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1. Voorwoord
Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through
concrete achievements which first create a de facto solidarity.

Ruim een jaar geleden ging de wereld op slot. Opeens was reizen vrijwel niet meer mogelijk.
In januari 2020 hadden we nog enkele 'fysieke' trainingen: Nico van Buren, Klaas Jan de
Vries, en Jannes Herman Mostert trainden voor het Young Leaders programma in
Boedapest. Friso Douwstra en Ruth Peetoom trainden jongeren in Tunesië en maakten daar
ook een indrukwekkende vlog van, die in Nederland veel kijkers trok. Een concept dat we na
corona zeker verder gaan uitwerken. Ook heeft  EFS in januari samen met ENOP, de
European Network of Political Foundations, en andere Nederlandse politieke buitenland
stichtingen een event georganiseerd genaamd "How Youth are Shaping the Future of
Democracy". Het event vond plaats in Nieuwspoort en scheen een licht op het werk van
politieke stichtingen. Verschillende jongeren die door de stichtingen zijn getraind kwamen
aan het woord.

Voor de Eduardo Frei Stichting was het daarna even schakelen want een groot deel van het
werk bestaat juist uit reizen en trainingen geven in het buitenland. Opeens was dat niet meer
mogelijk en moesten we als bestuur besluiten al onze reizen stil te leggen. Het secretariaat
van EFS is vervolgens vol aan de slag gegaan om alternatieven te zoeken. Zoom en Teams
werden ineens nieuwe mogelijkheden waar we voorheen nauwelijks tot niet van gehoord
hadden.

Met onze partnerorganisaties hebben we de begin-periode benut om nieuwe materialen te
ontwikkelen voor als er weer gereisd kan worden maar al snel werd duidelijk dat het reizen
nog even zou duren en dat we dus echt online materialen moesten gaan ontwikkelen. Een
uitdaging was er ook voor onze trainers. Je bent gewend voor en met een groep te werken
die je in de zaal hebt zitten. Nu had je geluk als je alle deelnemers op het scherm te zien
kreeg. Belangrijk was het dus om onze trainers te helpen met goede methodes hoe je online
traint. Hiervoor hebben we  Laura den Ouden ingeschakeld die de trainers hielp bij online
trainen. Zeer waardevol en welkom omdat online echt  nieuw was voor de meeste van ons.
Het heeft ons vervolgens geholpen om 16 online trainingen voor jongeren in Armenië,
Servië, Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne, Marokko te organiseren en samen met de RSI 9
online trainingen in het Young Leaders programma's.

Een periode van minder reizen heeft ook nieuwe kansen gegeven. Zo is er een nieuw
mentorprogramma opgezet, waarin we Nederlandse en internationale EFS trainers koppelen
aan jongeren in Oost-Europa en de MENA-landen. Een succesvol project dat we na de crisis
goed kunnen voortzetten als aanvulling op de gewone trainingen. 1 op 1 coaching op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of politieke loopbaan is ontzettend waardevol
gebleken voor de jongeren en blijkt digitaal zeer goed te werken. De pilot van 4 maanden
beviel zo goed dat de meeste koppels niet wilden stoppen! Ook de trainers hebben nieuwe
kansen benut en samen met Jacqueline Verhagen en Laura den Ouden nieuwe modules
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ontwikkeld. Een over "Civil Participation in Politics" en een over “Party Engagement.” Deze
worden straks gebruikt als leidraad voor het geven van trainingen over deze onderwerpen.
Tot slot heeft de EFS samen met de KAS in Armenië een publicatie gemaakt voor vrouwen
in de politiek. Twee EFS trainers hebben ieder een hoofdstuk geschreven ter inspiratie en
met een aantal praktische handvatten hoe vrouwen meer van zich kunnen laten horen in de
politiek.

Ook de politiek in enkele landen waar we trainen heeft onze volle aandacht gehad. Met
name de ontwikkelingen in Wit-Rusland en Libanon zijn zorgwekkend (protesten rond de
presidentsverkiezingen in Minsk en de ontploffing in Beirut). Via een aantal online
bijeenkomsten hebben we onze EFS trainers en andere geïnteresseerden over de situatie in
deze landen kunnen updaten. De informatie kwam direct van onze eigen politieke contacten
in die landen.

Jeroen Alting von Geusau, voorzitter
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2. Inleiding

Inleiding en doelen van de EFS
Hieronder volgt een korte introductie op de werkwijze van de EFS, waarna in de volgende
hoofdstukken verslag wordt gedaan van de activiteiten. De EFS gaat daarbij uit van de
volgende drie doelen:

● Promotie van het christendemocratisch gedachtegoed en de kennis hierover in
internationaal verband in het algemeen en op de terreinen van internationale
samenwerking en mensenrechten in het bijzonder;

● Stimuleren van de permanente betrokkenheid van CDA-leden en aan de CDA gelieerde
organisaties op bovengenoemde terreinen;

● Projecten initiëren en ondersteunen die bijdragen aan democratische ontwikkeling in
Midden- en Oost-Europa en een aantal landen in de Arabische Regio. Dit vanuit een
herkenbaar christen-democratische inspiratie.

