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Voorwoord
Over ieder jaar zijn verschillende verhalen te vertellen. Verhalen
helpen om de wereld om ons heen beter te begrijpen en vooral
ook om te zien waar wij zelf het verschil kunnen maken.
XminY heeft in 2014 wereldwijd activisten kunnen helpen die voor
de nodige opschudding zorgen. Dankzij uw steun! In dit jaarverslag
vertellen wij hun verhalen. Een voorbeeld is de jonge organisatie
Hanani Lantri in Bangladesh, die landloze inheemsen helpt om hun
grond terug te krijgen waar ze in de jaren zestig van zijn verjaagd.
Vaak dwingt verzet ook grote sociale en politieke verandering
af. Zoals Le Balai Citoyen, oftewel de ‘Burgerbezem’, succesvol
heeft laten zien in Burkina Faso. Twee muzikanten vonden het na
zevenentwintig jaar onder een semi autoritair regime geleefd te
hebben, tijd om het land ‘schoon te vegen’. Ze wisten duizenden
mensen te mobiliseren waardoor de president uiteindelijk moest
aftreden.
Dichterbij huis was 2014 een jaar van verkiezingen, zowel voor
de gemeenteraad als voor het Europees parlement. Tussen alle
verkiezingspraat bracht het minder minder minder van Geert
Wilders duizenden mensen op de been. XminY steunde de grote
demonstratie op 21 maart tegen Racisme en Discriminatie. Ook
het Zwarte Pietendebat zette discriminatie weer hoog op de
Nederlandse actieagenda. Ik hoop dat deze beweging de komende
jaren koloniale en raciale taboes in Nederland bloot zal leggen.
De protesten bij het WK voetbal in Brazilië, waar XminY er een
aantal van steunde, smaken naar meer. Bij de Olympische Spelen in
2016 zullen Brazilianen en sympathisanten ongetwijfeld wederom
sociale ongelijkheid aan de kaak stellen. XminY staat klaar om hen
te ondersteunen.
Soms bestaat activisme ook uit taaie juridische procedures. Dat dit
ook effect kan sorteren, bleek toen de Raad van Europa Nederland
op de vingers tikte voor het mensonterende opvangbeleid van
ongedocumenteerde vluchtelingen.

Op dit gebied gaat XminY ook steeds actiever samenwerken met
andere fondsen. Zoals het net opgerichte Paul de Bruijn Fonds
(ondergebracht bij XminY). Hierover leest u ook meer in dit
jaarverslag.
Ik wens u veel leesplezier. Als u klaar bent met lezen, doe het
jaarverslag cadeau aan een vriend/in of familielid die nog geen
donateur is van XminY. Zo draagt u bij aan het verspreiden van
verhalen van dappere pioniers wereldwijd.
Rosalie Smit
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2014 in vogelvlucht
In 2014 steunde XminY 149 projecten in 51 verschillende landen. We zijn trots dat we in zoveel landen een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan lokale projecten van gewone mensen. Dat XminY de steun in de rug is voor betrokken mensen die een einde willen maken aan de
misstanden waar zij dagelijks mee te maken krijgen.
XminY wil juist deze groepen steunen die hun stem laten horen en strijden voor sociale verandering. Want het zijn juist deze mensen die
nergens anders terecht kunnen, terwijl ze met een relatief klein bedrag ontzettend veel kunnen bereiken. In dit jaarverslag leest u over de
groepen en projecten die wij in 2014 steunden. Op onze website vindt u meer informatie over de door XminY gesteunde projecten.

PROJECTBESTEDING 2014

WEST-EUROPA & VERENIGDE STATEN 22%

AZIE 19%

OOST-EUROPA & MIDDEN-OOSTEN 12%
AFRIKA 27%

LATIJNS-AMERIKA 20%
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Vrijwilligers van onschatbare waarde voor XminY
Ook in 2014 zetten vele vrijwilligers zich weer geheel belangeloos in voor XminY. De meesten van hen dragen zorg voor het beoordelen
van de projectaanvragen en zijn verdeeld over vijf secties die grofweg de verschillende werelddelen vertegenwoordigen: West-Europa en de
Verenigde Staten, Oost-Europa en het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Veel van onze vrijwilligers komen zelf oorspronkelijk uit de regio's waar XminY projecten steunt. Of zij hebben vanwege hun werk of privésituatie
veel kennis van de betreffende gebieden. Ook spreken zij de taal en beschikken ze over lokale contacten.
Naast de vrijwilligers in de sectie zijn er ook vrijwilligers actief voor XminY die artikelen schrijven voor de Nieuwsbrief, het jaarverslag en de
website. En ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers; uiteraard zijn de bestuursfuncties onbezoldigd. Met hun kennis, enthousiasme en
tomeloze inzet zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde voor XminY.

Nieuw bij XminY: het Paul de Bruijn Fonds
Sinds eind 2014 is er voor het eerst een fonds op naam ondergebracht bij XminY. Het Paul de Bruijn Fonds voor ongedocumenteerden en
statenlozen zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen zonder papieren. Met deze missie sluit het Paul de Bruijn Fonds
uitstekend aan bij XminY.
Het Paul de Bruijn Fonds droeg direct na de start in 2014 al bij aan verschillende projecten. Zo maakte het fonds het mede mogelijk dat er in
het vluchtelingenkamp in Calais gekookt kon worden en werden vluchtelingen in Marokko gesteund. Ook leverde het fonds een financiële
bijdrage aan verschillende initiatieven van vluchtelingen in Nederland, waaronder de demonstraties van vluchtelingengroep ‘We are here’. Meer
informatie over het Paul de Bruijn Fonds kunt u vinden op onze website.

