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Lieve wereldverbeteraar,

U steunt XminY omdat u gelooft in verandering. Omdat u weet 
dat actievoeren ertoe doet. Omdat u gelooft in al die miljoenen 
activisten die de wereld rechtvaardig, duurzaam en veilig willen 
maken. XminY steunt mensen die het verschil durven maken. 

Wij, de donateurs van XminY, helpen deze vuurtjes brandend 
te houden. Ook in 2013 heeft u ons gesteund. Dank daarvoor! 
Ondertussen is druk gebouwd aan ons netwerk in België. Door 
XminY gesteunde activisten kunnen vanaf nu ook op de steun 
van Belgische donateurs rekenen. Kent u mensen in België? 
Stel ze voor aan XminY. Wij kunnen alle hulp gebruiken! 

De projecten die XminY steunt, zijn soms waakvlammetjes, bijna 
niet te zien met het blote oog. Soms zijn het steekvlammen 
waar je niet omheen kunt. Soms mislukt het, soms is er 
onverwacht succes. Hoe het vuur zich precies zal ontwikkelen 
is zelden te voorspellen. 

Een mooie waakvlam brandt in Naga City, een Filipijnse stad met 
veel arme inwoners. Een groepje mensen heeft een mobiele 
soepkeuken gebouwd en organiseert Food Not Bombs-acties. 
Ook wordt een braakliggend stuk grond omgetoverd tot een 
biologische moestuin en ondertussen een bibliotheek ingericht 
waar deelnemers workshops en activiteiten organiseren. 

Een andere vlam brandt in Brazilië. In aanloop naar het WK 
voetbal 2014 en de Olympische Zomerspelen 2016 zijn er 
steeds meer inwoners die het niet pikken dat miljoenen 
worden geïnvesteerd in megalomane bouwprojecten en er 
wordt bezuinigd op onderwijs en gezondheidszorg. XminY 
steunde onder andere de Fanfare van de Autonome Libertaire 
Beweging. Zij ondersteunen actiegroepen met muziek tijdens 
demonstraties. Toen de politie hun instrumenten moedwillig 
vernielde konden wij helpen met de aanschaf van nieuwe 
instrumenten. 

Wanneer leidt een actie tot maatschappelijke verandering? 
In de Peruaanse provincie Amazonas liet de LGBT-organisatie 
Cha Cha Viva zien hoe dat kan. Met een uitgekiende strategie 
hebben de activisten naast demonstraties en lobby voor een 
antidiscriminatie wet voor LGBTers (met succes!) ook workshops 
voor agenten georganiseerd. Want alleen een wet is niet 
genoeg. Door met agenten in gesprek te gaan over seksuele 
diversiteit wordt geweld op straat daadwerkelijk voorkomen. 
Een lid van de organisatie vertelde ons: 'Nu weten ze wie ik 
ben. Een mens. En een activist die het verschil durft te maken.'

Ik ben trots op het prachtige jaarverslag dat voor u ligt. Veel 
leesplezier!

Rosalie Smit
Voorzitter XminY hét actiefonds

PS Volg XminY op Twitter en Facebook. Meer bekendheid en 
steun voor XminY = steun voor mensen die het verschil durven 
maken.

Voorwoord
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In 2013 heeft XminY 158 groepen gesteund in 58 landen. Het 
betreft hier groepen die meestal met een relatief kleine financiële 
ondersteuning acties kunnen voeren die zijzelf niet gefinancierd 
kunnen krijgen. Vaak bevinden deze groepen zich in de opstartfase; 
zij zijn te klein of hebben geen rechtspersoon, waardoor zij geen 
aanspraak kunnen maken op subsidie door grote fondsen en 
ontwikkelingsorganisaties.  Soms durven grote fondsen hun 
handen niet te branden aan initiatieven die politiek gevoelig liggen. 
XminY is volledig onafhankelijk van overheid en bedrijfsleven en 
kan daarom haar eigen koers varen.

Grote maatschappelijke veranderingen beginnen juist vaak met 
lokale pioniers die opkomen tegen de misstanden waarmee 
zij dagelijks geconfronteerd worden. XminY is er trots op om 
die mensen te steunen die hun stem durven te laten horen en 
strijden voor sociale verandering. Juist de kleine groepen die 
nergens anders terecht kunnen wil XminY dat extra financiële 
steuntje in de rug geven. Verderop in dit jaarverslag kunt u 
meer lezen over al deze gesteunde groepen en projecten. 
En ook op onze website kunt u informatie over alle door ons 
gesteunde groepen terugvinden.

Projecten
In 2012 is er hard gewerkt aan uitbreiding van het netwerk. 
Dit heeft duidelijk resultaat opgeleverd. In 2012 steunden we 
130 projecten in 39 landen. In 2013 is dit gestegen naar 158 
projecten in 58 landen. Het investeren in nieuwe contacten 
heeft geleid tot aanvragen uit gebieden waar XminY eerder 
ondervertegenwoordigd was, zoals West-Afrika, het Midden-
Oosten en Latijns-Amerika.

Donateurs
Na de twee jaren (2011 en 2012) van de reddingsactie 
van XminY was 2013 een jaar van consolideren en verder 
groeien. Vanwege de kosten van de donateurscampagne 
in voorgaande jaren lag het accent in 2013 op behoud en 
groei. Er stond een donateurscampagne in België gepland, 
maar door de landelijke vertraging van de invoering van een 
Europees betalingssysteem en de bijbehorende internationale 
rekeningnummers (IBAN) kon deze campagne geen doorgang 
vinden. 

In 2013 werd de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Met een 
nieuwe website en een vernieuwde nieuwsbrief heeft XminY 
een eigentijds en fris uiterlijk gekregen. Alle projecten van XminY 
zijn terug te vinden op de website, zodat er altijd transparantie 
is over de gesteunde initiatieven. Via Facebook en Twitter 
worden steeds meer donateurs en andere geïnteresseerden bij 
het werk van XminY betrokken. 
Na de invoering van de nieuwe huisstijl heeft er in december 
2013 een online donateurscampagne plaatsgevonden. Deze 
campagne leverde 99 donateurs op, waarmee de doelstelling 
van 100 nieuwe donateurs bijna werd gehaald.

Behouden en 
doorgroeien

Azië     19%
Afrika     22%
Oost-Europa & Midden-Oosten  19%
West-Europa    20%
Latijns-Amerika    20%
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Medewerkers
In 2013 werkten er zes parttimers bij XminY die bij elkaar 
opgeteld gelijk staan aan 3,5 voltijd medewerkers (3,5 fte). Het 
salaris van de medewerkers bedraagt, omgerekend naar een 
voltijd aanstelling, minder dan een modaal inkomen. Doordat 
er uitsluitend parttimers werken, liggen de daadwerkelijke 
lonen nog een stukje lager dan modaal.  

Vrijwilligers
Bij XminY zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers 
dragen zorg voor het beoordelen van projectaanvragen. Zij 
zijn verdeeld over vijf secties, die grofweg de verschillende 
werelddelen verbeelden: West-Europa (en Noord-Amerika), 
Oost-Europa en het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns-
Amerika. Veel van deze mensen komen zelf oorspronkelijk uit 
de regio’s waar XminY projecten steunt. Of zij hebben vanwege 
hun werk of privésituatie goede kennis van de betreffende 
gebieden en beschikken over lokale contacten.

Daarnaast zijn er ook vrijwilligers werkzaam op het kantoor van 
XminY die helpen met het draaiend houden van de organisatie 
of die vanuit huis artikelen schrijven voor de Nieuwsbrief, 
het jaarverslag en de website. Ook het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers; uiteraard zijn de bestuursfuncties ook onbezoldigd.

Financieel
De inkomsten in 2013 bedroegen € 352.758,-. Vergeleken met 
de inkomsten van 2012 (€ 368.351,-) was dit een daling van 
€ 15.593,- oftewel een krimp van 4,23%. Deze kleine daling 
komt volgens ons voort uit het gegeven dat mensen vanwege 
de crisis minder te besteden hebben. Om de geslonken 
reserves niet verder onder druk te zetten is er in 2013 ook 
minder geïnvesteerd in donateurswerving. De geplande 
grote donateurscampagne in België kon niet doorgaan door 
een vertraging bij de invoering van het nieuwe Europese 
betalingssysteem.  

Om financieel gezond te blijven, is er minimaal een 
inkomstenniveau tussen de € 350.000,- en € 400.000,- nodig. 
Indien de inkomsten onder dit niveau zakken, worden de 
essentiële overheadkosten procentueel te groot. Dit is in de 
periode 2004-2011 gebeurd, waardoor het met veel pijn en 
moeite net lukte om de helft van de inkomsten naar de projecten 
te laten gaan. Iedere euro die extra binnenkomt boven de  
€ 350.000,- kan bijna geheel aan de projecten worden besteed. 
Dit komt omdat kosten van huur, verwarming en personeel 
gelijk blijven, zowel bij stijgende als dalende inkomsten.

Er is een stappenplan opgesteld om ieder jaar het percentage 
van bestedingen aan projecten met vijf procent(punten) te laten 
groeien. Deze groei kan uitsluitend komen uit inkomstengroei, 
omdat de overhead de laatste jaren al absoluut geminimaliseerd 
is. Nog verdere minimalisering van de overhead verzwakt de 
kwalitatieve beoordeling van projectaanvragen en ontneemt 
toekomstige groeimogelijkheden. 

Door de investeringen van voorgaande jaren, de hoger 
uitgevallen kosten voor nieuwe software en tegenvallende 
inkomsten is er in 2013 meer uitgegeven dan dat er is 
binnengekomen: € 352.758,- aan inkomsten tegenover  
€ 404.848,- aan uitgaven. Een verlies van € 52.000,-. XminY is 
hiermee bijna door haar reserve heen. In de komende jaren 
moet daarom gewerkt worden aan de opbouw van reserves, 
zodat XminY kan blijven voldoen aan de voorwaarden van 
goed werkgeverschap. Deze opbouw zal uitgesmeerd worden 
over een aantal jaar. In 2020 moet er weer voldoende reserve 
zijn opgebouwd.
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De toekomst
De start van 2014 zal in het teken staan van voorzichtigheid. 
Om reserves op te kunnen bouwen, zullen de uitgaven tot een 
minimum beperkt moeten worden. In de komende periode zal 
de organisatie nog een keer doorgelicht worden om te kijken 
waar er nog efficiënter gewerkt kan worden. Natuurlijk zonder 
dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. XminY zet erop in om 
met minimale middelen, maximaal resultaat en zelfs groei te 
behalen. 

Om trouwe donateurs en geïnteresseerden meer bij XminY te 
betrekken zal er in 2014 een digitale nieuwsbrief gelanceerd 
worden. Hierop kan iedereen die dat wil zich abonneren, wat 
moet leiden tot meer donaties en donateurs, maar ook tot 
minder papiergebruik en lagere kosten voor de verzending van 
de gedrukte Nieuwsbrief.

