Beleidsplan 2020 - 2021

Achtergrond
Airwars Stichting is in september 2019 opgericht als de Europese stichting van Airwars,
https://airwars.org/.
Airwars (Airwars UK) is een in Londen gevestigde internationale non-gouvermentale organisatie, of
NGO, met een team van professionele onderzoekers en advocacy-medewerkers. Sinds 2014
monitoren en archiveren we lokale meldingen van burgerslachtoffers ten gevolge van
internationale luchtaanvallen in Syrië, Irak en Libië; en van Amerikaanse anti-terreur acties in
Pakistan, Jemen en Somalië. We pleiten voor meer transparantie over en verantwoording van
burgerslachtoffers door regeringen en legers en dringen er bij hen op aan om gegevens over
burgerslachtoffers te verzamelen en openbaar te maken. We zetten ons in voor het beperken van
burgerschade in de toekomst, maar we zorgen er ook voor dat de burgers die in eerdere conflicten
verloren zijn gegaan meer zijn dan enkel getallen.
Airwars Stichting is de dochterorganisatie van Airwars met de bredere ethische en
organisatorische regels van Airwars, zoals omschreven in de bestuursdocumenten. Het bestuur
van Airwars Stichting wordt benoemd door het bestuur van Airwars UK. De
dienstverleningsovereenkomst tussen Airwars UK en Airwars Stichting zet de gedeelde diensten
van beide organisaties uit een. Dit beleidsplan is bedoeld voor de jaren 2020 en 2021.
Airwars is in Engeland en Wales geregistreerd als een not-for-profit vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, bedrijfsnummer 10314448. Het adres van Airwars is C/o Thompson Jenner LLP,
1 Colleton Crescent, Exeter, Devon EX2 4DG.
Airwars werkt aan een aanvraag van een goededoelenstatus in het Verenigd Koninkrijk.
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Kamer van Koophandel: 75925222
RSIN: 860443590
IBAN: NL80 TRIO 0788927825, Triodos Bank
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Missie en doelstellingen
Kernprincipes van de stichting
De kerndoelen van Airwars Stichting zijn:
● het bevorderen van de gezondheid of het redden van levens van burgers in
conflictgebieden;
● het bevorderen van de mensenrechten, het oplossen van conflicten of het verzoenen van
conflicten;
● alsmede het verrichten van alle verdere handelingen en activiteiten die daarmee in de
ruimste zin verband houden, bijkomstig zijn en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Statutaire doelstelling

De Stichting stelt alles in het werk om onder meer de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
● het monitoren en analyseren van internationale lucht- en artillerieaanvallen en andere
kinetische acties in conflictgebieden zoals Irak, Syrië en Libië, Jemen, Somalië en
Pakistan;
● om openbare militaire dossiers gerelateerd aan de conflicten die de Stichting monitort te
archiveren en publiceren;
● het onderzoeken, archiveren - en waar mogelijk - beoordelen van geloofwaardige claims
van niet-strijdende burgerslachtoffers en 'eigen vuur'-doden als gevolg van internationale
militaire acties;
● het bevorderen van publieke verantwoording en transparantie van de strijdkrachten die de
Stichting monitort;
● de onderzoeksresultaten van de Stichting gratis ter beschikking te stellen - en deze op zo
ruim mogelijke schaal te verspreiden;
● journalisten en onderzoekers waar mogelijk te adviseren en bij te staan bij hun eigen
onderzoek naar burgerslachtoffers, en andere instanties die gegevens over
burgerslachtoffers in conflictgebieden zoals Irak en Syrië verzamelen, te helpen en te
bevorderen.
Directe activiteiten van de stichting
De activiteiten van de Stichting zijn als volgt:
● Onderzoek: de Stichting onderzoekt luchtaanvallen van Europese landen in de
conflictlanden. Airwars houdt toezicht op en rapporteert over deze onderzoeken. De
Stichting ondersteunt ook media en academici in hun berichtgeving over burgerslachtoffers;
● Publieke advocacy: de Stichting informeert het publiek van Europese landen over
burgerschade ten gevolge van Europese militaire acties in het buitenland en pleit voor meer
transparantie en verantwoordingsplicht bij parlementariërs in Europese landen;
● Militaire advocacy: de Stichting werkt samen met Europese militairen om hun praktijken
op het gebied van het opsporen van civiele schade te verbeteren met als uiteindelijk doel
het aantal burgerslachtoffers op het slagveld te verminderen.

Ons werk in Nederland en Europa
De oprichting van een permanent Nederlands kantoor in het najaar van 2016 bood Airwars een
belangrijke kans om zich te richten op het verbeteren van zowel transparantie als de publieke
verantwoording van de overheid en de Nederlandse luchtmacht - en tegelijkertijd een breder
Europees debat over de kwestie van de civiele schade aan te moedigen.
In Nederland heeft Airwars een goede reputatie opgebouwd als bron van betrouwbare informatie.
De organisatie is een erkende autoriteit geworden voor overheidsfunctionarissen,
parlementsleden, prominente journalisten en lokale en internationale NGO's. Als gevolg van onze
directe betrokkenheid hebben we verbeteringen gezien in de transparantie over burgerslachtoffers
door de Nederlandse regering. Airwars heeft een prominente rol gespeeld in de berichtgeving over
het schandaal rond de Nederlandse verantwoordelijkheid voor het incident in het Iraakse Hawija in
2015, waarbij ten minste 70 burgers om het leven kwamen. Het Hawija-schandaal blijft een
nationale discussie in Nederland. Sinds oktober 2019 hebben er vier parlementaire debatten
plaatsgevonden. Tijdens deze debatten werd Airwars 48 keer geciteerd door parlementariërs en de
minister van Defensie. In navolging van de belofte van de minister om de transparantie te
verbeteren, zetten we onze afspraken met het Nederlandse ministerie van Defensie voort en
werken we op dit moment aan een zogenaamde roadmap voor toekomstige beleidsverbeteringen
op het gebied van burgerslachtoffers en militaire transparantie met ons consortium van deskundige
partners.

