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nota Voortgang Internationaal cultuurbeleid 2021

Aanleiding
Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Internationaal

cultuurbeleid ICB in 2021 Het ICB is gezamenlijk beleid van de ministers van

Buitenlandse Zaken coordinerend voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking en van de Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur

en Wetenschap

Geadviseerd besluit
• Uw akkoord op de voortgangsrapportage ICB 2021 en ondertekening van de

opiegbrief
♦ Uw akkoord om Oekraine toe te voegen aan de bestaande lijst van 23

focuslanden in het vierjarig beleidskader 2021 2024 van het ICB

Kernpunten
1 De voortgangsrapportage geeft een overzicht van gerealiseerde projecten die

door posten cultuurfondsen en andere uitvoeringspartners zijn ondersteund

per doelstelling van het internationaal cultuurbeleid

2 Door Oekraine toe te voegen aan de groep focuslanden kunnen middelen uit

bestaande budgetten zoals bij de rijkscultuurfondsen ingezet worden voor

procesmatige steun aan het opbouwen en onderhouden van netwerken en

contacten met de Oekraiense culturele sector Daarmee wordt het

gemakkelijker om samenwerkingstrajecten te starten die aansluiten bij
behoeften in Oekraine en die gefinancierd kunnen worden uit additionele

middelen voor de wederopbouw van Oekraine conform de Rapid Damage and

Needs Assessment RDNA van de Wereldbank

Toelichting
Volgens het RDNA van de Wereldbank is in een gefaseerde aanpak voor cultuur in

2023 ca 3 6 miljard USD nodig en op langere termijn nog eens 5 2 miljard

peildatum juli 2022 R heeft met instemming van MinFin aangegeven dat

Nederland zijn fair share zal bijdragen aan de totale hulpinspanning voor Oekraine

kamerstuk 36 045 Nr 117 Verslag van een schriftelijk overleg Situatie in de

Oekraine

Een voorstel voor het invullen van de Nederlandse bijdrage in 2023 uit algemene
middelen wordt interdepartementaal voorbereid waarbij het Nederlandse culturele
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veld is geconsulteerd Het grootste deel van de additionele culturele middelen zal

kunnen worden uitgegeven via multilaterale kanalen en een kleiner deel bilateraal

Op de Oekrame Wederopbouw Conferentie van 19 oktober gaven

vertegenwoordigers van het Nederlandse culturele veld aan kennis en capaciteiten
beschikbaar te willen stellen voor Oekraine Dat draagt ook bij aan culturele

continuiteit die nodig is voor het kunnen verwerken van het oorlogstrauma In dat

licht is het van belang de bilaterale contacten tussen culturele instellingen over de

hele breedte van de sector aan te halen
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