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Politieke partijen als 
kern van democratie 
Naast de overheersende verhalen over hongersnoden, corruptie, misoogsten en con
flicten is er voor de oplettende kijker ook positief nieuws over Afrika te vinden. Het 
Instituut voor Meerpartijendemocratie (IMD) werkt sinds enkele jaren in Afrika, met 
als voornaamste doel het steunen van het democratiseringsproces in' jonge democra
tieën. 1 In het bijzonder richt het IMD zich.op het versterken van 'politieke partijen. 
Gedachte daarachter is dat politieke pa~ijen het hart van een democratie vormen. 
Het IMD brengt positieve berichten uit Tanzania en Mozambique. 

DOOR TESSA MAAS 

Juist die steun aan de politiek is het onderscheide'nde van het IMD in vergelijking met soortge
lijke (ontwikkelings-) orgarlisaties iJl Afrika. Het IMD is de opvolger van de stichting voor het ' 
Nieuwe Zuid-Afrika (NZA), een stichting waarin de Nederlandse politieke partijen hebben samen
gewerkt met de Zuid-Afrikaanse politieke partijen tussen 1993 en 2001. NZA heeft bewezen dat 
ervaringsuitwisseling en capaciteitsopbouw zeer nuttig en inspirerend kan zijn. 

7 miljoen kijkers 
Het IMD werkt bij de uitvoering van haar activiteiten zoveel mogelijk samen met andere organi

saties werkzaam op het gebied van ondersteuning van democratiseringsprocessen in Azië, Afrika 
en Latijns Amerika, inclusief de internationale' organisaties van zusterpartijen van de verschillen
de Nederlandse politieke partijen. De activiteiten van het IMD vormen een aanvulling op de steun 
die door Nederlandse NGO's en gouvernementele organisaties wordt gegeven. De financiering van 
de stichting is afkomstig van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De verantwoor
delijkheden voor de programmalanden zijn verdeeld tussen de politieke partijen. D66 is momen
teel medeverantwoordelijk voor de programma's in Suriname, Guatemala en Zimbabwe. In 2001' 
en 2002 was D66 medeverantwoordelijk voor het opstarten van een programma in Tanzania. Zo 
werden eind 2001 en begin 2002 diverse missies uitgevoerd, waarin onder meer de wenselijkheid 
werd onderzocht van een programma in Tanzania en vervolgens het programma werd vormgege
ven en de eerste projecten gestart. 
Volgend jaar zijn er lokale verkiezingen, dus alle partijen zijn erop gebrand hun boodschap hel
der en duidelijk voor het voetlicht te brengen. Uitzendingen via massamedia zijn dan onontbeer
lijk om het contact te verbeteren tussen politici en de grote aantallen burgers. Het laat zien dat er 
een keuze is ineen land waar de bevolking de overheid vaak over één kam scheert met de rege
ringspartij. Dat komt mede doordat de autoritaire regeringspartij CCM 80% van de parlementsze
tels heeft. 
Een belangrijk punt op de politieke agenda van Tanzania is de privatisering van overheidsbedrij
ven en binnenkort volgen de politiek gevoelige nutsbedrijven. Ondanks het ingrijpende karakter 
vim deze operatie heeft er nauwelijks publiek debat plaats gevonden over de voor- en nadelen 
van 'privatisering. Het IMD organiseerde daarom over dit thema een tv- en radiodebat voor de 
Tanzaniaanse politieke partijen, voorafgegaan door een internationale workshop over dat thema. 
Het debat trok zeven miljoen kijkers en kan daarom met recht een succes genoemd worden. 

Duidelijke resultaten 
Het IMD-programma in Mozambique werpt eveneens zijn vruchten af. Mozambique heeft geen 

lange ervaring in politieke partijen: het land werd in de jaren zeventig en tachtig gedurende 15 
jaar bestuurd door één politieke partij met een centraal geleide economie. De grondwet van 1990 
maakte pluralisme mogelijk en er ontstonden vele politieke partijen. Het politieke landschap werd 
echter overheerst door de twee partijen van de burgeroorlog, Frelimo en Renamo. 
De voorloper van het IMD, het NZA, startte het driejarig programma in 2000 en is erop gericht de 
politieke partijen te ondersteunen op het gebied van capaciteitsontwikkeling en institutionele ver-
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sterking. Voorbeelden van capaciteitsontwik, 
keling zijn onder meer kader- en manage
menttrainingen, interne communicatie, partij
financiering en het betrekken van vrouwen en 
jongeren bij de partij. Institutionele verster
king is erop gericht de partijen in staat te 

. stellen zelf een activiteit te initiëren, te orga
niseren en te evalueren met directe financie
ring van het IMD. Het programma heeft zowel 
een bilaterale als een partijoverstijgende 
(cross party) c.omponent. De belangrijkste 
conclusie van de recent afgeronde evaluatie is 
dat er een grote behoefte bestaat om het pro
gramma.te continueren. Voor de kleinere pär
tijen geldt, dat zij zonder de steun op institu
tioneel gebied zeer waarschijnlijk geen of 
nauwelijks activiteiten konden ontwikkelen. 
De meerwaárde van dergelijke ondersteuning 
is daarom overduidelijk. Een verbeterde inter
ne organisatie en structuur van de politieke 

. partijen samen met het gestegen vertrouwen 
tussen de partijen onderling is een resultaat 
van het IMD-programmà in Mozambique. 

Groei 'van democratie 
De bilaterale projecten met de individuele '. 

partijen richten zich op institutionele verster
king. Iets technischer van aard is de capaci
teitsontwikkeling. Deze moedigt de partijen 
aan om zichzelf als volwaardige organisatie 
met pemocratisch gekozen-partijorganen te . 
structureren en om in goed contact met de 
achterban een open discussie te voeren over 

Noot: 

. , 

interne partijaangelegenheden en maatschap
pelijke problemen: Ook de partijoverstijgen
de, cross party, projecten hebben een duide
lijke verbetering van de individuele capaciteit 
van de politieke partijen laten zien: Zo gaven 
de seminars over de relatie politiek en media 
de partijen de gelegenheid om (van elkaar) te 
leren hoe zij hun partij beter in de schijnwer
pers, kunnen zetten. De berichtgeving over de 
politieke partijen in de media is daardoor 
aanzienlijk verbeterd. De lokale seminars 
over verkiezingen hebben de partijen gehol
pen om verkiezingscampagnes op te zetten 

. en strategieën uit te stippelen. 
Hoewel het niet of nauwelijks kwantitatief 
meetbaar is, kan worden gesteld dat het IMD
programma heeft bijgedragen aan de groei 
van de democratie in Mozambique. Enerzijds 
hebben de partijen door betere communicatie 
met hun achterban en het invoeren van inter
ne partij democratie een vastere plaats in het 
geheel van relevante lokale spelers (regering, 
vakbonden, bedrijfsleven en civil society) 
gekregen. Anderzijds is er een dialoog ont
staan tussen de verschillende politieke partij
en, die de partijen dichter bij elkaar bracht en . 
er voor zorgde dat er een toenemend vertrou
wen in elkaar ontstond. 

De auteur is namens D66 partijcoördinator . 
binnen het Instituut voor 
Meerpartijendemocratie (IMD). Voor meer 
informatie over het IMD zie www.nimd.org . . 

1. Het IMD werd in april 2000 opgericht door PvdA, WO, CDA, D66, Groenlinks, ChristenUnie (destijds nog 
RPF en GPV) en SGP. De programmalanden zijn Bolivia, Ghana, Guatemala, Indonesië, Kenia, Malawi, Mali, 
Mozambique, Suriname, Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. 