Hoe deed XminY het financieel in 2014?
De inkomsten in 2014 bedroegen € 353.765,-. Vergeleken met de inkomsten van 2013 (€ 352.758,-) was dit een stijging van € 1.007,- oftewel een
stijging van 0,2 procent. 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. Iedere euro die extra binnenkomt boven
de € 350.000,- kan voor het grootste deel aan de projecten worden besteed. Dit omdat kosten van huur, verwarming en personeel gelijk blijven,
zowel bij stijgende als dalende inkomsten.
Naast de boekhouding van eigen inkomsten en uitgaven, stelt XminY haar rekening ook ter beschikking aan de vluchtelingen van de voormalige
Amsterdamse vluchtkerk en de vluchtgarage. Er zijn regelmatig mensen die hen financieel willen steunen, maar de vluchtelingen kunnen
als groep geen rekening openen. De donaties voor deze groepen komen binnen op onze rekening en wij geven deze door aan de groep.
Boekhoudkundig gezien betekent dit flink wat extra werk, maar als het binnen onze mogelijkheden ligt geeft XminY ook graag praktische steun.
De plannen voor donateurwerving liepen in 2014 flinke vertraging op door langdurige ziekte en vertrek van twee medewerkers. Dit leverde ook
extra werkdruk op voor de rest van de staf. Bovendien moesten er tijdelijke en nieuwe krachten aangetrokken worden. In 2014 bestond de staf
van XminY uiteindelijk uit vijf parttime medewerkers die bij elkaar opgeteld gelijk staan aan 3,4 voltijd medewerkers (3,4 fte).
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XminY steunde in 2014 projecten
in de volgende landen
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Inleiding Latijns-Amerika
Latijns-Amerika is traditioneel het toneel
van getouwtrek om land. De vele inheemse
groepen op het continent leven van
kleinschalige landbouw en in harmonie
met de natuur. Wanneer de bevolking
plaats moet maken voor grootschalige
land- of mijnbouw, heeft dit niet alleen
desastreuze gevolgen voor de mens, maar
ook voor unieke natuurgebieden.
In Ecuador, El Salvador en Nicaragua
steunde XminY inheemse groepen die actie
voerden om hun land en de flora en fauna
te beschermen tegen overenthousiaste
projectontwikkelaars.
Ook in Colombia protesteerden de boeren
tegen schadelijke bouwprojecten. Met
een karavaan trokken zij door het land om
aandacht te vragen voor hun hachelijke
positie. Om onafhankelijk te blijven van
de genetisch gemanipuleerde zaden van
multinationals, organiseren de boeren
zadenruilbeurzen.
Door het WK voetbal waren alle ogen op
Brazilië gericht, waar de overheid wel dacht
aan commerciële belangen, maar niet aan
het volk. De hele wereld kon zien hoe de
bevolking massaal de straat op ging om
aandacht te vragen voor de problemen
rond
onderwijs,
gezondheidszorg
en huisvesting. Als de regering blijft
bezuinigen op sociale voorzieningen, zijn
de Brazilianen vastbesloten om ook tijdens
de Olympische Spelen in 2016 hun stem te
laten horen.
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28 PROJECTEN
VERDEELD OVER 10 LANDEN
Nog nooit steunde XminY zoveel projecten in Brazilië, tien in totaal,
wat neerkomt op een percentage van 37 procent van alle gesteunde
projecten in Latijns-Amerika in 2014. Deze stroom projecten had
alles te maken met de protesten tegen het WK voetbal. Mexico en
Colombia delen de tweede plaats; in beide landen werden vier
projecten gesteund.

BRAZILIË

10

MEXICO

4

COLOMBIA

4

EL SALVADOR

3

NICARAGUA

2

HONDURAS

1

ECUADOR

1

CHILI

1

DOM. REPUBLIEK

1

GUATEMALA

1

De Colombiaanse projecten hadden allen te maken met de penibele
situatie van de boeren in het land. In El Salvador werden drie projecten
gesteund, goed voor 11 procent van het totaal aantal aanvragen uit
de regio.
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EEN TOTAAL VAN 27.720 EURO
VERDEELD OVER 22 PROJECTEN
De projecten uit Brazilië kostten relatief weinig: met een bedrag van
9460 euro werden maar liefst tien projecten gesteund. Zowel het
duurste project (2000 euro) als het goedkoopste project (610 euro)
kwamen uit Brazilië. Het land kreeg 35 procent van het totaalbedrag
dat werd uitgegeven aan projecten in Latijns-Amerika.

BRAZILIË

€ 9460,-

MEXICO

€ 3700,-

COLOMBIA

€ 3200,-

EL SALVADOR

€ 2750,-

NICARAGUA

€ 1760,-

HONDURAS

€ 2000,-

ECUADOR

€ 1300,-

CHILI

€ 1300,-

DOM. REPUBLIEK

€ 1250,-

GUATEMALA

€ 1000,-

In Mexico werden met 3700 euro vier projecten gesteund. De drie
projecten uit El Salvador kostten samen 2750 euro.
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een massa-industrie waar geld regeert. Wie geen geld heeft voor een
dure private verzekering is overgeleverd aan publieke ziekenhuizen
met lange wachttijden en slechte hygiëne. Ongeveer driekwart van
de Brazilianen heeft geen ziektekostenverzekering en is afhankelijk
van publieke zorg.
Alsof dat nog niet genoeg ellende is, is er ook nog een enorm
tekort aan betaalbare woningen. In aanloop naar het WK werden
huurprijzen verdubbeld zodat wonen helemaal onbetaalbaar
werd. De overheid sloopte huizen die te dicht bij stadions stonden,
waardoor mensen letterlijk op straat kwamen te staan.

