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Regio: Midden-Oosten en Noord-Afrika: Marianna Tsirelson
Egypte
Politieke ontwikkelingen 2014
2014 was een turbulent jaar voor Egypte. In januari werd via een constitutioneel referendum een
nieuwe grondwet aangenomen. De nieuwe grondwet is een sterk gewijzigde versie van de grondwet
die in december 2012 werd aangenomen onder leiding van de Islamistische president Morsi. De
nieuwe grondwet geeft onder andere het leger meer macht door het leger recht te geven om de
minister van Defensie te benoemen voor twee presidentstermijnen, elk van twee jaar.
Presidentsverkiezingen waren gewonnen door legerleider Abdel Fattah al-Sisi.
Parlementsverkiezingen stonden tevens gepland, maar werden uitgesteld tot 2015. De
Moslimbroederschap en seculiere groepen en partijen hebben de verkiezingen geboycot. Verder is er
veel kritiek geweest op de mensenrechtensituatie in Egypte. Zo kregen journalisten het zwaar te
verduren en werd de campagne tegen de Moslimbroederschap verder opgevoerd. Dagelijks werden
Moslimbroeders gearresteerd, aangeklaagd en veroordeeld tot hoge straffen.
FMS projecten 2014
In 2014 heeft de FMS geen trainingen gedaan in Egypte. De Egyptian Social Democratic Party (ESDP)
– de partner waar we de voorgaande jaren (2012-2013) mee hebben samengewerkt – heeft in 2014
een training voor jongeren aangevraagd. Helaas heeft deze training niet door kunnen gaan gezien de
veiligheidssituatie in het land. Begin 2014 zijn er een aantal bomaanslagen geweest, onder andere in
Cairo, en gedurende de rest van het jaar was de situatie onrustig. Wel hebben we deelgenomen aan
een bijeenkomst met Europese zusterstichtingen (Britten, Denen, Zweden en Noren). De ESDP was
hier ook bij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst hebben we onder andere gekeken naar de
veiligheidssituatie in het land en het werk van politieke partijen. In de bijeenkomst was besloten om
een adviescommissie te starten, bestaande uit de verschillende stichtingen en na de eerstvolgende
verkiezingen weer bijeen te komen. ESDP is een kleine sociaaldemocratische partij in Egypte. Na de
verkiezingen in 2011-2012 was de partij vertegenwoordigd in het parlement.
Activiteiten
17 juni: Stichtingenbijeenkomst met als doel situatie in Egypte te bespreken (Denemarken)
Evaluatie
We hebben altijd goed samengewerkt met de ESDP en veel jonge en gemotiveerde leden getraind.
Bilateraal werk van politieke partijen werd onder Morsi enigszins bemoeilijkt, maar is onder het
nieuwe militaire regime van president Sisi erg moeilijk en zelfs gevaarlijk geworden. Vandaar dat er
gewerkt moet worden via tussenpersonen. Als stichting wordt het moeilijk voor ons om te werken in
een dergelijk repressief klimaat, dat zeer ongunstig is voor politieke partijen. Vandaar dat al onze
activiteiten in Egypte nu gestopt zijn. De uitgestelde parlementsverkiezingen staan gepland voor
2015. Met de nieuwe verkiezingswet voor de parlementsverkiezingen, worden de kansen voor
politieke partijen echter steeds kleiner. In deze wet staat dat 420 van de 567 zetels voor individuen
zijn gereserveerd en slechts 120 voor partijen. Daarnaast is er een strenge kiesdrempel ingevoerd.
Wij blijven de situatie in Egypte op de voet volgen. Mocht het politieke landschap veranderen, dan
zullen wij de situatie herzien.

Jordanië
Politieke ontwikkelingen 2014
In 2014 vonden er verschillende ontwikkelingen plaats in Jordanië. In het kader van politieke en
economische hervormingen die Jordanië door moet voeren, werd er gewerkt aan twee
conceptwetten, waaronder de politieke partijenwet en de gemeentewet. Verder heeft het parlement
grondwetswijzigingen goedgekeurd die onder andere de Koning het alleenrecht geven om
legerofficieren aan te stellen en te ontslaan. Ook lag de focus in Jordanië in 2014 op het bestrijden
van terrorisme en extremisme. Zo werd het land onderdeel van de internationale coalitie tegen de
Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS).
FMS projecten 2014
In 2014 FMS hebben we twee trainingen georganiseerd, in samenwerking met onze vaste partners:
de Jordanian Commission for Democratic Culture (JCDC) en het Al-Sindyan Instituut. Voor het AlSindyan hebben we een jongerentraining georganiseerd over sociaaldemocratie Het Al-Sindyan werkt
met progressieve jongeren, met als doel deze politiek bewust te maken. Voor JCDC hebben we een
Training of Trainers (ToT) georganiseerd. JCDC is een linksgeoriënteerde NGO die zich onder andere
bezighoudt met politieke educatie voor jongeren, vrouwen en politieke activisten. JCDC is nauw
betrokken bij de oprichting van een sociaaldemocratische partij in het land, de Jordanian Social
Democratic Party (JSDP). De partij is nog in oprichting en JCDC-leden die bij de oprichting betrokken
zijn, zijn hard bezig om alle formaliteiten rondom de oprichting rond te krijgen. Aan de leden die
gelieerd zijn aan de JSDP hebben we een training gegeven over campagne voeren, onderhandelen en
debatteren.
Activiteiten 2014
JCDC - 22-22 maart: Training voor linksgeoriënteerde vrouwen, mannen, activisten en jongeren over
campagne voeren, onderhandelen en debatteren (Amman).
Al-Sindyan - 20-22 maart: Training voor jongeren over sociaaldemocratie en campagne
voeren (Akaba).
Evaluatie
De politieke situatie in Jordanië blijft anders dan die in veel andere landen waar we actief zijn. Het
politieke partijenstelsel is nog onderontwikkeld, het stammensysteem speelt nog steeds een
belangrijke rol en veel Jordaniërs hebben geen of weinig vertrouwen in de reeds gevestigde politieke
partijen. Dit neemt niet weg dat de vrouwen, jongeren en activisten waar wij mee samenwerken wel
geloven in het belang en de rol van politieke partijen in een democratie. Onze partners werken hard
aan capaciteitsopbouw en het politiek activeren van vrouwen en jongeren. Het afgelopen jaar
hebben we weer een groep nieuwe mensen getraind, die interesse hebben in politiek en hier graag
iets mee willen. Maar ook mensen die weinig interesse hadden, maar door de training in aanraking
zijn gekomen met politieke ideeën en gemotiveerd zijn geworden om hier iets mee te doen. Het is
positief om te zien dat nog steeds veel mensen politiek actief willen en kunnen worden in Jordanië.