Omdat de invoering van IBAN in 2013 op zich heeft laten 
wachten, kon er nog niet ingezet worden op donateurswerving 
in België. Nu betalen met de IBAN-code een feit is, zal de focus 
in 2014 liggen op het bereiken van potentiële donateurs bij 
onze zuiderburen.

XminY was in 2013 werkzaam in de volgende landen:
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Latijns-
Amerika



Jaarverslag 20138

Latijns-Amerika is een continent vol 
tegenstrijdigheden. Grote steden die uit 
hun voegen dreigen te barsten door de 
explosief groeiende bevolking, worden 
afgewisseld met uitgestrekte bosgebieden 
waar inheemse gemeenschappen leven 
van de landbouw. Talloze natuurgebieden 
en gemeenschappen lopen gevaar, omdat 
multinationals het gemunt hebben op de 
natuurlijke hulpbronnen in de grond. De 
strijd om landrechten is dan ook een van 
de belangrijkste thema's in Latijns-Amerika.

In Ecuador, Panama, Nicaragua en Peru 
kwamen boeren en inheemse groepen 
in actie tegen mijnbouw of oliewinning. 
Hun grond, die zij al decennia bewonen 
en bewerken, dreigt ingepikt te worden 
door grote bedrijven die het gebied 
willen ontginnen.

De fossiele energiebronnen dreigen 
uitgeput te raken, waardoor alternatieve 

energie belangrijker wordt. Midden-
Amerika is rijk aan water en er wordt dan 
ook flink geïnvesteerd in het winnen van 
energie uit waterkracht. Maar door het 
aanleggen van stuwmeren wordt de 
lokale bevolking gedwongen huis en 
haard te verlaten. In Panama en Costa 
Rica protesteren inheemse volken tegen 
de aanleg van stuwdammen.

De Peruaanse organisatie Cha Cha Viva 
geeft voorlichting en voert actie voor de 
acceptatie van homo’s, transgenders en 
queers. Uitkomen voor je geaardheid is 
gevaarlijk in het rooms-katholieke land. 
Afgelopen jaar schaamde een vader 
zich zo voor zijn homoseksuele zoon, 
dat hij hem vermoordde. Een tragische 
gebeurtenis, die hopelijk nooit meer 
voor zal komen.

Latijns-Amerika speelt een steeds 
grotere rol in de wereldeconomie, 

maar de levensomstandigheden van 
de bevolking groeien nauwelijks mee. 
In Brazilië ontstond in 2013 massaal 
protest toen de regering de prijzen van 
buskaartjes verhoogde. De straatarme 
bevolking kreeg daarnaast ook 
bezuinigingen in de gezondheidszorg 
en het onderwijs voor de kiezen. En dat 
terwijl de Braziliaanse regering miljoenen 
uitgeeft aan de organisatie van het 
WK voetbal in 2014 en de Olympische 
Spelen van 2016.

Door de enorme protesten draaide de 
regering de prijsverhogingen in het 
openbaar vervoer terug. Hiermee is de 
armoede niet opgelost, maar heeft de 
bevolking wel een heel belangrijk succes 
behaald. De Brazilianen zijn vastbesloten 
om de stem van het volk te laten horen, 
als alle ogen van de wereld tijdens de 
sportevenementen op Brazilië gericht 
zijn.

Legenda

23 projecten 
voor een totaal 
van 30.125 euro

Bedragen per land

Colombia (€ 6825, 3 projecten) 
Peru (€ 4200, 4 projecten)

Mexico (€ 2000, 1 project)

Chili (€ 3000, 1 project)

El Salvador (€ 2400, 2 projecten)

Nicaragua (€ 1000, 1 project)

Ecuador (€ 1000, 1 project)

Brazilië (€ 3600, 4 projecten)

Paraguay (€ 1000, 1 project)

Dom Rep (€ 500, 1 project)

Panama (€ 2300, 2 projecten)

Guatemala (€ 500, 1 project)

Costa Rica (€ 800, 1 project)
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ODEMIHF is een organisatie voor de 
ontwikkeling van Haïtiaanse vrouwen en 
hun families in de Dominicaanse Republiek. 
XminY interviewde ‘Jeanet’, die uit angst 
voor mogelijke represailles niet haar echte 
naam gebruikt.

Jeanet is 47 en woont al 20 jaar in de 
Dominicaanse Republiek. Samen met 
andere vrouwen richtte zij ODEMIHF op. 
'We richten ons op de vele uitdagingen 
voor de ongeveer 210.000 Haïtianen 
in dit land', zegt Jeanet. 'Ze kunnen 
hier niet vrijuit spreken en worden 
gediscrimineerd en buitengesloten.’ 
ODEMIHF is in 1995 opgericht en is 
actief in de hoofdstad Santo Domingo, 
maar ook op het platteland. ‘Hier 
organiseren we voor zo’n 700 mensen 
cursussen over voeding, alfabetisering 
en armoedepreventie.' 

De organisatie is een echte 
ontmoetingsplek. Er wordt veel aandacht 
gegeven aan kwetsbare vrouwen, 
kinderen en de positie van de Haïtianen 
in de Dominicaanse gemeenschap. 
Velen wonen en werken al jaren in de 
Dominicaanse Republiek, maar hebben 
officieel geen verblijfsvergunning. 
Jeanet: ‘Hierdoor leven veel jongeren op 
straat. Zo zijn er meisjes van 12 jaar die 
in de prostitutie zitten. Er is vaak sprake 
van geweld op straat en de haat tegen 
Haïtianen zit soms zo diep dat er al 
meerdere mensen zijn vermoord.’

Er is ook vaak sprake van huiselijk geweld. 
Daarom huurt ODEMIHF huizen waar 
Haïtiaanse vrouwen psychologische 
hulp en begeleiding kunnen krijgen. ‘We 
merken dat onze acties succes hebben: 
de mentaliteitsverandering van de 
Dominicanen ten opzichte van Haïtianen 
komt langzaam op gang.’

Jeanet is erg blij met de steun van XminY. 
'We voelen ons gesteund om vrijuit te 
spreken en onze angsten te overwinnen. 
Tijdens een manifestatie hebben veel 
mensen, een school en zelfs mannen 
onbaatzuchtig meegeholpen. Het was 
een groot succes. Als groep van dik 
tweehonderd mensen je stem durven 
laten horen in de straten van Santo 
Domingo, geeft een krachtig gevoel.’ 
Toch blijft de nood hoog. ‘De mensen 
vragen om een vervolg. Nu we merken 
dat we directe invloed hebben, zijn we 
vastbesloten om de Haïtiaanse vrouwen 
een stem te geven.’

‘Je stem laten horen geeft een krachtig gevoel’

ODEMIHF
DOMINICAANSE REPUBLIEK: € 1000,-



Jaarverslag 201310

Al honderden jaren strijdt de Temucuicui-
gemeenschap van Mapuche-indianen in 
Chili tegen de gevolgen van kolonisatie. In 
de laatste jaren hebben de Temucuicui al 
een paar duizend hectaren, afgepakt door 
internationale houtbedrijven, heroverd. 
Hieronder ook grond van het bedrijf 
Mininco. Genetisch gemodificeerde bomen 
hebben nu plaatsgemaakt voor inheemse 
soorten, die al bijna waren uitgestorven in 
de regio. 

Maar de gemeenschap stuitte op 
veel moeilijkheden: er was nauwelijks 
toegang tot stromend water en 
elektriciteit. Grote bedrijven weigerden 
dit te geven. Daarom besloten de 
Temucuicui het heft in eigen handen te 
nemen. In samenwerking met een groep 
Amerikanen bedachten ze een model 
voor een simpel systeem dat elektriciteit 
opwekt, zonder de omgeving en de 
natuur te schaden. 

Inmiddels is er een hydro-elektrische 
generator gebouwd en geïnstalleerd 
en er is een houtvergasser waarin 
snippers en zaagsel worden verbrand. 
Beide wekken energie op uit natuurlijke 
bronnen en zijn gebouwd met 
gerecyclede materialen. In de komende 
maanden wordt er gewerkt aan 
meerdere generatoren en worden deze 
verspreid in andere gemeenschappen. 
Telefoons, radio en lampen kunnen nu 
worden gebruikt en verschaffen contact 
met de ‘buitenwereld’. 

Helaas verliep het project niet compleet 
vlekkeloos: vlak na de installatie van de 
generator viel politie binnen. Mensen 
werden uit hun huizen gezet en huizen 
werden verwoest. Ondanks al het geweld 
kwam de net gebouwde generator 
gelukkig ongeschonden uit de strijd. In 
de toekomst hoopt de gemeenschap – 
in samenwerking met andere Mapuche-

groepen – het elektriciteitssysteem te 
verbeteren en te verspreiden.

Voor de Mapuche heeft land een 
bijzondere betekenis. Het is niet zomaar 
een afgebakend stukje grond. Land is 
een levend, intrinsiek ding dat fungeert 
als de basis voor het bestaan van de 
gemeenschap. De strijd voor hun land 
heeft tot doel hun traditionele relatie 
met de grond weer te herstellen. Een 
strijd tegen de onzichtbare structuren 
van de moderne westerse maatschappij, 
die ‘in naam van de vrijheid’ een vrij leven 
juist onmogelijk maken. 

Energie uit de natuur

TEMUCUICUI SOLIDARITY PROJECT
CHILI: € 3000,-
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Al lange tijd heerst er verontwaardiging 
onder de Braziliaanse bevolking over de 
manier waarop de overheid met geld 
omgaat. In de afgelopen jaren heeft 
Brazilië een explosieve bevolkingsgroei 
doorgemaakt. Veel boeren verhuisden 
door gebrek aan werk van het platteland 
richting de stad. Een groot deel van de 
bevolking leeft nu in armoede. In plaats 
van investeringen in het verbeteren van 
leefomstandigheden werden er miljarden 
gepompt in het WK voetbal. Volkomen 
terechte verontwaardiging dus. 

In de aanloop naar het WK werd er 
massaal geprotesteerd in de grote 
steden. Demonstranten gingen 
gebukt onder hevig politiegeweld en 
onderdrukking. Directe aanleiding voor 
de grote protesten was het verhogen 
van de busreistarieven. In 2013 steunde 
XminY de Free Pass Movement in São 
Paulo. Met succes protesteerde deze 

groep tegen prijsverhogingen in het 
openbaar vervoer. 

Ook in Rio de Janeiro werd gepleit 
voor lagere ticketprijzen. Nu klinkt 
een demonstratie voor de verlaging 
van buskaartprijzen misschien wat 
marginaal, gelet op de grote problemen 
in het land. Toch hadden de protesten 
wel degelijk zin en is het onderwerp 
openbaar vervoer veel relevanter dan je 
zou denken. 
 
