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Inleiding
In Nederland stond 2014 vooral in het teken van de verdere uitwerking van het hulp- en
handelsbeleid, dat Minister Ploumen het jaar daarvoor presenteerde. De beleidsnota Wat de wereld
verdient bood veel aanknopingspunten en kansen voor lobby op het gebied van beleidscoherentie.
Voor Fair Politics was dus een belangrijke rol weggelegd de Ministers en Tweede Kamer continu op
de belangen van ontwikkelingslanden te wijzen zodat coherent beleid hoog op de agenda blijft.
In Brussel stonden er voor 2014 een aantal grotere veranderingen op de agenda: in mei werd een
nieuw Europees Parlement gekozen en in het najaar trad de nieuwe Europese Commissie aan.
Concreet betekende dit dat er beleidsmatig in de eerste helft van 2014 weinig gebeurde, waardoor
de focus vooral lag bij de verkiezingscampagne die Fair Politics aangreep om (kandidaat-)
parlementariërs te laten committeren aan Fair Politics thema’s zoals belastingen en grondstoffen. In
de aanloop naar de Europese verkiezingen schreven we mee aan opinie-artikelen over de Europese
aanpak van belastingontwijking en aan een publieksmanifest om dit thema ook bij de kiezer onder de
aandacht te brengen.
En natuurlijk brachten we ook weer een stemwijzer uit, de zogenaamde FairKiezingswijzer
(www.fairpolitics.nl/fairkiezingswijzer), waarbij de kiezer in één oogopslag kon zien welke partijen
zich op de Fair Politics thema’s het meest ontwikkelingsvriendelijk profileerde. Een maand voor de
verkiezingen werd deze gelanceerd in Nieuwspoort, en in aanwezigheid van vijf (kandidaat)Europarlementariërs werd bekend gemaakt welke partij het meest fair was in haar
verkiezingsprogramma (GroenLinks). Daarnaast werd bekend gemaakt welke partij zich de afgelopen
vijf jaar het meest coherent had gedragen in het Europees Parlement (PvdA/ S&D). Ook deze partij
kreeg een onderscheiding. De stemwijzer werd ook door het publiek goed ontvangen: de
bezoekersaantallen stegen vooral de laatste dagen voor de verkiezingen naar grote hoogte.
In het najaar van 2014 hebben we vooral ingezet op de nieuwe lichting Europarlementariërs die we
op de hoogte hebben gesteld van de verplichtingen die de EU is aangegaan wat betreft
beleidscoherentie. En in Nederland vooral op de migratie-en ontwikkelingsagenda, het onderwerp
van de impact studie die we begin 2015 hebben uitgevoerd in Kaapverdië.

Afrikadag 2014, waar Fair Politics drie debatten organiseerde

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
Kaapverdiaanse vrouwen ontvangen hun diploma in digitaal
gehouden met deze belangen. Fair Politics
onderwijs.
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.

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. De fair politics cases worden regelmatig geactualiseerd. Zo
hebben we begin dit jaar de klimaat case geactualiseerd, omdat eind 2013 een mondiale Klimaattop
plaatsvond. Daarnaast is de biobrandstoffen case geactualiseerd vanwege de Europese
beleidsontwikkelingen.
In het najaar hebben we ook twee nieuwe cases ontwikkeld; zowel een Nederlandse- als Europese
case over migratie en ontwikkeling. Hierbij richtten we ons op de vraag hoe migratiebeleid ingezet
kan worden om ontwikkeling te bereiken- iets dat nog niet vanzelfsprekend is in Den Haag en de EU.
Arbeidsmigratie staat centraal in beide cases. Ook hebben we ons gericht op twee andere
onderwerpen die onderdeel zijn van de Europese coherentie-agenda, te weten TTIP en
voedselzekerheid.
Op basis van deze nieuwe-, geactualiseerde- en al bestaande cases worden in samenwerking met
onze partners position papers en lobbybrieven opgesteld om beleidsmakers op de juiste momenten
op de hoogte te stellen van beleidsimplicaties. Zo hebben we dit jaar een position paper over
conflictmineralen geschreven, in aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie rondom dit
thema, dat in maart gepubliceerd werd.
In 2014 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), Migratie,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Fair Labour), Grondstoffen (conflictmineralen), Klimaat
en Veiligheid en Ontwikkeling.