Ons Utrechtse advocacy kantoor staat centraal in ons werk in Europa, waardoor we een sterke
basis hebben om in contact te komen met overheden, politieke partijen, het maatschappelijk
middenveld en de media. We breiden deze succesvolle aanpak nu uit naar andere Europese
landen die betrokken zijn bij luchtoorlogen, zoals Frankrijk en België. We helpen ervoor te zorgen
dat regeringen naar behoren ter verantwoording worden geroepen en dat good practice wordt
gedeeld tussen militairen, terwijl bad practice aan het licht komt.
Ontbreken van winstoogmerk
De Stichting heeft niet het doel om winst te maken. Een eventueel positief saldo zal het volgende
jaar beschikbaar zijn om activiteiten te financieren die in overeenstemming zijn met de
doelstellingen van de Stichting.
Bestemming vereffeningssaldo
Indien de Stichting wordt ontbonden, zal een eventueel positief saldo worden besteed ten behoeve
van Airwars UK of een andere openbare instelling met een soortgelijk doel.
Jaarverslag
Het jaarverslag van Airwars voor 2019 wordt aan dit beleidsplan toegevoegd.

Fondsenwerving
Airwars Stichting wordt gefinancierd door filantropische organisaties en door publieke donaties,
samen met aanzienlijke bijdragen van onze vrijwilligers.
Belangrijke ondersteuners van Airwars UK zijn onder andere de Joseph Rowntree Charitable
Trust, de Open Society Foundations, Reva en David Logan Foundation en de J. Leon Foundation.
Het huidige werk van Airwars Stichting op het gebied van Europese advocacy wordt gefinancierd
door Stichting Democratie en Media.
Onze Ethische Financieringsbeleid is hier te vinden:
https://airwars.org/about/our-funding/
Airwars Stichting kan door Airwars UK gewaarborgde subsidies ontvangen van Europese donoren
en subsidies aanvragen van Europese donoren en stichtingen, alsmede geld ontvangen voor de
uitvoering van projecten. Dit proces staat onder toezicht van het management van Airwars UK.
Airwars UK is in staat om geld over te maken naar Airwars Stichting voor het gebruik ervan
(projecten, algemene operaties), en vice versa.

Beheer
Financiering van de stichting
Het financiële evenwicht wordt beheerd door de penningmeester. Er zijn twee personen die de
enige bankrekening van de Stichting beheren, alle betalingen gaan via de penningmeester.
Airwars
Stichting
maakt
voor
alle
financiële
transacties
gebruik
van
een
tweehandtekeningensysteem - waarbij onze rekeningen op de juiste wijze en tijdig worden
gedeponeerd bij de betreffende Nederlandse autoriteiten, zoals de wet dat voorschrijft. Een
accountant zal vervolgens het financiële jaarverslag opstellen en goedkeuren.

Activa van de instelling
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke activiteiten heeft niemand binnen de
stichting een beslissende zeggenschap. Niemand kan dus over het vermogen van de stichting
beschikken als ware het eigen vermogen. Het bestuur is belast met het beheer van de stichting en
het beheer van haar vermogen.
Balans
Aangezien de Airwars Stichting in april 2020 met haar activiteiten is begonnen, zijn er nog geen
financiële verslagen of balansen beschikbaar. De laatste jaarrekening van Airwars UK is wel
opgenomen.
Kostenstructuur van de stichting
Ons huidige jaarbudget is ongeveer € 35.000, wat het salaris van de in Nederland gevestigde
Conflict Researcher en Advocacy Officer en bijkomende administratieve kosten dekt.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Airwars Stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris en staat onder toezicht van het bestuur van Airwars UK. Elk lid van het bestuur heeft zijn
eigen portefeuille van activiteiten en verantwoordelijkheden. Het bestuur van Airwars Stichting
bestaat uit:
Voorzitter: Jessica Lynn Dorsey
Secretaris: Christopher John Woods
Penningmeester: Dmytro Chupryna
De Raad van Advies van Airwars fungeert ook als adviesraad voor de Airwars Stichting.
Gedetailleerde informatie over het management van Airwars UK en de adviesraad is hier te vinden
https://airwars.org/about/boards/.
Beloningsbeleid
De stichting betaalt geen vergoeding voor activiteiten van bestuursleden. Chris Woods en Dmytro
Chupryna zijn de uitvoerende directeuren van Airwars UK en ontvangen een salaris voor hun werk.
De stichting heeft 1 medewerker in dienst in de rol van Conflict Researcher en Advocacy Officer.