Wereldkampioenschap:
de keerzijde van de medaille

Al deze misstanden zorgden natuurlijk voor veel protest. De
demonstraties in aanloop naar het WK groeiden uit tot de grootste in
20 jaar. Het geweld van de politie was excessief en er zijn zelfs enkele
doden te betreuren. Activisten filmden met gevaar voor eigen leven
bij demonstraties het grove geweld van de politie, en gaven zo de
buitenwereld een beeld van de keerzijde van het WK-feest.
Verschillende organisaties Brazilië: € 6110,-

Door het WK voetbal waren vorig jaar vanuit de hele wereld de ogen
gericht op Brazilië. Voor de bevolking een perfecte gelegenheid
om de aandacht te vestigen op de vele misstanden die het ZuidAmerikaanse land 'rijk' is. Want waar de regering vele miljoenen
investeerde in de aanbouw van voetbalstadions, infrastructuur en
luxe hotels, had de veelal arme bevolking vooral te lijden onder het
grootschalige sportfestijn.
Zo werden er onder andere flinke prijsverhogingen in het openbaar
vervoer doorgevoerd, waardoor het voor velen vrijwel onmogelijk
werd om nog bus- of treinkaartjes te kopen. Rio voerde een
prijsverhoging van maar liefst 9 procent door op de ov-prijzen. Uit
protest bezetten zo’n 800 demonstranten korte tijd het Centraal
Station. De inwoners van Rio verzetten zich, net als in São Paulo, ook
tegen de enorme bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg.
In Brazilië is het onderwijs officieel gratis. Maar in de praktijk is dit
vaak van bedenkelijke kwaliteit. Daarnaast maken bijkomende
kosten van schooluniformen, boeken en reiskosten het voor veel
ouders alsnog een onbetaalbare aangelegenheid. Een meerderheid
van de leerlingen maakt niet eens de basisschool af. Alleen voor de
rijken is goed onderwijs betaalbaar; een ongelijke situatie.
Ook in de gezondheidszorg is veel voor verbetering vatbaar. Het is

Tuinieren in een sloppenwijk
Stel je voor: je leeft met duizenden mensen op elkaars lip in een
sloppenwijk. Je verdient nauwelijks genoeg geld voor eten. En de
overheid doet niets. Dit is voor veel inwoners van Santiago, Chili, de
harde realiteit. En velen zullen dit zien als een uitzichtloze situatie.
Maar niet een groep actieve buurtbewoners! Deze mensen zagen
een verlaten terrein in de buurt en namen het heft in eigen handen.
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Ze bezetten het terrein en bouwden er een duurzame, ecologische
moestuin, waarmee ze hun families van eten kunnen voorzien.
Maar in plaats van dit mooie initiatief te steunen, werkt de overheid
tegen. Zo weigeren ze om het terrein op elektriciteit aan te sluiten.
Daarom regelen de bewoners dit ook zelf. Met behulp van XminY
werden zonnepanelen aangeschaft. Buurtbewoner Alejandro doet
verslag: 'De zonnepanelen werken! Nu kunnen we filmvertoningen
en bijeenkomsten houden voor de buurt. Het planten gaat
heel goed. We kunnen al tomaten en snijbieten plukken en
verwachten binnenkort pompoenen en maïs. We zijn erg blij met
de samenwerking met XminY!'
Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile

Chili: € 1300,-

De Nederlandse investeringsbank FMO is betrokken bij de bouw
van deze stuwdam. Hun betrokkenheid leidde in Nederland zelfs
tot Kamervragen. Minister Ploumen (PvdA) moedigde het indienen
van een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtenafdeling
van FMO aan. Hierdoor zouden in principe foutieve investeringen
teruggetrokken kunnen worden. Maar gezien de bureaucratische
papierwinkel die daarmee gemoeid is, is deze klachtenprocedure
haast niet toegankelijk voor bescheiden organisaties als COPINH of
XminY.
Ondertussen neemt de controverse alleen maar toe. Eind vorig jaar
kwam in de gemeenschap waar de dam gebouwd moet worden een
Lenca-jongen van vijftien jaar onder verdachte omstandigheden
om het leven. Waar de Wereldbank en het grootste bouwbedrijf
Synohydro uit China zich eerder al terugtrokken uit dit project, zet
het FMO desondanks door. In hun jaarrapport van 2014 loofden
ze het project in Honduras nota bene vanwege de complexe
uitvoering.
FMO zegt dat zij alle protocollen zijn nagekomen en de rechten van
de inheemsen respecteert. Maar het lijkt erop dat het FMO op het
gebied van internationale akkoorden zijn eigen criteria hanteert.
Kritiek van de lokale bewoners over het beslissingsproces wordt
genegeerd. Met het geld van de Nederlandse burger kijkt men
alleen naar rendement en niet naar het zelfbeschikkingsrecht van
de Lenca-indianen in het straatarme Honduras.

Strijd tegen
omstreden stuwdam
Bij een protest tegen de bouw van een stuwdam in Honduras is in
2014 hevige onrust ontstaan. Omdat die dam dwars door een voor
de Lenca-indianen heilige rivier loopt, is er veel protest vanuit de
inheemse bevolking. Maar de staat zet leger en politie in om de
demonstrerende indianen het zwijgen op te leggen. In 2013 schoot
het leger een leider van de indianen dood. Een kind raakte daarbij
zwaargewond. De politie en militairen bedreigen de indianen
voortdurend. 'Ik ben tientallen keren met de dood bedreigd',
aldus Bertha Cáceres van de Hondurese Vereniging van Inheemse
Organisaties (COPINH).

XminY steunde het afgelopen jaar een demonstratie van COPINH.
De indianen demonstreerden in de hoofdstad om hun stem te
laten horen en de corrupte regering aan de eerder gemaakte
afspraken te herinneren. Al het verzet is niet voor niets; ondanks de
vasthoudendheid van FMO ligt de bouw momenteel stil.
COPINH Honduras: € 2000,-
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Brazilië
Fietstocht en demonstraties tegen uitbreiding
petroleumindustrie
Pedal Contra Pre-Sal: € 750,Muzikaal protest tegen verhogingen prijzen
openbaar vervoer
MPL Rio / Free Pass Movement in Rio de Janeiro: € 750,Protesten tegen woningnood
Network of Communities of the Far South: € 2000,Protesten tegen het WK
Sem Educação, Não Vai ter Copa: € 1000,Protesten tegen het WK
Se Não Tiver Suade, Não Vai ter Copa: €750,Video’s en documentaires over strijd tegen het WK
en de Olympische Spelen
An Nova Democracia: € 1000,Acties voor goedkoper openbaar vervoer
Tarafa Zero MPL Natal: € 610,Strijd tegen mensenrechtenschending inheemse
bevolkingsgroepen
Commissie Guarani Yvyrupa (CGY): € 2600,Colombia
Boerenstakingen voor betere financiële
omstandigheden
Paro Nacional Agrario / Accion para el Paro Agrario,
Campesino, Etnico y Popular: € 1500,Optocht van boeren en dorpsbewoners tegen
vergaande militarisering
Casa de la Solidaridad: € 1000,Zadenruilbeurs voor boeren en workshops
rond landrechten
Proceso Campesino y Popular del Municipio
de la Vega / Fundación Despertar: € 700,Dominicaanse Republiek
Manifestatie stop geweld tegen vrouwen
ODEMIHF, INC: € 1250,Ecuador
Festival: bescherm grondgebied in de Amazone
Amazonia Indomable, Juventud Comuna A: € 1300,El Salvador
Mobilisatie milieugroeperingen om politieke druk
uit te voeren
CESTA Amigos de la Tierra El Salvador: € 750,-