Marokko
Politieke ontwikkelingen 2014
In 2014 vonden er geen grote politieke ontwikkelingen plaats in Marokko. Wel is het land begonnen
met voorbereidingen voor de lokale verkiezingen, die gepland staan voor 2015. Verder was het land
bezig met het bestrijden van terrorisme en extremisme. Zo werd er een nieuwe anti-terreur strategie
gelanceerd.
FMS projecten 2014
In 2014 hebben we weer samengewerkt met onze partner de Unified Socialist Party (PSU). In 2015
staan lokale verkiezingen gepland in Marokko. Ondanks dat de partij eerst formeel moet vaststellen
of ze gaan meedoen aan de verkiezingen, vroeg de partner een campagnetraining aan voor de twee
voornaamste doelgroepen: vrouwen en jongeren. De PSU is een kleine linkse partij, waar we al sinds
2007 mee werken. De partij streeft onder andere naar meer vertegenwoordiging van vrouwen en
jongeren in de politiek.
Activiteiten 2014
28 feb.-2 maart: Campagnetraining voor vrouwen en jongeren van de PSU (Khemisset)
Evaluatie
In 2014 waren er gesprekken binnen de partij over deelname aan de lokale verkiezingen in 2015. In
2015 staat er een Congres gepland, waarop besloten zal worden of de partij mee zal doen aan de
verkiezingen. De PSU heeft de nationale verkiezingen van 2011 geboycot. De partij vond onder
andere dat de door de Koning voorgestelde hervormingen niet ver genoeg gingen. De afgelopen
jaren zat de partij dan ook niet in het parlement. Nu overweegt de partij om weer me te doen. Er zit
veel potentieel in de partij. Veel actieve vrouwen en jongeren, met een passie voor politiek en
thema’s als vrouwenrechten en goed en democratisch bestuur. Ook heeft de partij een goed en
duidelijk programma. Als de partij daadwerkelijk besluit om mee te doen aan de lokale verkiezingen,
zou het interessant zijn om een training op regionaal/lokaal niveau te organiseren, die zich focust op
een bepaalde regio. Uiteraard is het aan de partner om een dergelijke training aan te vragen.
Tunesië
Politieke ontwikkelingen 2014
In 2014 vonden er verschillende belangrijke politieke ontwikkelingen plaats in Tunesië. In januari
kondigde de minister president, Ali Layaredh van de Islamistische Ennahda partij, zijn aftreden aan.
Het aftreden was onderdeel van een overeenkomst tussen onder andere politieke partijen en
vakbonden om het land uit de politieke crisis te helpen. Verder werd in januari een nieuwe grondwet
aangenomen. De nieuwe grondwet is een grote stap in het democratiseringsproces van het land. De
grondwet wordt geprezen als de meest vooruitstrevende grondwet in de Arabische regio. In oktober
werden de tweede vrije verkiezingen gehouden sinds de val van dictator Ben Ali in 2011. De seculiere
Nidaa Tounes partij kwam als grootste uit deze verkiezingen, gevolgd door Ennahda - voorheen de
grootste partij. De sociaaldemocratische Ettakatol verloor al haar zetels in het parlement. In
november werden presidentsverkiezingen gehouden. De leider van Nidaa Tounes, Beji Caid Essebsi,
versloeg zijn rivaal en de toenmalige president Moncef Marzouk in de tweede ronde met ruim 55%
van de stemmen. Het einde van het jaar stond in het teken van politieke onderhandelingen voor een
nieuwe regeringscoalitie.
FMS projecten 2014
In 2014 hebben we drie trainingen georganiseerd voor onze partner Ettakatol. 2014 was een
belangrijk jaar voor de partij. Er vonden verkiezingen plaats waarvoor Ettakatol zich goed wilde
voorbereiden. Daarom hebben we een één campagnetraining georganiseerd en twee

communicatietrainingen. Ettakatol is een sociaaldemocratische partij waar we sinds 2012 mee samen
werken.
Activiteiten 2014
10-12 januari: Campagnetraining voor afdelingsvoorzitters van Ettakatol (Tunis)
21-23 maart: Mediatraining voor het communicatieteam en politiek actief kader van
Ettakatol (Tunis)
29-31 augustus: Training over media en communicatie voor het communicatie- en campagneteam
van Ettakatol (Gabes)
Evaluatie
In 2014 hebben we met veel plezier trainingen gegeven aan gemotiveerde en veelbelovende leden
van Ettakatol. De deelnemers worden zorgvuldig geselecteerd en er zit veel potentie in de partij.
Gezien een versplinterd politiek klimaat moest de partij een felle strijd voeren tijdens de verkiezingen
van 2014. Helaas is het de partij niet gelukt om kiezers te overtuigen om op Ettakatol te stemmen. De
partij verloor alle zetels in het parlement en haar plek in de regering. Ettakatol moet door middel van
een evaluatie erachter zien te komen waar het mis ging en wat de nieuwe strategie zal worden. Wij
blijven Ettakatol steunen door middel van praktische trainingen en capaciteitsopbouw.
Regionale bijeenkomsten
Aan dit regionale project doen prominente sociaaldemocratische en linksgeoriënteerde jongeren
mee uit zes verschillende landen: Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestijnse Gebieden (PG) en
Tunesië. De reden om deze landen te kiezen is omdat ze allemaal verschillende omwentelingen
hebben meegemaakt, verkiezingen hebben georganiseerd of hervormingen doorgevoerd en
momenteel in een democratische transitie zijn beland. Tevens hebben drie van deze landen (Egypte,
Tunesië en PG) in 2012 het Arab Social Democratic Forum opgericht. Daarom is het goed om dit
forum bij ons project te betrekken en de mogelijkheid te nemen om samen te werken met dit forum.
Het doel van dit project is de landen een introductie te geven over de verschillende aspecten van
politieke leiderschap en het werk van en in politieke partijen. De eerste training is een combinatie
van onderwerpen als sociaaldemocratie, campagne voeren en communicatie. De tweede seminar is
een evaluatie seminar. We organiseren beide bijeenkomsten in Jordanië.
4-daagse training
Van 27 tot 30 november organiseerden het Europees Forum, in samenwerking met de FMS en de UK
Labour party een training over sociaaldemocratie, campagne voeren en communicatie.
Evaluatie seminar
Deze wordt georganiseerd in 2015
Evaluatie
Dit is de tweede keer dat dit project plaatsvindt. Aangezien het project nog niet is afgerond, kunnen
we het nog niet evalueren. Wel zijn we tevreden over de eerste training en we plannen om na 2015
door te gaan met dit project.

