Partos Actieplan Corona
Mede op basis van de ingezonden bijdragen van een 60-tal leden hebben we een actieplan
opgesteld. Stap voor stap wordt het actieplan uitgevoerd en bijgesteld. Een aantal belangrijke
actielijnen zijn:
Contact en beïnvloeden van Ministerie van Buitenlandse zaken.
Wij dringen er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken onder andere aan op:
• Bied programmatische flexibiliteit om snel te kunnen reageren tbv corona bestrijding.
• Bied toegang tot voldoende additionele fondsen voor bestrijden Corona crisis. Houdt daarbij
lopende programma’s en ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg in stand.
• Houd bij maatregelen open oog voor de organisatiecontinuïteit en bestaande
samenwerkingsverbanden van NGO’s, lokaal in ontwikkelingslanden en in Nederland.
• Torn niet aan lopende en uitstaande programma’s voor versterking van maatschappelijke
organisaties, want deze zijn cruciaal voor zowel de aanpak van de huidige crisis als voor het
post-corona tijdperk.
Politieke lobby en mediawerk
Uit de analyse zijn een aantal kernboodschappen voor de politieke lobby naar voren gekomen:
versterk ontwikkelingssamenwerking, promoot internationale solidariteit en bezuinig niet op
gezondheidszorg. Daarom roepen we op om:
• Flexibel te zijn met bestaande OS-bestedingen. Daar waar bestaande activiteiten als gevolg
van de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden, zou aanpassing van deze programma’s
zodat zij bijdragen aan de aanpak van de coronacrisis mogelijk moeten zijn.
• Additionele middelen vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen de coronacrisis het
hoofd te bieden. Zowel van de korte termijn ondersteuning in ontwikkelingslanden, als ter
ondersteuning van de lange termijn gevolgen.
• De lopende én geplande OS-begroting ongemoeid te laten. Juist in deze crisistijd moet niet
gekort worden op broodnodige en schaarse middelen. Sluit daarom de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking (ODA) uit van een neerwaartse bijstelling als gevolg van de
aangekondigde negatieve economische ontwikkeling.
Het monitoren van (effecten van) coronabestrijding
We streven leden te ondersteunen daar waar het van toegevoegde waarde is. Een van de acties
daarbinnen zal gefocust zijn op de bescherming van Civic Space door middel het inschakelen van het
Civic Space Platform.
Informatie en kennis delen
We zullen een voorlopig platform creëren om informatie te delen. Denk hierbij aan een kennis
dossier op de website en een terugkerende nieuwsbrief. Ook best practices van leden kunnen hier
gedeeld worden.
Ondersteuning en afstemming van gezamenlijke acties.
Waar leden oproepen tot gezamenlijke acties of campagnes kunnen we eventueel een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld door het faciliteren van overleg, nieuwsbrieven of CEO-mailings.

