschillende etnische groepen zijn opgericht.  
 
3. Slotwoord 
De EFS is een actieve stichting met zeer gemotiveerde trainers. Dankzij de inzet van onze 
trainers is de EFS in staat dit werk te verrichten. Ons politieke denken stopt niet bij de grens, 
sterker nog, onze CDA’ers dragen dit politieke denken tot ver buiten de Nederlandse 
grenzen. En daar zijn wij trots op. 

  