Regio Oost-Europa en Zuid-Kaukasus: Marina Ohanjanyan
Armenië
Politieke ontwikkelingen 2014
Het politieke jaar 2014 was redelijk rustig in Armenië. Er vonden geen grote verkiezingen of andere
politieke opschuddingen plaats. Per januari 2014 werd Armenië officieel lid van de Eurazische Unie
van Rusland, Belarus en Kazakhstan, maar gaf het haar ambitie tot betere banden met de EU niet op.
Na vele gesprekken tussen Armeense en Europese hoge ambtenaren kwamen er dan toch tekenen
dat de EU bereid zou kunnen zijn een ander verdrag te tekenen in plaats van het mislukte
Associatieverdrag, waar Armenië vanaf heeft moeten stappen onder grote druk vanuit Moskou.
Intern is de politieke situatie nog altijd grotendeels in handen van de regerende partij: Republikeinse
Partij van President Serzj Sarkisjan. De oppositiepartijen voeren proberen nog altijd hun initiatieven
door te voeren en bekritiseren de politiek van de regering in felle bewoordingen, maar hebben
eigenlijk te weinig zetels in het parlement om echt een verandering tot stand te brengen.
Rapportages over Armenië (mensenrechten, vrijheid van de media etc.) tonen een voorzichtig
optimisme.
FMS projecten 2014
In 2014 hebben we één training georganiseerd in Armenië, namelijk onze jaarlijkse Leadership
Academy in samenwerking met de VVD en het CDA. Een groep van zo’n 28 Armeense jongeren die
actief zijn bij alle grote partijen werden getraind op gebied van ideologie, beleid en communicatie,
door trainers van de drie organiserende partijen.
Activiteiten 2014
15-17 augustus: Leadership Academy
Evaluatie
In Armenië missen we nog altijd een lange termijn partner. We werken sporadisch met een politiek
geengageerde NGO (Forum for 21st Cenutury Leaders), maar ook alleen als de ingezonden
projectaanvrag ons voldoende aanspreekt. Hoewel de Leadership Academy, jaar na jaar positieve
evaluaties krijgt van de deelnemers, denken wij dat het toe is aan vernieuwing, aangezien het
inhoudelijke programma heel lang niet is aangepast. We zullen dan ook nadenken hoe we de inhoud
kunnen verfrissen.
Azerbaijan
Politieke ontwikkelingen 2014
In 2014 leken de repressies in Azerbaijan toe te nemen. Het is niet duidelijk waar dit precies mee te
maken heeft (bijv. aanloop naar de Europese Spelen of presidentsverkiezingen in 2015), maar het
jaar stond in het teken van het vastzetten van vooraanstaande critici van de regering van President
Ilham Aliyev. De bekendste in het rijtje zijn het echtpaar Yunusov: Leyla is één van de bekendste
mensenrechtenactivisten van het land die jarenlang werkte aan vrede opbouw met Armeense NGO’s,
en haar man Arif is een bekende critische academicus. Ook onderzoeksjournaliste Khadija Ismayilova,
die veel corruptie aan het licht heeft gebracht dat rechtstreeks met de familie Aliyev te maken had, is
vastgezet.
FMS projecten 2014
In 2014 hebben we geen projecten georganiseerd in Azerbaijan. Na jarenlange werk in het land,
besloten we dat onze mogelijkheden elders mogelijk meer resultaat zouden boeken. Ook hebben we
deze moeilijke beslissing moeten nemen met het zicht op minder middelen in de toekomst. Het
contact met onze partner daar, de Social Democratic Youth Organisation, is verloren gegaan nog vóór

deze beslissing. Het is niet duidelijk waar dit mee te maken heeft, maar het repressieve klimaat in het
land en de verdachtmakingen van alles en iedereen die met Westerse organisaties werkt zal wellicht
een rol hebben gespeeld. We waren wel van plan in het najaar een fact-finding missie te organiseren
naar Azerbaijan, om de situatie iets beter te begrijpen, maar dit bezoek heeft helaas niet door
kunnen gaan omdat we geen visa konden krijgen.
Activiteiten 2014
Evaluatie
Om de eerder genoemde redenen zullen we voorlopig niet actief zijn in Azerbaijan. We zullen de
ontwikkelingen in het land wel blijven volgen.
Belarus
Politieke ontwikkelingen 2014
Het politieke jaar 2014 was in Belarus redelijk rustig: geen verkiezingen of andere grote politieke
gebeurtenissen. Wel is de repressie onder President Lukasjenko doorgegaan: de oppositie maakt nog
altijd niet veel kans om haar stem te laten horen. Omdat er in 2015 presidentsverkiezingen gepland
staan, was de oppositie vooral bezig met nadenken over haar strategie. Winnen in die verkiezingen
behoort namelijk niet tot de opties, en de vraag is óf de oppositiepartijen mee moeten doen, en zo
ja, of er één oppositiekandidaat gekozen kan worden. Het lijkt er voorlopig op dat er meerdere
kandidaten zullen zijn. Interessant was de rol die Lukasjenko aannam n.a.v. de oorlog in Oekraïne: de
Belarusissche president leek de rol van vredestichter te omarmen, met beide grote
onderhandelingsprocessen over het conflict in Minsk.
FMS Projecten 2014
In 2014 hebben we wederom samengewerkt met twee partners in Belarus: Belarus Women’s League
(BWL) en Young Social Democrats – Young Hramada (MSD-MH). Met BWL hebben we 4 trainingen op
nationaal niveau en 7 op regionaal niveau georganiseerd in Belarus zelf, mogelijk gemaakt door
lokale trainers die we eerder hebben getraind. De trainingen waren vooral gericht op
voorbereidingen voor de campagne van de presidentsverkiezingen in 2015: sociaaldemocratie,
campagne voeren en het observeren van verkiezingen. Met MSD-MH hebben we twee training
georganiseerd in Litouwen, voor de veiligheid van de deelnemers (Nederlandse trainers in Belarus
trekken veel aandacht). Deze trainingen gingen ook over campagnevoeren.
Activiteiten 2014
24-26 januari: Training voor BWL, nationaal niveau (Zarechany)
24 februari: Training voor BWL, regionaal niveau (Vileika)
17-19 maart: Training voor BWL, nationaal niveau (Zarechany)
12 april: Training voor BWL, regionaal niveau (Brest)
6-8 juni: Training voor MSD-MH
9-10 mei: Training voor BWL, nationaal niveau (Zarechany)
26 juni: Training voor BWL, regionaal niveau (Slutsk)
28 juni: Training voor BWL, regionaal niveau (Zlaslavl)
31 augustus: Training voor BWL, regionaal niveau (Bobruysk)
29-31 augustus: Training voor MSD-MH
21 september: Training voor BWL, regionaal niveau (Baranovichi)
23 oktober: Training voor BWL, regionaal niveau (Zhlobin)
25-26 oktober: Training voor BWL, nationaal niveau (Zarechany)

