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Sjoerd Sjoerdsma neemt Fair Politican Award in ontvangst
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Inleiding
2015 stond voor Fair Politics in het teken van 2 belangrijke publicaties die we schreven om onze
lobby boodschap te versterken, namelijk de coherentie monitor: ‘Let’s walk the talk together ‘die we
schreven in samenwerking met Partos, Woord & Daad en een groot aantal andere maatschappelijke
organisaties en onze impact studie over circulaire arbeidsmigratie: ‘ More mobility for Development’
die we uitvoerde in Kaapverdië.
Beide publicaties leidde tot veel
lobbyactiviteiten, die we organiseerden
om deze publicaties onder de aandacht
te brengen. In maart organiseerde we
een coherentie conferentie in New
Babylon, Den Haag in samenwerking
met Partos en Woord & Daad, waar we
de monitor aan Minister Ploumen
mochten overhandigen. In juni
organiseerde we een drietal launch
events in Den Haag, Brussel en Praia
(Kaapverdië) om de uitkomsten van
onze impact studie te presenteren en te
bediscussiëren met maatschappelijk
organisaties, ambtenaren en politici. In
deze rapportage leggen we verslag van
Presentatie Coherentie monitor in New Babylon, Den Haag
deze publicaties en activiteiten. Zoals elk jaar
organiseerde we ook weer een Fair Politician of the Year uitreiking in zowel Den Haag als Brussel en
we organiseerde een drietal debatten tijdens de afrikadag over Fair Poltics thema’s.
Daarnaast werkte we aan de toekomst van Fair Politics, in de zomer schreven we samen met Partos
en Woord & Daad een projectvoorstel voor de Europese Commissie gericht op het Nederlandse
voorzitterschap van de Europese Unie. Dit voorstel is ons toegekend en dit betekend dat we in ieder
geval in 2016 onze activiteiten kunnen voortzetten binnen het project genaamd; ready for change?
Global goals at home and abroad. Dit project is gericht op het pleiten voor een coherente
implementatie van de nieuwe Sustainable Development Goals.
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Visie Fair Politics
Ontwikkeling krijgt pas een kans als er sprake is van een rechtvaardig en coherent beleid met oog
voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Met het Fair Politics programma streeft de FMS ernaar dat
politici en beleidsmakers in Nederland en de Europese Unie op alle beleidsterreinen rekening houden
met de belangen van ontwikkelingslanden. Daarmee wil Fair Politics bijdragen aan een
rechtvaardiger beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.
Met het Fair Politics programma stimuleren we politici en beleidsmakers zich in te zetten om beleid
van Nederland en de Europese Unie dat onrechtvaardige mondiale verhoudingen in stand houdt of
versterkt weg te nemen of te voorkomen. We presenteren concrete voorbeelden van Europees en
Nederlands beleid dat ontwikkelingslanden onrechtmatig benadeelt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om
handels-, klimaat-, veiligheids- of migratiebeleid. Deze voorbeelden worden voorzien van concrete
beleidsaanbevelingen die gericht zijn op politici en andere beleidsmakers.
Fair Politics doet een beroep op een verplichting die de Europese Unie zichzelf heeft opgelegd in het
Verdrag van Lissabon. Daarin staat dat de EU en al haar lidstaten bij al haar beleid rekening dienen te
houden met de gevolgen van dat beleid voor ontwikkelingslanden: coherentie van beleid. Daarnaast
doet Fair Politics een beroep op andere sterke juridische gronden waartoe Nederland en andere EUlidstaten zich hebben verplicht, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van Mens (1948).

