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e zaterdag stond in het te-
ken  van ervaringen delen. 
Ervaren vrouwen uit de Eu-

ropese politiek vertelden elk over de 
manier waarop zij hun positie heb-
ben bereikt en voorzagen op hun 

beurt de deelnemers van advies. Zo 
kwamen Annemie Neyts-Uyttebroeck 
(voorzitter van ELDR en Europarle-
mentariër namens VLD) , Marianne 
Kallen-Morren ( VVD - wethouder van 
Houten en bestuurslid van de Liberal 
International vrouwengroep) en tot 
slot Vesna Pusic (parlementslid en 
voorzitter van HNS – de  Kroatische 
Nationale Partij – en voorzitter van 
de European Liberal Women Network) 
aan het woord. 

Blijf Jezelf
Naast deze ervaren politieke vrou-
wen, kwam ook de Interparliamenta-
ry Union (IPU) aan het woord. De 

IDI Win with Women Seminar 
Successvol

D

Internationaal 
Democratisch 
Initiatief In het weekend van 14 en 15 april vond in Zagreb het IDI ‘Win 

With Women’ seminar plaats, dat gericht was op het trainen 
van vrouwen uit de Balkan-regio. Het bevorderen van vaar-
digheden op het gebied van communicatie en campagne voe-
ren stond daarbij centraal. Ruim twintig vrouwen, variërend in 
leeftijd tussen jong en oud, uit o.a. Kroatië, Bosnië, Moldavië en 
Oekraïne hebben met succes deelgenomen aan dit project. 
Door Lenneke Sprik
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De Stichting Internationaal Democra-
tisch Initiatief (IDI) is één van de pila-
ren waarmee D66 haar betrokkenheid 
bij democratiseringsprocessen en 
internationale samenwerking vorm 
geeft. De achterliggende gedachte is 
dat D66 enerzijds praktische hulp 
biedt aan geestverwante politieke or-
ganisaties. Anderzijds wordt de ge-
dachtevorming over democratie en 
internationale samenwerking binnen 
D66 gevoed door een scala aan nieu-
we ideeën en ervaringen. 

De projecten van IDI worden financieel 
ondersteund door het Programma 
Maatschappelijke Transformatie Mid-
den- en Oost-Europa (Matra) van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Het IDI Bestuur bestaat uit:
Simone Filippini, Voorzitter

Menno Witteveen, Penningmeester
Jasper Veen, Secretaris 

Communicatie

foto Vesna Pusic (bron: ELDR) 



presentatie van Programme Officer Ju-
lie Ballington was informatief en ver-
helderend over de feiten omtrent par-
ticipatie van vrouwen in de politiek, 
een ideale basis voor een seminar over 
vrouwen in de politiek. Na de eerste 
dag was de boodschap van de verschil-
lende dames duidelijk: wees jezelf als 
vrouw, durf uit te komen voor je me-
ning, ga niet handelen zoals mannen 
doen en maak als vrouw gebruik van 
de mogelijkheden die publiciteit in de 
media je biedt.

Training persoonlijke  
vaardigheden
Op zondag verzorgden Jenny Shorten 
en Sarah Green, twee trainers van de 
Liberal Democrats (LibDems) uit de 
UK een professionele training gericht 
op het ontwikkelen van persoonlijke 
vaardigheden noodzakelijk in de poli-
tiek. Dit hield in dat er o.a. workshops 
en tips werden gegeven op het gebied 
van key messages, het electoraat aan 
je binden, het vinden en motiveren 
van vrijwilligers en de verschillende 

communicatie tussen mannen en vrou-
wen. Aan de training werd actief en 
met veel enthousiasme deelgenomen 
en werd als zeer positief en leerzaam 
ervaren. u 

Lenneke Sprik is lid van de Balkan-
commissie van de JD en mede-pro-
jectmanager voor het IDI project in 
Kroatië

IDI Win with Women Seminar {vervolg van p. 1}
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ie kent niet de verhalen 
over Poolse autodieven. En 
de berichten onlangs in de 

kranten over 7 en 9-jarige Roemeense 
kinderen die in Nederland uit stelen 
worden gestuurd. Als ik Srebrenica 
zeg, toch een onbeduidend stadje 
ergens in Bosnië, denkt u waarschijn-
lijk direct aan massamoorden. Na-
men als Vukovar en Priština roepen 
beelden van kapot geschoten huizen 
en eindeloze vluchtelingenstromen 
op. Dit soort beelden zijn moeilijk te 
verdrijven. 