Werkwijze
Het bestuur van de stichting treedt voor het CDA op als ontvanger en beheerder van de
ontvangen gelden. De EFS werkt met een jaarplan en vanuit een strategisch meerjaren
beleidsplan (2018 - 2022) en werkt met vaste partners in de doellanden. Het bestuur van de
EFS kwam in 2020 vier keer bijeen in een vergadering. Daarnaast werd ook nog een
bestuursdag georganiseerd waarin werd terug- en vooruit geblikt. Het eerste punt van
aandacht was het evalueren van het visiedocument, en het tweede punt was het ontwikkelen
van de visie voor de komende jaren.

Het secretariaat van de EFS ontvangt projectvoorstellen van partnerorganisaties. Per project
dient een doelomschrijving, een conceptprogramma en een projectbegroting te worden
voorgelegd. Het bestuur beoordeelt de voorstellen. Na afloop van de activiteit leveren de
trainers en de partnerorganisaties een evaluatie aan.

In een aantal projecten wordt samenwerking tussen politieke partijen bevorderd. Allereerst
indien in een land meerdere politieke partijen zijn die dezelfde christen-democratische
ideologie delen. Bijvoorbeeld in de programma’s met Robert Schuman Institute waar
deelnemers die lid zijn van aan de Europese Volkspartij gelieerde politieke partijen, worden
getraind. Daarnaast geeft de EFS  in Armenië en Marokko trainingen samen de politieke
stichtingen van bijv de VVD en de PvdA. Doel daarvan is te laten zien welke verschillende
politieke stromingen er zijn, en dat politieke partijen met verschillende ideologieën toch goed
kunnen samenwerken.
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Categorieën
Het bestuur van de EFS steunt projecten die ten goede komen aan de doelstelling van de
stichting en de subsidievoorwaarden en passen binnen de volgende categorieën:

1. Vormings- en scholingscursussen
Dit betreft trainingen en conferenties (ideologisch, beleidsinhoudelijk of communicatief) die
door CDA-deskundigen in de betreffende landen worden uitgevoerd.

2. Technische hulp
In deze categorie valt advisering aan een zusterpartij, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling of
vertaling van documenten die voor de zusterpartij van belang kunnen zijn. Directe financiële
of andere vormen van materiële steun wordt niet verstrekt.

3. Uitwisselingen
Voor individuele personen of groepen kan de EFS een studiebezoek aan Nederland
organiseren. Tijdens een bezoek wordt op directe wijze kennis genomen van de hier
bestaande democratische structuur, het functioneren van de samenleving en de christen
democratische inbreng daarbij.

4. Oriëntatiebezoeken
Oriëntatie bezoeken door de EFS zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in de politieke situatie
in een land en de betekenis van christendemocratie in dat land. Een dergelijk bezoek vindt
veelal plaats als voorbereiding op een nieuwe samenwerking.

Bestuurssamenstelling EFS 2020
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit de leden:
- dhr. J.E.P.M. Alting von Geusau, voorzitter
- dhr. C. Çörüz
- dhr. G. Boogaard
- dhr. J.P. Lokker
- dhr. E. Smid
- mevr. P. de Groot
- mevr W. Postma

European Network of Political Foundations
De EFS is lid van het European Network of Political Foundations (ENoP). Dit netwerk brengt
politieke partij stichtingen vanuit heel Europa bijeen en biedt kennisondersteuning op gebied
van relevante ontwikkelingen op Europees niveau. Voor meer informatie kunt u de website
bezoeken: www.enop.eu
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3. Projecten Matra Oost-Europa
Landen van uitvoering:
Individuele landen: Armenië, Wit-Rusland, Georgië, Oekraïne,Servië
Transnationaal Oost-Europa: trainingen in Boedapest voor jongeren uit Armenië,
Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Macedonië, Moldavië, Servië en Oekraïne.

Armenië
Project: Womens training
Voor vrouwelijke politici en vrouwen actief in het maatschappelijk middenveld heeft de EFS
samen met de KAS een tweetal online trainingen gegeven. Daarnaast is er begin gemaakt
met de ontwikkeling van een publicatie met als doel vrouwen te stimuleren en handvatten te
bieden actief te worden in de politiek. Aan de publicatie hebben twee EFS trainers
meegeschreven. De publicatie wordt gemaakt in samenwerking met de KAS en zal in het
Armeens en Engels gepubliceerd worden. In juli zijn er 3 online sessies plaatsgevonden.