Politieke monitoring fair politics cases
Daarnaast werd er actief gemonitord op de volgende onderwerpen: belastingen (NL en EU),
grondstoffen (NL en EU), biobrandstoffen (NL en EU), migratie (NL en EU), Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen/ kinderarbeid (NL en EU), TTIP en Economic Partnership Agreements (NL
en EU), veiligheid en ontwikkeling (NL en EU), klimaat (NL) en Beleidscoherentie in het algemeen (NL
en EU), TRIPS en de toegang tot
medicijnen (EU).
Dit houdt in dat we op de
websites per politieke partij
bijhouden welke Tweede
Kamerleden en
Europarlementariërs zich
inzetten om beleid eerlijker te
maken. Op die manier leggen
we politici langs een meetlat en
laten we zien welke politici of
fracties het meest opkomen
voor de belangen van
ontwikkelingslanden. Besluiten
De genomineerde politici tijdens de Fair Politician of the Year Award 2014

in Den Haag en Brussel worden 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 er op de website
gerapporteerd over de ontwikkelingen rondom coherentie van beleid. Als daar aanleiding toe is
wordt er een nieuw onderwerp toegevoegd, zoals dit jaar migratie- en TTIP.
Via social media en twitter wordt aandacht besteed aan de parlementariers die zich inzetten voor
coherent beleid. Ze worden bedankt via zogenaamde bedanktweets. 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
Expert meetings met beleidsmakers en politici, maar ook publieksdebatten dragen bij aan het
creëren van politiek draagvlak om onze doelstellingen te bereiken. In 2014 organiseerden we drie
debatten op de Afrikadag, over TTIP, conflictmineralen en migratie en ontwikkeling. Daarnaast
organiseerden we ook het eerste publieksdebat over TTIP, met Minister Ploumen, de Amerikaanse
Ambassade, een vertegenwoordiger van het Europese bedrijfsleven (European Round Table on
Industrialists) en een vertegenwoordigster van SOMO/ TNI. Daarnaast vonden debatten plaats in
Nieuwspoort met de Tweede Kamer woordvoerders en kandidaat-Europarlementariërs over
verschillende Fair Politics onderwerpen tijdens de uitreiking van de Fair Politician of the Year en de
FairKiezingswijzer.
In maart waren we aanwezig bij een tweedaagse PCD bijeenkomst van de OESO, waar we
verschillende ambtenaren van zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de Europese
Commissie hebben gesproken over Fair Politics issues. Ook waren we in maart aanwezig in Wenen bij
een bijeenkomst van EnOP, waar een paper over de relatie tussen politieke stichtingen en
development education werd gepresenteerd, waar Fair Politics een bijdrage aan had geleverd, en in
Wenen ook nog een presentatie hield.

Debat tijdens de coherentie conferentie

Fair Politician Awards en Fairkiezingswijzer
Elk jaar reiken we een prijs uit aan het Kamerlid en de Europarlementariër die zich het meest heeft
ingezet voor coherent beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Dit doen we aan de hand van de
ranking en het monitorsysteem.

De FairKiezingswijzer 2014

Ook dit jaar weer werd deze award uitgereikt in Nieuwspoort, om zo de balans op te maken van één
jaar monitoring en het einde van het politieke seizoen in te luiden. De uitreiking was een groot
succes waarmee we ook veel media-aandacht genereerden. Agnes Mulder (CDA), Roelof van Laar
(PvdA), winnaar Bram van Ojik (GL) en Arnold Merkies (SP) namen niet alleen de prijzen in ontvangst,
maar debatteerden naar aanleiding van de ranking ook over verschillende Fair Politics thema’s en
gaven aan waar hun prioriteiten lagen op dit gebied.
Wegens de Europese verkiezingen die in het voorjaar van 2014 plaatsvonden, hebben we in Brussel
geen awards uitgereikt. In plaats daarvan hebben we bij de lancering van de FairKiezingswijzer op 22
april in Nieuwspoort de winnaar uitgeroepen van het afgelopen mandaat in het Europees Parlement
(2009-2014). We bekeken de resultaten van de monitoring van de Europarlementariërs in de
afgelopen vijf jaar en op basis daarvan hebben we berekend welke politieke groep zich als geheel het
meest ingezet had voor eerlijker beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. Daarbij kwam de S&D
als beste uit de bus. Een vertegenwoordiger van die partij nam daarom een oorkonde in ontvangst.
Niet alleen werd de meest faire Europese politieke groep geëerd, ook werd tijdens deze bijeenkomst
de FairKiezingswijzer gelanceerd (www.fairpolitics.nl/fairkiezingswijzer). In deze wijzer werden de
Europese verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen geanalyseerd aan de hand

van de coherentie thema’s waar we ons bij Fair Politics voor in zetten. Kiezers konden door op
icoontjes te klikken zowel per partij als per thema de scores vergelijken en beoordelen welke partijen
zich –in ieder geval voornemen- de komende vijf jaar inzetten voor eerlijk beleid ten opzichte van
ontwikkelingslanden.