Dan nu de werkelijkheid. Want die 
is echt veranderd. Dat is er één van 
enorme dynamiek. Mensen in Zuid-
Oost Europa willen bij Europa horen. 
Daar hebben ze heel veel voor over en 
daar wordt hard aan gewerkt. De re-
sultaten van al die positieve energie 
hebben we met landen als Tsjechië, 
Estland of Hongarije gezien. En na- 

tuurlijk Slovenië dat per 1 januari 
zelfs al is toegetreden tot de euro-
zone. In 15 jaar tijd hebben maar liefst 
17 landen, die de laatste jaren lid van 
de Europese Unie zijn geworden, een 
enorme verandering ondergaan. Wie 
steden als Praag, Warschau, Ljubljana 
of Sofia eind jaren ’80 voor het laatst 
heeft gezien en daar nu terugkomt, zal 
ze nauwelijks meer herkennen. Waar 
het aanbod van producten in winkels 
de geur van boerenkool niet oversteeg, 
waar in restaurants obers ongeïnte-
resseerd een bord vette happen voor 
je neerzetten, en waar de service in 
winkels allerbelabberdst was, vind je 
nu hippe café-tjes, alle modemerken 
fraai uitgestald, smaakvol gerestau-
reerde panden, gezellige terrasjes, 
een bruisend uitgaansleven en een 
sfeer waarin iedere Europeaan zich 
thuis kan voelen. 

Tegelijkertijd is er nog heel veel 

werk aan de winkel. Vooral onze 
liberale vrienden op de Balkan heb-
ben het moeilijk. Liberale waarden en 
opvattingen zoals die van D66 worden 
overal op de Balkan gedeeld. Dat is 
een fantastisch gevoel. Maar liberale 
waarden zijn er niet geworteld. 
Elke stap vooruit kost strijd en hard 
werken. En dat vaak terwijl er maar 
net genoeg geld is om een kantoortje 
te betalen. De telefoonrekening wordt 
vaak uit eigen zak voldaan. Hulp van 
liberale zusterpartijen is hard nodig 
en D66 heeft deze daarom opgeroe- 
pen die steun te geven. Niet alleen 
moreel, maar ook met kennis en geld. 
Want die ‘zwarte hangsnorren’ blijken 
een mythe, het zijn onze liberale  
vrienden!  u

Simone Filippini
Internationaal Secretaris

‘Zwarte hangsnorren’

W

Oost-Europa roept in Nederland bij veel mensen nog steeds duistere beelden op: 
zwarte hangsnorren, grauwe armoede, corruptie, ondemocratische verhoudingen 
en zo meer. Vooral het woord ‘Balkan’ is goed voor opgetrokken wenkbrauwen. 
Misschien herkent u zichzelf daar ook in. 
Simone Filippini
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Het NIMD (Nederlands Instituut 
voor Meerpartijen Democratie) werd 
in april 2000 opgericht door ver-
schillende Nederlandse politieke 
partijen. D66 is vanaf de oprichting 
betrokken bij het NIMD, samen met 
CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Chris-
tenUnie en SGP. 

Het IMD heeft als doelstelling 
democratiseringsprocessen te sti-
muleren en te ondersteunen in jonge 
democratieën in Latijns-Amerika,  
Afrika en Azië. De nadruk ligt op het 
creëren van een goed functionerend 
en duurzaam meerpartijenstelsel, 
door bijvoorbeeld politieke partijen 
te helpen een goede partijorganisatie 
op te bouwen, door kennisoverdracht 
met betrekking tot de instituties, prin-
cipes en processen die ten grondslag 
liggen aan een meerpartijenstelsel en 
het bevorderen van interactie tussen 
politieke partijen. Voor meer infor-

matie over het IMD kunt u contact 
opnemen met Aletta Hekker op het 
Landelijk Bureau of kunt u kijken op  
www.nimd.org

Nieuw D66’er bij NIMD
Jasper Veen, de huidige Secretaris-
Generaal van Liberal International, zal 
per 1 juni namens D66 bij het NIMD 
gaan werken. Jasper Veen zal met zijn 
ruime internationale ervaring en brede 
netwerk een actieve en waardevolle 
bijdrage gaan leveren aan de doelstel-
lingen van D66 en het NIMD. 

Nederlands Instituut Voor 
Meerpartijen Democratie

D66 in het NIMD
Simone Filippini,  
NIMD-bestuurslid

Jan-Willem Bertens,  
NIMD Raad van Toezicht 

Wilfried Derksen,  
NIMD Raad van Toezicht

Kajsa Ollongren,  
NIMD Raad van Toezicht

Margriet de Jong,  
NIMD Raad van Toezicht

Tijdens de Council heeft 
D66 met succes aandacht 
gevraagd voor de moei- 
lijke situatie in Kosovo 
en de Westerse Balkan. 

