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Ook wij vinden dat Nederland fors extra moet investeren in internationale solidariteit. U verwijst in uw brief

naar het AIV briefadvies 34. Het is een uitstekend advies zoals wij ook al publiek maakten. Tegelijkertijd

mist het ook de kans om binnen de onmiddellijke en preventieve actie die vereist is, en waar het AIV ook

mooi de nadruk op legt, de solidariteit zó vorm te geven dat structurele oorzaken van de kwetsbaarheid

van armere landen meegenomen wordt. Wij berekenden eerder dat Nederland eigenlijk 4,9 miljard euro

moet vrijmaken als eerlijk aandeel in het door UNCTAD verzochte 500 miljard dollar steunpakket dat

nodig is voor de aanpak in arme landen. Wij hebben daar ook voor gepleit in de Tweede Kamer. In lijn

met het AIV advies is het van groot belang dat er minimaal 1 miljard extra uit algemene middelen

Hartelijk dank voor uw brief waarin u uw zorgen uit over de gevolgen van de pandemie en met name de

effecten daarvan in Afrika. We delen deze zorg. De corona-pandemie leidt wereldwijd tot ongekend grote

gevolgen voor de gezondheid en bestaanszekerheid van mensen. Oxfam Novib werkt daarom in

tientallen landen om de meest kwetsbare mensen te steunen in de strijd tegen corona. Meer informatie

hierover vindt u in het corona-dossier op onze website: https:l/www.oxfamnovib ni/corona-dossier

Allereerst excuses voor de late reactie. Uw brief is via reguliere post binnengekomen en daar ons kantoor

tot voor kort gesloten was, gaat de behandeling van de reguliere post wat langzamer dan normaal.

Geachte heer Grünbauer,

uw schrijven d.d. 17 juni 2020Onderwerp

info@sgtrs.nl

3648 XA WILNIS

Datum: 27 juli 2020

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun

Slachtoffer.s

La.v. Ir Johann Grünbauer

Dr. Mees ten Oeverlaan 29

o
aXFAM
Novib



..
io

Pagina 2 van 2

Hartelijke groet,
~~

/---/C;~:::::=-
/' 1// .~./
1,....., •.•_;l::;~ "

Michiel Servaes

Algemeen Directeur

Wij veltrouwen op uw begriP.

Wij kunnen ons dan ook niet vinden in uw oproep om geld dat is gereserveerd voor Power of Voices

Partnerschappen anders te besteden, namelijk voor een pandemiefonds. Beide zijn belangrijk en zouden

niet ten koste van elkaar moeten gaan. Want niet alleen toegang hebben tot schoon water en

gezondheidszorg voor de allerarmsten is belangrijk; politieke beïnvloeding is dat evenzeer.

Maatschappelijke actoren spelen een cruciale rol in het ter verantwoording roepen van regeringsleiders,

overheden en bedrijven in hoe ze het gezondheidssysteem toegankelijk maken voor de allerarmsten,

hongersnood kunnen afwenden en investeren in een duurzame economie. Ook signaleren

maatschappelijke actoren het als er een verkleining van de civic space optreedt, bijvoorbeeld omdat critici

van de aanpak van COVID-19 door hun overheid worden opgepakt. Daarom blijft steun aan het

maatschappelijk middenveld, hier en in het Zuiden, van groot belang, juist ook tijdens de Coronacrisis.

vrijgemaakt wordt, en dus additioneel is aan het huidige ODA-budget. We hebben ook bepleit dat het

Kabinet zou besluiten om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking uit te sluiten van een

neerwaartse bijstelling als gevolg van de aangekondigde negatieve economische ontwikkeling.
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DeStichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers is op 17 november 2009 opgericht met het doel mee te helpen ~itvoering te geven CM i;fJm'
aan de resolutie P6_TA(2009)0213"Europees Geweten en het Totalitarisme", door het Europees Parlement aangenomen op 2 apnl 2009.
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SGTRSis [oundinq memhervan het Platform European Memory and Conscience (www.pemc.eu)
alg. bestuurslid:
Dr. Sschaap

Omdat actieve, tastbare bestrijding van de coronapandemie hoge urgentie heeft,
hebben wij u voorgesteld om afte zien van 30% van uw lobbysubsidie, om die te
besteden aan een pandemiefonds. Uiteraard behoeft hiervoor geen nieuw fonds teBestuursleden:

voorzitter:
Ir. J.J. Grünbauer
secretaris en penningmeester:
Drs. Kvan der Horst

Uw argumentatie is weinig overtuigend, omdat u de subsidie ontvangt inzake Handel
en Verduurzaming waardeketens. Dit lijkt toch wat anders dan u hierboven beschrijft.

Ruim 71 miljoen euro is een formidabel bedrag. Dit bedrag moet besteed worden aan
lobbyactiviteiten (Power ofVoices!) inzake Handel en 'Verduurzaming van
waardeketens' . In uw brief stelt u (laatste alinea): 'Want niet alleen toegang hebben
tot schoon water en gezondheidszorg voor de allerarmsten is belangrijk; politieke
beïnvloeding is dit evenzeer. (...) Ook signaleren maatschappelijke actoren het als er
een verkleining van civic space optreedt, bijvoorbeeld omdat critici van de aanpak
van COVID-19 door hun overheid worden opgepakt. '

Wij reageren laat op uw reactie, omdat wij eerst wilden weten wat de
subsidiebedragen zijn die de 20 allianties, waaronder jullie, zullen ontvangen
gedurende de jaren 2021-2025. Het ministerie van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking wilde ons hier aànvankelijk niet over informeren.
Vreemd dat een WOB-procedure nodig was om deze kennelijk gevoelige toekenning
van publieke gelden boven water te krijgen. Het plafondbedrag dat jullie is toegekend
bedraagt € 71.616.549,10. He~definitieve bedrag kan mogelijk wat lager uitvallen als
jullie je huiswerk niet goed doen.

Dank voor uw reactie van 27 juli jl op onze brief van 17juni jl, waarin wij voorstelden
om dertig procent van de subsidie die jullie in het kader van Power of Voices zullen
ontvangen, beschikbaar te stellen voor een pandemiefonds. Uw reactie vinden wij
teleurstellend en onbegrijpelijk. Jammer dat u bureaucratische actie lijkt te prefereren
boven daden.

Geachte heer Servaes,

Wilnis, 7 oktober 2020
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Vriendelijk groetend,

Ir Johann Grünbauer
(Voorz er)

Wij hebben op onze brief aan de 20 allianties slechts twee reacties ontvangen. Beide
waren afwijzend. Wij zullen hier op onze website verslag van doen.

Inmiddels heeft onze regering een besluit genomen hoe de één miljard euro (die de
AIV had geadviseerd te besteden) gefinancierd moet worden. Daar het geld maar één
keer uitgegeven kan worden, zult u begrijpen dat er linksom of rechtsom mensen of
organisaties voor deze kosten moeten opdraaien.

worden opgericht. De AIV heeft in haar brief duidelijk gemaakt dat dit geld nodig is,
en weet natuurlijk ook hoe en waar dit geld het beste besteed kan worden.

Vervolg briefSGTRS 7-10-2020
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