Bereik: 14 jonge vrouwen van politieke partijen

Resultaat: Deelnemers hebben kennis en inspiratie opgedaan om actief te
worden in de politiek.

Partner: Konrad Adenauer Stiftung

Politieke
zusterpartij(en):

Heritage Party, Bright Armenia, Republican Party of Armenia,
Armenian Revolutionary Federation, Free Democrats en Citizen’s
Decision

Wit-Rusland
Er is veel gaande in Wit Rusland, veel mensen hebben het afgelopen jaar laten zien niet
tevreden te zijn met hoe de democratie werkt in het land. De onlusten begonnen nadat
overduidelijk bleek dat de verkiezingsuitslag van 2019 weer gemanipuleerd waren.

Project: Trainingsreeks ‘Leaders in democracy’
De EFS had aanvankelijk nog het plan om weer ter plekke in Wit Rusland te gaan trainen,
maar de  COVID pandemie verhinderde überhaupt live trainingen. Om toch contact te
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houden in deze periode zijn er vier online politieke cafés georganiseerd. Deelnemers waren
alumni van de trainingen die de EFS samen met RSI organiseerde in Vilnius. In de cafés
werd o.a gesproken over ‘political communication’, ‘international relations and security’.
Naarmate de de overheid van Lukashenko steeds repressiever en voor de deelnemers ook
gevaarlijker werd is besloten te stoppen met deze cafés. De EFS houdt via haar partner KAS
en RSI de situatie nauwlettend in de gaten.

Bereik: 29 mensen ( hier kunnen dubbelingen in zitten omdat sommige
deelnemers meerdere sessie gevolgd hebben)

Resultaat: De jongeren uit en in Belarus hebben hun netwerk kunnen versterken.

Partner: Robert Schuman Institute

Politieke
zusterpartij(en):

Movement for Freedom, the Christian Democrats, United Civil Party

Regionaal

Project: Trainingsreeks ‘Young Leaders’
Sinds 1993 biedt de EFS in samenwerking met het RSI het ‘Young Leaders’ programma
aan. Samen met het Robert Schuman Institute bieden we veelbelovende, politiek actieve
jongeren een tweetal trainingsweken over ideologieën, christen democratie en internationale
samenwerkingsverbanden. Omdat de deelnemers van dit programma uit een groot aantal
verschillende landen komen, en internationaal reizen nog te riskant was, was het
programma in het originele formaat niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we een digitaal
mentorprogramma, waarbij jongeren worden gematcht met politici en experts die hen 1 op 1
helpen met al hun politieke en carriere vragen. Daarnaast hebben we op 22 november 1
training georganiseerd in Tirana, Albanië, voor een veelbelovende groep jongeren uit de
Balkan. Hierbij waren lokale trainers ter plekke aanwezig en EFS trainers waren digitaal
aanwezig.

Bereik: 11 jongeren in YLP / 30 jongeren mentorprogramma

Resultaat: De nieuwe generatie wordt christendemocratische waarden, kennis en
kunnen bijgebracht om als politicus van de toekomst te functioneren,
met grote nadruk op integriteit en de verbinding met Europa en andere
internationale samenwerkingsverbanden.

Partner: Robert Schuman Institute

Politieke
zusterpartij(en):

Albanië: DP
Armenië: Republican Party
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Bosnië-Herzegovina: SDA, HDZ BiH
Georgië: European Georgia, UNM
Kosovo: LDK
Montenegro: Democrats
Noord-Macedonië: VMRO-DPMNE
Oekraïne: European Solidarity, Batkivshchyna
Servië: VMSZ
Wit-Rusland: BCD

Project: Young Leaders leergang XXVI cursus 3
Het thema van deze cursus is ‘Challenges in the Economic and Social life’. In vijf dagen tijd
krijgen de cursisten intensieve trainingen over economische en sociale onderwerpen, en
krijgen ze een training debatteren. Het doel van het programma is om de potentie en
leiderskwaliteiten van politiek actieve jongeren te ontwikkelen, door zowel praktische als
theoretische handvatten te geven die van pas komen in de politiek. Het gaat om een
multi-country training. We trainen jongeren van politieke partijen uit de volgende landen:
Albanië, Armenië, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië,
Montenegro, Moldavië, Servië, Oekraïne. De training zelf vindt plaats in Boedapest,
Hongarije. Deze training vond plaats in januari en kon dus nog zonder COVID-19
maatregelen worden uitgevoerd.

Bereik: 15 jongeren

Resultaat: De nieuwe generatie wordt christendemocratische waarden, kennis en
kunnen bijgebracht om als politicus van de toekomst te functioneren.
De nadruk ligt in deze cursus op economisch en sociaal beleid.
Daarnaast hebben de deelnemers in deze cursus debatvaardigheden
opgedaan.