Free Pass Movement werd opgericht in 
2005, met als doel het openbaar vervoer 
voor studenten gratis te maken. De 
organisatie groeide uit tot een landelijk 
gevecht voor alle mensen in alle grote 
steden, om de toegankelijkheid tot 
het openbaar vervoer te verbeteren. 
De vrijheid overal te kunnen gaan en 
staan is cruciaal voor basisrechten als 
gezondheid en onderwijs. Free Pass 

Movement wil de Brazilianen laten zien 
dat het onderscheid van de klassen 
niet langer kan worden getolereerd. 
Want hoe kan het zo zijn dat grote 
oliemaatschappijen en andere bedrijven 
wel subsidie krijgen, terwijl openbaar 
vervoer, onderwijs en gezondheid aan 
de kant worden geschoven?

Vorig jaar beloofde president Rousseff 
verbetering van het openbaar 
vervoer en de gezondheidszorg. Ook 
zouden winsten uit de oliewinning 
naar het onderwijs gaan. Of de 
hervormingsplannen daadwerkelijk tot 
verbeteringen zullen leiden, is natuurlijk 
nog afwachten. Zeker met het oog op de 
Olympische Spelen, die in 2016 in Brazilië 
worden gehouden. 

Openbaar vervoer als symptoom van een groter 

ALIANCA PONTA TECHOBANINE PROJETO 
BRAZILIË: € 2000,-
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Brazilië
Nieuwe instrumenten voor actiefanfare
Fanfarra do M.A.L.: € 500,-

Landbezetting tegen speculatie 
met onroerend goed
Rede de Comunidades do Extremo Sul: € 1000,-

Demonstratie landrechten
inheemse gemeenschap
Rede de Comunidades do Extremo Sul: € 1000,-

Colombia
Campagne tegen slechte 
arbeidsomstandigheden mijnbouw
Proceso Campesino y Popular
del Municipo: € 1100,-

Steungroep die opkomt voor 
de rechten van gevangenen
Traspasa los Muros: € 2725,- 

Boeren maken film over
wanpraktijken multinationals
Consejo Regional del Pueble Nasa 
del Putumayo: € 3000,-

Costa Rica
Protesten tegen dammen 
en waterkrachtcentrales
Ditso: € 800,-

Ecuador
Acties tegen oliewinning in het Amazonegebied
La Organizacion Juvenil Comuna Amazonica:  
€ 1000,- 

El Salvador
Campagnes tegen de privatisering van water
Foro de Agua en Comite Ambiental de Chalat-
enango: € 2400,-

Guatemala
Inheemse bevolking strijdt voor landrechten
Comité de Unidad Campesina: € 500,-

Nicaragua
Bescherming van twee natuurreservaten tegen 
mijnbouw en houtkap
Joven Siglo XXI: € 1000,-

Mexico
Mediacampagne: landrechten voor lokale 
bevolking
El Ejido: € 2000,−

Panama
Demonstratie tegen mijnbouw
Coordinadora Campesina en Defensa 
de los Rios, la Tierra y la Vida: € 800,-

Protesten tegen dam en waterkrachtcentrale 
MOCAMDERCO: € 1500,-

Paraguay
Leraren en studenten demonstreren voor beter 
onderwijs
La Organizacion de Trabajadores de la Educacion 
del Paraguay: € 500,-

Peru
Protesten tegen homogeweld
Vidas diversas: € 1000,- 

Voorlichting over seksuele diversiteit 
aan politieagenten en in de gevangenis
Cha Cha Viva: € 1200,-

Actiekamp tegen vervuilende oliewinning
Office of Indigenous Peoples of the District of 
Masisea: € 2500,-

LGBT gemeenschap protesteert tegen hatecrimes
Cha Cha Viva: € 500,-

XminY steunde in 2013 ook:
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Afrika
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Emancipatie was het hoofdonderwerp in 
Afrika in 2013. Nog nooit steunde XminY 
zoveel projecten waar vrouwen het initiatief 
namen bij het oplossen van problemen. In 
Oeganda en Kenia zetten vrouwen zich in 
tegen huiselijk geweld, zowel binnenshuis 
als op straat. Ook strijden zij voor betere 
arbeidsomstandigheden in fabrieken en 
bloemkwekerijen. Want ondanks het feit 
dat vrouwen vaak de kostwinner zijn van 
het gezin, hebben zij nog bijna nergens 
dezelfde rechten als mannen. 

Afgelopen jaar was de schrijnende situatie 
van Oegandese LGBT's regelmatig in het 
nieuws. Homoseksualiteit is inmiddels bij 
wet verboden in het land en de homo's 
moeten vrezen voor hun leven. Ondanks 
de gevaren blijven homo-organisaties 
zich inzetten voor gelijke rechten en 
emancipatie. In Oeganda, maar ook in 
Kameroen, Sierra Leone en Kenia.

Naast emancipatie draait het in Afrika 
vooral om landrechten. Er ontstaat een 
steeds groter tekort aan vruchtbare 
grond, waardoor het voor nomadische 
stammen en boeren moeilijk is om 
in hun levensonderhoud te voorzien. 
Bovendien zetten internationale 
bedrijven alles op alles om de grond 
te gebruiken voor mijnbouw of het 
verbouwen van graan voor de export. De 
oorspronkelijke bewoners worden van 
hun land verdreven en moeten toekijken 
hoe er op hun land voedsel verbouwd 
wordt, terwijl zij honger lijden. 

In Ethiopië steunde XminY nomaden 
die hun land dreigen te verliezen aan de 
oprukkende suikerindustrie. Zuidelijker, 
in Tanzania, verzet de lokale bevolking 
zich tegen een dam die nodig is voor de 
exploitatie van een uraniummijn. Aan de 
westkant van het continent, in Senegal, 

komen veehoeders in opstand tegen 
een schimmig biobrandstofproject dat 
op hun land gestart gaat worden. In 
alle gevallen gaat het niet alleen om 
sociale problematiek, maar brengt de 
industrialisatie ook enorme ecologische 
schade met zich mee.

En ook de jongeren laten van zich horen. 
Kindbruiden in Kenia richtten samen 
een organisatie op om een verbod 
op kindhuwelijken af te dwingen. En 
straatkinderen in Mozambique maken 
samen een krant met nieuws uit hun 
buurt. Hiermee laten ze niet alleen zien 
hoe het er op straat aan toegaat, maar 
ook dat zij zelf het initiatief nemen om 
hun uitzichtloze situatie te veranderen. 
Geen zielige Afrikaanse kindertjes dus, 
maar hoopvolle jonge mensen die 
keihard werken aan een betere wereld.

Kenia (€ 11395, 13 projecten)

Oeganda (€ 4684, 5 projecten)

Tanzania (€ 1670, 3 projecten)

Sierra Leone (€ 1750, 1 project)

Mozambique (€ 2400, 2 projecten)

Kameroen (€ 2500, 2 projecten)

Ethiopië (€ 2373, 1 project)

Malawi (€ 500, 1 project)

Senegal (€ 1176, 1 project)

Zuid-Afrika (€ 500, 1 project)

Congo (€ 800, 2 projecten)

Tunesië (€ 1000, 1 project)

LegendaBedragen per land

33 projecten 
voor een totaal 
van 32.248 euro
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Leven in een democratie waarin je de vrijheid 
hebt om aan een toekomst te bouwen, 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 'De 
huidige situatie voor de jeugd in Congo 
is een uitdaging voor bijna alle jongeren', 
aldus Walingamina Shomari, directeur 
van Vision for Justice and Peace in Congo 
(VJPC), een organisatie die opkomt voor de 
mensenrechten in Congo.

De situatie van de jongeren leek met 
de verkiezingen in 2011 te verbeteren: 
de regering beloofde de jongeren 
verbeteringen op het gebied van 
educatie, werkgelegenheid en sociale, 
economische en politieke deelname. 
Met de machtsovername door een 
nieuwe regering zijn deze beloftes helaas 
nooit waargemaakt. Sterker nog: de 
situatie van de jongeren is verslechterd. 
In het oosten van het land zijn legers 
actief om jongeren als kindsoldaat te 
werven. De jeugd en met name meisjes 

zijn het slachtoffer van verkrachting. 
Door het gebrek van een onafhankelijk 
en doeltreffend rechtssysteem worden 
de daders nooit berecht. 

De jeugd staat er alleen voor en heeft 
daarom de handen ineengeslagen om 
te strijden tegen de onrechtvaardige 
samenleving waarin zij leven. Met het 
project 'Youth Alert for Justice' van 
VJPC, maakten ze middels vreedzame 
protesten in maart 2013 de regering 
bewust van haar niet waargemaakte 
beloftes.

'De acties hebben geleid tot 
samenwerking tussen VJPC en de 
regering om het leven van de jongeren 
te verbeteren', aldus Shomari. De 
samenwerking garandeert jongeren 
de bevordering van welzijn en 
zelfredzaamheid, aansluiting bij 
veelbelovende beroepen en het 

verbeteren van educatie.

De regering is bereid om de situatie 
van de jongeren te verbeteren, maar 
dat betekent volgens Shomari niet 
dat er direct veranderingen tot stand 
komen: 'Het is in het verleden vaker 
voorgekomen dat er overeenkomsten 
werden ondertekend om de situatie 
van de jeugd te verbeteren, maar 
die overeenkomsten zijn nooit 
waargemaakt.'

De organisatie blijft daarom doorgaan 
met het onder druk zetten van de 
regering om te bouwen aan een veilige 
en educatieve omgeving voor de 
jongeren. Daarbij heeft VJPC steun nodig 
van andere mensenrechtenorganisaties, 
want op financiële steun van de regering 
kan de organisatie niet rekenen.

Congolese jeugd eist gerechtigheid

VISION FOR JUSTICE AND PEACE
CONGO € 800,- 
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Maar liefst tweederde van alle door 
Nederland geïmporteerde bloemen komt 
uit Kenia. Deze bloemen worden in de 
winkel verkocht als Fairtrade boeketten, 
met het Max Havelaar-keurmerk. Maar 
hoe Fairtrade zijn die bloemen nou echt? 
Helemaal niet zo fair, bleek vorig jaar. XminY 
ontving een aanvraag van de Oasis Self 
Help Group. De actiegroep vraagt aandacht 
voor de slechte werkomstandigheden 
binnen het bloemenbedrijf Oserian. 
Al in 2010 besteedde Keuringsdienst 
van Waarde aandacht aan de goed 
verborgen wantoestanden in de Keniaanse 
bloemenindustrie. De chemicaliën 
waarmee gewerkt wordt veroorzaken 
huiduitslag, longproblemen en zouden 
zelfs verantwoordelijk zijn voor miskramen. 
Beschermende kleding wordt nauwelijks 
verstrekt en het loon is schamel. 