Doelgroepen
Fair Politics richt zich op bewustwording van politici en andere beleidsmakers en wil daarmee
bijdragen aan een rechtvaardiger beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden. Dit kan door toe te
werken naar het veranderen van beleid en wetten die de rechtmatige belangen van
ontwikkelingslanden schaden en door bij te dragen aan de totstandkoming van nieuw beleid waarbij
direct rekening wordt gehouden met deze belangen. Fair Politics richt zich op beleidsbeïnvloeding.
De publieksactiviteiten van de FMS staan ten dienste van de beleidsbeïnvloeding: politici laten zien
dat er een sterk draagvlak bestaat voor Fair Politics.
Fair Politics richt zich in het bijzonder op politici en ambtenaren bij de Europese instellingen
(Europese Commissie, Europees Parlement), Nederlandse politici en andere beleidsmakers
(ambtenaren en parlementariërs). Daarbij wordt per onderwerp gericht gelobbyd op de politici en
beleidsmakers die het betreffende onderwerp in hun portefeuille hebben (landbouw, buitenlandse
handel, migratie, etc). Daarbij worden nadrukkelijk politici van alle politieke partijen benaderd.
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Activiteiten Fair Politics
Ontwikkeling van fair politics cases
Op de websites www.fairpolitics.eu en www.fairpolitics.nl zijn alle beleidsterreinen te vinden waar
we ons binnen Fair Politics op richten.
In 2015 kreeg een aantal onderwerpen specifieke aandacht doordat er politiek momentum voor was,
of omdat Fair Politics het onderwerp zelf agendeerde. Dit jaar werd met name ingezet op de
volgende onderwerpen: TTIP (Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag), Conflictmineralen,
Migratie, Klimaat en belastingontwijking.
De fair politics cases worden regelmatig geactualiseerd. In 2015 werd de Europese biobrandstoffen
case geactualiseerd omdat er veel nieuwe ontwikkelingen hadden plaatsgevonden naar aanleiding
van de herziening van het hernieuwbare energiebeleid van de EU in 2014.
Daarnaast werd er op de Nederlandse en Europese site een nieuwe case gepubliceerd over TTIP het
trans-Atlantische handelsakkoord tussen de EU en de VS waarvan de onderhandelingen ook op dit
moment nog in volle gang zijn. Er was al ongelofelijk veel aandacht voor de (negatieve) gevolgen die
dit verdrag mogelijk met zich meebrengt, maar er was nog weinig oog voor de (mogelijk negatieve)
gevolgen van dit akkoord voor ontwikkelingslanden. Dit is dan ook de focus van de twee cases die we
hebben geschreven, om dit op de agenda te krijgen bij politici en andere beleidsmakers.
Ook werd er een nieuwe case geschreven over voedselzekerheid, een belangrijk Fair Politics thema
dat nog ontbrak in de onderwerpen waar we expliciet het coherentie-aspect bij beleidsmakers onder
de aandacht wilden brengen. Dit was ook een van de onderwerpen die in de conferentie over
beleidscoherentie (zie expert meetings) centraal stond in het middagprogramma. Ambtenaren van EZ
en BZ werden met de beleidsaanbevelingen geconfronteerd, en konden hierover met elkaar in
gesprek. Verder werd er in navolging van de impactstudie over migratie en ontwikkeling (zie hier
later meer over), ook een nieuwe case geschreven over het Europese migratiebeleid om zowel de
Europese als de Nederlandse lobby kracht bij te zetten.

Politieke monitoring fair politics cases
Daarnaast werd er actief gemonitord op de volgende onderwerpen: belastingen (NL en EU),
grondstoffen/ conflictmineralen (NL en EU), biobrandstoffen (NL en EU), migratie en ontwikkeling (NL
en EU), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ kinderarbeid (NL en EU), TTIP en Economic
Partnership Agreements (NL en EU), veiligheid en ontwikkeling (NL en EU), voedselzekerheid, klimaat
(NL) en Beleidscoherentie in het algemeen (NL en EU), TRIPS en de toegang tot medicijnen (EU).
Dit houdt in dat we via kamerstukken van het Nederlandse- en Europese parlement en het bijwonen
van bijeenkomsten en overleggen in de Tweede Kamer en het Europees Parlement, per politieke
partij bijhouden welke Tweede Kamerleden en Europarlementariërs zich op welke manier inzetten
om coherent beleid te realiseren. Op deze manier leggen we politici langs een meetlat en laten we
zien welke politici of fracties het meest opkomen voor de belangen van ontwikkelingslanden.
Besluiten in Den Haag en Brussel worden door Fair Politics continu op hun impact getoetst voor
ontwikkelingslanden. Kamervragen, amendementen, moties, initiatiefwetten, mondelinge- en
schriftelijke vragen worden gewaardeerd met punten. Het publiek kan dit proces volgen. Ook wordt
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er op de website gerapporteerd over de ontwikkelingen rondom coherentie van beleid. Als daar
aanleiding toe is wordt er een nieuw beleidsterrein toegevoegd, zoals dit jaar TTIP.
Via social media en twitter wordt aandacht besteed aan de parlementariërs die zich inzetten voor
coherent beleid. Ze worden bedankt via zogenaamde bedank tweets. Jaarlijks wordt de Fair Politician
of the Year award in Brussel en Den Haag uitgereikt aan de politicus die zich op dit terrein het meest
heeft onderscheiden.