Actie tegen gevolgen ultrarechtse verkiezingsuitslag
Moviementa Popular de Resistencia 12
de Octubre: € 1000,Grote demonstratie tegen milieuonvriendelijke
regeringsplannen
Dia de Resistencia Indigena, Negra y Popular
de las Americas € 1000,Guatemala
Campagne voor vrijlating politieke gevangenen
Asociación para la Promoción y el Desarrollo
de la Comunidad: € 1000,Mexico
Klimaatkaravaan onderweg naar top Peru
Marea Creciente México: € 1000,Campagne over de algemene wet op de
watervoorziening
Asociacion Ecologica Santo Tomás A.C.: € 1000,Infrastructuur opzetten voor sociale bewegingen
op weg naar duurzaamheid
Liberando Tierras: € 700,Evenement voor uitgezette bewoners		
Colectivo Mujeres en Comunidad: € 1000,Nicaragua
Mars voor bescherming natuurgebied Apante
Joven Siglo XXI / Alianza de Juventudes para el
Desarrollo Sostenible de Matagalpa: € 1000,Project voor zelfbeheer inheemse volkeren
Asociacion Mujer y Comunidad / Proyectos: € 760,-
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Inleiding Afrika
Vrouwenemancipatie is al jaren een
belangrijk thema in Afrika. Vrouwen
komen steeds vaker op voor hun rechten
en er wordt hard gestreden tegen
seksueel geweld. Zo werd er in Kenia actie
gevoerd tegen verkrachtende leraren,
seksueel misbruik van arbeidsters en
kindermisbruik. En in Oeganda hielden
fabrieksmedewerkers een sit-in tegen
seksuele intimidatie op de werkvloer.
Een ander terugkerend thema in Afrika
is landroof. Geregeld worden boeren en
inheemse volken van hun land verdreven,
zodat bedrijven de grond kunnen
gebruiken voor mijnbouw of boskap. In
Kameroen, Ghana, Mali en Tanzania steunde
XminY verschillende bevolkingsgroepen
die demonstreerden tegen dit onrecht.
Twee rappers uit de Senegalese hoofdstad
Dakar besloten zelf iets aan de grote
armoede in hun wijk te doen. Ze wilden
de vaak criminele jongeren een ander
toekomstperspectief bieden en begonnen
daarbij een project om de werkloosheid
onder de jeugd aan te pakken.
In Burkina Faso richtten bekende
muzikanten een burgerbeweging op
die uiteindelijk zelfs heeft geleid tot het
aftreden van de dictatoriale president! Deze
projecten laten zien dat enkele pioniers het
verschil kunnen maken. Voor een wijk, en
zelfs voor een heel land.

13

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

13
13

13 | AFRIKA IN CIJFERS

28 PROJECTEN
VERDEELD OVER 10 LANDEN
In 2014 steunde XminY zestien projecten uit Kenia, dat daarmee de
koploper is, en meer dan de helft van het totaal aantal gesteunde
projecten in huis heeft. Met drie projecten is Oeganda nummer twee
op de lijst.

KENIA

16

OEGANDA

3

TANZANIA

2

KAMEROEN

2

MAROKKO

2

GHANA

1

BURUNDI

1

SENEGAL

1

MALI

1

BURKINA FASO

1

De meeste Keniaanse projecten hadden betrekking op (vrouwen-)
emancipatie. In Kameroen, Ghana en Mali stonden landrechten
centraal.
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EEN TOTAAL VAN 39.182 EURO
VERDEELD OVER 28 PROJECTEN
Van het totaalbedrag dat XminY in 2014 aan projecten in Afrika
doneerde, ging 43 procent naar projecten uit Kenia. Opvallend is dat
dit percentage kleiner is dan het percentage gesteunde projecten uit
datzelfde land. Er werden dus veel projecten gesteund voor relatief
kleine bedragen. Naar Marokko ging 10 procent van het totaalbedrag

KENIA

€ 16957,-

OEGANDA

€ 3400,-

TANZANIA

€ 2000,-

KAMEROEN

€ 3080,-

MAROKKO

€ 4000,-

GHANA

€ 2500,-

BURUNDI

€ 1200,-

SENEGAL

€ 2250,-

MALI

€ 1000,-

BURKINA FASO

€ 2795,-

voor twee gesteunde projecten. Dit is een hoger bedrag dan wat er
naar Oeganda ging, hoewel daar drie projecten steun kregen. Het
hoogste bedrag ging naar de burgerbeweging in Burkina Faso (2795
euro). De stakende Oegandese fabrieksarbeidsters organiseerden hun
actie voor het laagste bedrag; zij hadden niet meer dan 400 euro nodig.
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Keniaanse dienstmeisjes
in staking
Twaalf tot zestien uur per dag werken, zeven dagen
per week. Geen pauzes, een hongerloontje en zelden
vrij, zelfs niet om je eigen familie op te zoeken. Dit is
de realiteit voor veel Keniaanse dienstmeisjes. Zij staan
helemaal onderaan de sociale ladder. De maatschappij
beschouwt ze als minderwaardig, zonder menselijke
behoeftes, gevoelens of verlangens.
Bovendien vallen de meisjes ten prooi aan de grillen
van hun werkgever. Emotioneel, fysiek en seksueel
misbruik valt hun ten deel. Wie klaagt, kan rekenen op
straf of zelfs ontslag.
Maar de dienstmeisjes pikken het niet meer en hebben
zich verenigd in belangengroep Wezesha Dada. Hun
eisen? Gelijke behandeling, normale werkdagen, een
jaarlijkse salarisverhoging en vrije dagen. Kortom, een
gewone behandeling zoals ieder ander.
Om hun eisen kracht bij te zetten gingen de
dienstmeisjes een dag in staking en demonstreerden
ze bij de vakbond en het Ministerie van Arbeid, net
zolang tot er naar hun eisen werd gekeken. En ze
gaan door tot hun omstandigheden daadwerkelijk
verbeteren!
Wezesha Dada Kenia: € 832,50