Evaluatie
De situatie in Belarus blijft lastig. Repressies van het Lukasjenko regime gaan door, en de oppositie
lijkt erg weinig kans te maken om de kiezers te bereiken. Maar we denken dat onze partners, BWL en
MSD-MH, op een manier werken die de maatschappij in Belarus kan bereiken en mogelijk in de
toekomst voor verandering kan zorgen: MSD-MH werkt met jongeren, om die te activeren voor de
politiek, en BWL werkt zoveel mogelijk in het hele land, om actieve mensen in alle regio’s te
bereiken.
Georgië
Politieke ontwikkelingen 2014
Over het algemeen was het jaar rustig in Georgië, op een paar gebeurtenissen na. In lokale
verkiezingen in juni behaalde de regerende coalitie – Georgian Dream – wederom een grote
meerderheid, waarmee ze haar macht nog verder consolideerde. Eind juni tekende Georgië – samen
met Moldavië en Oekraïne – een associatieverdrag met de EU, waarmee ze de banden met het blok
erg aanhaalde. Dit kwam niet als een verrassing; Georgië was altijd al erg duidelijk over haar gekozen
pro-Europese en pro-Navo koers. Tenslotte kwam er in het najaar nog een politieke opschudding:
één van de partijen in de regeringscoalitie, Free Democrats, stapte uit de coalitie na een conflict
tussen Premier Garibashvili en de Free Democrats leider Irakli Alasania. Hoewel de Free Democrats in
de oppositie gingen, lukte het de coalitie om een meerderheid te behouden. Gedurende het jaar
hebben rechtszaken tegen prominente leden van de oppositie – United National Movement van
voormalig president Mikheil Saakashvili – vragen opgeroepen over de onafhankelijkheid van de
rechtspraak in Georgië.
FMS projecten 2014
In 2014 werkten we samen met de partij Social Democrats for the Development of Georgia (SDD),
een kleine sociaaldemocratische partij met één zetel in het parlement, die de regerende coalitie
steunt. De training ging over de structuur van een jongerenorganisatie en ledenwerving. Ook
organiseerden we wederom de jaarlijkse Leadership Academy in Georgië, waarmee we samen met
de VVD en CDA een groep jonge politici van alle grote politieke stromingen een training verzorgen
over ideologie, beleid en communciatie.
Activiteiten 2014
28 februari – 2 maart: Training voor SDD
11-13 juli: Leadership Academy Georgië
Evaluatie
We willen graag actief blijven in Georgië, omdat het land veel veranderingen en hervormingen
meemaakt waar onze steun iets bij kan betekenen. De SDD is een nieuwe partij van ware
sociaaldemocraten, waar nog wel het één en ander moet gebeuren aan kennis en ervaring over
partijopbouw en politieke vaardigheden. Hier kunnen wij goed bij helpen.
Moldavië
Politieke ontwikkelingen 2014
In november 2014 worden er parlementsverkiezingen gehouden in Moldavië. Deze zijn voor zowel de
toekomst van het land als voor onze zusterpartij de DPM erg belangrijk. Nieuwe en jonge leden
spelen een grote rol in de partij en zijn nauw betrokken bij de campagne. Een hoofdthema van de
verkiezingen was de internationale koers van het land: de regerende partijen (en dus ook het DPM)
zijn een groot voorstander van een pro-Europese koers (en het land heeft onder hun leiding een
verregaand associatieverdrag met de EU ondertekend), maar het land bleek aan de hand van de

verkiezingsuitslagen 50/50 verdeeld hierover. Het conflict in Oekraïne heeft ook de Moldaviërs
zorgen gebracht: de angst heerst dat zij de volgende zullen zijn om een confrontatie met Rusland te
krijgen. De relatie met Rusland is ook een lastige: het land heeft een aantal handelsembargo’s tegen
Moldavië ingesteld, waardoor Moldavië – het armste land van Europa – het economisch nog
moeilijker krijgt. Ook is de Russische invloed zichtbaar in de politiek: er doen een paar partijen mee
aan de verkiezingen die oproepen voor nauwere banden met Rusland of zelf om onderdeel te
worden van de Russische Federatie, en hierin openlijk gesteund worden door Russische politici die
naar Moldavië afreizen.
FMS projecten 2014
In 2014 werkten we met de Democratische Partij van Moldavië (DPM). Gezien de belangrijke
parlementsverkiezingen in het najaar waren alle training gericht op het voorbereiden van het
partijkader (vooral de jongerenorganisatie van de partij) op die verkiezingen.
Activiteiten 2014
21-23 maart: Promising Politicians training DPM, voor veelbelovende jonge politici
4-6 april: Een campagnetraining voor de studentenorganisatie en de vrouwenorganisatie van
de jongerenvleugel van de DPM
31 juli – 3 augustus: Summer Camp: een politiek zomerkamp voor DPM jongeren;
uitgebreide training over ideologie en campagne
4-5 oktober: Training voor trainers voor DPM jongeren
Evaluatie
Hoewel we veel potentie zien binnen het DPM en graag er ermee door willen gaan, was dit jaar een
uitzondering met 4 trainingen: we wilden graag de hulp bieden die de partij nodig had in aanloop op
zeer belangrijke verkiezingen. Volgend jaar willen we met ze doorgaan, maar waarschijnlijk met iets
minder trainingen.
Oekraïne
Politieke ontwikkelingen 2014
Voor Oekraïne was 2014 het jaar waarin alles veranderde. De zittende president werd verdreven na
maanden van protest. Een nieuwe president werd gekozen en parlementsverkiezingen brachten
andere, veelal pro-EU partijen, aan het bewind. Rusland accepteerde de machtswisseling niet en
annexeerde de Krim. In het oosten van het land begon een bloedige burgeroorlog, die leidde tot de
vestiging van een de-facto afgescheiden deel van het land rond de steden Luhansk en Donetsk. Op
moment van schrijven zijn er al twee pogingen gedaan tot wapenstilstand (de zogenoemde Minsk I
en Minsk II overeenkomsten), maar er is geen volledige wapenstilstand, hoewel de gevechten wel
verminderd lijken. De nieuwe president en de nieuwe regering staan voor een welhaast onmogelijke
taak om het land er weer bovenop te helpen.
FMS projecten 2014
In 2014 organiseerden wij trainingen met het Institute for Democracy and Social Progress (IDSP). De
trainingen waren gericht op het vormen van een sociaaldemocratisch landelijk jongerennetwerk, het
New Social Democratic Platform (New SD Platform). De trainingen gingen over sociaaldemocratie en
wat het betekent voor de moderne, jonge Oekraïner, en op het opbouwen van een structuur binnen
het platform, en nadenken over haar toekomst. IDSP is de enige georganiseerde
sociaaldemocratische groep met de potentie om tot een belangrijke politieke partij uit te groeien.
2014 kwam te vroeg om aan de verkiezingen deel te nemen.
Activiteiten 2014
31 mei - 1 juni: Campagnetraining IDSP