Partner: Robert Schuman Institute

Politieke
zusterpartij(en):

Albanië: DP
Armenië: Republican Party
Bosnië-Herzegovina: SDA, HDZ BiH
Georgië: European Georgia, UNM
Kosovo: LDK
Montenegro: Democrats
Noord-Macedonië: VMRO-DPMNE
Oekraïne: European Solidarity, Batkivshchyna
Servië: VMSZ
Wit-Rusland: BCD
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Georgië

Activiteit: Young Leaders Academy
Op 29 mei heeft de EFS samen met de KAS in Georgië een online training verzorgd voor de
alumni van de Youth Leadership Academy. Deze Academy organiseerden we in 2019 voor
de jongeren van de European Georgia partij. Vanwege COVID-19 zijn fysieke trainingen dit
jaar niet gelukt. Deze stonden wel gepland en waren al ver in ontwikkeling, maar konden
vanwege COVID-19 gevallen bij de KAS in Georgië uiteindelijk niet doorgaan. De online
training ging over (online) campagne voeren. Het doel was om de jongeren inhoudelijk
sterker te maken, middels trainingen op het gebied van waarden gedreven politiek. Het
tweede doel was om jongeren zelfverzekerder te maken door het trainen van hun politieke
vaardigheden.

Bereik: 15 jongeren

Resultaat: Jongeren van de partij van European Georgia hebben nagedacht over
hun eigen persoonlijke waarden en hebben geleerd de waarden van hun
eigen partij te herkennen. Jongeren hebben hun presentatie-,
communicatie- en debatvaardigheden versterkt. Voor de partij European
Georgia is deze trainingscyclus bovendien een goede manier om nieuwe
talenten te ontdekken en verder in te zetten in de partij.

Partner: Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Politieke
zusterpartij(en):

European Georgia

Servië
De trainingen over waardegedreven politiek blijven van groot belang in Servië en de rest van
de Balkan. De politiek is vaak gericht op de waan van de dag en partijen hebben geen
duidelijke ideologie. De jaarlijkse Summer School met de KAS een succesvol project waarbij
de EVP-partijen uit de verschillende Balkanlanden samenkomen en nadenken over de
gemeenschappelijke waarden die zij hebben. Zeker in de Balkan, waar de relatie tussen de
landen nog fragiel is, is het belangrijk om de gezamenlijke waarden blijven benoemen.
Lettend op de eventuele toetreding van Servië tot de EU blijft het ook belangrijk om te
focussen op de bestrijding van de corruptie.
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Project: PolitiKAS Teambuilding School
De KAS Servië en de Belgrade Open School signaleert een behoefte onder jongeren voor
een kanaal om samen te komen, om nieuwe kennis op te doen en met elkaar van gedachten
te kunnen wisselen over de politieke context. Bij wijze van alternatief voor de jaarlijkse
PolitiKAS die de EFS altijd samen organiseert met haar partners zijn daarom, online acht
bijeenkomsten georganiseerd, met onderwerpen als ‘decentralization and the role of the
media’, ‘creating public policies in the local communities’. Aan deze online sessies namen
verschillende jongeren deel, met name alumni van de PolitiKAS trainingen.

Bereik: 170 jongeren

Resultaat: De jongeren hadden een ‘vrije ruimte voor discussie en uitwisseling’
hebben kennis opgedaan relevant voor hun politieke ontwikkeling.

Partner: Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Belgrade Open School

Politieke
zusterpartij(en):

Centrumrechtse partijen uit verschillende Balkan landen

Oekraïne
Oekraïne heeft sinds Rusland de Krim annexeerde de volle aandacht gekregen van het
westen. De KAS heeft besloten een nieuw kantoor op te zetten in het oosten van Oekraïne
en ook de Amerikanen draaien allerlei programma’s om te helpen met de opbouw van
democratie in het land. Sinds het vertrek van Viktor Yanukovych is het land nog steeds aan
het opkrabbelen, terwijl de gevechten in het oosten van Oekraïne nog doorgaan en ook op
de Krim de situatie gespannen is. Voor sommige mensen betekende de Maidan een nieuw
tijdperk, volgens anderen is er weinig veranderd. Corruptie is nog steeds een van de
grootste problemen in Oekraïne, waardoor ook de nodige hervormingen niet worden
doorgevoerd en het vertrouwen van de bevolking in de politiek laag is.

Activiteit 1: trainingen politieke partijen
In 2020 heeft de KAS de EFS gevraagd in te gaan op het verzoek van de de jongeren uit de
partij van European Solidarity. Zij hadden een project ontwikkeld ‘Young Reformers’ Lab’ en
wilden een online sessies organiseren over ‘European values and European structures’. In
overleg zijn hier vier sessies van gemaakt voor groepen van maximaal 12 mensen om de
deelnemers ruim de mogelijkheid te geven vragen te stellen en van gedachten te wisselen
over het onderwerp.