Expert Meetings en debatten
Expertmeetings met beleidsmakers en politici, maar ook publieksdebatten dragen bij aan het creëren
van politiek draagvlak om onze doelstellingen te bereiken. In 2015 organiseerden we drie debatten
op de Afrikadag, over TTIP, migratie en ontwikkeling en belastingontwijking.
In februari organiseerden we in Brussel in samenwerking met CONCORD een seminar over het
uitvoeren van impactstudies en onderzoek naar coherentie van beleid. Verschillende sprekers uit
Europese lidstaten, vanuit zowel maatschappelijke organisaties als de overheid, waren aanwezig om
ervaringen uit te wisselen.
In maart 2015 hebben we de coherentiemonitor (zie ook lobby activiteiten en publicaties)
aangeboden aan Minister
Ploumen, op de eerste coherentieconferentie die in Nederland
gehouden is. Naast de minister,
waren ook Kamerleden van PvdA,
GroenLinks en CDA aanwezig,
beleidsambtenaren van
verschillende ministeries, en
maatschappelijke organisaties,
ondernemers en
kennisinstellingen. Er waren 150
deelnemers aan de conferentie,
die ’s middags nog een vervolg
kreeg met ronde tafels over
specifieke onderwerpen uit de
publicatie.
In juni organiseerde we een drietal expert meetings over onze nieuwe impact studie over migratie,
lees hier meer over onder het kopje; impact studie.
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‘Fair Politician of the Year’ Awards
Elk jaar reiken we een prijs uit aan het Kamerlid en de Europarlementariër die zich het meest heeft
ingezet om coherent beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden te realiseren. Dit doen we aan de
hand van de eerdergenoemde ranking en monitorsysteem. De uitreiking vormt een momentum om
de balans op te maken wie van welke partij tijdens het politieke jaar zich het meest heeft ingezet
voor meer coherentie van beleid. Op die manier willen we op een positieve manier aandacht vragen
voor het belang van coherent beleid en uitdragen naar Kamerleden dat we ze ook het komende
politieke seizoen weer in de gaten gaan houden.
In Den Haag werd deze award uitgereikt in
Nieuwspoort. Sjoerd Sjoerdsma van D66
was de terechte winnaar, gevolgd door
Joel Voordewind (CU), Roelof van laar
(PvdA) en Marianne Thieme (Partij voor de
Dieren). De prijzen werden door Manuela
Monteiro, voorzitter van de FMS, feestelijk
uitgereikt. De besluitvorming rondom de
winnaars (1,2 en 3) in Nederland werd dit
jaar voor het eerst uitgebreid met een
jury-element. Een met zorg samengestelde
jury met mensen uit de sector, geleid door
FMS-voorzitter Manuela Monteiro, heeft
op basis van de monitor een oordeel
gegeven dat verder ging dan de
puntentelling. Op die manier kon ook de
Fair Politician uitreiking in Den Haag
impact van bepaalde coherentie-acties, de
relevantie van de thema's waar politici zich op in hadden gezet, of op de hoeveelheid coherentieissues waar een kamerlid gedurende het jaar aandacht voor had gevraagd, meegenomen worden. De
besluitvorming werd vastgelegd in een juryrapport, om volledige transparantie te waarborgen.
In Brussel, in het nieuw verkozen Europees Parlement, ging de Fair Politician prijs naar de
Europarlementariër die de meeste punten had verworven. Dit jaar was dit nieuwkomer Lola Sanchez
Caldentey van de Spaanse partij Podemos. Zij scoorde 20 punten, gevolgd door Judith Sargentini
(Groenlinks) met 9 punten en Ignazio Corrao en Heidi Hautala (beide 7 punten). De prijzen werden
uitgereikt tijdens een ceremonie in het
Europees parlement. Voorzitter van de
Ontwikkelingscommissie van het EP, Linda
McAven, reikte de prijzen uit. Voorafgaand
aan de uitreiking, gaven EP Coherentie
Rapporteur Preda en een
vertegenwoordiger vanuit DG
Ontwikkelingssamenwerking van de
Europese Commissie een korte speech
over het belang van meer coherentie van
beleid in beide Europese instellingen. Er
was onder de genomineerde
Europarlementariërs grote belangstelling
voor de uitreiking. In totaal waren 15
Europarlementariërs aanwezig.
Fair Politician uitreiking in Brussel
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Impact Studie over migratie en ontwikkeling
De beleidsanalyses van Fair Politics worden krachtiger met behulp van onderzoek uit de praktijk. Om
de beleidsaanbevelingen on the ground te kunnen toetsen, is het van groot belang dat we onderzoek
uitvoeren naar de implicaties van Nederlands en Europees beleid in ontwikkelingslanden. In deze lijn,
hebben we al eerder impactstudies uitgevoerd in Ghana (migratie o.a.), Rwanda (grondstoffen) en
Tanzania (biobrandstoffen). Deze studies zijn telkens zeer positief ontvangen door beleidsmakers en
hebben sterk bijgedragen aan de dialoog en lobby rondom de onderwerpen waar deze impactstudies
zich op hebben gericht. In het UNCTAD-rapport over Trade and Development uit 2014, werd zelfs
verwezen naar onze impactstudie over raw materials (Tanzania).
Daarom hebben we begin 2015 wederom een impactstudie uitgevoerd. In overleg met onze partners
hebben we dit keer voor het onderwerp ‘migratie en ontwikkeling’ gekozen. De studie is uitgevoerd
in Kaapverdië. Een keuze gebaseerd op het feit dat Kaapverdië het enige Afrikaanse land is waarmee
de EU een Mobiliteitspartnerschap heeft afgesloten. Het Mobiliteitspartnerschap is het meest
concrete beleidsinstrument in het EU migratie -en ontwikkelingsbeleid. Daarnaast speelt (e)migratie
een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het land.
In februari reisde FMS-onderzoeker Linde-Kee van Stokkum naar KaapVerdië waar ze gedurende een
maand veldonderzoek deed naar de impact van het EU Mobiliteitspartnerschap met KaapVerdië. De
Mobiliteitspartnershappen worden door de Europese Commissie gedeeltelijk onderschreven als een
‘ tool for development’ . Fair Politics zocht uit in hoerverre dit partnershap daadwerkelijk bijdraagt
aan ontwikkeling van partnerland KaapVerdië en hoe het migratie als instrument voor ontwikkeling
in KaapVerdië versterkt.
Zowel in Den Haag als in Brussel hebben we de resultaten en de aanbevelingen die uit ons
onderzoek naar voren kwamen gepresenteerd tijdens twee expert meetings. Beide bijeenkomsten
vonden plaats in juni en zijn verreikt met de aanwezigheid van een Kaapverdiaanse migratie-expert,
mr.Corsino Tolentino. In Nederland ging deze presentatie vooraf aan de uitreiking van de Fair
Politician of the Year in Nieuwspoort, waar na een presenatie van FMS-onderzoeker Linde-Kee van
Stokkum, Awil Mohamoud (ADPC), Roelof van Laar (Tweede Kamerlid namens de PvdA-fractie,
woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking) en onderzoeker Linde-Kee van Stokkum met elkaar in
debat gingen.