10-12 oktober: Ideologie en (anti-)populisme training IDSP
21-23 november: Training voor Trainers voor IDSP
Evaluatie
Gezien de ontwikkeling die de SD Platform doormaakt, en de uitzonderlijk positieve feedback van
onze trainers over deze organisatie, zetten we in 2015 onze ondersteuning voort met trainingen.
Rusland
Politieke ontwikkelingen 2014
In Rusland stond 2014 in het teken van het conflict met Oekraïne en als gevolg daarvan een zich
steeds meer verhardend conflict met de EU en de VS. Direct na de annexatie van de Krim werden
sancties tegen Rusland ingesteld, maar pas na het neerhalen in Oost-Oekraïne van het Maleisische
vliegtuig MH17 (met bijna 200 Nederlanders aan boord) en na een bijna openlijke gewapende
interventie in Oost-Oekraïne werden de sancties harder en begonnen effect te hebben op de
Russische economie. De machtspositie van President Poetin lijkt daar alleen maar sterker op zijn
geworden en de oppositie wordt steeds harder onderdrukt. Binnen de Russische maatschappij is een
harde scheidingslijn ontstaan van een meerderheid van degenen die President Poetin nog altijd (nog
toegewijder) steunen en de annexatie van de Krim verwelkomen, en een minderheid die ertegen is.
De Russische maatschappij is meer gepolariseerd dan ooit tevoren, en opgehitst door de officiële
media (volledig in handen van het Kremlin) wordt er voor het eerst weer gesproken over
‘landverraders’ en ‘patriotten.’ De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Rusland zijn dus
uiterst zorgwekkend.
FMS projecten 2014
In 2014 organiseerden wij een training met lokale trainers voor de nieuwe politieke beweging Vesna,
gevormd o.a. door voormalige leden van de oppositiepartij Jabloko in St Petersburg. De training ging
over strategie en communicatie van een jongerenorganisatie.
Activiteiten 2014
21-23 maart: Training voor Vesna
Evaluatie
Het wordt steeds moeilijker voor ons om in Rusland te werken, i.v.m. zowel nieuwe wetgeving als
ook informeel: het wordt steeds lastiger om een visum te regelen voor Rusland. In principe staan we
open voor projecten in Rusland, maar we sluiten niet uit dat we in 2015 niet in Rusland zullen
werken, door de moeilijke situatie en ook door het feit dat we geen lange termijn politieke partner
hebben in het land. Ook moeten we door de mindere middelen moeilijke keuzes maken over waar
onze hulp harder nodig is of meer zal bereiken.

Regionale bijeenkomsten
Summer Academy 2014
In 2014 zijn we doorgegaan met de jaarlijkse Summer Academy Eastern Europe. Deze regionale
training organiseren we samen met de UK Labour Party, waarbij we een uitgebreide training
verzorgen voor jonge, veelbelovende politici uit 7 Oost-Europese landen. Dit jaar hadden we
aanmeldingen uit 5 landen: Moldavië, Belarus, Oekraïne, Georgië en Armenië. De training werd in
Moldavië gehouden, op 17-20 juli. Gedurende de 4-dagen training zijn we ingegaan op ideologie,
beleid, communicatie en debattraining.
Evaluatie
De Summer Academy was wederom een groot success, met een zeer positieve evaluatie door de
deelnemers aan het einde van de training. Velen zeiden veel geleerd te hebben, en het zeer op prijs
te stellen dat ze ook de kans krijgen om een regionaal netwerk te vormen met soortgelijke politiek
actieve jongeren uit andere landen in hun regio. We willen graag doorgaan met deze training, maar
om er het beste uit te halen zullen we begin 2015 een uitgebreide evaluatie houden van de Summer
Academy van de afgelopen drie jaar.
Conferenties
Conferentie in Kiev, Oekraïne
Op 15-16 november organiseerden we een conferentie in Kiev, Oekraïne, onder de titel: Ukraine,
Moldova, Georgia: European choice. Met sprekers uit Oekraïne, Moldavië, Georgië maar ook de EU
gingen we dieper in op de politieke situatie in de drie landen, hoe die zich de afgelopen tijd
ontwikkeld heeft in het licht van de associatieverdragen van de drie landen met de EU en het conflict
met Rusland, en hoe die zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Hoewel de drie landen zich in
zeer verschillende situaties bevinden, zijn er ook veel problemen (intern en extern) die ze delen. Het
is ook niet voor niks dat de samenwerking tussen deze drie landen alsmaar toeneemt.
Fact-finding missies
Fact-finding in Kiev, Oekraïne
Op 11 en 12 april organiseerden we een fact-finding bezoek naar Kiev, Oekraïne. Gezien de enorme
ontwikkelingen die zich in het land de afgelopen maanden hadden voltrokken en de hoeveelheid aan
tegenstrijdige informatie, vonden we het nodig om erheen af te reizen om een goed beeld te vormen
hoe het land er nu precies bij lag. We spraken af met politici, academici en experts uit de NGO wereld
om een zo goed mogelijk beeld van de situatie in het land te krijgen. Dat beeld is niet optimistisch:
het conflict met Rusland nam alsmaar grotere proporties aan, terwijl Oekraïne afgleed naar een
economisch dieptepunt te midden van een hoogst instabiele politieke situatie. Eén positief puntje
was wel dat de jonge activisten die een rol hadden gespeeld op de Maidan deze keer niet van plan
waren om het proces nu af te geven bij de politici en er maar het beste van te hopen (zoals het geval
was bij de Oranje Revolutie in 2004). De activisten die we spraken waren zich zeer bewust van de
verantwoordelijkheid die er op hun schouders rustte om het hervormingsproces in goede banen te
leiden. Of dat lukt is nu nog de vraag.