Onlangs heeft een delegatie van de  
Liberal Party of Kosova (PLK) uit Kosovo 
een bezoek gebracht aan Nederland en 
daarbij gesproken met fractievoorzit-
ter Alexander Pechtold, internationaal 

D66 Vraagt Aandacht voor Kosovo op ELDR 
Council

Op 13 april werd in Zagreb de ELDR Council gehouden waar na-
mens D66 Simone Filippini en Chantal Langejans aanwezig wa-
ren. De Council is een vergadering van de leden van de European 
Liberal Democrat and Reform Party (ELDR) die plaatsvindt tussen 
congressen in.
Door Chantal Langejans

secretaris Simone Filippini en enkele 
kamerleden binnen de VVD. Hierbij is 
onder meer gesproken over de moei-
lijke situatie in Kosovo voor met name 
de liberale oppositiepartijen. Verder 
kwam aan bod dat er veel internatio-
nale aandacht is voor de toekomstige 
status van Kosovo zoals voorgesteld 
in het rapport van speciaal VN-gezant 
Martti Ahtisaari, maar er is nog onvol- 
doende oog voor de situatie daarna. 

Niet alleen morele steun
D66 heeft samen met de VVD dit 
bezoek van de PLK-delegatie aangegre-
pen om een brief te sturen aan het 
bestuur van ELDR. Daarin hebben we 
verzocht om de situatie in Kosovo en 
de Westerse Balkan hoger op de agen-
da te zetten en onze liberale partners 
actiever te steunen, niet alleen moreel 
maar ook materieel. Onze brief is zeer 
positief ontvangen en besproken tij-
dens de ELDR Council en dit onder-
werp zal nu speciale aandacht krijgen 
binnen de ELDR. Verder zullen enkele 
lidpartijen en liberale stichtingen sa-
men gaan kijken hoe we meer, actiever 
en effectiever gezamenlijk kunnen bij-
dragen aan de verder democratisering 
en opbouw van deze regio. Tenslotte 
is dit onze achtertuin en een integraal 
deel van Europa! u

Chantal Langejans
Internationaal Beleidsmedewerker

Hoe kunnen we 
actiever en effec-
tiever gezamenlijk 
bijdragen aan de 
verder democratise-
ring en opbouw van 
deze regio?”

“



n de Kabinetsplannen blijkt tus-
sen de regels door dat de rege-
ring heel goed begrijpt dat Neder-

land verdere ontwikkelingen in Europa 
niet mag blokkeren, en dat we bereid 
moeten zijn om compromissen te slui-
ten. Maar naar de kiezer toe slaan àlle 
partijen nog steeds dezelfde ferme “wij-
laten-ons-door-niemand-iets-vertellen” 
toon aan. Dat klinkt allemaal heel flink, 
maar het is eigenlijk een laffe poging 
de kiezer in slaap te sussen, terwijl 
intussen wordt onderhandeld met de 
andere regeringen. Dus “nee” zeggen, 
en “ja” doen: een recept voor nog meer 
cynisme bij de burgers.

Geen uitgeklede, maar juist 
aangeklede grondwet!
Zelfs de partijen die in 2005 nog met 
volle overtuiging campagne voerden 
voor de Grondwet, noemen hem nu 
“een gedrocht”, en “verschrikkelijk”. 
Hoe kort van memorie... D66 heeft 
als enige partij een helder en consi-
stent standpunt. De Grondwet wàs en 
ís een grote verbetering ten opzichte 
van het huidige Verdrag van Nice. De 
Grondwet biedt precies wat de meeste 
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D66 Waagt de sprong:  
de Europese grondwet moet juist sterker

Na het Franse en Nederlandse “nee” tegen de Europese Grondwet staan de 
noodzakelijke hervormingen van de Europese Unie stil. De “Denkpauze” die 
werd afgekondigd in 2005 werd in Nederland een pauze in het denken, in 
plaats van een pauze om te denken. De buitenwereld draait intussen gewoon 
door. Een verdeeld en krachteloos Europa laat lijdzaam toe dat de Ameri-
kaanse overheid rondsnuffelt in privégegevens van de Europeanen. Ook lukt 
het Europa maar niet om een antwoord te vinden als jaarlijks duizenden Afri-

kanen verdrinken in de Middellandse Zee in een poging het “fort” Europa te bereiken. En ook al is 
er nu formeel een Europees energiebeleid, als het gaat om gesprekken met Energieleverancier 
Rusland spreekt Europa nog lang niet met één stem. 
Door Sophie in ‘t Veld

Foto: Sophie in ‘t Veld 
(bron: Europese Parliament)

De Grondwet wàs en ís een grote verbetering ten 
opzichte van het huidige Verdrag van Nice. De 
Grondwet biedt precies wat de meeste mensen 
willen: meer slagvaardigheid, meer democratie, 
meer transparantie, meer invloed voor de bur-
gers, versterking van de Grondrechten.”