Grote
schoonmaak
in Burkina Faso

kwam een enorme mensenmassa
op de been. Vervolgens leidden felle
protesten in oktober vorig jaar tot
het aftreden van president Blaise
Compaoré, die al 27 jaar de scepter
zwaaide.

In Burkina Faso namen muzikanten
Smockey en Sams’K Le Jah de grote
lenteschoonmaak wel erg serieus;
de twee bekende reggaeartiesten
richtten Le Balai Citoyen, oftewel de
'burgerbezem', op. Deze beweging
wilde eens flink de bezem halen door de
verstofte regering. De laag aangekoekt
vuil van corruptie en strenge autoriteit
moest plaatsmaken voor een blinkende
laag democratie en de glans van een
betere samenleving.

Maar dit succes is nog geen reden
voor Le Balai Citoyen om eens lekker
uit te rusten. De ‘grote schoonmaak’
is nog niet voorbij. Door de resultaten
die de groep heeft geboekt, blijven
nieuwe vrijwilligers zich aanmelden en
schieten nieuwe afdelingen van Le Balai
Citoyen als paddenstoelen uit de grond.
Uiteindelijk hoopt Le Balai Citoyen zelfs
op een 'Afrikaanse lente'. Want er valt in
de hele regio nog genoeg schoon te
vegen!

De twee mannen hadden vast nooit
durven dromen dat hun poetswerk zo
snel zó veel succes zou hebben. Mede
door de bekendheid van het tweetal

Le Balai Citoyen Burkina Faso: € 2795,-
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Het hek van de dam
Mellila is een Spaanse enclave in Marokko die door haar ligging de
ideale plek is voor vluchtelingen om de oversteek naar Europa te
maken. Vorig jaar waren er maar liefst 22.000 pogingen om de grens
over te steken. Maar Europa doet er alles aan om de vluchtelingen
buiten de deur te houden.
De hekken rond de grens zijn hoog, nauwelijks te beklimmen en
uitgerust met prikkeldraad en scheermesjes. Als toch iemand over
de hekken probeert te klimmen treden de Spaanse en Marokkaanse
politie keihard op: ze slaan vluchtelingen in elkaar, breken opzettelijk
botten en duwen ze van de metershoge hekken. De vluchtelingen
die de Spaanse enclave bereiken zijn vaak zwaargewond.
Degenen die dit niet lukt, zijn overgeleverd aan de brutaliteiten
van de politie of blijven met zware snijwonden achter in het bos.
Het ziekenhuis is geen optie; daar worden ze aangegeven bij de
politie. In Algerijnse ziekenhuizen kunnen ze wel terecht, maar de
taxikosten zijn voor de meesten onbetaalbaar.
Lokale bewoners en activisten geven praktische steun aan de
vluchtelingen. Bouwmateriaal, eten en drinken worden naar het bos
gebracht waar vluchtelingen wonen zonder enige voorzieningen.
Maar ook materiaal om de muur over te klimmen zoals ladders,
beschermende kleding en handschoenen. Ze leveren EHBO-dozen,
betalen taxikosten naar het ziekenhuis in Algerije en zorgen voor
camera's waarmee de vluchtelingen zelf hun omstandigheden
kunnen filmen. Dit is gevaarlijk voor de actievoerders; op hulp staat
straf. Desondanks gaan ze door. Activist Rachid: 'Iemand moet die
mensen helpen. Als wij het niet doen, wie dan?'
Moroccan Activist Collective Marokko: € 2000,-

Geëngageerde rappers
in Senegal
Guediawaye is een buitenwijk in de Senegalese hoofdstad Dakar.
De wijk staat bekend om de grote armoede en hoge werkloosheid
onder de bevolking. Meer dan de helft van de inwoners zijn jongeren
wiens toekomst uitzichtloos lijkt. In 2010 werd het project G-Hiphop
opgericht door de rappers Malal Talla en Sarene Sarr. Zij komen zelf
uit de wijk en willen met hun project de situatie van de wijk en de
jongeren verbeteren.
Iedereen kan bij G-Hiphop voor een klein bedrag workshops
volgen; van rap, graffitikunst en dans tot fotografie en een cursus
geluidstechniek. Om zoveel mogelijk mensen bij G-Hiphop te
betrekken, worden de kosten voor workshops laag gehouden.
Veel van de G-Hiphop deelnemers zijn ex-gevangenen. G-Hiphop
helpt hen met hun reïntegratie, daarnaast bezoekt Malal regelmatig
de gevangenis om daar workshops te geven. Ook organiseren de
rappers schoonmaakacties in de wijk en planten bomen en struiken,
om de wijk weer groener te maken.
Malal heeft geleerd hoe belangrijk concrete actie is. ‘Wat je doet
moet vooral tastbaar zijn en effect hebben op het dagelijks leven
van mensen. Wij willen hoop geven aan mensen die in wanhoop
leven'.
G-Hiphop Senegal: € 2250,-
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Congo
Kennisuitwisseling activisten Wereld Sociaal Forum
PRODDES: € 1000,-

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

Ethiopië
Film over conflict tussen nomaden en de suikerindustrie
Eye and Ear Film: € 2373,-

