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Samenvatting Projectbeschrijving
Geïnspireerd door de joods-christelijke grondslag van de westerse beschaving, hebben de
stichters van Nederland en Amerika gewerkt aan het vestigen van een erfenis van een slanke
overheid, de rechtsstaat en menselijke waardigheid. Even belangrijk was het belang van
godsdienstvrijheid, onafhankelijkheid en een vrije markt voor de groei en bloei van de
nieuwe naties. Tegenwoordig echter wordt een christelijke grondslag en geloof vaak bespot
als bedrieglijk, intolerant en bekrompen. Christenen worden geconfronteerd met isolement en
zelfs rechtszaken omdat ze de traditionele waarden omarmen en deze in de openbare ruimte
naleven.
Daarbij ontglipt mensen steeds meer de grip en zeggenschap op het hun toebetrouwde leven,
gezin en de vrijheden, zeker als die vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld voortkomen.
In het klein zie je dat bij fuserende verenigingen, scholen en gemeenten, in het groot via
macht uitbreidende organisaties als de VN en EU waar landen lid van zijn. In toenemende
mate houden internationale organisaties zich grensoverschrijdend en richtinggevend bezig
met formulering van beleid en (mensen)rechten. Nationale soevereiniteit wordt op deze
manier steeds meer overgeheveld en gericht naar schimmig uit onderhandelde afspraken op
boven-nationaal niveau. Wij kunnen deze onvoldoende democratisch controleren en ook niet
de ongekozen bestuurlijke elite via stemming of verkiezingen verantwoordelijk houden voor
wat zij doen. Uitgevaardigde richtlijnen of genomen besluiten bedreigen of gaan steeds vaker
ten koste van het recht en de vrijheid om het christelijk geloof uit te leven of na te streven.
Meer nog dan in de VS worden we aan deze zijde van de Atlantische Oceaan geconfronteerd
met dit soort problemen. Europa heeft te maken met de oplegging van progressieve waarden
via de Europese Unie. Het is enorm waardevol om als onvervangbare Trans-Atlantische
partners van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen en netwerken op te bouwen. En om
beleid bij overheden en met name ook bij internationale organisaties met verkregen
bevoegdheden te beïnvloeden vanuit een christelijk perspectief. En dat is het werk waartoe de
Transatlantic Christian Council (TCC), meer dan welke andere organisatie dan ook, zich ten
diepste voor inzet en voor klaarstaat als internationaal erkende organisatie met diverse
rechten tot inspraak bij internationale organisaties.
TCC heeft sinds de oprichting in 2013 aanzienlijke successen geboekt bij het bouwen van
deze bruggen tussen Nederland en de Verenigde Staten. We zijn klaar om onze opgedane
ervaring te gebruiken in een uitdagend driejarig project met als motto ‘Vrij onverveerd,
Uw dienaar ’t allen stond’. De inspanning omvat een gerichte lobby en diplomatie bij
overheden en internationale organisaties als de VN, EU en OVSE met als focusthema’s
leven, gezin en vrijheid vanuit een christelijk perspectief. Ten tweede zullen we, als
onmisbare bondgenoten, de Trans-Atlantische banden op verschillende manieren
versterken, hiermee bijdragend aan de opbouw van een netwerk van christenen uit het
maatschappelijk middenveld en beleidsmakers/politici om leven, gezin en vrijheid, inclusief
de veiligheid, rechtstaat en democratische rechtsorde, te beschermen en te bevorderen.
De begroting voor het eerste jaar is even €300.000, het tweede jaar €400.000 en het
derde jaar €500.000. (Totaal €1,2 miljoen). We zouden het op hoge prijs stellen als u een
serieuze bijdrage aan dit werk in overweging zou willen nemen en het eerste jaar van
dit 3-jarige project 2021-2023 (en zo mogelijk jaarlijks) te willen steunen.

