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Politiek 2015 is het politieke programma

Politici in Nederland en de Europese Unie

van NCDO. Doel van het programma is

nemen vaak beslissingen die belangen van

internationale samenwerking hoger op de

ontwikkelingslanden schaden. Zo

politieke agenda te krijgen, zowel in de

ondermijnen bijvoorbeeld het handels-,

Haagse politiek als binnen de politieke

landbouw- en migratiebeleid inspanningen

partijen. Initiatieven zijn onder andere de

voor ontwikkelingssamenwerking en

Derde Kamer 2015 en Forum 2015.

duurzaamheid. Op de website van Fair
Politics staan concrete voorbeelden hiervan.

Derde Kamer 2015

Politici en beleidsmakers worden actief

http://www.dederdekamer2015.nl

gestimuleerd om eerlijke politieke

De Derde Kamer 2015 bedenkt concrete

beslissingen te nemen. Fair Politics houdt bij

ideeën voor betere internationale

welke Tweede Kamerleden en Europese

samenwerking en maakt deze zichtbaar aan

fractieleden zich inzetten voor een

het Nederlandse publiek en de politiek.

rechtvaardiger beleid voor
ontwikkelingslanden. Inspanningen worden

Forum 2015

beloond met een Fair Politics-punt voor de

http://www.politiek2015.nl/forum/

politieke fractie waaraan ze zijn verbonden.

Internationaal discussieforum over

Nederlandse en Europese overzichten van

ontwikkelingssamenwerking, met

deze punten op de website zijn te vinden op

deelnemers uit ontwikkelingslanden.

www.fairpolitics.nl/nederland en
www.fairpolitics.nl/europa

Fairtrade Gemeenten

Zelf kun je op gemeentelijk niveau in actie

www.fairtradegemeenten.nl

komen via www.fairpolitics.nl/lokaal.

Millennium Gemeenten
http://www.millenniumgemeente.nl/

Onderwijs

Nieuws

Vensters op de Wereld

Reuters Alertnet

www.venstersopdewereld.nl

www.alertnet.org

Vensters op de Wereld is een canon voor

Deze zeer uitgebreide Engelstalige website

wereldburgerschap dat ontstond naar

brengt het laatste nieuws over allerlei

aanleiding van het succes van de historische

soorten crises, zoals natuurrampen,

en culturele canon van Nederland. Het canon

burgeroorlogen en voedselcrises. Er kan

voor wereldburgerschap kan worden

gezocht worden naar nieuws per thema, per

gebruikt in het onderwijs om kennis van

regio of per land.

mondiale vraagstukken en betrokkenheid bij
mensen buiten onze landsgrenzen te
stimuleren, en omvat 8 thema's: diversiteit,
identiteit, mensenrechten, duurzame
ontwikkeling, globalisering, verdeling, vrede
en conflict, en mondiale betrokkenheid. De
website verwijst naar bronnen over elk
onderwerp, waaronder literatuur, websites,
kort beeldmateriaal, musea en films.