Marokko
Karavaan van slachtoffers malafide microkrediet
ATTAC/CADTM: € 2000,-

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

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

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 kindhuwelijken
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,Senegal
Verzet veehoeders tegen biobrandstofproject
Collectif pour le Defense de Terres de Ndiaell: € 1176,Sierra Leone
Campagnes voor LGBT-emancipatie
Pride Equality / 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,-
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Inleiding West-Europa en
Verenigde Staten
XminY steunde in 2014 maar liefst
vijfenvijftig
projecten
in
West
-Europa. Er was veel aandacht voor
vluchtelingen, mensenrechten en diverse
milieugerelateerde acties.
De situatie voor vluchtelingen is veelal
uitzichtloos; ze zitten opgesloten of leven
gedwongen op straat. In Nederland en
Duitsland vonden daarom demonstraties,
manifestaties en marsen plaats voor
vluchtelingenrechten. Iedereen heeft
immers recht op een menswaardig
bestaan.
Ondanks groeiende bewustwording,
is het milieu helaas vaak nog het
ondergeschoven kindje. Maar niet bij
activisten! Zo organiseerde GroenFront! in
Nederland een spel annex protest tegen
vervuilende kolencentrales. De Belgische
afdeling protesteerde tegen boskap. In de
VS streden activisten tegen desastreuze
gasboringen in de oceaan. Met Tsjernobyl
en Fukushima in gedachten stuitte de
nucleaire top in Nederland veel mensen
tegen de borst. Verschillende actiegroepen
hielden ludieke acties en demonstraties.
Daarnaast streden activisten in Nederland
tegen bezuinigingen in het onderwijs,
kwamen op voor dieren in de bio-industrie
en zetten zich in tegen oorlogsmisdaden.
De acties uit 2014 bewijzen dat er gelukkig
nog steeds veel mensen zijn die zich
onvermoeibaar blijven inzetten voor mens,
dier en milieu!
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55 PROJECTEN
VERDEELD OVER 10 LANDEN
In Nederland steunde XminY met 33 stuks verreweg het meeste
aantal projecten van West-Europa en de Verenigde Staten. De top
drie wordt aangevuld met Engeland en België. Het aantal projecten in
België is licht toegenomen in vergelijking met 2013; 7 procent van de
gesteunde projecten kwam bij onze zuiderburen vandaan.

NEDERLAND

33

ENGELAND

5

BELGIË

4

IERLAND

3

FRANKRIJK

2

DUITSLAND

2

SPANJE

2

VS

2

FINLAND

1

ITALIË

1

Daarnaast is het leuk te vermelden dat XminY in 2014 voor het eerst
projecten in de Verenigde Staten steunde, en gelijk ook maar twee.
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EEN TOTAAL VAN 30.435 EURO
VERDEELD OVER 55 PROJECTEN
In Nederland werd verreweg het grootste aantal projecten gesteund,
en dus ging ook het meeste geld naar projecten in Nederland. Na
Nederland ging het meeste geld richting Engeland. Ierland en Frankrijk
staan samen op een gedeelde derde plaats.

NEDERLAND

€ 14600,-

ENGELAND

€ 3750,-

BELGIË

€ 2085,-

IERLAND

€ 2200,-

FRANKRIJK

€ 2200,-

DUITSLAND

€ 1750,-

SPANJE

€ 1680,-

VS

€ 1170,-

FINLAND

€ 750,-

ITALIË

€ 250,-

Hoewel in zowel Frankrijk als de Verenigde Staten twee projecten
werden gesteund, ging er in totaal een hoger bedrag naar de Franse
projecten.
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Terwijl boeren in Argentinië de wegen naar de houtplantages
blokkeerden, confronteerden studenten leden van Harvards
investeringsmaatschappij en overhandigden honderdtachtig
handtekeningen van getroffen boeren aan Harvards president.
Sam Wohns, een van de studenten: 'De situatie is sindsdien
verbeterd aangezien Harvard opgehouden is met het uitbreiden
van de plantages. Maar we strijden door, totdat Harvard de foute
investeringen helemaal stopzet.'
Responsible Harvard Coalition Verenigde Staten: € 545,-

Huisartsen in actie

Harvard: Fout hout
Net als andere universiteiten, investeert ook het prestigieuze Harvard
haar geld. Helaas gaat het hierbij niet om duurzame investeringen.
De universiteit is namelijk eigenaar van enorme houtplantages in
de Argentijnse Iberá moerassen. Deze zijn desastreus voor het
ecosysteem en vervuilen het land van duizenden kleine boeren.
De Argentijnse boeren eisen gerechtigheid; Harvard moet stoppen
met het uitbreiden van plantages en bestaande plantages die te
dichtbij hun huizen staan verwijderen. De boerengemeenschappen
vroegen aan de Responsible Harvard Coalition, een organisatie van
idealistische Harvard-studenten, om hun solidariteit te betuigen.
Deze studenten organiseerden demonstraties, schreven een
onderzoeksrapport én maakten een documentaire over Harvards
onverantwoordelijke investeringen. Bovendien organiseerden de
studenten een actiedag.