Bereik: 48 deelnemers
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Resultaat: Jongeren hebben meer kennis over Europa opgedaan.

Partner: Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Ukrainian Institute for International
Politics (UIIP)

Politieke
zusterpartij(en):

Politieke partijen: European Solidarity,

Project : Eastern Partnership leaders for change
Deze trainingen worden al een aantal jaar georganiseerd met de KAS en het Ukrainian
Institute for International Politics (UIIP) en zijn bedoeld voor jongeren uit Moldavië, Georgië
en de Oekraïne. Als gevolg van de beperkingen is besloten slechts één online seminar te
organiseren. Ter voorbereiding hebben de oud deelnemers een essay geschreven over de
‘State of Democracy, Reforms and the Road Ahead; Ukraine and Moldova after the 2020
local and presidential elections’ . Deze zijn gebundeld, gepubliceerd en gepresenteerd
tijdens het online seminar.

Bereik: 23 deelnemers

Resultaat: Het internationale netwerk van de politiek actieve jongeren is
verstevigd zij hebben hun netwerk vergroot en zijn zichtbaarder
geworden.

Partner: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en het Ukraine Instituut of
International Politics.

Politieke
zusterpartij(en):

Politieke partijen: European Solidarity, Batkivshchyna Moloda,
Solidarna Moloda Democratic Alliance, Samopomich

4. Projecten Shiraka Arabische Regio
Landen van uitvoering:
Individuele landen: Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië
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Jordanië
In Jordanië hebben we in  2020 voortgebouwd op de goede samenwerking met de
International Republican Institute (IRI). Bij dit instituut zit veel kennis en inzicht in wat er voor
trainingen nodig zijn in Jordanië. De IRI ervaart de inhoudelijke en financiële bijdrage van de
EFS als zeer waardevol.

Activiteit: Women in Politics

Het International Republican Institute (IRI), onze partner in Jordanië, wilde zich in 2020
samen met de EFS gaan richten op vrouwen die zich verkiesbaar stelden, of die een rol
hadden in de campagnevoering van hun politieke partij. De IRI en de EFS wilden een kleine
groep vrouwen daartoe trainen. Door de corona pandemie heeft deze activiteit niet kunnen
plaatsvinden. De trainingen zullen zich in  2021 voortzetten.

Tunesië
In Tunesië werkt de EFS ook met het International Republican Institute (IRI). Het politieke
landschap in Tunesië is wispelturig, er vinden geregeld afsplitsingen plaats, nieuwe partijen
komen op en verdwijnen weer. De EFS heeft ervoor gekozen om zich niet te richten op één
politieke partij, maar werkt met het IRI juist samen met meerdere politieke partijen.

Activiteit: Trainingen na de verkiezingen met Tayha Tounes
Tunesië heeft grote uitdagingen als het gaat om het stimuleren van economische
ontwikkeling. Volgens IRI zou er een slag gemaakt kunnen worden als het
ondernemersklimaat, ook voor buitenlandse investeerders, beter zou zijn. Te denken valt
aan het verminderen van het papierwerk en het transparanter maken van de benodigde
vergunningen. Politieke partijen moeten, om hervormingen te kunnen voorstellen, beter
weten hoe ze met voorstellen kunnen komen die verandering teweeg brengen.Ook de
versterking van de politieke partijen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het land.
Interne communicatie tussen partij en fractie is een punt van aandacht, en voor de
regeringspartijen komt daar de afstemming met de bewindslieden bij. Ander punt van
aandacht is het opbouwen van jongeren en vrouwen netwerken binnen de partijen en het
opbouwen, versterken of nog opzetten van partij academies. In januari heeft er een online
training plaatsgevonden.

Bereik: 16 deelnemers

Resultaat: De jongeren en vrouwen netwerken binnen de partijen zijn versterkt.
Deelnemers hebben politieke vaardigheden getraind, kennis
opgedaan en hun netwerk uitgebreid.
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Partner: International Republican Institute (IRI)

Politieke
zusterpartij(en):

Nidaa Tounes, Afek Tounes, Tayha Tounes en El Amal.

Marokko
In Marokko heeft de EFS de intensieve samenwerking met het NDI en het NIMAR verder
gecontinueerd en uitgebouwd. Met het IRI hebben we minder intensief contact, maar zij
waarderen onze ondersteuning wel.