Ironisch genoeg betekent de naam 
van het bedrijf Oserian ‘plek van 

vrede’ in het Masaï. De kwekerij is de 
belangrijkste aanbieder van Fairtrade 
bloemen in Nederland. Er werken 
zesduizend mensen, met name 
vrouwen. Een XminY-vrijwilliger sprak 
vorig jaar met een ex-werkneemster 
van Oserian: 'Het bedrijf gaf niets om 
onze werkomstandigheden. Ik werd 
blootgesteld aan veel chemicaliën, dat 
was heel slecht voor mijn gezondheid. 
Toen ik er werkte, kreeg ik maar één keer 
per maand handschoenen uitgereikt.' 
Die handschoenen waren de enige 
veiligheidskleding binnen het bedrijf. 
Halverwege haar carrière sloot het 
bedrijf zich aan bij Fairtrade (2004). 
Zij bemerkte geen verbeteringen in 
arbeidsomstandigheden. 

Ook het omliggende natuurgebied 
ondervindt veel schade van het 
bloemenbedrijf. De kwekerij ligt aan het 
Naivasha-meer, een rijk natuurgebied en 

belangrijke watervoorziening voor wilde 
dieren en het vee van de Masaï. Het 
irrigatiesysteem van de kwekerij slokt 
zoveel water op dat het meer droog 
dreigt te vallen. 

In een telefoongesprek met de 
woordvoerder van Max Havelaar 
probeerde dezelfde vrijwilliger te 
achterhalen wat zij wisten van de 
situatie in de bloemkwekerij. 'We zijn 
niet op de hoogte van enige problemen', 
luidde het antwoord. De melding werd 
wel doorgegeven aan FLO-CERT, de 
controleorganisatie voor het Fairtrade-
keurmerk. Of er daadwerkelijk onderzoek 
heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. 
Het Fairtrade-logo prijkt nog altijd 
op de Oserian-website. Werknemers 
blijven daarom strijden voor betere 
arbeidsomstandigheden. En daarmee 
voor de waarheid over Fairtrade.

De waarheid achter Keniaanse Fairtrade bloemen 

OASIS SELF HELP GROUP 
KENIA: € 500,-
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Alianca Ponta Techobanine Projeto: een 
hele mondvol, maar deze milieuactiegroep 
uit Mozambique heeft een eenvoudig doel. 
Namelijk het blokkeren van de plannen 
van verschillende overheden om een 
haven voor steenkoolexport te bouwen. 
In Botswana zijn enorme voorraden 
steenkool ontdekt. Om deze te exporteren, 
moeten een spoorweg en een grote haven 
worden aangelegd. De kortste route is via 
Zimbabwe en Mozambique. De aanleg 
van de haven zou een ecologische ramp 
betekenen voor maar liefst vier omliggende 
natuurgebieden. Het Isimangaliso-
Wetlandspark is in 1999 door UNESCO zelfs 
uitgeroepen tot werelderfgoed. 

De milieuactiegroep hield vorig jaar 
begin april een zes dagen durende 
blokkade bij Ponta Techobanine, er werd 
een sit-in gehouden en voorlichting 
gegeven. Tijdens dit vreedzame protest 
– compleet met posters, spandoeken 

en een petitie voor activisten en 
sympathisanten – lieten vrijwilligers op 
een grote projector beelden zien van 
het bijzonder mooie en indrukwekkende 
koraalrif in het gebied. De groep richtte 
zich op de overheden, maar vooral op 
lokale mensen om hen bewust te maken 
hoe belangrijk het is om de natuur van 
Ponta Techobanine te beschermen. 

De bontgekleurde koraalriffen langs de 
kust van Mozambique zijn uniek in de 
wereld en herbergen tal van bedreigde 
diersoorten, waaronder de lederschildpad 
en walvishaai. De lokale gemeenschap 
bestaat vooral uit traditionele vissers. 
Zij zijn volledig afhankelijk van het 
gevarieerde ecosysteem langs de kust. 
Maar het aanleggen van de reusachtige 
onderwaterhaven heeft niet alleen 
desastreuze gevolgen voor het zeeleven: 
het Maputo olifantenreservaat en het 
migratiegebied van de olifanten dreigen 

ook ten onder te gaan met de aanleg van 
de exporthaven.

In juli vorig jaar kondigde minister-
president Alberto Vaquina van 
Mozambique aan dat begonnen zou 
worden met de constructie van de 
haven. De eerste bouwfase zou zelfs 
in 2015 al zijn afgerond. Onze wereld 
dreigt opnieuw een uniek stuk natuur 
te verliezen. Er moet dus nog heel 
wat gebeuren om de aanleg van deze 
allesverwoestende haven tegen te 
houden. 

Mozambique: tegen de haven, voor de natuur

ALIANCA PONTA TECHOBANINE PROJETO 
MOZAMBIQUE: € 2000,-



Jaarverslag 201318

Congo
Kennisuitwisseling activisten 
Wereld Sociaal Forum

PRODDES: € 1000,-

Ethiopië
Film over conflict tussen nomaden 
en de suikerindustrie

Eye and Ear Film: € 2373,-

Kameroen
Viering internationale dag tegen 
homofobie 
Alternatives: € 1250,- 

Campagne voor homo-emancipatie
Cameroonian Foundation for AIDS: € 1250,-

Kenia
Vrouwen eisen bescherming in 
sloppenwijk 
Riruta United Methodist Women CBO: € 450,-

Vrouwen in actie tegen invoering Sharia
OJWPSG: € 1500,-

Buurtbewoners zetten zich samen in tegen 
drank- en drugsmisbruik 
Give me my rights: € 1000,-

Kindbruiden starten campagne tegen kindhu-
welijken
Voice for the Voiceless: € 1000,-

Bewoners sloppenwijken eisen schoon water en 
riolering
Our Voices Self Help Group: € 1000,-

Campagne voor meer vrouwen in 
de (lokale) politiek
RWAYDO: € 500,-

Dienstmeisjes eisen betere 
arbeidsomstandigheden
WEZESHA DADA: € 500,-

Demonstratie voor betere voorzieningen in 
sloppenwijken
Riruta United Women Empowerment Program: 
€ 1725,-

LGBT’s eisen verbod op homodiscriminatie
Breaking Ice: € 1020,-

Mijnwerkers strijden voor betere 
arbeidsomstandigheden
Riruta United Methodist Women CBO: € 920,-

Demonstratie voor verplaatsen 
vuilnisbelt
Jiamini Youth Advocacy Network: € 1780,-

Campagne voor vrouwenrechten
Hear the Voices of the Screaming Women: € 500,-

Oeganda
Vrouwen eisen wetgeving tegen huiselijk geweld

Vegan Project: € 684,-

Campagne voor betere rechtspositie voor LGBT’s
Kawempe Youth Development Association:  
€ 1250,-

Lokale gemeenschap zet zich in tegen huiselijk 
geweld
Basu: € 800,- 

Boerinnen tegen genetisch gemanipuleerde 
landbouw
Manafa Farm Initiative: € 500,-

Campagne voor verantwoorde omgang met 
olievondst
BUKEFO: € 1450,-

Malawi
Vrouwen eisen wetgeving voor veilige abortus
Centre for Girls and Interaction: € 500,-

Mozambique
Krant door straatjeugd over de harde realiteit in 
hun buurt 
Escola de Rua: € 400,-

Senegal
Verzet veehoeders tegen 
biobrandstofproject
Collectif pour le Defense de Terres de Ndiaell:  
€ 1176,-

Sierra Leone
Campagnes voor LGBT-emancipatie
Pride Equality en West African Youth Network  
€ 1750,- 

Tanzania
Acties voor rechten Rwandese vluchtelingen
KKKMM: € 650,-

Protesten tegen dam en uraniummijn
SAHU: € 420,-

Protest journalisten na verbod krant
Right Livelihood: € 600,-

Tunesië
Libische vluchtelingen eisen vluchtelingenstatus
All Included: € 1000,-

Zuid-Afrika
Sloppenwijkbewoners strijden tegen illegale 
huisuitzettingen
Abahlali Base Mjondolo: € 500,-

XminY steunde in 2013 ook:



Jaarverslag 201319 Jaarverslag 2013 19
Jaarverslag 2012 19

Oost-Europa &
Midden-Oosten
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In Oost-Europa en het Midden-
Oosten is democratie lang niet overal 
vanzelfsprekend. In november 2013 
ontstonden in Oekraïne grote protesten. 
Een groot deel van de inwoners wil 
Europese integratie, maar de regering denkt 
hier anders over en ook de meningen van 
de Oekraïense burgers zijn sterk verdeeld. 
Onder andere in Litouwen, Slowakije en 
Macedonië steunde XminY initiatieven die 
democratisering en tolerantie nastreven.

Niet alleen gebrekkige democratie, 
maar ook de economische inhaalslag 
die Oost-Europa maakt, veroorzaakt 
grote problemen. In de race om 
natuurlijke grondstoffen zijn grote 
oliemaatschappijen op zoek naar 
schaliegas op Roemeense grond. 
De boeren hebben helemaal geen 
behoefte aan geboor in hun grond en 

zetten een actiekamp op. Met paard en 
wagen versperden zij de wegen om te 
voorkomen dat hun grond vervuild en 
onbruikbaar raakt.

Ook in Servië verzetten boeren zich 
tegen de dreigende privatisering van 
gemeenschappelijk land. De regering 
wil land verkopen aan bedrijven en de 
boeren vrezen slachtoffer te worden van 
landjepik en corrupte regeringsleden.
In Oekraïne protesteert de bevolking 
tegen een enorme staalfabriek die de 
plaatselijke natuur zal verwoesten. En 
in Polen weten energiebedrijven de 
bevolking handig te bespelen door hen 
alleen de voordelen van kernenergie 
voor te leggen. Tegenstanders lieten 
het er niet bij zitten en organiseerden 
een grootse tegencampagne over de 
gevaren van kernenergie.

Een weg die China en Europa met elkaar 
moet verbinden, zorgt in Kazachstan 
voor beroering in de dorpjes die op 
de geplande route liggen. Een drama 
voor de lokale bevolking, maar ook 
het milieu zal slachtoffer worden van 
deze economische weg naar grotere 
afzetmarkten.

Ook in het Midden-Oosten is het op zijn 
zachtst gezegd nog steeds onrustig. In 
Syrië steunde XminY het onafhankelijke 
Magazine Tamarrod, dat de burgers 
informeert over democratie en hoe 
zij zich vreedzaam kunnen verzetten 
tegen de misstanden die met de oorlog 
gepaard gaan. In tijden van oorlog 
een dergelijk project realiseren is een 
buitengewoon moedig initiatief.