Twee huisartsen in België
merkten dat veel demonstraties
en directe acties steeds
vaker te maken kregen met
repressie, criminalisering en
politiegeweld. Om hieraan
tegengas te geven, besloten de
huisartsen om een zogeheten
'streetmedicteam' op te richten.
Dit team staat activisten bij met
medische hulp tijdens acties
zoals stakingen, betogingen en
hongerstakingen.
Het team is niet neutraal, maar ondersteunt de eisen van de
acties waar ze bij betrokken zijn. Dit wil zeggen dat ze in geval
van arrestaties of politiegeweld zich niet terugtrekken, maar de
demonstranten blijven ondersteunen, ook als dat tot hun eigen
arrestatie leidt. De artsen ondersteunen bijvoorbeeld acties tegen
uitbuiting, racisme of maatschappelijk onrecht.
De twee werken bewust deeltijd en voor een klein salaris in een
sociaal buurtcentrum, zodat ze tijd overhouden om mee te doen
aan acties en projecten en de band met de werkende bevolking niet
verliezen. Vandaar dat extra financiering welkom is: EHBO-dozen,
medicijnen en verbandmateriaal zijn immers niet gratis. En het team
hoopt zich in de toekomst uit te kunnen breiden. Want meer medici
betekent meer acties waar de streetmedics aan mee kunnen doen.
Streetmedicteam België: € 910,-
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Buurtbewoners bezetten
banken
Door de economische crisis komen in Spanje veel stadsbewoners in
de problemen. Banken dreigen woningen te ontruimen, omdat de
bewoners een betalingsachterstand hebben. Maar het zijn juist de
banken die de crisis hebben veroorzaakt! De bewoners van de stad
Córdoba voeren succesvol actie om de ontruimingen te voorkomen
en de banken ter verantwoording te roepen.
Deze buurtbewoners verenigen zich in de actiegroep 15M
Stop Desahucios Córdoba. Tijdens de actie gaan bewoners een
bankgebouw binnen; ze weigeren weg te gaan totdat ze de garantie
krijgen dat ze niet worden ontruimd. Op die manier dwingen de
bewoners de banken om actief naar oplossingen te zoeken in plaats
van klakkeloos te ontruimen.
Deze protesten zijn nuttig en effectief: er zijn kleine maar significante
overwinningen behaald, zoals nieuwe subsidies voor sociale huur.
Maar het is nog niet genoeg: door het publiek te informeren kan
er nog meer druk worden uitgeoefend. Daarom organiseerde de
actiegroep een actiedag met een demonstratie, videopresentaties
op straat en een bezetting van meerdere banken tegelijk. Dit leverde
veel sympathieke reacties op van publiek en media.
15M Stop Desahucios Córdoba Spanje: € 1180,-

Mars voor mensenrechten
Wij zijn hier! is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die
niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Ze krijgen geen
onderdak, mogen niet werken en lijden dus gedwongen een
dakloos bestaan. Sinds september 2012 trekt deze groep door
Amsterdam. Ze verbleven in een tentenkamp, een kerk en een
voormalige gevangenis. Overal werden ze weer weggestuurd.
Om aandacht te vragen voor hun omstandigheden, kwamen
vluchtelingen Nasir, Gadaa en Sinan met het idee van een
driedaagse mars van Amsterdam naar Den Haag eind november.
Nasir: 'Het was een goed moment, vanwege de uitspraak van het
Europese Comité voor Sociale Rechten en de vergadering in de
Tweede Kamer over onze situatie.' Het Comité oordeelde namelijk in
november dat Nederland een basisopvang van 'bed, bad en brood'
aan de asielzoekers moet bieden.
De mars was succesvol. Gadaa: 'We kregen veel publiciteit door
alle aanwezige journalisten.' Daarnaast was de mars een bijzondere
ervaring voor de vluchtelingen zelf. Sinan: 'We kregen nieuwe
energie voor onze strijd!'
Wij zijn hier! Nederland: € 850,-
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België
Campagne voor behoud bedreigde bossen
GroenFront!: € 675,-

Italië
Opstart sociaal centrum in leegstaand schoolgebouw
Collettivo Aleph: € 250,-

Postercampagne: Verdwijnend Palestina
Palestina Solidariteit vzw. Actie afgelast: € 0,-

Nederland
Onkosten internationale campagnebijeenkomst
Wij Zijn Hier!
Wij Zijn Hier!: € 250,-

Protesten tegen geweld in Iraans Koerdistan
International Network of Iranian Kurdistan Human
Rights: € 500,Duitsland
Workshop voor activisten Hambach bosbezetting
Werkstatt für Aktion und Alternativen: € 250,-

Demonstratie tegen nucleaire top Amsterdam
WISE: € 600,Protest tegen afbraak bèta-onderwijs 		
Actiegroep Titanic: € 250,-

Mars voor vrijheid vluchtelingen en tegen Frontex
Freedom Not Frontex: € 1500,-

Anti-nucleair protest in de Hofvijver
Actiegroep De Vijverdrijvers: € 150,-

Engeland
Stop rechts-extremistische demonstratie MFE 		
Stop MFE: € 600,		
Actie bij aandeelhoudersvergadering wapenproducent
Campaign Against Arms Trade: € 200,-

Protestactie tegen kernenergie industrietop		
Actiegroep Hop Hop Stop de Kerntop: € 400,		
Demonstratie en website tegen nucleaire top NSS
Stop de NSS: € 400,-

Protesten bij NATO-top
Stop Nato Cymru / Anarchist Action Network: € 1200,Campagne tegen zeedierenpark Sea Life
Captive Animals' Protection Society: € 750,Bezetting plein parlementsgebouw Londen
Democracy Action Working Group of
Occupy London: € 1000,Finland
Acties voor dierenrechten
Help the Animals: € 750,Frankrijk
Opstarten campagnes en sociaal centrum
rond migratie
Calais Migrant Solidarity: € 1200,Materiaal voor voedselverstrekking aan illegalen
Le Réveil Voyageur: € 1000,Ierland
Mars voor homohuwelijk Ierland
LGBT Noise: € 600,
Vrouwen in actie voor betere seksuele gezondheidszorg
Re(al) Productive Health: € 600,Actieweekend en start campagne transgenders
Irish Trans* Students’ Alliance (ITSA): € 1000,-

Postercampagne Internationale Big Brother Day
Vrijbit: € 200,		
Mars voor vrijheid vluchtelingen en tegen Frontex
Freedom Not Frontex Mars voor Vrijheid en Actieweek
Brussel € 1000,		
Promotie en organisatie van The Climate Games
Wij Stoppen Steenkool: € 750,Acties tegen megastallen
Wij Zijn Het Megazat: € 200,		
Protest tegen deportatie vluchteling op Schiphol
Actiegroep Deportatie Frustratie: € 200,		
Voorbereiding en organisatie demonstratie
Stop de sociale sloop!			
Initiatiefgroep Stop de Sociale Sloop Verzet Nu!: € 500,Puscii, bijdrage nieuwe servers 			
Puscii: € 250,		
Demonstratie en krant tegen racisme		
AFA: € 750,		
Statutenwijziging LAKA
LAKA: € 300,		
Transgender gedenkdag		
Transgender Limburg: € 500,Groen Front! actie Groningen
GroenFront!: € 250,-