“

mensen willen: meer slagvaardigheid, 
meer democratie, meer transparan-
tie, meer invloed voor de burgers, 
versterking van de Grondrechten. Ne-
derland moet dus niet onderhandelen 
voor een uitgeklede, maar juist voor 
een aangeklede Grondwet. Voor D66 is 
het onaanvaardbaar om - zoals de re-
gering voorstelt - nu uitgerekend het 
Handvest van de Grondrechten eruit 
te halen. Het Handvest biedt naast de 
traditionele mensenrechten veel nieu-
we grondrechten zoals recht op een 
schoon milieu, consumentenrechten 
en rechten voor werknemers. Boven-
dien worden die rechten als onderdeel 
van de Grondwet eindelijk juridisch 
afdwingbaar. Ook de hoofdstukken 
voor meer democratische en slagvaar-
dige besluitvorming moeten blijven. 
Wat D66 betreft moeten die juist ver-
sterkt en uitgebreid worden, vooral op 
het terrein van energiebeleid en bui-
tenlands beleid. De strijd tegen mis-

daad en terrorisme moet ook dringend 
slagvaardiger en democratischer wor-
den. Veto’s op deze terreinen leiden 
op geen enkele wijze tot behoud van 
nationale invloed, maar juist tot ver-
lamming en achterkamertjesdeals. Het 
Kabinet roept ferm dat onderwijs, soci-
ale zekerheid en pensioenen nationaal 
domein blijven. Uiteraard blijven de 
stelsels nationaal, maar meer afstem-
ming en samenwerking is noodzake-
lijk voor beter onderwijs en banen in 
een wereld zonder grenzen.

Europa is onze toekomst, Europa 
biedt fantastische kansen en mogelijk-
heden aan wie de sprong waagt. D66 in 
elk geval wèl! u

Sophie in ’t Veld is europarlementa-
riër voor D66

I
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Agenda Internationaal

Datum Evenement Locatie

29 - 30 april Liberal International Executive Meeting Cancun

12 mei
Congres 85:  
Sessie “Terrorisme in Europees Perspectief”
Verkiezing Internationaal Secretaris

Rotterdam

24 - 25 mei Delegatiebezoek Liberal Democrats Den Haag

31 mei t/m  
2 juni

IDI Spring Academy “Politics, Press and  
Public Relations”

Amsterdam

7 - 8 juni ELDR Coordination Committee Sofia

18 -  19 oktober ELDR Congress Berlijn

Internationale Nieuwsbrief is een 
uitgave van de Nationale Commis-
sie voor Internationale Samenwer-
king en Duurzame Ontwikkeling 
(NCDO), het Kenniscentrum van 
D66, het Nederlands Instituut voor 
Meerpartij-endemocratie (NIMD) en 
Stichting Internationaal Democra-
tisch Initiatief (IDI) op initiatief van 
het Internationaal Secretariaat van 
D66. Deze Internationale Nieuws-

brief werd gemaakt door Chantal 
Langejans.

Met dank aan: Ellie Cashman,  
Simone Filippini, Lenneke Sprik, 
Sophie in ’t Veld.

Alle foto’s © D66, tenzij anders 
vermeld. 

E-mail: international@d66.nl
www.d66internationaal.nl 

Internationaal Secretariaat
Postadres: 

Postbus 660 2501 CR Den Haag
Bezoekersadres:

Laan van Meerdervoort 50 Den Haag
Telefoon: 070-356 60 66 • Fax: 070-364 19 17

info@d66.nl •  www.d66.nl
www.democrats.nl • www.d66international.nl

IDI Zoekt  
Experts 

Internationaal Democratisch Initia-
tief (IDI) start een project in Turkije 
en is op zoek naar D66-ers met ex-
pertise op Turkse politieke en socia-
le ontwikkelingen.  

Liggen uw roots in Turkije, heeft 
u enige ervaring of netwerken in dit 
land en wilt u betrokken raken bij dit 
project? Stuur dan een bericht met 
uw ervaring naar Marieke van Doorn 
via m.vandoorn@d66.nl 

Interesse in de dynamische 
ontwikkeling van Oost-Europa? Wordt 
IDI projectmanager op de Balkan!