Europarlementarier Judith Sargentini zat de
expertmeeting in het Europees Parlement voor.
Na een presentatie van Fair Politics-team Suzan
Cornelissen en Linde-Kee van Stokkum, gingen
hier verschillende experts, zoals
Europarlementarier Kati Piri (S&D), Corsino
Tolentino, vertegenwoordigers van de
Kaapverdiaanse ambassade en de Europese
Commissie met elkaar in debat.

Launch impact studie in Brussel
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Voor het eerste organiseerde we in 2015 ook een launch evenement in KaapVerdië. Op 30 juni
presenteerde we in Praia de uitkomsten van
de impact studie. Tijdens voorgaande impact
studies constateerde we al dat er op lokaal
niveau te weinig dialoog bestaat tussen de
verschillende stakeholders. Ook hier is het
belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan
over de verschillende rollen en posities van
bijvoorbeeld de EU, maar ook lokale
overheden en alle belanghebbenden. In
samenwerking met het Ministerie van
Mobiliteit in Kaapverdië organiseerde we de
conferentie waar we veel enthousaste
deelnemers mochten verwelkomen. In de
ochtend presenteerde Linde Kee haar studie
gevolgd door een paneldicsussie. In de
namiddag was er een workshop over de
toekomst van het mobiliteitspartnershap.
Launch impact studie in Praia