Bedragen per land Israël/Palestina (€ 3180, 2 projecten)

Estland (€ 1200, 2 projecten)

Albanie (€ 500, 1 project)

Oekraïne (€ 5250, 5 projecten)

Litouwen (€ 1250, 2 projecten)

Tunesië (€ 1000, 1 project)

Irak (€ 1500, 1 project)

Slowakije (€ 1500, 1 project)

Bosnië-Herzegovina (€ 1000, 1 project)

Macedonië (€ 880, 1 project)

Rusland (€ 361,58, 1 project)

Polen (€ 2000, 1 project)

Syrië (€ 2000, 1 project)

Kazachstan (€ 1000, 1 project)

Slovenië (€ 1000, 1 project)

Roemenië (€ 2350, 3 projecten)

Legenda
Servië (€ 500, 1 project)

Turkije (€ 1200, 1 project)

Iran (€ 750, 1 project)

28 projecten 
voor een 
totaal van 
28.421,58 euro
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Als er één stad is die gewend is aan hevige 
veranderingen, dan is het wel Istanbul, met 
een rijke geschiedenis van maar liefst 8.500 
jaar. Momenteel worden de noordelijke 
bossen van Istanbul ernstig bedreigd door 
de aanleg van onder andere bruggen, een 
nieuw kanaal en zelfs een luchthaven. KOS 
(Kuzey Ormanlari Savunmasi – Bescherm 
de noordelijke bossen) wil de laatste 
stukken bijzondere natuur beschermen en 
behouden.

Vrijwilligersorganisatie KOS is opgericht 
in 2013, met een fietsactie tegen een van 
de ‘benen’ van de derde brug. Bijzonder 
is het veelzijdige karakter van de groep: 
activisten staan naast vakbondsleden 
en buurtbewoners. KOS-woordvoerder 
Deniz Özgür: 'Mensen met verschillende 
ideologieën, maar allen met hetzelfde 
doel, komen samen om actie te voeren.'

Er wordt geschat dat de overheid maar 
liefst 1,5 miljoen bomen zal omkappen 
voor de aanleg van een luchthaven 
en een derde brug. 'Iedere keer als we 
gaan kijken hoe de constructie van de 
derde brug en bijbehorende snelwegen 
invloed hebben op het bos, zien we in 
veel gebieden totale ontbossing', vertelt 
Ali Yildirim, een vrijwilliger binnen Kuzey 
Ormanlari Savunmasi.  Yildirim ziet het 
somber in. 'De vraag is, wat levert het 
überhaupt op? Niemand weet aan wie 
deze stukken land worden toegekend, en 
niemand houdt rekening met wat er nu 
verloren gaat. Er zou onderzoek moeten 
komen, maar ik denk niet dat iemand 
zich ooit verantwoordelijk zal houden 
voor de tragedie die hier plaatsvindt.'

De grootse bouwplannen staan niet op 
zichzelf maar zijn de uitkomsten van 
een liberale koers die ingezet is door de 
Turkse overheid. Zowel de strijd tegen 
city-planning van het Taksim-plein als het 
behoud van deze natuurgebieden zijn 
onderdeel van een groter protest tegen 
dit gedachtegoed. Daarom houdt KOS de 
moed erin en blijft actief. De organisatie 
strijdt in de vorm van verschillende 
acties voor behoud van het bos. Naast 
fietsacties zijn er activistenkampen 
gehouden op de plek waar bomen 
zijn gekapt en worden er meerdaagse 
demonstraties georganiseerd.

Samen sterk

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI 
TURKIJE: € 1200,-
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Al sinds 2011 steunt XminY verschillende 
acties in Syrië. Een bijzonder project is 
Magazine Tamarrod. Het tijdschrift wil 
een centraal orgaan zijn van en voor 
Syrische verzetsstrijders. In 2013 zijn vier 
uitgaven verspreid in Aleppo. Magazine 
Tamarrod biedt een uniek platform voor 
achtergrondartikelen over het verzet 
en perspectieven op de toekomstige 
samenleving.

In het tijdschrift zijn uiteenlopende 
artikelen gepubliceerd die zich 
laten samenvatten in vier rubrieken: 
politiek, rechten, cultuur en analyse. 
De politieke artikelen beschrijven 
eisen aan een nieuwe grondwet 
of roepen op tot emancipatie van 
onderdrukte groeperingen. In de 
rubriek ‘Rechten’ worden schendingen 
van mensenrechten besproken. De 
documentatie van sterftegetallen, 
martelingen en de situatie van politieke 

gevangen staan daarbij centraal. 
Culturele artikelen bespreken de 
verhouding tussen verschillende 
etnische groeperingen, maar er komen 
ook economische kwesties aan bod. 
De analytische artikelen behandelen 
uiteenlopende onderwerpen, zoals 
waarom de revolutie faalt. Er wordt ook 
besproken welk scenario na het einde 
van de Arabische lente het beste zou zijn 
voor Syrië: de Libische, de Jemenitische 
of de visie van het Syrische vrije leger. 
Sommige artikelen lichten toe welke 
trauma's kunnen ontstaan gedurende 
de revolutie en hoe je kunt omgaan met 
symptomen van een posttraumatische 
stressstoornis. 

Het artikel 'De revolutie tussen emotie 
en verstand' onderzoekt de motieven 
van verzetsstrijders. Het laat de unieke 
insteek van het tijdschrift zien. Volgens 
Magazine Tamarrod sluiten veel mensen 

zich op basis van hun gevoelens bij de 
revolutie aan. Dit is begrijpelijk na al het 
leed dat zij hebben ondergaan onder het 
regime. 

Maar achter de emotionele 
verontwaardiging schuilt ook gevaar: 
je wordt makkelijk een speelbal in de 
handen van politieke demagogen en 
religieuze leiders die de verschillende 
verzetsgroepen polariseren. Volgens 
de auteur van het stuk moet een mens 
zich niet aansluiten bij een revolutie 
om zijn emoties een plek te geven. Om 
een heldere visie op de toekomst te 
hebben en een bruikbare strategie te 
kunnen volgen dient een revolutionair te 
handelen op basis van zijn verstand. 

Magazine Tamarrod biedt een podium voor Syrisch verzet

MAGAZINE TAMARROD
SYRIË: € 2000,-
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In het Oekraïense stadje Alchevsk staat de 
Alchevsk Steel Factory (ASF), een van de 
grootste staalfabrieken in het land. Deze 
zorgt niet alleen voor veel werkgelegenheid, 
maar ook voor grote risico's voor mens en 
milieu. Enkele ngo's zijn een samenwerking 
begonnen om ASF te dwingen tot een 
milieu- en mensvriendelijk beleid.

Alchevsk ligt in de Luhansk-regio. ASF 
is verantwoordelijk voor 19% van de 
totale emissie in het gebied. Om het 
gezondheidsrisico dat met deze emissie 
gepaard gaat te verkleinen, is eerder 
voorgesteld een 'veiligheidszone' in 
te richten waarin geen woonhuizen of 
openbare gebouwen staan. Dit plan is nog 
niet gerealiseerd. Bovendien is het nog 
maar de vraag of deze veiligheidszone 
kan helpen. Immers draagt de wind 
afvalstoffen kilometers mee naar steden 
in de regio. Milieuorganisaties eisen 
een andere oplossing. Alleen door de 

verouderde machines te vervangen kan 
het risico voor milieu en gezondheid 
kleiner worden. Maar ASF stelt een 
renovatie van het bedrijf voortdurend 
uit. 

De organisatie Centre for European 
Initiatives of Luhansk region (CEIL) 
werkt samen met verschillende 
actiegroepen voor milieubescherming. 
Al sinds 2010 doet de actiegroep 
onderzoek naar de milieuproblemen 
in Alchevsk. Zo onderzoeken zij 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
giftige stoffen in het oppervlaktewater. 
De onderzoeksresultaten hebben 
nog niet geleid tot een andere koers 
van ASF of de lokale autoriteiten. De 
verantwoordelijken sluiten de ogen ten 
gunste van de economie. Om in actie te 
komen tegen het beleid van ASF werkte 
CEIL samen met lokale organisaties, 
oppositieleden uit de gemeenteraad en 

de inwoners van Alchevsk. 

CEIL eist herhaaldelijk aandacht voor de 
problemen in de regio. Tussen maart 
en mei 2013 voerden ze verschillende 
acties met rond de duizend deelnemers. 
Samen met de bevolking richtten ze 
een tentenkamp op naast ASF. Er zijn 
eisen gesteld aan het bedrijf over het 
toekomstige beleid, de veiligheid van 
ASF en een mogelijke modernisering. 
Een andere eis is dat ASF zijn plannen 
over de veiligheidszone bekendmaakt. 
De protesten zijn ook gericht aan de 
regering die volgens CEIL hogere straffen 
moet instellen voor milieuvervuiling. 

'ASF kills your family' 

CENTRE FOR EUROPEAN INITIATIVES OF LUHANSK REGION
OEKRAÏNE: € 2000,-
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Albanië
Scholierenproject: stop discriminatie en geweld 
tegen vrouwen
Projekte Vullnetarre Nderkombetare: € 500,-

Bosnië-Herzegovina
Herdenking slachtoffers etnische zuiveringen
UD Prijedor: € 1000,-

Estland
Dakreparaties sociaal centrum Ylase in Talinn
Ylase: € 900,-

Tour van workshops over antiautoritaire politiek
Infotour A School: € 300,-

Irak
Internationale Vrouwendag in vluchtelingen-
kampen voor Iraniërs
Stichting Iraanse Koerdische Vrouwen in Neder-
land: € 1500,-

Acties tegen executies Koerden in Iran
Stichting Iraanse Koerdische Vrouwen in Neder-
land: € 750,-

Israël
Campagne tegen vivisectie op apen
The Israel Society for the Abolition of Vivisection: 
€ 1114,- 

Kazachstan
Verzet dorpelingen tegen weg van China naar 
Europa
Informal Public Monitoring Group: € 1000,- 

Litouwen
Flashmob voor tolerantie
Human Rights Monitoring Institute: € 500,-

Trainingsweek voor activisten
Radical Training Camp: € 750,-

Macedonië
Acties voor homo-emancipatie
LGBT United: € 880,-

Oekraïne
Training activisten
Svobodna: € 750,-

Campagne: geen wilde dieren in het circus 
Ekopogiceskii: € 250,- 

Acties tegen piraterijwet
Socresistance: € 250,-

Acties tegen repressie
Anoniem: € 2000,-

Palestina
Camera’s om acties vast te leggen
International Solidarity Movement: € 2066,-

Polen
Voorlichtingscampagne over de gevaren van 
kernenergie
Pomorskie Anti-Nuclear Initiative: € 2000,-

Roemenië
Trainingsweek voor jonge activisten
Re.Generation: € 750,-

Lokale jongeren beginnen een broedplaats in 
oude vliegtuighangars 
TamTam: € 500,-

Boeren in actie tegen schaliegas
Eco Ruralis: € 1100,-

Rusland
Steun vrienden Aleksandr Dolmatov tijdens hun 
bezoek aan Nederland
United: € 361,58

Servië
Protesten tegen privatisering landbouwgrond
Pokret za Slobodu: € 500,-

Slovenië
Alternatieve nieuwssite sociale bewegingen
Slovenia Autonomous Media: € 1000,-

Slowakije
Campagne tegen bezuinigingen maatschap- 
pelijke programma's Roma
Activisten Bratislava: € 1500,-

XminY steunde in 2013 ook:
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West-Europa

foto:  Kathrin Henneberger
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In West-Europa steunt XminY groepen die 
op diverse themagebieden actief zijn. In 
2013 waren er veel acties met betrekking 
tot milieu en voedselsoevereiniteit. Zo is het 
Amerikaanse bedrijf Monsanto wereldleider 
in genetisch gemanipuleerde zaden. 
Als Monsanto zijn zin krijgt, eet de hele 
wereld straks alleen nog maar gewassen 
die afkomstig zijn van dit chemieconcern. 
In 2013 steunde XminY twee acties tegen 
Monsanto, maar ook een zadenruilbeurs en 
de gentechvrije actiedagen in Wageningen 
ontvingen een bijdrage.