Transatlantic Christian Council tot dusver
TCC werkt aan de ontwikkeling van een trans-Atlantisch netwerk voor openbaar beleid van
Noord-Amerikaanse en Europese (maar ook breder wereldwijd) christenen en conservatieven
om hun burgerlijk welzijn te bevorderen, zoals begrepen binnen de joods-christelijke traditie.
We proberen de grootste successen van onze politieke systemen - slanke overheid,
individuele vrijheid, godsdienst vrijheid, vrijheid van onderwijs, met het gezin als de
fundamentele bouwsteen van de samenleving - te beschermen door het beleid aan beide
zijden van de oceaan te beïnvloeden.
Door leiders van denktanks, wetgeving, bedrijven, journalistiek, filantropie, onderwijs en
andere instellingen in het publieke domein bij elkaar te brengen, fungeert de TCC als een
trans-Atlantisch knooppunt. Ten eerste in het analyseren van hedendaags beleid en trends en
ten tweede als inspirerende actie onder invloedrijke personen die betrokken zijn bij het
openbare leven.
Sinds onze oprichting in 2013 hebben we ons op verschillende fronten gepositioneerd voor
beïnvloeding en het bevorderen van vrijheid en menselijke waardigheid. De TCC:
•

Kreeg een consultatieve (raadgevende) status als NGO bij de Verenigde Naties, de
Europese Unie en andere internationale organisaties, waardoor we de inspanningen
van wereldwijde activisten om hun seculiere visie op de wereld op te leggen, kunnen
helpen blokkeren;

•

Is een gerespecteerde bron voor informatie en analyse, vanwege het feit dat ons
leiderschap gewilde sprekers heeft in de Verenigde Staten en Europa over wereldwijd
bestuur, christelijke betrokkenheid bij het openbare leven en de christelijke reactie op
de postmoderne samenleving en ons werk bij internationale organisaties;

•

Heeft conferenties gehouden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, met
sprekers als sociaal criticus Os Guinness, Congreslid Frank Wolf, Chris Smith en
diverse anderen. Maar ook Frits Bolkestein, Rein Willems en Kees van der Staaij
bevonden zich onder de sprekers.

Met vestigingen en een ANBI status in Nederland en te openen in de Verenigde Staten, wil
TCC zich vestigen als een blijvende kracht ten goede in Noord-Amerika en Europa. Met uw
hulp zullen we onze wederzijdse democratische erfenis versterken door een consensus voor
het leven, gezin en vrijheid op te bouwen.

Voortschrijdend Secularisme
Het kan moeilijk zijn om hoopvol te blijven over de toekomst van onze landen en volken. Zo
worden bedrijfseigenaren gedwongen om deel te nemen aan activiteiten die hun religieuze
principes schenden. Bakkers en bloemisten moeten taarten en foto’s maken met teksten als
‘Support Gay Marriage’. TCC-NL moest zelfs procederen tot de Hoge Raad om de ANBIstatus te verkrijgen. De Belastingdienst vond dat TCC de democratische rechtsorde wel
mocht bevorderen (= onze ANBI-rechtsgrond), maar niet vanuit een christelijk perspectief.
Dan zou TCC in hun ogen het belang van een groepje christenen bevorderen, maar niet het