En daarnaast werd het meest faire Europese
verkiezingsprogramma verkozen. In
aanwezigheid van zes (kandidaat)Europarlementariërs (CDA, PvdA, GL, SP, CU/
SGP, D66) werd de winnaar uitgeroepen door
de directeur van de FMS, Arjen Berkvens.
GroenLinks bleek van alle politieke partijen als
winnaar uit de bus te komen; PvdA en de SP
werden gedeeld tweede. Ook de media
besteedden hier aandacht aan (NRC onder
andere).
GroenLinks wordt beloond voor meest faire Europese
verkiezingsprogramma

Voorbereiding Impact Studie over migratie en ontwikkeling
De beleidsanalyses van Fair Politics worden krachtiger door middel 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
voorgaande jaren hebben we daarom al impact studies 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 impact studies zich op hebben gericht. In het UNCTAD rapport over Trade and Development uit
2014, werd zelfs verwezen naar onze impact studie over raw materials (Tanzania).
Daarom hebben we begin 2015 wederom een impact studie uitgevoerd. In overleg met onze partners
hebben we dit keer voor het onderwerp ‘migratie en ontwikkeling’ gekozen. Het land waar deze
studie uitgevoerd werd is Kaapverdië.
Ter voorbereiding op het onderzoek, werden in het najaar van 2014 gesprekken gevoerd met de
Europese Commissie (DG DevCo: PCD unit en de Migration and Asylum unit, DG Home Affairs, DG
Migration), het IOM (in Den Haag en Praia, de hoofdstad van Kaapverdie), het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (IND), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (directie Migratie en
Ontwikkeling), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directie Migratiebeleid),
ECDPM, de FNV en de ILO, de Universiteit van Maastricht, de diaspora-vereniging van
Kaapverdianen in Rotterdam (Bon Negocios), Vice Versa, The Broker, het African Diaspora Politicy
Center, Tweede Kamerleden (PvdA) en Europarlementariërs (GroenLinks en Pvda). In het najaar
hebben we een onderzoeker aangesteld, die namens Fair Politics het onderzoek gaat uitvoeren.
Voor het schriftelijk overleg (SO) over migratie en ontwikkeling dat in december plaatsvond, hadden
we een gesprek met een kamerlid naar aanleiding van de herziening van het migratie- en
ontwikkelingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast hebben we schriftelijke
input geleverd op de naar ons idee ontbrekende ontwikkelingsdimensie van het migratiebeleid en we
hebben onder de aandacht gebracht dat de herziening van het migratie- en ontwikkelingsbeleid

vooral gericht was op duurzame terugkeer van migranten. De vragen zijn in het SO via een Kamerlid
aan Minister Ploumen gesteld.

Communicatie en sociale media
Aan de hand van de 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- waarop we actualiteiten naar voren
brengen en ook politici direct aanspreken op hun beleidsplannen. Daarnaast zijn in 2014 acht
nieuwsbrieven verstuurd (vier EU nieuwsbrieven en vier NL nieuwsbrieven).
In 2014 hebben we onze aanwezigheid op sociale media Facebook en Twitter verder uitgebouwd.
Hierdoor hebben we meer bewustwording over Fair Politics thema’s bij publiek en politiek
gecreëerd. 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.

Een selectie foto's uit de Selfiecorner op de Afrikadag 2014

Dit jaar heeft Fair Politics een selfiecorner in het leven geroepen op de informatiemarkt van de
Afrikadag. Door hier op de foto te gaan konden mensen aandacht vragen voor het thema dat zij het
belangrijkst vonden. Deze foto’s werden getweet met de #ditvindikbelangrijk.
De selfiecorner was erg populair. Veel bezoekers, standhouders, sprekers en politici kwamen langs
om een foto te nemen. Maar liefst 45 mensen vroegen op deze manier aandacht voor het
ontwikkelingsthema dat hen aan het hart ging. De onderwerpen varieerden van kinderarbeid, tot het

bepleiten van “bloedvrij beltegoed”, tot migratie: legale en veilige migratie routes naar Europa. Eén
ding hadden alle deelnemers gemeen, ze wilden allemaal Fair Politics!