Door de voortdurende zucht naar 
economische vooruitgang krijgt het 
milieu zware klappen. Overal in West-
Europa wordt actie gevoerd om de 
natuur en het milieu te beschermen. 
Zo probeert een groep in Frankrijk te 
voorkomen dat er een nieuw vliegveld 
wordt gebouwd in de buurt van Nantes 

en startten Engelse milieuactivisten 
een grote groentetuin op de plek 
waar vliegveld Heathrow een nieuwe 
landingsbaan wil bouwen. 
Ook zetten verschillende groepen zich in 
tegen de bio-industrie. Zij brachten niet 
alleen de negatieve gevolgen voor het 
milieu, maar ook de gezondheidsrisico’s 
voor mens en dier en het dierenleed 
in de megastallen opnieuw onder de 
aandacht. Broodnodig, want biologisch 
vlees maakt dan wel een opmars, maar 
supermarkten stunten nog steeds met 
de zogenaamde kiloknallers.

Zowel in Nederland, België als 
Duitsland werd er geprotesteerd tegen 
kernenergie en wapenhandel. Ondanks 
de enorme protesten in de jaren 70, 
gaan de atoomlobby en investeringen 
in kernenergie onverminderd door. 
Levensgevaarlijk en als er iets misgaat 

in een kerncentrale is het leed niet 
te overzien. En ook kernwapens 
worden nog steeds in groten getale 
geproduceerd. Actiegroepen uit België, 
Nederland en Engeland zetten zich ook 
in 2013 in om kernwapens de wereld uit 
te krijgen.

Natuurlijk werd het menselijk leed niet 
vergeten. Het Europese asielbeleid zorgt 
nog steeds voor schrijnende situaties 
van vluchtelingen in de illegaliteit en in 
asielzoekerscentra. En dus werd er ook 
in 2013 veel actie gevoerd door en voor 
vluchtelingen. Van door vluchtelingen 
georganiseerde demonstraties in 
Amsterdam, tot zomerse actiekampen 
en marsen, XminY steunde vluchtelingen 
en statenlozen in België, Duitsland, 
Ne- derland en Italië. Want ieder 
individu heeft tenslotte recht op een 
menswaardig bestaan.

Nederland (€ 16478.80, 28 projecten)

België (€ 2412, 6 projecten)

Duitsland (€ 2950, 5 projecten)

Engeland (€ 4500, 7 projecten)

Oostenrijk (€ 1000, 1 project)

Frankrijk (€ 350, 1 project)

Ierland (€ 1000, 1 project)

Italië (€ 500, 1 project)

Griekenland (€ 500, 1 project)

Legenda
Bedragen per land

51 projecten 
voor een
totaal van 
29.690,80 euro
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In Nottingham, Engeland, ontving een man 
een rekening die niet voor hem bedoeld 
was. Natuurlijk weigerde hij deze te betalen. 
Toen het deurwaarderskantoor dreigde 
naar de rechter te stappen om de 1500 pond 
alsnog te krijgen, zocht de man hulp bij het 
Nottingham Solidarity Network. Binnen 
drie maanden werd de zaak gesloten door 
het deurwaarderskantoor. Hoe heeft dit 
netwerk van inwoners van Nottingham het 
voor elkaar gekregen een machtig kantoor 
te stoppen? 

Het Nottingham Solidarity Network is 
een groep buurtbewoners die elkaar 
helpen wanneer dat nodig is. 'Wanneer 
borg niet wordt terugbetaald, loon niet 
wordt uitbetaald of de huisbaas weigert 
reparaties aan een huis te doen', aldus de 
woordvoerder. 'Werkgevers, huisbazen 
en bedrijven hebben veel macht over 
burgers. Door samen directe actie te 
voeren grijpen we een deel van die 
macht terug.'

'Bij deze meneer begonnen we met 
een mail-actie. Iedereen mailde het 
deurwaarderskantoor met de vraag zich 
terug te trekken. Toen dit niet gebeurde, 
plaatsten we een oproep op onze site 
voor een 'belkanon'.' De avond voor 
het belkanon ontving de man bericht 
dat zijn dossier gesloten was en het 
nadrukkelijke verzoek dit aan het netwerk 
te laten weten. 'Voor ons een bewijs dat 
onze gezamenlijke actie werkt!'

De afgelopen maanden heeft het netwerk 
verschillende buurtbijeenkomsten 
georganiseerd. Daar zijn nieuwe 
groepen uit ontstaan, waaronder The 
Robin Hood Solidarity Group. Zij houden 
wekelijks bijeenkomsten voor bewoners, 
hebben een maandelijkse nieuwsbrief 
voor de buurt en gaan van deur tot deur 
om mensen te helpen. Andere nieuwe 
projecten zijn sportclubs voor jonge 
vrouwen en een anti-uitzettingsgroep. 
'Deze groepen zijn allemaal ontstaan 

uit onze bijeenkomsten. Van tevoren 
kende niemand elkaar echt. Alle nieuwe 
initiatieven hebben verschillende 
doelen: het creëren van bewustzijn, 
onderwijzen, vakbonden oprichten en 
proberen de gemeenteraad buurtcentra 
te laten openen zodat we deze kunnen 
gebruiken.'

Vast staat dat er nog genoeg te doen 
is in de toekomst. 'Er zijn verschillende 
buurten waar we onze tijd in willen 
steken. We bespreken politieke ideeën 
en thema’s van zowel individuen als 
groepen, om hun ontwikkelingen aan 
te moedigen en om antikapitalistische 
ideeën tegen te gaan.'

Samen sterk

NOTTINGHAM SOLIDARITY NETWORK
ENGELAND: € 500,-
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Vlakbij de Zuid-Italiaanse stad Foggia 
bevindt zich een heus getto. Rignano 
Ghetto is 15 jaar geleden ontstaan door 
de grote vraag naar landarbeiders en de 
grote toestroom van migranten uit Afrika. 
Sommige inwoners van het ‘dorp’ kwamen 
20 jaar geleden al naar Italië, anderen 
zijn net gearriveerd en betaalden een 
enorm bedrag voor een risicovolle illegale 
overtocht op een vissersboot. 

Door een gebrek aan verblijfsdocumenten 
en werkvergunningen heeft het 
merendeel van hen geen andere keus 
dan slecht betaald en onbeschermd 
werk te accepteren. Het gevolg is een 
onmenselijk bestaan: arbeidstaferelen 
die aan de middeleeuwen doen denken, 
inclusief lijfstraffen en hongerlonen. Het 
getto bestaat uit zelfgemaakte hutten 
middenin het veld, met nauwelijks 
drinkwater, sanitair of andere faciliteiten. 
De autoriteiten grijpen niet in: zolang de 

situatie niet uit de hand loopt doen ze 
alsof hun neus bloedt.

Het getto is het werkterrein van de groep 
Campagne in Lotta. De groep pleit voor 
betere werk- en leefomstandigheden en 
hogere lonen. Landelijk gebeurt dit door 
informatie- en solidariteitscampagnes. 
Naast het opkomen voor betere rechten 
heeft de groep ook Radio Ghetto in het 
leven geroepen: een radiozender die 
zich specifiek richt op de grote groep 
migranten die in het getto wonen. 

Radio Ghetto begon in 2012 met een 
computer, mixer, transmitter en een 
kleine antenne. De radio fungeert als 
een plek voor debat en het delen van 
persoonlijke ervaringen. Gedurende 
twee maanden klonken de stemmen 
van Afrikaanse arbeiders over de radio: 
in verschillende talen vertelden zij hun 
verhalen. Over hoop en geluk, maar 

ook over uitbuiting en de moeilijke 
omstandigheden waarin de migranten 
verkeren. 

Inmiddels is Radio Ghetto een van 
de instrumenten geworden om te 
vechten tegen de uitbuiting en slechte 
behandeling van gastarbeiders in Italië. 
Campagne in Lotta streeft ernaar om 
Radio Ghetto landelijk uit te kunnen 
zenden, en om daarmee Italianen 
bewust te maken van de verschrikkelijke 
behandeling van gastarbeiders. De 
radiozender is onmisbaar geworden 
voor de migranten. Het delen van 
hun verhalen biedt steun en hoop in 
hun moeilijke strijd om als volwaardig 
Italiaans burger erkend te worden.

Radio Ghetto geeft migranten een stem

RADIO GHETTO
ITALIË: € 500,-
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Wekelijks worden uitgeprocedeerde 
asielzoekers gedeporteerd naar landen 
waar het onveilig is en waar hun 
rechten worden geschonden. Werkgroep 
Deportatieverzet zet zich in om zoveel 
mogelijk deportaties te stoppen. 

Dhjana, activist van Werkgroep 
Deportatieverzet, beschrijft 2013 als 
een bijzonder intensief begin voor de 
organisatie. 'We hebben lang niet alle 
deportaties kunnen tegenhouden, 
maar er heeft zeker een omslag 
plaatsgevonden.' Met die omslag 
doelt Dhjana op de toenemende 
aandacht van de politiek en de publieke 
opinie voor het asielzoekersbeleid in 
Nederland. De Werkgroep heeft tijdens 
de hongerstakingen in mei een cruciale 
functie gehad in het naar buiten brengen 
van informatie naar de media.  

Sinds de hongerstakingen is het 

balletje gaan rollen en kreeg Werkgroep 
Deportatieverzet veel oproepen uit 
detentie. Niet alleen verleenden ze 
juridische hulp aan mensen met een 
deportatiedatum, maar ook aan mensen 
die behoefte hadden aan andere 
juridische hulp. 'Juridische hulp is de 
meest zinvolle manier om deportatie 
tegen te gaan, maar tegelijkertijd 
ook de meest intensieve.' Werkgroep 
Deportatieverzet werd overspoeld door 
dossiers en besloot daarom terug te 
gaan naar de oorspronkelijke functie: 
inspringen op het moment dat mensen 
een deportatiedatum krijgen. 'Het 
nadeel is dat je dan continu onder grote 
druk werkt en achter de feiten aanloopt. 
Wij willen juist iets betekenen voor de 
lange termijn.'