Voor meer informatie of aan-
melden, stuur een bericht met uw 
ervaring naar Chantal Langejans via 
c.langejans@d66.nl 

Colofon Democrats
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Kabul: Saturday, 19 May. Everyo-
ne in the UN aircraft breathes a 
sigh of relief when the pilot has 
touched the plane down safely. 
After an extremely turbulent 
descent, we have finally landed 
at Kabul International Airport. 
That’s right, the airport that not 
one single Western airline da-
res to fly to proudly calls itself 
an international airport. 
– By Lotte ten Hoove
 
 
Our delegation consists of NIMD 
chairman Ben Bot, Dutch MPs Ma-
riko Peters (GroenLinks – Green 
Party) and Angelien Eijsink (PvdA 
– Labour Party), NIMD board 
member Willem Haitsma, my col-
league Will Derks and myself.  
 
No new electoral legislation 
Our over-full agenda starts on Sun-
day. It is an ordinary working day 
in Afghanistan; Friday is the day of 
rest here. For four days we talk to 
political leaders, government mi-
nisters, representatives from civil 
society organizations, the Europe-
an Commission, the UN and NATO.  
 
Over and over, we ask the same 
questions: is there a need for NIMD 
support for the formation of po-
litical parties and for democrati-
zation? If so, how should we ap-
proach that need? And who should 

be our partners in these efforts? 
The topics we discuss include 
electoral legislation and possible 
reforms. The current electoral sy-
stem of a single, non-transferable 
vote (the SNTV system) does not 
promote the formation of politi-
cal parties in Afghanistan. All the 
representatives in the Wolesi Jirga 
are chosen on an individual basis, 
not on the basis of party candidate 
lists. This has resulted in a frag-
mented and paralyzed parliament.  
 
Despite the serious objections to 
this electoral system, our dialogue 
partners soon make it clear to us 
that there is little interest in swee-
ping reforms. Even the proponents 

of a system based on proportionate 
representation, which would of-
fer more room for political parties, 
tell us, ‘Leave the electoral system 
alone for now. What Afghanistan 
needs now is political stability and 
continuity.’ There is no more room 
left for negotiations; the most fa-
vourable scenario would be for 
the parliament to ratify a bill pro-
posing a hybrid system of SNTV 
and proportionate representation.  
 
Former rulers
Partnering with political parties will 
be difficult. There are officially 87 
political parties on the books, but 
many of them exist in name only. 
Besides the old parties, dating back 

to the war with the Russians or ari-
sing from the communist party, new 
parties were founded after the fall 
of the Taliban. The old Mudjaheen 
parties hold a great deal of power: 
in the government, the parliament 
and the opium trade. Many of them 
got their hands dirty in the civil 

war at the beginning of the 1990s. 
The new parties are small, disor-
ganized and powerless. Some may 
successfully grow stronger and pre-
sent a democratic counterweight to 
the current rulers, but others will 
disappear from the political arena. 
Because the landscape of political 
parties is still cluttered and will 
need time to resolve into a clear 
pattern, it seems impossible to 
work with parties directly at this 
stage. However, there may still be 
other ways that NIMD can contribu-
te to building democratic parties in 
Afghanistan. A current proposal is 
to not  to directly collaborate with 
Afghan political parties, nor to ad-
vocate legal reform. But to concen-
trate efforts on a long-term political 
education programme, aimed at the 
Afghan youth and with a focus on 
political party formation and conso-
lidation.