Regio: Zuidoost Europa: Danijel Tadić
Albanië
Politieke ontwikkelingen 2014
In juni 2014 zette Albanië een belangrijke stap in haar Europese integratieproces doordat de Raad
van de Europese Unie het land het EU-kandidaatslidmaatschap toekende. Voor lange tijd leek het
land achterop te raken in het proces omdat de problemen met corruptie, georganiseerde misdaad en
rechtstaat niet afdoende werden aangepakt. De nieuwe regering, onder leiding van premier Edi
Rama (Socialistische Partij, SP), heeft sinds zijn aantreden in juni 2013 belangrijke hervormingen in
gang gezet. Het land staat nu voor een grote uitdaging om deze, aan EU integratie gerelateerde
hervormingen, duurzaam en inclusief te maken. Van groot belang daarbij is dat de grootste politieke
partijen – SP en de Democratische Partij (DP) – om een volwassen manier het debat met elkaar
voeren en politiek bedrijven. Vooralsnog zorgen de partijen voor het in stand houden van politieke
en maatschappelijke polarisering.
FMS projecten 2014
In samenwerking met onze partner Qemal Stafa Foundation (QSF), een stichting verbonden aan de
SP, organiseerde de FMS in 2014 twee Training of Trainers (ToT) voor toekomstige trainers van de
QSF en SP. Hiermee investeren we in de toekomst van de partij die in staat moet zijn om hun eigen
kader op te leiden. Het blijft van groot belang om de partijkaders van de SP te versterken, vooral om
meer jongeren en vrouwen door te laten stromen en om de trainers van deze partij op te leiden en te
ondersteunen. Met onze steun heeft de SP een succesvolle jongerenorganisatie opgebouwd
(FRESSH) die een grote rol speelde in de campagne van 2013.
Activiteiten 2014
05-07 december: Training of Trainers (ToT), Dürres
12-14 december: Training of Trainers (ToT), Dürres
Evaluatie
Sinds 2004 hebben we nauw samengewerkt met de Socialistische Partij en Qemal Stafa Foundation.
Terwijl de samenwerking in het begin zich richtte op campagne, politieke vaardigheden van de SP
leden en het vertrekken van de jongerenorganisatie, was de samenwerking in 2014 met name gericht
op het opbouwen van een trainersbestand van de QSF. Deze trainers moeten in de toekomst zelf
trainingen verzorgen voor het partijkader. De twee ToT’s van 2014 zijn een goede les geweest voor
zowel QSF als de FMS. QSF zal in de toekomst een betere selectie van de deelnemers moeten doen
die de potentie hebben om trainer te worden en die van tevoren weten wat voor training ze kunnen
verwachten. FMS zal richtlijnen voor ToT trainingen ontwikkelen waarin, onder anderen, zal staan
dat alle deelnemers aan een eerdere training van FMS moeten hebben deelgenomen. Daarnaast
zullen FMS trainers drie weken voor de training een gesprek hebben met de deelnemers via skype.
De trainingen an sich zijn goed verlopen, maar de trainers moesten ter plekke alles uit de kast halen
om de verwachtingen van de deelnemers anders waren. Voor 2015 zijn vanuit QSF geen aanvragen
voor trainingen gedaan. Met deze partner is de ervaring dat ze niet elk jaar een aanvraag indienen.
QSF heeft aangegeven in 2016 weer een aanvraag in te dienen.
Bosnië en Herzegovina (BiH)
Politieke ontwikkelingen 2014
Op zondag 12 oktober gingen de stemgerechtigden van Bosnië-Herzegovina (BiH) voor de zevende
keer sinds het einde van de burgeroorlog in 1995 naar de stembus. Er werden o.a. drie roulerende

presidenten gekozen: een Moslim (Bakir Izetbegović, Partij van Democratische Actie, SDA), een
Kroaat (Dragan Čović, Kroatische Democratische Unie, HDZ) en een Serviër (Mladen Ivanić, kandidaat
van de Partij voor Democratische Vooruitgang en Servische Democratische Partij). De belangrijkste
conclusies: de massale straatprotesten van februari 2014 hebben niet voor grote politieke
verschuivingen gezorgd, 19 jaar na de oorlog stemt men nog steeds langs de etnische lijnen, in RS
wordt voor het eerst sinds 2006 echt getornd aan de macht van de president Dodik en de
sociaaldemocraten (SDP) hebben flink verloren. De partij is afgerekend voor het uitblijven van de
verandering en voor de interne problemen. Daarnaast was de partij in de regering afhankelijk van
nationalistische partijen die de hervormingsagenda blokkeerden. Een deel van de hoogopgeleide
stedelingen, die in 2010 massaal op SDP stemden, zochten hun toevlucht bij de Democratische Front
(DF), van voormalig SDP vicevoorzitter Željko Komšić.
FMS projecten 2014
In 2014 werkte de FMS samen met de Onafhankelijke Jongerenorganisatie (NAM) – in 2014
veranderde NAM haar naam in Associatie voor Burgerinitiatieven (AGI) – die opgericht is door de
SDP. SDP was de grootste partij van het land en zette zich sterk in voor een multi-etnisch BiH. De SDP
verloor de verkiezingen in 2014 en is in de oppositie beland. In december heeft de SDP een
buitengewoon partijcongres houden waarin de uitgaande premier van de Bosniak-Kroatische
Federatie (FBiH) Nermin Nikšić tot de nieuwe leider werd gekozen. Daarnaast zijn de statuten van de
SDP gewijzigd zodat de interne partijdemocratie verbeterd kan worden en de partij transparanten en
opener wordt. Op aanvraag van AGI hebben we in de aanloop naar de verkiezingen drie
campagnetrainingen voor de SDP jongeren georganiseerd. Het ging hier met name om lokale
campagnecoördinatoren die vrijwilligers zouden aansturen tijdens de campagne. Daarnaast lag de
nadruk op het efficiënt inzetten van online-communicatie tijdens de campagne.
Activiteiten 2014
13-15 juni: Campagnetraining voor jongeren, Zenica
13-15 juni: Campagnetraining voor jongeren, Banja Luka
27-29 juni: Campagnetraining voor jongeren, Zenica
Evaluatie
In 1997 is de samenwerking met SDP begonnen. Deze heeft zich op verschillende thema’s gericht
zoals de Europese Unie, lobbyen, onderhandelen, campagnevoeren en politieke vaardigheden van de
SDP leden. De activiteiten in 2014 stonden in het teken van de verkiezingen. Ondanks een goed
campagne met veel jonge vrijwilligers leed SDP een grote nederlaag, die voor een grote deel te
weiden is aan de splitsing van de partij. De campagnetrainingen waren uitstekend verlopen. De
selectie van de deelnemers was goed en het programma sloot goed aan bij de verwachtingen. Net als
in de andere landen van de Westelijk Balkan waar we een duurzame relatie hebben opgebouwd met
onze partners, zal de samenwerking met de partner in BiH zich in de toekomst met name richten op
de opbouw van een trainersbestand (Training of Trainers, ToT). In 2015 zullen we één ToT
organiseren voor SDP leden.
Macedonia
Politieke ontwikkelingen 2014
In april 2014 werden presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. De conservatief
nationalistische VMRO-DPMNE kwam wederom als winnaar uit de bus. Onze zusterpartij, de
sociaaldemocratische SDSM weigerde de uitslag te erkennen omdat er sprake zou zijn van fraude.
Door de voortdurende parlementaire boycot van de SDSM en de Albanese DPA, en de Griekse boycot
over de naamkwestie van Macedonië, heeft het land geen verdere stappen kunnen zetten in haar
EU-integratieproces. Daarnaast heeft de Europese Commissie haar zorgen geuit over de vrijheid van
de media en de fundamentele rechten. De regering gebruikt de nationalistische kaart (iedereen die