Activiteit: Training ondersteuning van politieke participatie
Samen met NDI heeft EFS trainingen in Marokko georganiseerd, bedoeld om jongeren
stimuleren actief te zijn in de lokale politiek en daarmee een bijdrage te leveren aan het
versterken van de democratie. De activiteiten bestonden uit: 1)  het maken van korte
instructievideo's die ingezet kunnen worden door NDI tijdens de trainingen. Deze video’s
kunnen bovendien ook bij andere trainingen in andere landen gebruikt gaan worden en 2)
trainingen voor jongeren met als doel hen te ondersteunen om in hun lokale afdelingen actief
de interactie met kiezers te zoeken en te vertalen naar hoe zij als politieke partij op lokaal
niveau communiceren, debatteren en partijprogramma’s kunnen opzetten. Deze training
heeft een bijdrage geleverd aan een grotere betrokkenheid van jongeren bij de politiek en
helpt hen de politiek ook dichter bij huis te brengen en concreet handen en voeten te geven.

Bereik: 60 deelnemers (45 jongeren en 15 bestuurders)

Resultaat: De deelnemers zijn actief aan de slag gegaan met het verzamelen van
informatie bij bewoners in de wijken waar de jongeren actief zijn. Zij
hebben ook de leden van hun jongerenafdeling daarbij betrokken. De
politieke jongeren afdelingen zijn versterkt en bovendien brengen de
jongeren meer politieke interesse teweeg bij de mensen in hun
omgeving.

Partner: NDI

Politieke
zusterpartij(en):

De trainingen richten zich op bestuurders en jongeren, de insteek was
niet de politieke partijen hoewel de bestuurders ook politieke partijen
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vertegenwoordigen. De belangrijkste partijen zijn USFP, UC, RNI,
PPS, PAM, Mouvement Popular, Istiqlal.

Activiteit: School of Democracy
In 2020 zou de EFS met het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) en de Nederlandse
politieke stichtingen van de VVD, D66, CU en  Groenlinks doorgaan met een gezamenlijk
trainingsproject dat we de ‘School of Democracy’ noemen. In 2018 zijn we voor het eerst
gestart met dit gezamenlijke project. We gaven toen in drie weekenden training aan een
groep jongeren.  In 2019 hebben we de opzet herhaald. Door dit project samen met de
andere politieke stichtingen en het NIMAR op te zetten worden onze netwerken en kennis
goed ingezet om een interessant programma te ontwikkelen en de jongeren met een breed
spectrum van politieke ideologieën kennis te laten maken. Een online training bestaande uit
twee sessies verdeeld over twee dagen. In deze sessie hebben de deelnemers zich verder
kunnen verdiepen in de betekenis van democratie. De online training heeft plaatsgevonden
van 25-26 september.

Bereik: 10 alumni

Resultaat: Meer kennis over hoe democratie kan werken in de praktijk, maar
daarnaast was het resultaat ook het versterken van het netwerk van
alumni.

Partner: Nederlands Instituut Marokko (NIMAR), D66, CU, Groenlinks en de
VVD.

Politieke
zusterpartij(en):

We werken met maatschappelijk betrokken jongeren die zich willen
inzetten voor democratisering.

Activiteit: How Europe works

Samen met het Robert Schuman Institute zal de EFS een groep jonge leden van RNI en de
Istiqlal, de twee EVP zusterpartijen, uitnodigen voor een werkbezoek aan Brussel. Ter
voorbereiding op dit bezoek volgden de deelnemers in december 2019 een training in
Marokko over ‘How Europe works’. De deelnemers moeten zich grondig voorbereiden op
hun bezoek en van hen wordt verwacht dat zij hun gesprekspartners in Brussel prikkelen
met hun gedachten over hoe zij de relatie van de EU met Marokko zien. Helaas hebben wij
wegens Covid-19 dit niet uitgevoerd.
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Activiteit: Ondersteuning aan RNI en Istiqlal

Het Robert Schuman Institute en de EFS zullen met Istiqlal en RNI in 2020 verder
bespreken welke vervolgactiviteit op ‘how Europe Works’ de partijen zou kunnen
ondersteunen. Op basis van de uitkomst zou de EFS graag een training willen geven om de
gevraagde ondersteuning handen en voeten te kunnen geven. Te denken valt aan een
training voor vrouwen, of jongeren, die zich willen inzetten voor de verkiezingen van 2021,
hetzij als kandidaat,  hetzij meer achter de schermen als lokale partij bestuurder of
campagnevoerder. Helaas hebben wij wegens Covid-19 dit niet uitgevoerd.