Communicatie en sociale media
Met behulp van de Fair Politics (en via de algemene FMS) website en de digitale nieuwsbrieven
houden we onze achterban op de hoogte van onze activiteiten. De websites www.fairpolitics.nl en
www.fairpolitics.eu vormen het middelpunt van het Fair Politics programma, waar over al onze
activiteiten gerapporteerd wordt. Ook maken we sterk gebruik van de sociale media, zoals Twitter en
Facebook, waar we actualiteiten publiceren en ook politici direct aanspreken op hun beleidsplannen.
In 2015 verstuurde FP zeven nieuwsbrieven(drie EU-nieuwsbrieven en vier NL-nieuwsbrieven).
Verder hebben we in 2015 onze aanwezigheid op sociale media weer uitgebouwd. We
communiceren via Twitter rechtstreeks met politici, om hen te bedanken voor een positieve inzet op
een Fair Politics dossier, of om aanbevelingen nader onder de aandacht te brengen. Ook doen we via
Twitter verslag van debatten in de Tweede Kamer.
Ook heeft Fair Politics in 2015 weer een selfiecorner ingericht op de informatiemarkt van de
Afrikadag. Door op de foto te gaan met een ‘fair message’ voor een bewindspersoon konden mensen
aandacht vragen voor het thema dat zij het belangrijkst vonden. Deze foto’s werden getweet met de
#afrikadag. De selfiecorner was erg populair. Veel bezoekers, standhouders, sprekers en politici
kwamen langs om een foto te nemen!
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Lobbyactiviteiten
Naast de lobbyactiviteiten naar aanleiding van onze uitgebrachte publicaties, lobbyden we in 2015
actief op een aantal thema’s. Zo was onze Europese gezamenlijke lobby op het gebied van conflict
mineralen erg succesvol. Samen met een coalitie van ngo’s hebben we ons hard gemaakt voor
verplichte certificering van grondstoffen om de import van conflictmineralen te voorkomen. In het
voorjaar van 2015 stemde het Europees Parlement voor bindende wetgeving, dit tot tegenstelling
van de Europese Raad. Hopelijk komen de twee Europese instellingen nader tot elkaar in het
uiteindelijke akkoord wat tot nieuwe wetgeving moet leiden.
Ook op het gebied van TTIP voerde we in 2015 een actieve lobby waarbij we aandrongen op het in
acht nemen van de mogelijke implicaties van dit akkoord voor ontwikkelingslanden. Minister
Ploumen liet een studie uitvoeren door de universiteit van Groningen om dit onderwerp nader te
onderzoeken. De studie kwam half november 2015 uit. We voerden diverse gesprekken met
Kamerleden en Europarlementariërs over dit onderwerp.
Uiteraard vormde migratie een belangrijk thema voor Fair Politics dit jaar, omdat we een
impactstudie over dit onderwerp schreven. In onze lobby was er specifieke aandacht voor circulaire
arbeidsmigratie. Geen eenvoudig thema, aangezien de nadruk afgelopen jaar voornamelijk lag bij de
vluchtelingenproblematiek. Desalniettemin was er voldoende interesse in onze publicatie en voerden
we interessante gesprekken met veel stakeholders.
Ook was er in 2015 een stevige algemene lobby op het thema coherentie van beleid. Samen met
Partos en Woord & Daad publiceerden we de Coherentiemonitor ‘Let’s walk the talk together’, (zie
publicaties) met daarin tal van aanbevelingen voor de Nederlandse overheid over hoe op de
verschillende beleidsterreinen zoals klimaat, MVO, vrede en veiligheid en belastingen coherentie van
beleid nog beter bewerkstelligd kan worden. Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van Minister
Ploumen, organiseerden de initiatiefnemers van de Coherentiemonitor i.s.m. met Tweede Kamerlid
Roelof van Laar een Bijzondere Procedure over Beleidscoherentie voor Ontwikkeling, de eerste ooit
plaatsgevonden. Tijdens de Bijzondere Procedure was een vijftal onderwerpen geagendeerd,
waarvan Fair Politics de inhoudelijke input over migratie en ontwikkeling verzorgde.

Publicaties
In navolging van het CONCORD-spotlight rapport, waar we als FMS al jaren aan bijdragen en andere
Europese lidstaten waar al eerder
coherentie monitors gepubliceerd
waren (Luxemburg en Zweden) hebben
we in het voorjaar van 2014 in
samenwerking met Partos een
coherentiewerkgroep in het leven
geroepen, bestaande uit Partos-leden
die zich bezighouden op
coherentiedossiers. De FMS was een
van de trekkers van dit initiatief en
voorzitter van die werkgroep.
In het najaar van 2014 hebben we
actief bijgedragen aan de
totstandkoming
van de eerste Nederlandse
coherentiemonitor, in samenwerking