Lobby-activiteiten
Uiteindelijk heeft Fair Politics als doel de beleidsaanbevelingen uit de Fair Politics cases aangenomen
te krijgen. Dat doen we vooral achter de schermen. Zo hebben we in februari input geleverd op het
plenaire debat in de Tweede Kamer over het belastingverdrag met Ethiopië, in samenwerking met
het Tax Justice Netwerk, naar aanleiding van een gesprek dat we hierover hadden met Tweede
Kamerleden.
In aanloop naar het Europese voorstel dat in maart uitkwam rondom conflictmineralen hadden we
gesprekken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de Nederlandse positie te beïnvloeden.
Naast die gesprekken die we voerden, stuurden we ook een brief naar zowel Minister Kamp van
Economische Zaken als Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
om onze zorgen te uiten.
In maart leverden we input voor het AO over Meerjaren Strategie Programma’s (MJSP’s), waarin de
PvdA de toezegging van minister Ploumen kreeg dat de MJSP’s opnieuw worden bekeken en dat
inzet op beleidscoherentie vooraan steviger verankerd moet worden. En in aanloop naar de
Begrotingsbehandeling van BuHOS (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben we
input geleverd voor de feitelijke vragen aan de Minister over beleidscoherentie in het algemeen, de
impact van de Europese impact assessments, conflictmineralen en migratiebeleid, op basis van
gesprekken die we voerden met Tweede Kamerleden.

Aanwezige (kandidaat)-Europarlementariërs bij de uitreiking van de FairKiezingswijzer

In Brussel waren we in het voorjaar vooral actief met de Policy Coherence for Development (PCD)
rapporteur uit het Europees Parlement die een rapport over PCD uitbracht. Samen met andere leden
van CONCORD hebben we via verschillende Europarlementariërs amendementen laten indienen, die
het rapport sterker zouden maken en de overige amendementen voorzien van een stemadvies. De
meeste van die amendementen zijn overgenomen. Dit proces volgden we intensief en rapporteerden
hierover op de website.
Daarnaast waren we betrokken bij de herziening van de richtlijnen rondom impact assessments in de
EU. Om coherentie van beleid te waarborgen in Europees beleid, is het van belang dat de impact van
nieuw beleid op ontwikkelingslanden in acht wordt genomen. Dit gebeurde in het verleden te weinig:
slechts in 19% van de impact assessments van de Europese Commissie met een
ontwikkelingsrelevantie werd er gekeken naar de mogelijke externe impact. In onze bijdrage aan de
publieke consultatie hierover, vroegen we om de toevoeging van een vierde pijler - ontwikkeling- en
meer expertise en kennis over ontwikkleingsimpact in de ‘ Impact Assessment board’.
Daarnaast heeft Fair Politics een structurele informatie uitwisseling met de ambtenaren van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en ambtenaren van de Europese Commissie die zich bezig houden
met coherentiedossiers.

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 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 hebben we actief bijgedragen aan de
totstandkoming van de eerste Nederlandse
coherentiemonitor, in samenwerking 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
meegedacht over de andere hoofdstukken, o.a. over
klimaat, voedselzekerheid, mensenrechten en
bedrijfsleven.
In het voorjaar van 2015 hebben we deze
coherentiemonitor aangeboden aan Minister Ploumen,
op de eerste coherentie-conferentie die in Nederland
Minister Ploumen neemt de coherentiemonitor in gehouden is. Naast de minister, waren ook Kamerleden
ontvangst
van PvdA, GL 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.
Daarnaast heeft Fair Politics heeft begin dit jaar bijgedragen aan het rapport van ENoP (European
Network of Political foundations) over de rol van politieke stichtingen in ontwikkelingssamenwerking
(ondersteuning maatschappelijk middenveld, bevorderen van dialoog en het doen van onderzoek) en

aan het jubileumboek van Partos over innovatie. En hebben we meegeschreven aan een hoofdstuk
geschreven in een publicatie van Nidos, het Schotse platform van OS organisaties. Zij publiceerde in
het najaar de studie Exploring and Learning from European PCD Approaches over beleidscoherentie
voor ontwikkeling in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland. ze keken hierbij zowel naar de
inspanningen van het maatschappelijk middenveld, als naar de inzet van politici en ambtenaren. Wij
schreven mee aan het hoofdstuk over Nederland.

Netwerk
De Nederlandse partners van Fair Politics waarmee Fair Politics structureel samenwerkte in 2014 zijn
OxfamNovib en Hivos. Verder wordt intensief samengewerkt met o.a. leden van het Tax Justice
Netwerk, ActionAid, SOMO, BothEnds en ECDPM, en de leden van het grondstoffennetwerk dat in
oktober in het leven is geroepen door ActionAid.
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. We zullen in 2015 inventariseren hoe we verder vorm zullen geven aan
deze werkgroep.
Binnen CONCORD is 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).

Tot slot
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. Aan
Fair Politics dus de taak om vanaf 2016, als de SDG’s in werking zullen treden, Nederland en de EU
scherp aan deze beloftes te houden.

Amsterdam, 7 april 2015
Arjen Berkvens (directeur FMS), Mijke Elbers en Suzan Cornelissen, beleidsmedewerkers Fair
Politics