Libanon
In 2018 zijn twee ‘observer parties’ tot de EVP toegetreden. Dit zijn de ‘Lebanese Forces’ en
de ‘Kataeb’ partij. Beide zijn christelijke partijen. Het Robert Schuman Institute heeft met
onze ondersteuning in oktober 2018 voor het eerst een training gegeven in Beiroet voor
Libanese vrouwen van bovengenoemde partijen. In 2019 hebben wij vervolg gegeven aan
deze training. In navolging van de EFS fact finding mission in 2018 zijn wij ook ingegaan op
een verzoek voor training voor leden van de KATAEB partij. Eind 2019 kwamen we tot de
conclusie dat er behoefte is aan onze trainingen, met name voor jongeren en mensen die
lokaal actief zijn in de politieke partijen. De EFS heeft besloten ook in 2020 de trainingen
voort te zetten. De EFS is waakzaam om aan beide partijen evenveel ondersteuning te
bieden en zo veel mogelijk bij te dragen aan constructieve samenwerking/interactie tussen
de EVP zusterpartijen.

Activiteit: Local level training

Met het Robert Schuman Institute wilden wij een project starten om leden die op lokaal
niveau actief zijn te trainen om zichtbaarder te zijn, om hun politieke boodschap beter te
kunnen formuleren en te presenteren en om samenwerking te zoeken met anderen daar
waar mogelijk. De deelnemers zouden ook meer kennis opdoen over de Europese Unie,
over de EVP en over waardegedreven politiek. Helaas is dit wegens Covid-19 niet
doorgegaan.

Activiteit: Young Leaders training

Voor de Libanese partijen gelieerd aan de Europese Volkspartij (EVP) is het belangrijk dat zij
hun netwerk binnen de EVP kunnen versterken. Dit is overigens ook voor de EVP relevant.
Daarom biedt de EFS de gelegenheid voor een aantal mensen uit Libanon om deel te
kunnen nemen aan het Young Leaders programma. Het doel van het programma is om de
potentie en leiderskwaliteiten van politiek actieve jongeren te ontwikkelen, door zowel
praktische als theoretische handvatten te geven die van pas komen in de politiek. Dit
programma bestaat uit twee seminars. We hebben in 2020 helaas maar één seminar
kunnen organiseren. Het onderwerp van het seminar dat in januari is gegeven is politieke
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antwoorden op economische en sociale vraagstukken.

Bereik: 2 jonge politici van de politieke partij ‘Lebanese Forces’

Resultaat: Uitbreiding en versterking van het netwerk van jonge politici over de
grenzen heen. Inhoudelijke kennis over economische en sociale
vraagstukken is vergroot.

Partner: RSI

Politieke
zusterpartij(en):

Kataeb Party

5. Versterking capaciteit van de trainers
De EFS heeft een stabiele pool van trainers. Ter versterking en verdere ontwikkeling van
hun inzet voor de EFS organiseert de EFS jaarlijks trainersbijeenkomsten. Tijdens de
bijeenkomsten worden ook ervaringen onderling uitgewisseld.

Ontwikkeling module: Working together with civil society
In zes bijeenkomsten creëren vijf EFS trainers samen met een betaalde consultant een
module over de samenwerking tussen politiek en maatschappelijk middenveld. In Nederland
is dit normale gang van zaken, in veel landen staat dit nog in de kinderschoenen. De trainers
worden zelf gevraagd input te leveren en mee te denken op basis van de ervaringen die zij
hebben in de verschillende MATRA landen. De betaalde consultant leidt en structureert het
proces en vat alle bijeenkomsten en input samen tot een module.

Ontwikkeling module: Enhancing engagement in your party
Samen met een betaalde consultant gaan vier EFS trainers die ervaring hebben met het
onderwerp aan de slag met het ontwikkelen van een module over het verhogen van
betrokkenheid binnen een politieke partij. Hiertoe worden twee brainstormsessies en
verschillende online sessies gehouden waar de trainers met de consultant de diepte in gaat.
De trainers worden zelf gevraagd input te leveren en mee te denken op basis van de
ervaringen die zij hebben in de verschillende MATRA landen. De betaalde consultant leidt en
structureert het proces en vat alle bijeenkomsten en input samen tot een module.
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6. Zichtbaarheid
De EFS verricht belangrijk werk, werk wat niet altijd wordt gezien. De EFS is daarom
voortdurend bezig met het vergroten van haar zichtbaarheid, zowel intern als extern. Dit
wordt gedaan door middel van maandelijkse nieuwsbrieven, Facebookberichten, congressen
en EFS-artikelen.

EFS Jubileum
30 jaar geleden op 16 juli 1990, is de eduardo Frei stichting opgericht. Het CDA richtte de
stichting op om uiting te geven aan haar solidariteit voor de politieke partijen die, aan de
randen van de Europese unie, bezig waren de democratie in hun land te versterken. Om
deze jubileum toch nog te vieren hebben we een bijzonder gesprek mogen opnemen tussen
twee oud-voorzitters, Jan van Laarhoven en Marnix van Rij, en de huidige voorzitter Jeroen
Alting van Geusau. Zij vertellen over hun tijd bij de Eduardo Frei stichting en delen hun
herinneringen en bijzondere ontmoetingen.