een oplossing met Griekenland probeert aan te dragen is een potentieel verrader) om haar greep op
politiek en maatschappij verder te versterken. Tegelijkertijd is er grote onvrede onder een grote deel
van de Albanese minderheid over hun positie en rechten in het land en het uitblijven van de
toenadering tot de EU en NAVO.
FMS projecten 2014
In 2014 zette de FMS haar samenwerking met het Progres Institute for Social Democracy voort. Het
instituut is gelieerd aan de SDSM. Zo werd een groot zomerschool georganiseerd voor meer dan 100
jongeren waarin op een interactief wijze sociaal democratische issues en beleid werden besproken
en een communicatieplan werd bedacht om meer jongeren te bereiken. Daarnaast hebben we een
online-communicatietraining georganiseerd voor de media team van SDSM. Tot slot heeft de FMS
bijdrage geleverd aan de jaarlijkse Politieke Academie door een trainer te sturen. Dit is een reeks van
seminars gesteun door de Friedrich Ebert Stiftung (FES) waarin veelbelovende progressieve jongeren
door een reeks van vier seminars worden geleid waarin ze worden opgeleid tot politicus.
Activiteiten 2014
03-06 juli: Summer School SDSM jongeren, Ohrid
19-21 september: Political Academy, Dojran
28-30 november: Online-communicatietraining voor SDSM, Bitola
Evaluatie
Sinds 2006 hebben we succesvol samengewerkt met SDSM via het Progress Institute. Het instituut is
er in geslaagd om zich te ontwikkelen tot een professionele organisatie die, met name jonge, leden
van de SDSM trainingen en opleidingen van hoge kwaliteit biedt. Daarnaast doet het instituut
onderzoek en is het erin geslaagd om hun inkomstenbronnen verder te diversifiëren. Tegelijkertijd
opereert het instituut en SDSM in een moeilijk politiek klimaat, waarin mediavrijheid en de
rechtstaat serieus bedreigd worden. In 2015 zullen we samenwerking met SDSM voortzetten. Deze
zal zich richten op de Summer School voor jongeren en een Training of Trainers (ToT). Met het laatste
wille we de poule met trainers van de Progress Institute vergroten.
Montenegro
Politieke ontwikkelingen 2014
Eind 2013 opende de Europese Unie de onderhandelingen met Montenegro over toetreding met de
uitdagende hoofdstukken 23 (rechtstaat) en 24 (fundamentele rechten). Democratische Partij van
Socialisten (DPS), de grootse partij sinds 1991, lijkt minder enthousiast over de hervormingen die de
onderhandelingen met zich mee zullen brengen (zo noemde premier Djukanovic het verschuiven van
bepaalde bevoegdheden van de president naar het parlement de ‘parlementaire dictatuur’) omdat
ze een gevaar kunnen vormen voor hun machtspositie. Voor het eerst sinds het uiteenvallen van
Joegoslavië neemt de coalitiepartner van DPS, Sociaal Democratische Partij (SDP) afstand van de DPS
van de premier Djukanovic, waarmee het nog wel in de regering zit. De regende coalitie vertoont
steeds meer scheurtjes omdat de kleine coalitiepartner, SDP, steeds meer een eigen koers vaart. SDP
zet zich vol in voor de hervormingen die gepaard gaan met het Europese integratieproces, zoals het
versterken van de rechtstaat. In 2014 werden lokale verkiezingen in de hoofdstad Podgorica
gehouden die een belangrijke graadmeter zouden zijn voor de landelijke verhoudingen. Verassend
genoeg koos de SDP er toch voor, na vastgelopen onderhandelingen met de oppositie, om een
coalitie te vormen met de DPS die weliswaar de verkiezingen won maar geen meerderheid meer had
in Podgorica.
FMS projecten 2014
In 2014 organiseerde de FMS in samenwerking met de Sloveense Kalendar Foundation een
campagnetraining voor de jongeren van de SDP. Door de focus op jongeren in de laatste jaren is de

SDP momenteel een populaire partij onder de jongeren in het land. Steeds meer jongeren vervullen
verschillende functies binnen de partij en zijn van doorslaggevend belang tijdens de campagnes. De
training richtte zich met name op het voeren van de campagne voor de lokale verkiezingen in de
hoofdstad Podgorica en werd begeleid door de Sloveense trainers.
Activiteiten 2014
11-13 april: Campagnetraining voor SDP jongeren, Becici
Evaluatie
Sinds haar oprichting in 2006 werken we samen met Democracy Development Foundation (DFF), een
stichting gelieerd aan de Sociaal Democratische Partij (SDP). Deze samenwerking richtte zich met
name op partijopbouw en campagnes. SDP heeft zich ontwikkeld tot een sterke partij met goede
organisatiestructuur, een grote jongerenafdeling en veel vrijwilligers. Investeren in toekomstige
politici is van groot belang omdat, net als bij veel andere partijen in de Westelijke Balkan, een partij
vaak instort op het moment dat de leider weg gaat. In 2015 zal de samenwerking zich richten op de
trainingscapaciteit van deze partij. Daarbij zal de nadruk liggen op het opbouwen van een eigen
netwerk van trainers van de SDP, door middel van Training of Trainers (ToT). Hierdoor kan op een
duurzame, gestructureerde manier vorm worden gegeven aan partijopbouw en het trainen van de
partijkader. We zullen dan ook voorlopig geen campagnetraining organiseren voor de partij, omdat
ze dit inmiddels zelf ook moeten kunnen.
Servië
Politieke ontwikkelingen 2014
In maart 2014 heeft voor het eerst sinds 1992 een politieke partij in Servië bij de
parlementsverkiezingen een absolute meerderheid behaald. De rechtse Servische Progressieve Partij
(SNS) van premier Aleksander Vučić won 48% van de stemmen en daarmee 63% van de zetels in het
parlement. Premier Vučić is tegelijk nationalist, voor Europese integratie en voor het onderhouden
van goede banden met Rusland. Hij presenteert zich als iemand die boven de partijen staat (bij het
belangrijkste verkiezingsdebat op tv was hij afwezig), als de sterke man die beslissingen durft te
nemen. Vučić heeft een enorme draai gemaakt de afgelopen jaren (van radicaal anti-Europees naar
pro Europese integratie). Hij veranderde zijn taalgebruik en zijn gedrag door minder nationalistische
praat over Kosovo uit te slaan. Tegelijkertijd zet hij de jonge Servische democratie onder druk. De
mediavrijheid staat onder druk, er is sprake van ongezonde verstandhouding tussen de oppositie en
de regering waarbij de oppositie wordt gedemoniseerd en er is sprake van machtsconcentratie bij
één man. Vučić trekt buiten-institutionele macht naar zich toe door zich overal mee te bemoeien. De
oppositie is verdeeld en de grootste oppositiepartij (Democratische Partij, DS) is sterk verzwakt na
vertrek van voormalig president Tadic. Hij richtte een nieuwe partij op (Sociaal Democratische Partij,
SDP).
FMS projecten 2014
In 2014 heeft de Foundation Max van der Stoel de samenwerking met drie partijen in Servië
voortgezet: de Democratische Partij (DS, grootste oppositiepartij), de Sociaaldemocratische Liga van
Vojvodina (LSV) en de Sociaal Democratische Unie (SDU). 2014 was een dramatisch jaar voor de
sociaaldemocratische partijen. Ze werden zwaar verslagen tijdens tussentijdse verkiezingen voor het
parlement. De projecten in 2014 richten zich op verschillende onderwerpen. DS wil meer diversiteit
onder haar leden en ontwikkeld beleid om, met name Roma, bij de partij te betrekken om zo ook de
problemen die deze groep ondervindt beter te kunnen aankaarten in het parlement. SDU richtte zich
op het versterken van de lokale raadsleden, terwijl LSV de jaarlijks zomerschool organiseerde voor de
jonge leden van de partij. Deze school richt zich op sociaaldemocratie, beleid en communicatie. In
2014 hebben we voor het eerst een grote gender-training georganiseerd voor de drie partijen in
Servië waarmee we samenwerken. Het is belangrijk dat de partijen op links samenwerken, ideeën en