Lotte ten Hoove is beleidsmedewer-
ker bij het NIMD

UITGAVE VAN HET INTERNATIONAAL SECRETARIAAT D66 www.d66internationaal.nl

Tijdens de zomerweken heb je in Nederland al snel het gevoel dat de 
hele wereld stilstaat. Het nieuws wordt gemaakt door een Veluwe-poema 
of het eerste wandelingetje buiten van Bokito. De Tweede Kamer is op 
reces en alleen heel gewiekste, overambitieuze Kamerleden proberen 
met opgespaarde vragen het nieuws te halen. Kortom: er gebeurt 
niets. Hoe anders is dat over onze grenzen. In Turkije vonden eind juli 
belangrijke parlementsverkiezingen plaats, Gordon Brown maakte de zo 
cruciale eerste indruk bij George W., dezelfde Bush krijgt nóg verdere 
afluisterbevoegdheden door het Congres, en Georgië (een NAVO-land!) 
claimt een raketaanval door Rusland. Dit lijstje kan eindeloos doorgaan. 
Internationaal staat de wereld nooit stil. Hetzelfde geldt voor de 
internationale afdeling van D66. Terwijl u op een strandstoel de nieuwste 
Harry Potter leest, wordt de Autumn Academy van het IDI voorbereid. 
Werken onze projectmanagers aan een Turks en Marokkaans programma 
en is mijn voorgangster Simone aan het ambassadeuren in Skopje. Veel 
succes, Excellentie! 
Daarnaast worden de plannen gemaakt voor de tweede helft van dit jaar 
en voor 2008. Het IDI zal veel nadruk blijven leggen op Oost-Europa. 
Het (sociaal-)liberalisme staat er al enige tijd onder druk. Net als het 
democratiseringsproces. Zeker in een regio als de Balkan kunnen wij als 
partij een serieuze bijdrage leveren aan de opbouw van gelijkgezinde 
politieke partijen. In het door macht en persoonlijk financieel gewin 
vervuilde politiek klimaat kunnen partijen die zich daaraan onttrekken 
een cruciale rol spelen. Als D66 daaraan ook maar een bescheiden bijdrage 
kan leveren is dat alle inspanningen meer dan waard. Dus daar gaan wij 
mee door. Verder is het mijn ambitie het internationale netwerk van D66-
ers weer steviger op te bouwen. Voor een van de laatst overgebleven, 
internationaal georiënteerde partijen in Nederland moet veel sympathie 
bestaan onder mensen die zich aangetrokken voelen door internationaal 
beleid. Geldt dat voor u, laat het mij weten via g..gerbrandy@d66.nl. 
Het gebrek aan zomerse rust heeft ook zo zijn nadelen. Mijn steun en 
toeverlaat tijdens de afgelopen honderd dagen, Chantal Langejans, heeft 
na twee jaar besloten het internationale secretariaat vaarwel te zeggen. 
Een groot verlies voor D66, de ELDR en zeker niet in de laatste plaats 
voor mijzelf. Internationale politiek draait om netwerken en Chantal 
is daarin een ware kunstenaar. Bulgaren, Kroaten, Libdems of VVD-ers, 
Chantal kende en werkte uitstekend samen met ze. Veel dank daarvoor, 
namens de hele partij!

Gerben-Jan Gerbrandy
Internationaal Secretaris

Column

Internationaal geen 

komkommertijd!

Jasper Veen hoofd 
Afrikaprogramma
Sinds 1 juni is Jasper Veen namens D66 gedetacheerd 
bij het NIMD, waarbij hij sinds 1 juli verantwoordelijk is 
voor het Afrikaprogramma van het NIMD, bestaande uit 
10 landen.

Centres for Multiparty Democracy
In de meeste landen waar het NIMD werkzaam is heeft het Centres for Multi-party Democracy (CMD’s) opgericht 
waarin alle politieke partijen van het land participeren om onderlinge samenwerking tussen de politieke partijen te 
stimuleren. In de meeste ontwikkelingslanden vindt er geen dialoog plaats tussen regering-  en oppositiepartijen. 
Deze CMD’s, die zich in verschillende stadia van institutionalisering bevinden vormen een permanente ronde tafel 
waaraan politieke partijen door middel van dialoog een vertrouwensband creëren om een gemeenschappelijke 
hervormingsagenda op te stellen om zo het democratisch tekort aan te pakken. De CMD’s hebben daarnaast nog twee 
doelen; ten eerste de institutionele capaciteit van politieke partijen versterken en het vergroten van ‘transparency and 
accountability’; ten tweede fungeren de CMD’s als een platform waar andere democratiebevorderende organisaties 
cq programma’s zoals UNDP, DFID etc. een onderdak kunnen vinden. 

D66 in het NIMD
Francine Giskes, NIMD-bestuurslid
Jan-Willem Bertens, NIMD Raad van Toezicht 
Wilfried Derksen, NIMD Raad van Toezicht
Kajsa Ollongren, NIMD Raad van Toezicht
Margriet de Jong, IMD Raad van Toezicht

Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie

Het NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie) werd in 
april 2000 opgericht door verschillende Nederlandse politieke partijen. 
D66 is vanaf de oprichting betrokken bij het NIMD. Het NIMD heeft als 
doelstelling democratiseringsprocessen te stimuleren en te ondersteunen 

in jonge democratieën in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Projecten zijn gefocust op politieke partijen en 
meerpartijendemocratie als fundamentele bouwstenen van de democratie. Binnen het NIMD kan D66 1 fulltime 
medewerker aanstellen. Dit met name om aanwezige kennis en expertise binnen D66 aan te wenden voor de 
projecten van het NIMD en tegelijkertijd de bekendheid en het draagvlak van het werk van NIMD te vergroten 
binnen D66. 

