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Activiteit 1 – Publieksbijeenkomst op 2 april in De Balie
Programma Grote Zaal
Op 2 april heeft de Foundation Max van der Stoel een grote campagneavond georganiseerd
in De Balie in Amsterdam. Rond de 250 belangstellenden hadden zich verzameld in de Grote
Zaal. Tijdens de inloop werd een spetterend optreden gegeven door de Oekraïense zang- en
dansgroep Roesalka, waarna moderator Andrew Makkinga iedereen welkom heette en
interviews afnam met minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en zijn Oekraïense
ambtgenoot Pavlo Klimkin. Beiden benadrukten de voordelen van het associatieverdrag
tussen de EU en Oekraïne, erop wijzend dat het een enorme steun in de rug voor het land zal
zijn. Zij riepen de aanwezigen op om ‘Voor’ te stemmen. Na een muzikale pauze met
optredens van saxofonist Igor Rudiy en zanger Vasyl Lazarovich begon de tweede ronde
waarbij Oud-voetballer Evgeniy Levchenko aanschoof als tafelheer. Ook Iris Koppe (auteur
Lev), Vincent Toepoel (ondernemer actief in Oekraïne), Vita de Geus (Brand New Ukraine),
Olena Semenova en Andrii Zarytskiy (LGBT organisatie LiGA) schoven aan. Tijdens deze ronde
werden muzikale intermezzo’s verzorgd door accordeonist Oleg Lysenko. De avond in De
Balie werd afgesloten door DJ Kate Orange.
Programma Salon
In de Salon vond gelijktijdig een uitgebreid en interessant programma plaats, waarbij
gedurende de hele avond zo’n 30 belangstellenden aansloten. Tijdens de inloop speelde
Oleg Lysenko op zijn accordeon, waarna Inna Weeterings (Stichting Platform Samenwerking
Nederland Oekraïne) iedereen welkom heette en de rest van het programma leidde. Marc
Jansen (historicus en oud-docent UvA), Vitaliy Proshak (verbonden aan universiteit Tilburg)
en de ‘Vrienden van Lviv’ (Dolph Kessler, Kees van Ruyven en Ruud Meij) gaven een
presentatie over hun boek over Oekraïne. Laura Starink (journalist) werd door Inna
Weeterings geïnterviewd hierover. Het werk van de auteurs werd verkocht door uitgeverij
en boekhandel Pegasus en door uitgeverij Wolf Legal Publishers.

Media
De gehele avond in de Grote Zaal was live te volgen via de livestream van De Balie. Hiermee
konden belangstellenden die er niet in geslaagd waren om een kaartje te bemachtigen toch
meekijken. Daarnaast was er een groot aantal omroepen aanwezig, zowel uit het binnenland
als uit het buitenland. Vanuit Nederland heeft EenVandaag verslag gedaan van de avond,
uitgezonden op maandag 4 april. Daarnaast hebben de volgende buitenlandse omroepen
ook reportages gemaakt: Deutsche Welle (afdeling Oekraïne), INTER TV (Oekraïne), TV
CHANNEL 1+1 (Oekraïne), STB TV (Oekraïne) en het Russische Россия 1.