Youth Shaping Democracy
Op onze website zijn we begonnen met de serie Youth Shaping democracy, waarbij we
kandidaten van onze trainingen interviewen met vragen over de politiek en democratie in
hun land: wat doen zij aan de politiek daar, wat voor ontwikkelingen maken ze mee, wat
vinden ze van de trainingen etc. De serie van interviews is op onze website te volgen en wij
hopen hiermee voort te zetten in het nieuwe jaar.

Nieuwsbrief en politieke updates
Sinds 2018 is de EFS begonnen met het versturen van nieuwsbrieven naar haar trainers en
dat is ook gebeurd in 2020. Ook gaan deze nieuwsbrieven naar de medewerkers van het
CDA partijbureau. Het doel van deze maandelijkse nieuwsbrieven is om de EFS trainers en
CDA medewerkers op de hoogte te houden van de EFS activiteiten. In de nieuwsbrief vindt
de lezer een overzicht van de huidige trainingen, mededelingen en eventuele toevoegingen
op de ‘EFS Database’.

Social Media analyse van bereik

Facebook
Via de Facebook account van CDA Internationaal publiceert de EFS berichten van al haar
trainingen en activiteiten. Het doel van het publiceren van deze berichten is om de
zichtbaarheid van de EFS binnen en buiten het CDA te vergroten. De berichten bieden een
mooie blik achter de schermen van de EFS trainingen. We zijn actief bezig op facebook,
gemiddeld plaatsen wij 2x per week en hebben we een bereik van 1656 volgers, onze posts
krijgen gemiddeld 9 likes
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LinkedIn
De Eduardo Frei Stichting heeft ook een LinkedIn pagina waar publicaties van artikelen,
nieuwe vacatures of updates over recente internationale ontwikkelingen worden gedeeld. De
pagina heeft ruim 180 volgers, waarvan het grootste deel van de volgers onderdeel is
(geweest) als trainer, medewerker of bestuurslid. Op LinkedIn zijn we ook nog actief bezig,
gemiddeld plaatsen wij 1 keer per maand en bereiken wij gemiddeld 200 volgers.

Website
De website van de EFS is een verzamelplaats voor alle relevante aspecten van de stichting.
Artikelen worden daar geplaatst, verhalen van trainers en trainees worden verteld en er is
informatie te verkrijgen over alle aspecten van de stichting zoals de partnerorganisaties, de
landen en de jaarverslagen.

Artikelen
Op 16 juli 2020 bestond de EFS precies 30 jaar, een bijzondere mijlpaal. Om dit te vieren is
er een ‘jubileum magazine’ gemaakt dat als katern is gestuurd in het CDA.NL ledenblad. Het
ledenblad wordt gestuurd naar de 35.000 leden van de partij, die nu uitgebreid hebben
kunnen lezen wat voor waardevol werk de EFS doet. Er is ook een ‘podcast’ gemaakt
waarbij twee oud-voorzitters met de huidige voorzitter met elkaar terugblikte op de
ontwikkelingen die de EFS de afgelopen 30 jaar heeft meegemaakt.

De EFS verzorgt ook activiteiten gericht op het versterken van de kennis en de capaciteit
van de EFS trainers. Voor het jaar 2020 bestond dat uit het organiseren van een serie online
training over hoe je online trainingen kunt geven. Laura den Ouden van Expert Trainers
heeft de trainers enthousiast gemaakt en de potentie laten zien van het online trainen. De
EFS heeft daarnaast twee online bijeenkomsten gegeven over de situatie in Libanon en Wit
Rusland. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor EFS trainers, maar ook andere CDA
leden geïnteresseerd waren uitgenodigd en namen deel.
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7. Financiën
De volgende staat van baten en lasten is afgeleid van de gecontroleerde jaarrekening over
het jaar 2020 van de Eduardo Frei Foundation. CROP Registeraccounts heeft een
goedkeurende (bevestigende) verklaring over deze jaarrekening gegeven

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Bedragen x 1 euro 2020

werkelijk

2020

begroot

2019

werkelijk

BATEN

Bijdragen derden
Subsidie BiZa Matra
Subsidie BiZa Shiraka
Subsidie BuZa Matra
Subsidie BuZa Shiraka

Totaal bijdragen derden

Totaal baten

LASTEN

Apparaatskosten
Projectkosten Matra
Projectkosten Shiraka

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

Onttrekking aan de Algemene reserve

81.812
16.867
48.969
79.863

227.511

227.511

150.760
56.148
36.922

243.830

16.319-

16.319-

16.319-

210.000
-
71.500
218.000

499.500

499.500

133.375
191.725
174.400

499.500

-

-

-

163.810
71.584
82.200
231.000

548.594

548.594

169.411
196.827
214.282

580.520

31.926-

31.926-

31.926-
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