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Lichtpuntjes 
 
In een wereld waarin oorlog, onderdrukking en ongekende migratiestromen het beeld bepalen, is het 
soms zoeken naar lichtpuntjes. Een van die lichtpuntjes is de Nobelprijs voor de vrede die dit jaar 
uitgereikt wordt aan het Nationale Dialoog Kwartet uit Tunesië. Deze unieke samenwerking van de 
vakbond, de werkgeversorganisatie, de mensenrechtenliga en de orde van advocaten speelde een 
sleutelrol bij de democratische transitie van dat land na de Jasmijnrevolutie van 2011.  
 
De prijs is ook een erkenning voor de beslissende bijdrage die civil society meer algemeen en vooral 
in tijden van politieke verandering kan vervullen. Hetzelfde geldt voor de rol van goed 
georganiseerde politieke partijen, een functionerend rechtsstelsel en betrouwbare instituties waarop 
burgers kunnen rekenen. Samen zijn zij beslissend voor succes of falen van stabiele, pluriforme 
samenlevingen. 
 

Ring van instabiliteit 
 
Helaas staan tegenover het succesverhaal van Tunesië veel ontwikkelingen in de ‘ring van 
instabiliteit’ rond Europa die grote zorgen baren. Op veel plaatsen is de Arabische lente op 
teleurstelling, chaos of gruwelijk conflict uitgelopen. Tegelijkertijd zien we onrust aan de Europese 
oostgrens met een wankele wapenstilstand in Oekraïne en toenemende Russische inmenging in 
andere landen. Ook op de Westelijke Balkan blijft alertheid geboden met oplopende spanningen in 
Bosnië en Macedonië. 
 
Voor veel mensen is de laatste jaren duidelijk geworden hoe deze ontwikkelingen in de ring rond 
Europa ook onszelf in Nederland heel direct kunnen raken. Daarbij hebben velen het gevoel dat we 
‘iets’ moeten doen om het tij te doen keren. Tegelijkertijd is het besef gegroeid dat we onze 
democratische waarden niet zo maar (met militaire macht) aan anderen op kunnen leggen. Ook 
mogen we er niet vanuit gaan dat landen die decennia onder autoritaire regimes hebben 
gefunctioneerd, van de een op de andere dag de omslag kunnen maken. 
 

Maatschappelijke veerkracht ondersteunen 
 
Vanuit deze combinatie van: 
 

 een groot gevoel van urgentie over de situatie aan de Europese buitengrenzen; 

 gegroeid realisme over het slagen of falen van politieke transities; 

 lessons learned over de sleutelrol die o.a. maatschappelijke organisaties hierbij vervullen; 
 
roepen we het kabinet op om juist op dat maatschappelijke potentieel in te zetten. 
 
Concreet stellen we voor om een nieuw fonds op te richten voor ondersteuning van democratische 
ontwikkeling, maatschappelijke organisaties, rechtsstaatontwikkeling en betrouwbare instituties in 
de Europese grensregio’s: het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP). Met een 
fonds van (op termijn) 40 miljoen euro is Nederland in staat een substantiële bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke veerkracht, democratische ontwikkeling en meer stabiliteit in de landen om ons 
heen. Tegelijkertijd kunnen de Nederlandse initiatieven een katalyserende werking hebben, 
bijvoorbeeld ten opzichte van (meer omvangrijke) programma’s van de Europese Unie. 
 
 
 
 



Voorstel: Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP) 
 
Doel & reikwijdte 
Het DFRP moet als doel krijgen de politiek, publieke instituties en het maatschappelijk middenveld in 
de ring van instabiliteit rond Europa democratischer en veerkrachtiger te maken. Specifiek betreft dit 
de Arabische regio, Oost-Europa en de Westelijke Balkan. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we 
investeren in vier sporen:  
 

1. een democratischer politiek bestel (bijv. politieke partijen, politici, parlementen), 
2. een sterker maatschappelijk middenveld (bijv. mensenrechtenverdedigers, 

verzoeningsinitiatieven, maatschappelijke waakhonden),  
3. een pluriforme rechtsstaat met respect voor  fundamentele vrijheden en mensenrechten 

(bijv. onafhankelijke rechtsspraak, vrije media, goede wet- en regelgeving) en  
4. goede publieke instituties die gelijkheid, welvaart en innovatie bevorderen (bijv. 

corruptiebestrijding, effectieve belastinginning).  
 
De kerndoelen van het DFRP moeten leidend zijn. Minstens 75% van het budget is bedoeld voor 
prioritaire landen en doelen. Maximaal 25% mag besteed worden in andere landen in de regio’s en 
aan ondersteunende doelen die de inzet van het fonds versterken. Uiteraard moet het fonds 
vraaggestuurd zijn en naadloos aansluiten bij de lokale behoefte in de betreffende landen en regio’s. 
Duurzame partnerschappen voor democratisering en maatschappelijke veerkracht werken alleen als 
zij door lokale betrokkenen worden gedragen.  
 
Lange adem voor duurzame resultaten  
De opbouw van democratie en veerkrachtige samenlevingen vergt een lange adem. Een politieke 
partij of NGO is niet in één jaar opgericht en opgebouwd, laat staan een hele democratie en 
rechtsstaat. Om de doelen van het DFRP te bereiken moeten we dus bereid zijn te investeren in 
duurzame, meerjarige partnerschappen gericht op de langere termijn. Zeker gezien de complexiteit 
van de DFRP-regio’s die meestal ook nog eens getergd worden door een mix van armoede, conflict 
en geweld. Dit betekent ook een voorkeur meerjarige financiering. Zo geef je de zekerheid en de tijd 
om projecten te laten slagen en onze investeringen in democratie en maatschappelijke veerkracht te 
laten renderen.  
 
Programma’s samenvoegen & budget versterken 
In dit fonds worden bestaande en nieuwe initiatieven in dit kader samengebracht waardoor meer 
samenhang kan ontstaan tussen activiteiten en de inzet kan worden uitgebreid waar nodig. Het 
voornaamste ‘bronprogramma’ is het bestaande MATRA (voor maatschappelijke transitie in de drie 
Europese grensregio’s), maar er staan ook andere relevante programma’s en programma-onderdelen 
op de huidige begrotingen van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & 
Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Door het samenbrengen van deze programma’s 
op één begroting (Buitenlandse Zaken) en binnen één budgetlijn (Veiligheid en stabiliteit) vergroten 
we de efficiëntie en coherentie. Op die manier wordt het fonds een krachtiger instrument. 
 
Om dit te kunnen financieren moet het budget van het DFRP in stappen groeien naar €40 miljoen 
per jaar in 2018.  
 

 In 2016 een verhoging (van de bestaande MATRA-budgetlijn) met ruim €3 mln middels een 
amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken. 

 In 2017 en 2018 een verhoging van €5 mln per jaar middels een motie, het voorliggende plan 
en op basis van nadere voorstellen van het kabinet. 