algemeen belang. Na een veel geld kostende rechtszaak van precies 2,5 jaar werd TCC alsnog
volledig en met terugwerkende kracht in het gelijk gesteld. In Amerika krijgen studenten en
leraren disciplinaire maatregelen voor deelname aan Bijbelstudie, zelfs buiten de schooluren
om. Militaire personen staan vijandig tegenover het uiten van steun voor traditionele
waarden. Tegelijkertijd vergaart de federale en Europese overheid meer en meer macht en
bedreigt ze de fundamentele waarden die de westerse beschaving eeuwenlang hebben
gestempeld. In arme landen zijn financiële bijdragen bv in onderwijs van de VN steeds vaker
op voorwaarde dat ‘moderne’ waarden moeten worden overgenomen, zoals in alomvattend
seksueel onderwijs (in seculiere zin).
Deze ontwikkelingen wijzen op verontrustende bredere trends. De huidige maatschappij
koestert de radicale autonomie van het individu, met name waar het gaat om gender en
seksualiteit. Internationale organisaties als VN en EU dringen regeringen steeds verder op om
een rigide ideologie van valse 'rechten' over te nemen en te handhaven, dit om uitleving te
beschermen van - het recht om te trouwen met wie je liefhebt, het recht voor vrouwen om
reproductieve beslissingen te nemen zonder grenzen, het recht om erkend te worden door
iemands gekozen genderidentiteit, enzovoort.
Internationale organisaties en overheid worden steeds meer onze meester, een ideologische en
politiek correcte staat, die inbreuk maakt op het maatschappelijk middenveld en haar
instellingen, waaronder het gezin, scholen, kerken, kleine bedrijven en non-profitorganisaties.
Alle verworvenheden van de westerse samenleving lopen gevaar, inclusief de vrijheden die
wij als inwoners van Europese landen en Amerika en Canada (en breder) elke dag genieten.
Maar deze strijd is niet de onze alleen. Vrienden aan weerszijden van de Atlantische Oceaan
delen onze rijke joods-christelijke traditie en strijden tegen dezelfde kwalen die Europa en
Amerika vandaag treffen (bijvoorbeeld politieke beïnvloeding van sociaal gedrag,
vijandigheid tegenover religie, diep gecentraliseerde en geseculariseerde regeringen). De
situatie in Europa is echter aantoonbaar slechter: de Europese Unie legt meermaals haar
ideologie op een continentale basis op (bijvoorbeeld met de boven de markt hangende
invoering van de richtlijn gelijke behandeling (anti-discriminatie). Niet zelden schendt zij de
nationale soevereiniteit om controversiële beslissingen af te schermen en aan het oog te
onttrekken van de kritiek van gewone mensen.
Volgens schattingen wordt de helft tot twee derde van de wetten en regels waaraan burgers
van EU-lidstaten onderworpen zijn op EU-niveau gemaakt, in plaats van nationale
regeringen, die voor de kiezers verantwoording moeten afleggen. Ongeveer 60 procent van de
regels waaraan, zeg, de Portugezen of de Polen zijn onderworpen zijn niet afkomstig uit de
Portugese of Poolse parlementen, maar komen uit de EU in Brussel.
De Verenigde Staten worden geconfronteerd met soortgelijke transnationale bedreigingen niet via de Europese Unie, maar via organen zoals de Verenigde Naties. Het antwoord van
Europa - met name de Britse verwerping van de status-quo via Brexit - biedt een nuttige les
nu Nederland en de VS op weg zijn om een nieuwe en geglobaliseerde wereld verkennen.
Bij TCC denken we dat er kracht is in onderlinge verbondenheid. Wij geloven dat de VS en

Europa of samen zullen staan of samen zullen vallen. Ten slotte delen we de overtuiging dat
de verworvenheden van de beschaving van het Westen - die samen de menselijke
waardigheid en geordende vrijheid in stand houden - de moeite waard zijn om voor te
vechten. Dit geldt overigens ook voor verantwoordelijkheid nemen voor onze veiligheid.
Samen met andere Europese landen moet ook Nederland de knip trekken en eigenlijk nu al,
maar zeker in 2024 (ook volgens NAVO-afspraken in Wales) op minstens 2% van het Bruto
Nationaal Product zitten met defensie-uitgaven. Samen met o.a. VS-Ambassadeur Pete
Hoekstra in Den Haag werken we hieraan.

Programmaplan
We zijn nu op weg om deze verworvenheden te verzilveren met een ambitieus drie jaar
durend project dat de christelijke gezichtspunten terug naar het centrum van het publieke
debat in Noord-Amerika en Europa zal brengen. Het project, Voor Leven, Gezin en Vrijheid
bij VN, EU en OVSE en Versterking van de Trans-Atlantische Band, zal een kleinere maar
democratisch gecontroleerde overheid, ware vrijheid en menselijke waardigheid beschermen
in een tijd waarin de christelijke basis voor deze verworvenheden erodeert. Dit project zal
plaatsvinden van 1 januari 2021 tot 31 december 2023 en bestaat uit twee onderdelen die
hieronder worden behandeld. De eerste (lobby) vormt het speerpunt. Het tweede onderdeel
bestaat uit de versterking van de Trans-Atlantische betrekkingen.
Ten eerste zullen we, waar mogelijk in samenwerking met de VS, onze raadgevende status
bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) in New York en Geneve,
Europese Unie (EU) in Brussel en Straatsburg, de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) en bij de EU-Agentschap voor Grondrechten (FRA) (in
Warschau en Wenen) gebruiken om de bescherming van de klassieke vrijheden te versterken
en de aanval van strijdlustige secularisten om te keren/ongedaan maken.
We zullen ons concentreren op:
•

•

•

•

Het aanpassen van internationale mensenrechtenverklaringen en overeenstemmingen om de bescherming voor het traditionele gezin, huwelijk,
ouderrechten en het recht op leven te versterken.
Het lobbyen van lidstaten om te stemmen tegen maatregelen die verdere secularisatie
zouden promoten en de Bijbelse kentekening van de menselijke persoon zou
ondermijnen.
Het helpen van ontwikkelingslanden in het verzet tegen politieke en financiële
chantage door Europeanen en Noord-Amerikanen die ernaar streven hen te dwingen
hun seculiere agenda te accepteren.
Een licht zijn bij en te werpen op de pogingen van gepolitiseerde toezichtcomités die
internationale overeenkomsten herinterpreteren om zich aan te passen aan de
seculiere agenda.