Werkgroep Deportatieverzet verzorgt 
daarom workshops ter preventie en 
geeft informatieavonden om mensen 

te informeren over het Nederlandse 
asielbeleid. Tijdens de workshop 
Arrestatie & Detentie leren vluchtelingen 
wat ze kunnen doen om arrestatie 
te voorkomen. Door middel van de 
workshops kan de organisatie eerder 
in contact komen met mensen en is er 
meer tijd om hen te mobiliseren voor 
actie, zodat een antideportatieactie niet 
het laatste redmiddel is.

Het werk van Werkgroep Deportatieverzet 
is heel divers. 'We voeren direct actie, 
geven workshops en werken aan 
juridische analyses. Die veelzijdigheid 
is onze kracht.' De diversiteit maakt het 
werk ook zwaar: 'Ik omschrijf mijn werk 
als hard, hard en hart. Hard in de zin van 
hard werken, emotioneel hard en hart, 
omdat ik het met mijn volle overtuiging 
doe.'

Deportatieverzet als laatste redmiddel

WERKGROEP DEPORTATIEVERZET
NEDERLAND: € 1500,-

foto: Katarína Gališinová
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België
Film over Brusselse wapenlobby
Campagne tegen Wapenhandel: € 400,-

Stencilmachine voor onafhankelijke media
Anarchistische bibliotheek Acrata: € 300,-

Bosbezetting tegen boskap Wilrijk
GroenFront!: € 712,-

Mars door België tegen het Europese 
migratiebeleid
Solidariteitsmars van mensen met EN zonder 
papieren: € 750,-

Gekraakte opvang dakloze Roma
Beweging Recht op Wonen: € 250,-

Duitsland
Vluchtelingenmars tegen Duits asielbeleid
Refugee Struggle for Freedom: € 500,-

Spoorbezettingen bruinkoolwinning
Reclaim the Fields en AusgeCO2hlt: € 1450,-

Reclaim Power Tour: fietstour voor duurzame 
energie
Energiekämpfe in Bewegung: € 800,-

Acties bij Deutsche Bank tegen investeringen 
mijnbouw Peru 
CATAPA: € 200,-

Engeland
Protesten tegen bezuinigingen op behandeling 
hiv-patiënten
Shafted: € 500,-

Groentetuin als actiekamp tegen extra landings-
baan Heathrow Airport
Transition Heathrow: € 500,-

Londense actieweek tegen de G8
Stop G8 Network: € 1000,-

Demonstratie voor solidariteit met vrouwen in 
het Midden-Oosten 
8 March Women’s Organisation Iran-Afghanistan: 
€ 1000,-

Blokkade kantoor kernwapenbeheerder AWE 
Burghfield 
Action Atomic Weapons Eradication: € 1000,-

Frankrijk
Actie sambamuzikanten tegen aanleg vliegveld 

Nantes
Alter Samba: € 350,-

Griekenland
Mobiel mediastation voor ongecensureerde 
informatieverspreiding/media
Media Liberation Front/Feminism: € 500,-

Ierland
Mars voor referendum huwelijksrechten LGBT’s
LGBT Noise: € 1000,-

Nederland
Acties bij Delta, eigenaar kerncentrale Borssele
WISE:  € 420,-

Actie tegen G4S: beveiligingsfirma illegale 
Israëlische nederzettingen
DocP: € 600,-

Jaarlijkse herdenking Kristallnacht
Platform Stop Racisme en Uitsluiting: € 100,-

Anti-Wilders demonstratie Den Haag
AFA Nederland: € 250,-

Demonstratie tegen bezuinigingen van kabinet 
Rutte II
Comité Stop Bezuinigingen: € 500,-

Programma hackerfestival OHM over politieke 
kant internet 
Noisy Square: € 200,-

Blokkades en andere acties tijdens het No Border 
Camp 2013
No Border Netwerk: € 1500,-

Wake bij detentiecentrum Schiphol 
Catholic Worker Amsterdam: € 250,-

Gentechvrije actiedagen Wageningen
Independent Critical Student Group Wageningen 
en ASEED: € 500,-

Publiekscampagne: Stop de jacht op de Veluwe
GroenFront!: € 750,-

Demonstraties tegen zadenproducent Monsanto
Werkgroep March against Monsanto en ASEED: 
€ 745,80 

Acties voor vrije en eerlijke verkiezingen in Iran
Stichting Media Comité van Iraanse Koerden in 
Nederland: € 500,-

Kritische vragen tijdens aandeelhoudersverga- 
dering kernwapenproducent EADS 
Campagne tegen Wapenhandel: € 213,-

Antimonarchistische manifestatie
Het is 2013: € 1500,-

Nieuwe server voor activistisch IT-collectief
PUSCII: € 250,- 

Campagne tegen Israëlisch fruit uit bezet Pales- 
tijns gebied
DocP: € 1000,-

Stadsbus omgebouwd tot varkensstal: misstan-
den vleesindustrie 
Ongehoord: € 1500,-

Demonstratie tegen megastallen intensieve 
veehouderij
Wij zijn het MEGA zat: € 200,-

Zadenruilbeurs tijdens weekend over landbouw
Reclaim the Seeds: € 250,- 

Demonstratie van uitgeprocedeerde vluchtelin-
gen Den Haag
We Are Here Notweg: € 600,- 

Amsterdamse Vanderpekbuurt tegen 
herinrichting van hun wijk
Actiecentrum de Winterjasmijn: € 300,-

Folders tegen anti-choice bij abortus
SGPnee!: € 250,-

Jaarlijkse herdenking Februaristaking
Comité Herdenking Februaristaking 1941: € 150,-

Drone voor opsporing van illegale drijfnetten in 
de Middellandse Zee
Black Fish: € 2000,-

Postercampagne Diervriendelijke kerst
Ongehoord: € 200,-

Demonstratie mensenrechten politieke gevan-
genen Iran 
Stichting Media Comité van Iraanse Koerden in 
Nederland: € 250,- 

Oostenrijk
Kwartetspel over rechtse politici en hun  
corruptieschandalen
KomsiKomsa: € 1000,-

XminY steunde in 2013 ook:
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In april 2013 kwamen in Bangladesh 1100 
arbeiders om het leven na een enorme 
brand in een textielfabriek. Naar aanleiding 
daarvan ondertekenden verschillende 
grote kledingproducenten, veelal onder 
politieke druk, een verdrag waarin zij 
verklaarden dat zij verantwoordelijk zijn 
voor de arbeiders die hun kleding in elkaar 
zetten. Een belangrijke eerste stap.

Ook in Indonesië en de Filipijnen is de 
situatie schrijnend. De textielarbeiders 
werken in onveilige gebouwen, maken 
onverantwoord lange werkdagen en 
krijgen weinig betaald. Steeds meer 
arbeiders eisen hun rechten op en komen 
in opstand. XminY steunde verschillende 
groepen die zich inzetten voor een hoger 
loon en veilige arbeidsomstandigheden.
De economische groei op het Aziatische 
continent heeft dus niet alleen maar 

voordelen. Op het platteland moeten 
boeren en de inheemse bevolking 
vechten om hun grondstofrijke 
landbouwgrond te behouden. 
Multinationals willen het land gebruiken 
voor mijnbouw of plantages en de 
regeringen leggen geen strobreed in de 
weg. 

Wie van zijn land verdreven wordt trekt 
naar de stad op zoek naar werk. Hierdoor 
ontstaat er in de steden een tekort aan 
bijna alles en lijden veel mensen honger. 
De Filipijnse Greenhouse Infoshop kon 
dit leed niet langer aanzien en bouwde 
een riksja om tot mobiele keuken, om 
zo de arme bevolking van eten en 
morele steun te voorzien. De keuken 
is zo’n succes, dat de groep nu ook in 
andere steden helpt om riksja’s om te 
bouwen en de inwoners een kans biedt 

om zelf actie te ondernemen tegen de 
toenemende armoede. 
Ook op het gebied van emancipatie valt 
er nog veel te verbeteren in de Aziatische 
landen. Zo zet de Pakistaanse organisatie 
Merit Witness zich in voor een wet die 
de culturele traditie van uithuwelijking 
van vrouwen aan banden legt. De wet is 
in sommige provincies al doorgevoerd, 
maar ondanks het succes blijft het 
een lastig gevecht. De groep wordt 
regelmatig bedreigd door militanten 
en fondsen durven geen subsidie te 
geven omdat het onderwerp gevoelig 
ligt. Daarom is Merit Witness volledig 
afhankelijk van internationale steun en 
zijn we blij die te kunnen bieden. Zodat 
geen enkele vrouw in Pakistan straks 
tegen haar wil in het huwelijksbootje 
stapt.

Filipijnen (€ 7750, 6 projecten)

Indonesië (€ 16195, 14 projecten)

Pakistan (€ 1000, 1 project)

Cambodja (€ 1000, 1 project)

China (€ 1000, 1 project)

LegendaBedragen per land

23 projecten 
voor een 
totaal van 
26.946 euro
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Milieuorganisatie Mother Nature strijdt 
voor het behoud van de Arengvallei, een 
bijzondere riviervallei in het beschermde 
Cardamomregenwoud, in het zuidwesten 
van Cambodja. Het natuurgebied biedt 
een thuis aan zeldzame diersoorten als de 
nevelpanter en Siamese krokodil. 

De mysterieuze en wonderschone vallei 
wordt bedreigd door de bouw van een 
megadam. Een hydro-elektrische dam 
moet een hoogteverschil creëren in 
het water, waardoor energie opgewekt 
kan worden. Dit betekent dat de hele 
vallei onder water komt te staan. Een 
ware ramp voor de biodiversiteit, 
het ecosysteem en voor de Khmer 
Daeum, de lokale bevolking. Zij moeten 
noodgedwongen hun gebied verlaten. 
De Cambodjaanse overheid biedt hen 
geen oplossing. Ze zouden uit moeten 
wijken naar een olifantenmigratiegebied, 
dat totaal ongeschikt is om te wonen. 

Mother Nature is daarom de 
campagne Save Areng Valley gestart. 
Volhardende activisten protesteerden 
bij overheidsgebouwen en de Chinese 
ambassade. Eind 2013 vond het ‘Bless A 
Tree Project’ plaats. Mother Nature liep 
samen met de lokale bevolking een mars 
van zestien kilometer door de vallei om 
bomen ceremonieel te ‘zegenen’. Deze 
actie ging viraal over Cambodjaanse 
social media, werd opgepikt door de 
belangrijkste landelijke kranten en 
kwam zelfs op het Al-Jazeera-nieuws. 
Daarom wil Mother Nature een grotere 
mars organiseren met een protest in 
de hoofdstad Phnom Penh. 'Ik roep de 
hele wereld op ons te helpen de vallei te 
beschermen. Ik voel mij nauw verbonden 
met onze natuur', vertelt Butenh, leider 
van een protesterende groep lokale 
monniken. 

