
CCI programma januari 2023 - december 2025
Ambitieus 3-jarig programma met als doel om christelijke perspectieven terug te brengen
naar het middelpunt van het publieke debat in Noord-Amerika, Europa en wereldwijd. Het

programma “Voor Leven, Gezin en Vrijheid bij VN-EU-AU-VS en lidstaten” beschermt
christelijke waarden en vrijheden in een tijd waarin de christelijke basis voor deze

verworvenheden afbrokkelt.

Hoe? Door de consultatieve status van CCI bij de
VN, EU, en de AU, en permanente aanwezigheid
in de VS te gebruiken om de bescherming van
christelijke waarden en vrijheden en nationale
soevereiniteit te versterken.

S PONSORP LAN

Locatie: Washington DC
Permanent toezicht op de dagelijkse gang
van zaken in de Amerikaanse politiek en het
Amerikaanse Congres.

      1. Project Verenigde Staten 

150,000 EUR
per jaar

Gebruik deze sponsormogelijkheid om te laten zien dat u staat voor onze gedeelde
christelijke waarden en vrijheden!

Locatie: Addis Abeba (Ethiopië)
Permanent toezicht op de dagelijkse gang
van zaken bij de Afrikaanse Unie (AU) en
haar lidstaten, en de Caribische en
Pacifische landen (met stemrecht bij de
VN).

      4. Project ACS 

Locaties: Brussel, Straatsburg, Warschau,
Wenen
Permanent toezicht op de dagelijkse gang
van zaken bij het EU instituties en OVSE.

      3. Project Europa

Locaties: New York, Genève
Permanent toezicht op de dagelijkse gang
van zaken op het VN-hoofdkwartier, de VN-
Mensenrechtenraad en het WHO-kantoor.

      2. Project Verenigde Naties

150,000 EUR
per jaar

150,000 EUR
per jaar

250,000 EUR
per jaar

Het inbrengen van mondelinge en schriftelijke verklaringen om strategische beleids- en
besluitvormingsvergaderingen te beïnvloeden die de nationale soevereiniteit en christelijke
waarden en vrijheden met betrekking tot leven, gezin en vrijheid bedreigen.
Het organiseren van strategische nevenevenementen en bewustwordingsconferenties.
Het onderhouden van sterke partnerschapsrelaties met gelijkgestemde beleidsbeïnvloeders.
Het regelmatig organiseren van online planningssessies om gezamenlijke interventiestrategieën
met belangrijke bondgenoten te ontwikkelen.
Onderzoek doen, informatie verzamelen en delen over internationaal beleid/verdragen en
beleidsnota's, en media-artikelen schrijven.

   CCI's belangrijkste activiteiten op de vier verschillende projectlocaties

Verwachte Resultaten

Schadelijke beleidsvormen / verdragen geblokkeerd  of gewijzigd ten
gunste van leven, gezin en vrijheid.

Een internationaal beleidsnetwerk op hoog niveau opgezet en effectief
in het beïnvloeden van VS-, VN-, EU- en ACS-niveau.

 

Gevaarlijke beleidstrefwoorden die leven, gezin en vrijheid bedreigen:
Uitgebreide seksuele voorlichting voor kinderen (CSE) - seksualiseert kinderen
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) - abortusrecht
Seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) - LHBT promotie 
Veilige abortus - in relatie tot de rechten van vrouwen als slachtoffer 

Huidige   internationale beleidsvormen die bovengenoemde gevaarlijke 

Het nieuwe EU-ACS Handelsverdrag (nog niet getekend)
Oost- en Zuidelijk-Afrikaanse Ministeriële verbintenis (ESA)
AU-Protocol voor Veiligheid en Sociale Zekerheid
WHO-Verdrag

en er komt waarschijnlijk nog meer aan....

   Belangrijkste Aandachtspunten voor CCI in Internationaal Beleid 

       sleutelwoorden bevatten:

Hoe? Door een netwerk van gelijkgestemde
beleidsbeïnvloeders zoals besluitvormers,
parlementariërs, NGOs en media te mobiliseren
om gezamenlijk het bewustzijn te vergroten en
beleidsmakers te beïnvloeden om het leven, het
gezin en de vrijheid te beschermen.



 

Als u geïnteresseerd bent om Christian Council International
financieel te steunen, kunt u onderstaande informatie

gebruiken.
 

We hebben de belastingvrije status (ANBI) in Nederland.
 

Bankrekening:
 

Stichting Christian Council International
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 

BIC: RABONL2U
 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
 

 

SPECIAAL PROJECT
november 2022 - januari 2024

 
Steun lobby Afrika voor opschoning ideologisch

en neo-koloniaal EU-ACS Handelsverdrag
 

VERWACHT RESULTAAT
Meer dan een 1 miljard mensen blijven voor 20 jaar

gespaard voor opgelegde CSE, Abortus, en LHBT / SOGI
promotie in dit verdrag

 
€265.000

 
 
 