Ten tweede zullen we, als onvervangbare bondgenoten, de trans-Atlantische band versterken
door gezamenlijke inzet en bundeling van krachten op onze focusthema’s:
We zullen ons concentreren op
•

Benadrukken en bevorderen van leven, gezin en vrijheid (inclusief veiligheid) vanuit
een christelijk perspectief en samenwerken met partnerorganisaties.

•

•
•
•
•

Samenwerken met gelijkgestemde ambtsdragers en agenda-setters, zowel in de
wereld van politiek en maatschappelijk middenveld, zoals secretaresses (Betsy
DeVos), leden van het Congres, Corps Diplomatique (zoals met de VS ambassadeur
in NL Hoekstra) Europese en nationale parlementen, civiele maatschappelijke
organisaties en andere relevante belanghebbenden (media, ambtenaren, ...)
Versterking van de relaties tussen gelijkgestemde (christelijke) scholen,
zakenmensen, juridische verenigingen, enz. door bezoeken en gedachtewisselingen, ..
Trans-Atlantische veiligheid versterken door bij NAVO-lidstaten aan te dringen zich
te houden aan de 2% uitgave van het Bruto Nationaal Product aan defensie.
Samenwerken aan de bevordering en bescherming van de rechtstaat en internationale democratische rechtsorde met als uitgangspunt soevereiniteit van landen.
Andere mogelijkheden die zich kunnen voordoen kunnen worden meegenomen.

Door in eerste instantie onze verworven beleids-beïnvloedende positie bij internationale
organisaties te ontwikkelen en te verzilveren, en mogelijk ook de gehele genoemde tweedelige strategie willen we niet alleen een netwerk bouwen, maar ook activeren dat krachtig en
invloedrijk is. Daarbij zullen we, steen voor steen, een infrastructuur van politieke, financiële
en wereldbeschouwelijke allianties opzetten tussen financiers, Ngo's, regeringen,
beleidsmakers, academici, schrijvers en actoren uit het maatschappelijk middenveld die
kunnen wedijveren met die van onze tegenstanders.

Verzoek
TCC is de enige openbare beleidsorganisatie die zowel expliciet christelijk als TransAtlantisch is. We zijn niet generiek "op geloof gebaseerd" of "religieus", maar uitgesproken
christelijk terwijl we werken aan het bewaren van die verworvenheden die voortkwamen uit
de christelijke erfenis van het Westen. Als zodanig nodigen we seculiere traditionalisten,
conservatieven en die van andere religies uit om onze inspanningen te bundelen. Als een
Trans-Atlantische organisatie is TCC er van overtuigd dat Europa en Noord-Amerika samen
staan of vallen. We delen hetzelfde joods-christelijke erfgoed en laten dat erfgoed aan de
wereld zien. We oefenen onvermijdelijk een enorme invloed op elkaar uit, het zij goed of het
zij kwaad.
Dit 3-jarig project: Voor Leven, Gezin en Vrijheid en Versterking van de Trans-Atlantische
Band zal voortbouwen op de sterke basis die TCC heeft gelegd. Dit door middel van
activiteiten die belangrijke waarheden en principes, gebaseerd op de Bijbel en de
Apostolische Geloofsbelijdenis (12 artikelen van het geloof), in Europa, Amerika en de hele
wereld bevorderen. We zouden uw serieuze steun aan deze poging zeer verwelkomen door
uw deelname aan het TCC Business Network (http://www.tccouncil.org/business-network) en
een voor de uitvoering substantiële en noodzakelijke gift.
De begroting voor het eerste jaar is even €300.000, het tweede jaar €400.000 en het
derde jaar €500.000. (Totaal €1,2 miljoen). We zouden het op hoge prijs stellen als u een
serieuze bijdrage aan dit werk in overweging zou willen nemen en het eerste jaar van
dit 3-jarige project 2021-2023 (en zo mogelijk jaarlijks) te willen steunen.
Groet, Henk Jan van Schothorst – oprichter en directeur van Transatlantic Christian Council (TCC)

