Werkgroep Internationale Samenwerking
Jaarplan 2017
Doelstelling
Ook in 2017 willen wij als werkgroep Internationale Samenwerking een platform blijven voor het
bespreken en agenderen van internationale vraagstukken en inhoudelijk bijdragen aan verschillende
onderdelen van de partij. We organiseren activiteiten, zijn een sociale ontmoetingsplek voor
(nieuwe) leden en dragen bij aan interne meningsvorming en debat. Met onze activiteiten richten wij
ons zo veel mogelijk op samenwerking met andere werkgroepen binnen GroenLinks en de politieke
actualiteit.
Samenwerking
Om een zo groot mogelijke groep GroenLinksers (en andere geïnteresseerden) te bereiken lag onze
focus in 2016 op samenwerking met andere werkgroepen die zich op internationale onderwerpen
richten. Afgelopen jaar hebben we hier goede slagen in gemaakt en in 2017 willen we dit nog verder
versterken. Wij werken onder andere samen met:
- De andere internationale werkgroepen (werkgroep Midden-Oosten en werkgroep Europa)
- De Tweede Kamerfractie (huidige beleidsmedewerker internationaal is Luuk van der Meer)
- Eurodelegatie en Eerste Kamerfractie
- De internationaal secretaris van het partijbestuur Mieke van de Vegt
- Bureau de Helling (incl. De Hellingproef en MATRA medewerker Anne de Boer)
- Commissie Internationaal van DWARS
- Maatschappelijk middenveld
- Andere politieke partijen (zoals D66 internationaal)
Communicatie
Met een digitale nieuwsbrief, een vernieuwde website en het gebruik van een Facebook-pagina met
224 likes houden we onze leden op de hoogte van onze activiteiten. Dat willen we komend jaar
voortzetten en we streven ernaar ons bereik te vergroten door nog meer likes te behalen. Van alle
bijeenkomsten zullen foto’s en een verslag gemaakt worden voor op de website en Facebook.
Daarnaast willen we op Facebook interessante relevante artikelen delen, die aanzetten tot nadenken
en mogelijk discussie.
Terugblik activiteiten
In 2015 hebben we een reeks bijeenkomsten georganiseerd over internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen (IMVO) en in 2016 vonden er activiteiten plaats over de thema’s
vluchtelingen, ontwikkelingshulp, en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarnaast hebben we
in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 een bijeenkomst met de
programmacommissie, een amendementenavond en een meet-up met kandidaat Kamerleden
georganiseerd. Met name de vluchtelingenconferentie; de amendementen avond en de meet-up met
kandidaat Kamerleden trokken veel interesse en deelnemers. Van de 6 amendementen die door de
werkgroep zijn ingediend (met steun van andere werkgroepen en individuele leden) zijn er 5
aangenomen op het congres.

Vooruitblik activiteiten
In navolging van afgelopen jaar kiezen wij ervoor om de structuur van maandelijkse bijeenkomsten
los te laten en ons meer ad hoc te richten op de actualiteit en samenwerking. Ook willen wij zoeken
naar creatieve vormen voor de opzet van deze bijeenkomsten. Gedurende het eerste kwartaal van
2017 vinden er op verzoek van het partijbestuur geen werkgroep activiteiten plaats, zodat het
landelijk bureau alle focus op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen kan leggen. Gezien
de internationale ontwikkelingen (verkiezing Trump, BREXIT, mogelijke verschuivingen in de rol en
impact van de internationale multilaterale orde) zijn er voor de werkgroep Internationale
Samenwerking genoeg onderwerpen om komend jaar op te richten. Voor de rest van het jaar staan
de volgende activiteiten op de planning:
Periode

Activiteit

Thema

Samenwerking met

20 April

Symposium soevereiniteit

Soevereiniteit

Bureau de Helling,
internationale afdeling D66

Mei/juni

Bijeenkomst over de VN deel Verenigde Naties
1 (NL lidmaatschap VNVR)

September Meet-up ‘nieuwe’ Tweede
Kamerleden met buitenland
portefeuille

Actuele internationale
onderwerpen op
politieke agenda

Evt. Tweede Kamerfractie,
Europawerkgroep, MiddenOostenwerkgroep, DWARS
internationaal?

November Follow-up Amerikaanse
presidentsverkiezingen: 1
jaar later

NL/EU – VS relaties

Evt. Europawerkgroep,
DWARS internationaal?

December

Bijeenkomst over de VN deel Verenigde Naties
2

Evt. Programmacommissie?

Bijeenkomst over
handelsverdragen

Evt. Economiewerkgroep?

Handelsverdragen

Naast de bovenstaande voorgestelde activiteiten is de Werkgroep Internationale Samenwerking
graag bereid om bij te dragen aan relevante expert-werkgroepen of bijeenkomsten. Hierin zou de
werkgroep zowel een netwerk/ relevante experts als inhoudelijke input kunnen bieden.
Bestuur
Het bestuur van de werkgroep bestaat uit:
 Margit Timmen, voorzitter
 Stefanie de Geus, secretaris en communicatie
 Peter Bas Backer, algemeen bestuurslid
 Michiel van de Kasteelen, algemeen bestuurslid
In 2016 hebben er diverse wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Michiel van der Velden verliet
het bestuur en Michiel van de Kasteelen volgde hem op. De wisselingen laten wij geleidelijk verlopen
om de continuïteit van de werkgroep, de activiteiten en de contacten te waarborgen.

Laatste update: 9 maart 2017