best practices uitwisselen over hoe ze de positie van vrouwen in politiek en maatschappij kunnen
verstrekken.
Activiteiten 2014
09-11 mei: Minority leaders training, Gubrevačke Šume
20-22 juni: Minority leaders training, Subotica
20-22 juni: Campagnetraining Sociaal Democratische Unie (SDU), Fruška Gora
04-06 juli:Gendertraining voor DS, LSV en SDU, Gubrevačke Šume
11-13 juli: Minority leaders training, Kraljevo
06-09 augustus: Summer Camp LALE, Novi Sad
Evaluatie
Servië loopt voorop in de regio als het om trainingen en opleidingen voor politieke partijen gaat. Één
van onze partner, Center of Modern Skills, heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie
met eigen trainers die in Servië, maar ook in de buurlanden, trainingen geeft. Tegelijkertijd hebben
de sociaaldemocratische partijen een grote klap gehad bij de verkiezingen die veroorzaakt zijn door,
onder anderen, politieke fragmentatie. Het is pijnlijk blootgesteld hoe zorgvuldig opgebouwde
partijstructuren worden verzwakt op het moment dat de voormalige partijleider en president van
Servië Boris Tadic besloot om uit de DS te stappen en een eigen partij op te richten. Daarnaast, heeft
de partij moeite om zich als een alternatief in de oppositie te profileren. Dit komt ook deels door
steeds sterkere greep van de regering op de media. Ook in 2015 willen we de samenwerking met de
drie partijen voortzetten om de vaardigheden en positie van jongeren, vrouwen en lokale
nieuwgekozen raadsleden in de politiek te verbeteren. We zullen ons tevens in internationaal
verband en in samenwerking met onze Servische partners richten op onderlinge samenwerking en
een strategie om in Servië weer een belangrijke factor te worden. De DS heeft ons gevraagd om de
trainingen te geven aan de vrouwelijke kandidaten voor de lokale verkiezingen in 2016. LSV heeft een
voorstel ingestuurd om de jaarlijkse zomerschool LALE te steunen. SDU heeft ons gevraagd om een
training voor lokale raadsleden te verzorgen.

Regionale projecten
Enhancing Democracy Pre and Post EU Enlargement
In 2014 werd het meerjarige project met Foundation for European Progressive Studies (FEPS) en het
Oostenrijkse Karl-Renner-Institut voortgezet. Dit onderzoeksproject keek naar de grootste
uitdagingen voor democratie in Europa. Een groep jonge onderzoekers uit verschillende landen
analyseerde de opkomst van het populisme, nationalisme, nieuwe sociale bewegingen en gaf
aanbevelingen aan de sociaal democratische politieke partijen in Europa. Het eindelijke resultaat van
het boek was een essaybundel verzameld in de publicatie ‘Problems of representative Democrcy in
Europe: A Challange for Progressives’. In 2014 vonden de volgende activiteiten plaats in het kader
van het project:
1) Expert-bijeenkomst, 17 februari 2014 in Den Haag
2) Expert-bijeenkomst, 10 mei, Belgrado
3) Presentatie van het boek, 21 en 22 november in Wenen
Tijdens de expert bijeenkomsten presenteerden de jonge wetenschappers hun essays aan andere
wetenschappers en politici. De input die ze kregen werd meegenomen in de uiteindelijke artikel. Het
boek dat de essays bundelde werd in Wenen bij een grote conferentie gepresenteerd. Ook in
Nederland en Brussel zullen we een bijeenkomst organiseren om het boek te presenteren. Het
project en de uiteindelijk publicatie zijn een groot succes gebleken. Het biedt de FMS de mogelijkheid
om onder de paraplu van het European Forum for Democracy and Solidarity – waarvan FMS het
secretariaat is – aan grote Europese projecten mee te doen en ons netwerk te vergroten en invloed
te versterken. Daarnaast bieden dergelijke projecten de kans aan onze zusterstichtingen en partijen
in de Westelijke Balkan om mee te doen aan grote projecten door het organiseren van
bijeenkomsten of aandragen van experts voor het project.
Course for Promising Politicians 2014
Alweer de elfde reeks van deze succesvolle training voor jonge veelbelovende politici uit voormalig
Joegoslavië en Albanië ging in 2014 van start. Tijdens een drietal trainingen maken de geselecteerde
deelnemers op een FMS-achtige interactieve methode van trainen kennis met ideologie,
beleidsontwikkeling, politieke strategie en communicatie. Tegelijkertijd bieden deze trainingen
jongeren uit verschillende landen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en beter met
elkaar samen te werken. In het kader van dit project vonden in 2014 de volgende activiteiten plaats:
1) 10-13 april, training over de EU en onderhandellen, Zagreb – Kroatië
2) 19-22 juni, training over ideologie en beleid, Becici – Montenegro
3) 31 okt – 2 nov, training over politieke communicatie, Sarajevo – Bosnië-Herzegovina
Het succes van de Course for Promising Politicians heet er toe geleid om soortgelijke trainingsreeksen
op te starten in Oost Europa en MENA-regio. In de Westelijke Balkan organiseren we de trainingen in
samenwerking met de Friedrich Ebert Stiftung (FES), onder het paraplu van het European Forum for
Democracy en Solidarity. FMS stelt het programma samen en zoekt de beste trainers, FES doet de
selectie van de deelnemers, de organisatie en financiering van de trainingen. Dit maakt het voor ons
mogelijk om aan een groot regionaal programma mee te doen. In 2015 zullen we de reeks
voortzetten.