Enorme media belangstelling voor Minister Koenders
Veranderingen in het programma
In eerste instantie was het de bedoeling om voor het event op 2 april de heer Vitali Klitschko,
burgemeester van Kiev, naar Nederland te halen, zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Na
overleg met de Oekraïense ambassadeur Horin werd duidelijk dat het agenda technisch
beter uit zou komen als burgemeester Klitschko eerder naar Nederland kwam. Daarom was
hij samen met zijn broer Wladimir Klitschko te gast bij RTL Late Night op 27 maart.
Na overleg met de Oekraïense ambassadeur Horin de toezegging gekregen dat minister van
Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin tijdens het laatste weekend voor het referendum in
Nederland zou zijn en dat hij ook bij het Oekraïne-referendum Festival aanwezig zou kunnen
zijn. Voor de minister werden de reis en het verblijf geregeld door het Oekraïense ministerie
van Buitenlandse Zaken en de Oekraïense ambassade in Den Haag. Hierdoor zijn de
begrotingsposten ‘reiskosten gast uit Oekraïne’ en ‘verblijfkosten gast uit Oekraïne 2
nachten hotel+eten’, zoals beschreven bij E.4 in de subsidieaanvraag, komen te vervallen.
Door de vrijgekomen posten hebben wij besloten om het programma aan te vullen met een
deel cultuur en muziek. Wij hebben toen de Oekraïense zang-en dansgroep Roesalka bereid
gevonden om een openingsoptreden te geven en tevens na aanvang van de pauze te zingen.
Ook de van oorsprong Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko heeft zowel in de Grote Zaal
als ook in de Salon opgetreden. Tot slot leek het ons zeer geschikt om de avond af te sluiten
met de van oorsprong Oekraïense DJ Kate Orange. Deze optredens hebben wij aan de
begrotingspost onder E.4 toegevoegd.
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Veel interactie met de bezoekers van het Festival #stemvoor #referendum

Het programma in de Salon, hier met Laura Starink

Activiteit 2 – Ontwikkeling en verspreiding van infographics en cartoons
Naast de organisatie van het Oekraïne-referendum Festival heeft de FMS ook op Facebook
campagne gevoerd om iedereen ervan te overtuigen om ‘Voor’ te stemmen. Irene Buur had
5 infographics ontwikkeld rondom belangrijke thema’s zoals ‘democratie’, ‘mensenrechten,
‘rechtsstaat’ en ‘vrijheid’. Deze zijn op Facebook verschenen in de periode van 3 maart tot 5
april. De infographics hebben bijgedragen aan het verspreiden van kennis over het
associatieverdrag onder de Nederlandse bevolking en het motiveren om ‘Voor’ te stemmen.
De infographics bevatten een tijdlijn over de aanloop naar het referendum op 6 april, boden
helderheid over fabels en feiten die verspreid werden, en gaven informatie over de
specifieke bovenstaande onderwerpen.
Daarnaast had cartoonist Djanko een tiental cartoons gemaakt waarmee mensen op een
speelse en humoristische wijze werden opgeroepen om te gaan stemmen voor het
associatieverdrag. Met deze cartoons werden ook een groot aantal belangrijke onderwerpen
uit het associatieverdrag en de situatie in Oekraïne behandeld, zoals de rechten van homo’s,
het bestrijden van corruptie, de gespannen situatie met Rusland en de belangrijke rol die de
EU kan bieden in het brengen van stabiliteit en welvaart in Oekraïne.
Deze online social media campagne was een groot succes met een enorm bereik, mede
dankzij het promoten van de infographics en cartoons met betaalde
advertenties/gesponsorde berichten. Gedurende de campagneperiode heeft de FMS meer
dan een half miljoen mensen bereikt (570.000) met al haar berichten over het referendum.
Daarnaast hebben alle posts bijna 4000 likes verzameld en zijn met name de infographics en
de cartoons veel gedeeld (bijna 750 keer). Zeker de cartoons waren een groot succes. Deze
zijn op Facebook verschenen in de periode van 28 februari tot 6 april. De meest succesvolle
cartoons hebben individueel meer dan 80.000 mensen bereikt op Facebook. Ook de
discussies die hierop volgden waren zeer uitgesproken en zij riepen veel reacties op.
We hebben tevens 4 cartoons gebruikt om 10.000 flyers te maken. De voorkant was de
overzichts infographic en de achterkant was een cartoon. De flyers zijn verspreid onder de
deelnemers aan de avond op 2 juni, onder vrijwilligers en op straat tijdens een demonstratie
op 3 juni van de Stem Voor campagne op De Dam te Amsterdam.
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