Minister Ploumen neemt de coherentie monitor in ontvangst
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met de coherentiewerkgroep. Hierin heeft Fair Politics twee hoofdstukken geschreven, over vrede en
veiligheid en over migratie en ontwikkeling, in samenwerking met andere NGO’s. Ook heeft Fair
Politics bijgedragen aan het hoofdstuk over coherentie in het algemeen, en meegelezen met de
andere hoofdstukken, o.a. over klimaat, voedselzekerheid, mensenrechten en bedrijfsleven.
Naast de coherentie
monitor brachten we
onze impact studie
uit; 'More Mobility
for Development!
Policy Coherence for
Development in
practice: making the
EU Mobility
Partnership a tool for
development in Cape
Verde'. Onder het
kopje ‘Impactstudie”
lees je meer over het
uitbrengen van deze
studie en de
activiteiten de we
ernaast
organiseerden.
Mr. Corsino Talentino spreekt over mobiliteitspartnerschap tussen EU en Kaapverdië

Ook droegen we weer bij aan de 2-jaarlijkse OECD-rapportage: Better policies for Development,
waarin we schreven over de coherentiemonitor en de staat van coherentie van beleid in Nederland.

Netwerk
De Nederlandse partners van Fair Politics waarmee Fair Politics structureel samenwerkte in 2015 zijn
OxfamNovib en Hivos. Verder wordt intensief samengewerkt met o.a. leden van het Tax Justice
Netwerk, ActionAid, SOMO, BothEnds en ECDPM.
Fair Politics is een van de oprichters van de Coherentiewerkgroep, dat sinds begin 2014 actief is.
Daarbij zijn ook Partos en Woord en Daad actief betrokken. De FMS is voorzitter van die werkgroep,
waar onder andere OxfamNovib, Hivos, Wemos en Cordaid betrokken zijn. Het netwerk bestaat uit
ongeveer 15 actieve leden.
Binnen CONCORD was de in Brussel gestationeerde beleidsmedewerker van Fair Politics de voorzitter
en Nederlandse vertegenwoordiging van de PCD Working Group en de steering group. Daarnaast
werkt Fair Politics in de Europese Commissie nauw samen met de PCD (Policy Coherence for
Development) Unit en met vertegenwoordigers van wetenschappelijke denktanks zoals het ECDPM
en internationale coherentie-deskundigen van de OESO. Ook is Fair Politics in Brussel onderdeel van
de grondstoffen coalitie van CONCORD. Fair Politics maakt in Brussel ook deel uit van de structurele
dialoog met de PCD-coördinatoren binnen de European External Action Service (EEAS).

10

Tot slot/ De Toekomst
Het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling blijft politiek relevant en is –vooral ook met het
oog op de Sustainable Development Agenda (SDG’s)- urgenter dan ooit. Deze agenda is niet meer
opgedeeld in doelen die in ontwikkelingslanden behaald moeten worden (MDG 1-7) en de
verantwoordelijkheid van het westen (MDG 8- dat had moeten leiden tot meer coherentie in beleid),
maar veel meer gericht op een gezamenlijke agenda waarin alle VN-lidstaten hun steentje aan
moeten bijdragen. En dan gaat het niet alleen om het beleid op ontwikkelingssamenwerking, of het
buitenlands beleid, maar ook op het beleid op andere terreinen.
Hoe dit verder ingevuld gaat worden- en hoe lidstaten deze agenda op gaan pakken- is op dit
moment nog niet uitgekristalliseerd, maar duidelijk is wel dat alle landen hun verantwoordelijkheid
moeten nemen om de SDG-agenda succesvol uit te voeren. Daarbij is coherentie onontbeerlijk.
Gedurende het voorzitterschap van Nederland van de EU in het eerste half jaar van 2016 zal FMSFair Politics samen met Partos en Woord&Daad een Europees gefinancierd project uitvoeren gericht
op een coherente implementatie van de SDGs. Zo zal er een gezamenlijke publicatie worden
uitgebracht en een internationale conferentie worden georganiseerd. Dit betekent dat de activiteiten
van Fair Politics in 2016 gewaarborgd zullen zijn en dat de opgedane kennis en resultaten van de
afgelopen jaren ingezet kunnen blijven worden.

Amsterdam, 14 januari, 2016
Arjen Berkvens (directeur FMS), Mijke Elbers, Linde-Kee van Stokkum en Suzan Cornelissen,
beleidsmedewerkers Fair Politics
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