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Wij vinden het advies van het AIV heel belangrijk. Voordat dit advies er lag, hadden
wij al voorzien dat de corona-pandemie ernstige gevolgen zou hebben in de derde
wereld. We zagen dat er keuzes gemaakt moesten worden. Daarom hebben we een
petitie gestart om het geld dat is gereserveerd voor Power of Voices Partnerschappen
beter te besteden, namelijk voor een pandemiefonds (voor de petitie zie bijlage).

De pijn zit echter niet alleen in Nederland. Hier noemen we het advies dat het
Adviesorgaan Internationale Vraagstukken (AIV) op 11mei jl uitbracht aan minister
Kaag. Het AIV adviseert om 1miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen
van de meest acute noden [in Afrika]. Binnen de regeringscoalitie is een discussie
gaande waar dit geld vandaan moet komen.

Hoewel u nog niet weet hoeveel subsidie u krijgt, zullen vele organisaties en
ondernemingen u benijden. Corona raakt hen zwaar en velen houden economisch
gezien het hoofd niet boven water. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat de
gevolgen van corona nog vijf jaar merkbaar zullen zijn. U behoort echter tot de
gelukkigen. Voor u 5 jaar vaste subsidie.

Eind vorig jaar is vastgesteld dat er in totaal 925 miljoen euro zal worden verdeeld
over twintig organisaties, waaronder uw organisatie.

Uw organisatie mag doorgaan naar de tweede ronde binnen het subsidiekader
Versterking Maatschappelijk Middenveld, ook wel genaamd Power of Voices
Partnerschappen, zo weten we. Voor u nog een spannende tijd van wachten, omdat de
minister nog niet heeft medegedeeld hoe hoog de subsidie is die u jaarlijks zult
ontvangen.
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Wilnis, 17juni 2020

Verstuurd naar:
CMC, COC, Fair Wear, Mama Cash, Pax,
Both Ends, Cordaid, NIMD, Oxfam Novib,
Plan International, Rutgers, Solidaridad, The Hunger Project,
Wilde Ganzen, Woord & Daad, ZOA, Milieu Defensie en WNF
Geen postadres: CREA en FCAM.

IBAN:NL07RABO0154865958
BIC RABONL2U
KvK30281102
ANBI-status toegekend

Tel.: +31-20-6990300
+31-6-55117696

E-mail: info@sgtrs.nl
www.sgtrs.nl

stichting Geschiedenis Totalitaire
Regimes en hun slachtoffers
Foundation History ofTotalitarian
Regimes and their victims

Kantoor:
Facility Centre 'De staalfabriek'
venserweg 7
1112ARDiemen (near Amsterdam)

Gevestigd:
Dr.Mees ten Oeverlaan 29
3648XAWilnis
The NetherlandsSGTRS



Bijlagen:
• Onze brief aan AIV dd 27-05-2020
• Petitie

Vriendelijk groetend,
Ir Johann Grünbauer
(Voorzitter)

Wij zullen het op prij s stellen, als u ons op de hoogte stelt of u al of niet instemt met
ons voorstel.

U zult wellicht tegenwerpen dat het geld is geoormerkt en dus niet anders bestemd
mag worden (zie de Kamerbriefvan 4 november 2019, tweede alinea). Echter, door de
coronapandemie is alles op zijn kop gezet. Ondernemers die geld zouden verdienen en
belasting zouden betalen, krijgen nu staatssteun, begrotingen voor cultuur worden
herzien, noem maar op. Een deel van het geoormerkte geld een andere bestemming
geven, past naadloos in deze trend.

Wij roepen ook u op tot een dergelijke houding. Zie vrijwillig af van 30% van uw
subsidie en verzoek de minister dit geld te besteden zoals het AIV voorstelt. Samen
kunnen jullie zo'n €277 miljoen bijeen brengen. Als dit bedrag door u en uw collega
organisaties is opgebracht, lijkt het ons sterk dat de partijen die nu tegen zijn (VVD),
ofnu nog aarzelen (CDA), bij hun standpunt blijven.

Corona heeft in ons land een verbroedering teweeg gebracht. "Samen sterk tegen
corona" horen we om ons heen. We zien dat verhuurders de huren halveren, leden van
sportscholen spontaan een maand contributie betalen zonder er wat voor terug te
krijgen. Zo zijn er legio hartverwarmende initiatieven.
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