'De hydro-elektrische dam heeft 
nauwelijks economische voordelen. Er 
komt weinig energie vrij terwijl het heel 
veel geld kost', legt oprichter van Mother 
Nature Alex Gonzalez-Davidson uit. 'De 
Arengvallei is een geweldige plek. Er 
leven krokodillen, olifanten, luipaarden, 
tijgers en bijzondere slangen.' Gonzalez-
Davidson vertelt dat de dam Cambodja 
niet kan helpen. 'Dit project heeft geen 
positief effect op de armoede. Er zijn 
andere opties om ons land vooruit 
te helpen, bijvoorbeeld ecotoerisme.' 
Momenteel is er een wegblokkade aan 
de gang. Grote graafmachines kunnen 
de Arengvallei niet bereiken. Het is de 
bedoeling dat de blokkade aanhoudt 
totdat de overheid besluit haar 
destructieve plannen te staken. 

Cambodjaanse strijd tegen megadam

MOTHER NATURE 
CAMBODJA: € 1000,-
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De ineenstorting van het Rana Plaza-
gebouw in Bangladesh, waarbij meer 
dan duizend mensen omkwamen, 
vestigde de aandacht op de barre 
arbeidsomstandigheden van werkers in 
de textielindustrie. Verspreid door Azië is 
de textielindustrie een belangrijke sector. 
Kledingfabrikanten betalen zeer lage 
lonen voor lange dagen. XminY helpt 
textielwerkers in verzet te komen.

Vorig jaar steunde XminY acties in 
de textielindustrie in de Filipijnen en 
Indonesië. Jumisih is voorzitter van 
Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), een 
vakbond van textielarbeiders in het 
industriegebied Cankung in Noord-
Jakarta. Bijna alle werkers hier zijn 
vrouwen. Naast lage lonen en lange 
uren hebben zij te maken met seksisme. 
Jumisih: 'Vrouwen krijgen minder betaald 
dan mannen. Ze kunnen ontslagen 
worden als ze zwanger raken en krijgen 

vaak te maken met seksuele intimidatie 
en misbruik door mannelijke opzichters.' 
Samen met vrouwenorganisaties 
organiseert FBLP daarom ook acties voor 
vrouwenrechten.

De afgelopen jaren is de vakbeweging 
in Indonesië gegroeid en organiseerde 
zij succesvolle stakingen om het 
minimumloon te verhogen. Er is echter 
nog een lange weg te gaan. 'Bazen 
gebruiken wat ze het ‘skorsingsysteem’ 
noemen: per dag krijgen werkers een 
doel opgelegd. Halen mensen dat 
doel niet, dan moeten ze onbetaald 
doorwerken. Natuurlijk zetten de bazen 
te hoge doelen zodat mensen onbetaald 
moeten werken. Dit systeem is tegen de 
wet maar er wordt niets tegen gedaan.'

Ook de verhoogde minimumlonen zijn 
nog niet zeker. 'Textielfabrikanten kunnen 
claimen dat ze ‘financieel niet in staat zijn’ 

het minimumloon te betalen en worden 
dan door de overheid ontheven van hun 
verplichting. In Cankung betekent dit dat 
veel arbeiders hetzelfde loon krijgen als 
in 2012. Ze maken kleding die ze nooit 
zelf kunnen betalen voor allerlei merken 
zoals C&A, H&M, Adidas, Reebok en 
Abercrombie&Fitch.’

Maar werkers in Cankung staan volgens 
Jumisih nu sterker dan ooit. 'We hebben 
loonsverhogingen gewonnen en 
kunnen steeds vaker het verschil maken 
als werkers een conflict hebben met 
hun baas. Andere werkers zien dat en 
sluiten zich aan. Ons volgende doel is 
sterk genoeg te worden om naleving 
van arbeidswetgeving af te dwingen en 
een collectieve arbeidsovereenkomst af 
te sluiten.’

Sterker door strijd

ACTIES IN DE TEXTIELINDUSTRIE
FILIPIJNEN EN INDONESIË: € 3500,-
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Indonesische homo’s worden vandaag 
de dag nog steeds gediscrimineerd en 
behandeld als tweederangs burgers. Leden 
van Cangkang Queer, een groep die strijdt 
voor LGBT-emancipatie, strijden tegen deze 
ongelijkheid en gaan regelmatig de straat 
op om het publiek bewust te maken van dit 
probleem.

'Het is ondenkbaar dat homo-koppels 
hier hand in hand over straat lopen. 
Intiem contact in het openbaar, zoals 
zoenen en knuffelen, is al helemaal uit 
den boze', vertelt een woordvoerder 
ter plaatse. 'Discriminatie van homo's is 
aan de orde van de dag.' De leden die 
bij Cangkang Queer zijn aangesloten, 
voornamelijk studenten, opereren vanuit 
Medan. Dit is de hoofdstad van Noord-
Sumatra, waar de bevolking overwegend 
moslim is en homoseksualiteit wordt 
bestempeld als onrein.

'Wie openlijk voor zijn of haar 
homoseksualiteit uitkomt wordt publiek 
beschimpt, uitgelachen en belachelijk 
gemaakt. Soms gaat het zelfs zo ver dat 
er geweld wordt gebruikt tegen LGBT’s', 
stelt de zegsman, die uit angst voor 
represailles anoniem wil blijven. 

In de uiterst conservatieve provincie 
Aceh, gelegen op ongeveer 130 
kilometer van Medan, geldt de sharia en is 
homoseksualiteit zelfs bij wet verboden. 
Regelmatig zijn LGBT’s slachtoffer van 
arrestaties door de religieuze politie 
wegens hun seksuele geaardheid. 
Homo-koppels worden gedwongen te 
scheiden en onder toezicht gesteld. Je 
loopt als homoseksueel zelfs het risico op 
lijfstraffen in de vorm van zweepslagen.
'Het geloof speelt inderdaad een 
aanzienlijke rol in de totstandkoming 
van deze ongelijkheid. Door het gebrek 
aan deugdelijke seksuele voorlichting 

in het (voortgezet) onderwijs houdt 
deze ongelijkheid stand', zegt de 
woordvoerder van Cangkang Queer, die 
met de aangesloten leden druk in de weer 
is met een bewustwordingscampagne. 
Met steun van XminY voor onder 
meer demonstraties, debatten, 
voorlichtingsfilms, seminars en culturele 
avonden lukt het de groep om steeds 
meer leden te werven, die de bevolking 
ervan proberen te overtuigen dat 
gendergelijkheid de normaalste 
zaak van de wereld is. ‘We hopen dat 
verliefde homoseksuelen over een 
tijdje ongestoord hand in hand door de 
straten van Medan kunnen lopen.’

Discriminatie van homo's in Indonesië aan de orde van de dag

CANGKANG QUEER
INDONESIË: € 600,-
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China
Arbeiders tegen armoede en voor arbeidsrechten
Left 21: € 1000,- 

Filipijnen
Actiekamp tegen uitbuiting door 
vliegmaatschappij 
PALEA: € 3000,-

Jongeren en inheemse bevolking strijden samen 
tegen mijnbouw
LMK: € 750,- 

Campagne tegen privatisering elektriciteit
Ranaw Tri-people beweging voor vrede en 
ontwikkeling: € 1250,-

Riksja-keuken deelt voedsel uit
Greenhouse Infoshop: € 1000,-

Campagne voor rechten voor 
klimaatvluchtelingen
Iligan Survivors Movement: € 750,-

Indonesië
Demonstratie tegen arrestatie vakbondsactivist
KPO-PRP: € 1500,-

Campagne voor vrouwenrechten en 
tegen seksueel geweld
Perempuan Mahardhika: € 2967,-

Videoverslag en demonstratie 
landonteigening boeren
Dewan Rakyat West Sulawesi: € 2250,-

Actie voor vrijlaten politieke gevangenen Papoea
National Papua Solidarity: € 2047,-

Opzetten van een sterke arbeidersorganisatie
Barisan Buruh Indonesia: € 500,-

Rechtszaak om terugtrekken 
vergunningen mijnindustrie
JATAM Kaltim: € 1000,- 

Boeren demonstreren tegen geweld 
mijnbouwbedrijven
Indonesia Mining Movement: € 1831,-

Actie tegen WTO Bali
WALHI/Friends of the Earth Indonesia: € 1000,-

Pakistan
Campagne tegen uithuwelijkingswet
Merit Witness: € 1000,-

XminY steunde in 2013 ook:
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Teamleden, 
vrijwilligers en 
bestuur 2013
Afrika
Annalice Baraza

Lynn van Beek

Cathrien Beishuizen

Frits Bruins

Marian Dupré

Justine de Korte

Marieke Lansbergen

Azië
Richard Coenraad

Alex de Jong

Huub Kistermann

Gerard Kohl

Deborah Ann Rice

Ruurd Stoorvogel

Klaas Stutje

Jacob Wedemeijer

Latijns-Amerika
Pablo Eppelin

Doron Joles

Koen Meeuwsen

Carlos Morales Carbonell

Silvana Navarrete Rodriguez

Piet Schuyt

Mirna Sodre de Oliveira 

Jose Utrera

Vreer Verkerke

Oost-Europa en het Midden-Oosten
Paul Alexander

Fred Jan van den Berg

Paola Carta

Moira van Dijk

Abdel Elbahri

Christina Lammer

Esin Belit Sag

Bahar Sakizlioghu

Huub Scheele

West-Europa
Carla van den Bos

Aukje Brandenburg

Sophie Lambers

Willemein van Leeuwen

Ivo Verburg

Vreer Verkerke

Flip Vonk

Bestuur
Paul Alexander

Maarten van den Berg

Tamira Combrink

Sophie Lambers

Peer de Rijk

Rosalie Smit

Piet Schuyt

Klaas Stutje

Vreer Verkerke

Team
Rutger van den Dool  Coördinator

Ed   ICT medewerker

Alex de Jong  Projectmedewerker

Ruby van Leijenhorst Redacteur

Sophie Schouwenaar Financieel- en  

   projectmedewerker

Cees Sies   Office manager

Denny Syed  ICT medewerker

Amarins Thiecke  Coördinator

Kantoorvrijwilligers/ Redactieleden
Willeke te Flierhaar

Evi Guldemeester

Jordi Kloos

Sophie Lambers

Christina Lammer

Willemein van Leeuwen

Vormgeving
Benjamin van Vianen | Concept & Design 
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