Politics in Afghanistan: 
the future belongs to the youth
In May a mission of the Netherlands Institute of Multiparty Democracy (NIMD) visited Kabul, Afghani-
stan. NIMD staff member Lotte ten Hoove reports on her impressions. 

NIMD delegatie in Afghanistan  (bron: NIMD)

Gerben-Jan Gerbrandy is verkozen als Internationaal Secretaris van D66 
op het voorjaarscongres in Rotterdam op 12 mei 2007 voor een periode 
van 3 jaar. Hij volgt Simone Filippini op, die vanaf  augustus 2007 de 
Nederlandse Ambassadeur in Skopje (Macedonië) is. 

Iris Smalbrugge is vanaf 15 oktober werkzaam als onze nieuwe 
International Officer op het Internationaal Secretariaat. Zij zal samen 
met Gerben-Jan Gerbrandy de IDI projecten gaan begeleiden en de 
aankomende IDI Autumn Academy organiseren.
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Het programma was gericht op prak-
tische workshops en discussies. Op 
donderdag 31 mei werd de Academy 
geopend door Arjen de Wolff, voor-
malig fractiesecretaris en “spindoc-
tor” van D66, die het programma 
modereerde. ’s Middags werden 
Bert Bakker (voormalig kamerlid), 
Giuseppe Zaffuto (programme di-
rector European Journalism Cen-
tre) en Roy Kramer (persvoorlichter 
D66 TK-fractie) als panel bevraagd 
over de interactie tussen pers en 

politiek. Vrijdag 1 Juni stond in het 
teken van twee interactieve work-
shops; persberichten schrijven, 
door Dr Rudolf Geel (trainer Politie-
ke Academie), en campagnevoering 
door Alex Folkes (trainer LibDems). 
Op Zaterdag gaf Anouk Bijl (trainer 
Politieke Academie) een workshop 
over presentatievaardigheden. De 
deelnemers hadden de kans om hun 
eigen presentatie op video terug te 
zien en met de groep te evalueren. 
De Academy werd ontspannen afge-

rond met een Lunchcruise door de 
kanalen van Amsterdam.
De IDI Spring Academy was gericht 
op het samenbrengen van persvoor-

lichters, PR officers en campagne-
medewerkers van zusterpartijen uit 
de Balkan. De kennis en ervaring 
van de deelnemers alsmede de in-

teractieve opzet met de intensieve 
trainingen en het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen zorgden er-
voor dat de Academy een groot suc-
ces werd!

Chantal Langejans is internatio-
naal beleidsmedewerker en coördi-
nator stichting IDI

IDI traint Politieke Partijen Balkan in pers en PR
Van 31 mei tot 2 Juni vond in Amsterdam de IDI Spring Academy 
2007 plaats rond het thema “Politics, Press and Public Relations”. 
De Academy werd georganiseerd door Janine Nöthlichs, vanuit het 
Internationaal Secretariaat van D66. De deelnemers kwamen uit 
Macedonië, Kroatië, Moldavië, Kosovo, Bosnië, Bulgarije, Roemenië. 
Ook de Jonge Democraten waren vertegenwoordigd. – Door Chantal 
Langejans

uit de TK

Debat over geheime CIA vluchten en gevangenissen

Het IDI Bestuur 
bestaat uit:
Gerben-Jan Gerbrandy, 

Voorzitter

Menno Witteveen, 

Penningmeester

Jasper Veen, 

Bestuurslid Communicatie

Na een kick-off seminar in december 
2005 en een stagetraject in 2006, is 
deze zomer een uitwisseling tussen 
beide organisaties georganiseerd. 
Hierbij staan – de titel verraadt 
het al – natuur en milieu centraal, 
met nadruk op natuurbescherming, 
energie en waterbeheer. De twintig 
deelnemers hebben ervaringen ge-
deeld over natuur en milieu en zijn 
met elkaar in discussie gegaan over 
de verschillen en overeenkomsten 
tussen beide landen, de rol van jon-
geren in natuur en milieu, en het 
belang van internationale samen-
werking.

Colombiaanse jongeren waren in 
juli voor 2 weken in Nederland en 
bezochten verschillende waterwer-

ken, energiecentrales, een boer-
derij, de Wadden, ministeries en 
lokale politici. Daarbij werd veel 
kennis opgedaan over hoe we in 
Nederland met natuur, energie en 
water omgaan, die verder werd uit-
gewerkt in verschillende workshops 
en debatten. In Colombia bezochten 
de deelnemers in augustus de regio 
Cauca. Deze regio is een belangrijk 
gebied in het zuiden van Colombia, 
vanwege de grote relevantie van 
watermanagement en de unieke 
ecosystemen in de regio. De Jonge 
Democraten hebben hier onder an-
dere nationale TV gehaald door een 
boomplant-actie tegen erosie en 
zijn onder leiding van het inheemse 
opperhoofd de Andes in getrokken 
(zie foto).

Dit project is de derde fase van de 
samenwerking tussen JD en onze 
partner UCJD, en is daarmee een 
zeer zeldzame structurele intercon-
tinentale relatie aangegaan. Jonge 
Democraten zien met eigen ogen 
waar en hoe democratie werkt en 
hoe niet, wat voor rol jongeren in 
een geheel andere culturele en po-

litieke context kunnen hebben en 
wat de cruciale verbindingen zijn 
tussen Noordelijke en Zuidelijke 
duurzaamheidvraagstukken. Goed 
voor de ontwikkeling van de Jonge 
Democraten en voor onze Colom-
biaanse counterpart, die in staat 
wordt gesteld onze ervaringen en 
zienswijzen te beleven. Hiermee 

wordt niet alleen begrip voor de 
verschillende contexten vergroot, 
maar het kan ook praktische kennis 
en ervaring opleveren.

Jeroen Mimpen is Internationaal 
Secretaris a.i. van de Jonge Demo-
craten. Meer informatie over dit 
project? jeroen.mimpen@jongede-
mocraten.nl

Tien Jonge Democraten zijn deze zomer helemaal los gegaan in een 
nieuw JD-project met onze Colombiaanse zusterorganisatie Unión 
Colombiana de Jóvenes Demócratas (UCJD). Onder de titel ‘Wet & 
Wild’ leren zij met tien Colombianen in Nederland en Colombia 
over duurzaamheidproblematiek in beide landen. – Door Jeroen 
Mimpen

Inheems opperhoofd in de Andes in Colombia  (bron: JD)

Deelnemers Academy in de Rode hoed in Amsterdam

Jonge Democraten gaan ‘Wet & Wild’

Internationale 
Agenda
16-17 november
Liberal International Executive 
Meeting and 60th Anniversary 
Conference
Hamburg

17 november
D66 najaarscongres
Nijmegen

21 november 
IDI bestuursvergadering
Den Haag

Als D66 fractievoorzitter heb ik een 
debat aangevraagd over de conclu-
sies van het rapport van de Raad 

van Europa over geheime CIA ge-
vangenissen. De kern van mijn be-
toog op 3 juli 2007 was dat D66 het 

onacceptabel vindt dat in de strijd 
tegen het terrorisme de Internatio-
nale Rechtorde aan de laars wordt 
gelapt door landen waarmee Neder-
land samenwerkt binnen de NAVO 
en binnen de  Europese Unie. 

Met uitzondering van Bosnië en 
Herzegovina en Canada heeft nog 
geen enkele andere staat de ver-
antwoordelijkheid erkent voor het 
illegaal overplaatsen van verdach-
ten. De Nederlandse regering heeft 
bij monde van de minister van Bui-

tenlandse Zaken de gang van za-
ken in het CIA dossier afgekeurd. 
Ik vroeg de regering tijdens het 
debat welke consequenties nu vol-
gen uit deze afkeuring. D66 heeft 
vervolgens Kamerbrede steun ge-
kregen voor mijn motie die de re-
gering opriep om het rapport over 
de CIA vluchten te agenderen op de 
eerstvolgende Europese vergade-
ring van ministers en om Polen en 
Bulgarije aan te sporen meer open-
heid te geven over hun rol bij de 
totstandkoming van de vermeende 

CIA gevangenissen in Europa. Ook 
heb ik opgeroepen om als Europa 
een sterkere vuist te maken tegen 
de Amerikaanse behandeling van 
gevangenen. 

Alexander Pechtold D66 fractie-
voorzitter en Tweede Kamerlid

Zie ook: www.d66.nl
“Pechtold weigert bezoek illegale 
gevangenis Guantánamo Bay.”
“Regering moet geheime CIA-kam-
pen agenderen in EU.”

Al in 2002 heeft Amnesty International bericht dat er naast 
Guantanamo Bay, ook andere locaties zijn, waar terreur-
verdachten worden vastgehouden. Vanaf 2005 stelt de D66 Tweede 
Kamerfractie vragen aan de regering. President Bush heeft het 
bestaan van geheime CIA vluchten en kampen in 2006 bevestigd.  
Nu laat het rapport van de Raad van Europa zien dat er veel dingen 
mis zijn, én dat er nog veel meer dingen zijn waarover nog geen 
helderheid bestaat en waarover landen geen helderheid willen 
geven. – Door Alexander Pechtold
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