		
Demonstratie tegen verplichte terugkeer vluchtelingen
naar Libië
Wij Zijn Hier!: € 250,		
Kick Out Zwarte Piet Demonstratie Gouda		
Zwarte Piet Niet!: € 1000,Manifestatie Wie zoet is krijgt lekkers/Alternatieve
Sinterklaasviering
Nederland Wordt Beter: € 250,		
Demonstratie tegen Zwarte Piet en racisme
Utrecht in Actie: 5 December voor Iedereen: € 250,Manifestatie tegen het opsluiten van
mensen zonder verblijfsvergunning
Werkgroep Vluchten Niet Strafbaar: € 250,Protest tegen wapenhandelsmissie Midden-Oosten
Stop Wapenhandel: € 750,Demonstratie tegen racisme 		
Comité 21 Maart: € 500,Campagne tegen nieuwe gezinsgevangenis
op Kamp Zeist
AAGU: € 500,Nacht van de vervanging: onderdak aan vluchtelingen
ASKV: € 300,Manifestatie Sta op tegen Apartheid!
Back to Palestine: € 750,		
Spandoekenactie voor politieke
Palestijnse gevangenen
Human Rights Defenders: € 250,		
Black lives matter mars en manifestatie
Black Lives Matter Amsterdam: € 250,Zwarte Klaas, ludiek protest tegen Zwarte Piet
Operatie Tandwiel: € 750,Demonstratie tegen politiegeweld Den Haag		
Doorbraak: € 500,		
Pro Gaza demonstratie Breda 			
Hart voor Gaza: € 250,Spanje
Tour van Irak-veteranen tegen de oorlog
Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucia: € 500,Verenigde Staten
Actiecampagne tegen gasboringen Grote Oceaan
Echo Friendly Action: € 625,-

INLEIDING OOST EN MIDDEN-OOSTEN | 24

Inleiding OostEuropa en het
Midden-Oosten
De onrust in Oost-Europa en het MiddenOosten duurde ook in 2014 voort. In
Oekraïne namen jongeren te midden van
het oorlogsgeweld op de Krim een moedig
initiatief: zij openden een buurtcentrum
voor sociale activiteiten. Een ander mooi
kleinschalig project vond plaats in Tbilisi,
Georgië. Stadsbewoners zetten zich in
om het laatste (!) stadspark te beschermen
tegen de bouwlustige overheid.
In veel landen zijn extreemrechts en
fascisme een serieus probleem. In
Roemenië
proberen
extreemrechtse
groepen voet aan de grond te krijgen met
intimiderende demonstraties. Gelukkig
was er ook een tegengeluid: tegenstanders
van extreemrechts organiseerden een
antifascistisch weekend waar honderden
mensen op afkwamen. In Polen bliezen
journalisten een bekend regionaal
antifascistisch tijdschrift nieuw leven in.
Door het verspreiden van informatie over
extreemrechts, willen ze voorkomen dat
jongeren zich bij de fascistische beweging
aansluiten.
Het is inspirerend om te zien dat er burgers
zijn die tegen de stroom in durven te
zwemmen en actie ondernemen tegen
de misstanden in hun omgeving. Zelfs in
tijden van oorlog laten mensen zich niet uit
het veld slaan en nemen ze het initiatief om
de wereld een stukje mooier te maken.

Jaarverslag 2013
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16 PROJECTEN
VERDEELD OVER 13 LANDEN
In Oost-Europa zien we een redelijk evenwichtige verdeling van het
aantal gesteunde projecten per land. In Polen steunde XminY de
meeste projecten, namelijk drie. Dit is 20 procent van het totaal aantal
projecten. Daarnaast steunden we 3 projecten in Roemenië, samen
goed voor 14 procent.

POLEN

3

ROEMENIË

3

IRAK

1

GEORGIË

1

SERVIË

1

OEKRAÏNE

1

KAZACHSTAN

1

TURKMENISTAN

1

ISRAËL

1

PALESTINA

1

SLOVENIË

1

LITOUWEN

1

AZERBEIDZJAN

1

In de overige tien landen waar we projecten steunden was dit telkens
één project. Van de zestien projecten kwamen er twee uit het MiddenOosten, namelijk uit Israël en Palestina.
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EEN TOTAAL VAN 16.569 EURO
VERDEELD OVER 16 PROJECTEN
De grootste bedragen gingen naar het Midden-Oosten, te weten naar
Palestina (3000 euro) en Israël (2000 euro). Daarna volgt Roemenië met
1700 euro verdeeld over drie projecten. In Polen konden voor in totaal
1500 euro maar liefst drie projecten worden gesteund.

POLEN

€ 1500,-

ROEMENIË

€ 1700,-

IRAK

€ 860,-

GEORGIË

€ 720,-

SERVIË

€ 500,-

OEKRAÏNE

€ 500,-

KAZACHSTAN

€ 689,-

TURKMENISTAN

€ 1000,-

ISRAËL

€ 2000,-

PALESTINA

€ 3000,-

SLOVENIË

€ 700,-

LITOUWEN

€ 1500,-

AZERBEIDZJAN

€ 1000,-

Hieruit blijkt maar weer dat ook met kleine bedragen mooie initiatieven
opgezet kunnen worden.
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Nieuwe huizen voor ontruimde
families
Ashgabat, Turkmenistan. We schrijven het jaar 2012. De familie
Kusmirowicz – ouders, oma, drie kleine kinderen – kijkt machteloos
toe hoe de sloopkogel de wijk afbreekt waar ze generaties lang
woonden.
Treurig, maar geen ramp. President Berdimuhamedow beloofde
immers dat iedereen nieuwe woonruimte zou krijgen. Op tv nog
wel! De burgemeester zal wel moeten... toch? Niets is minder waar.
Anno 2014 was er nog steeds niets gedaan. Er zijn vierduizend
mensen dakloos achtergebleven. En de luxe woningen waarvoor
hun buurt moest wijken, zijn al gebouwd en bewoond.
Het gezin Kusmirowicz leeft ondertussen samen met honderden
andere families aan de rand van de stad in geïmproviseerde
containers. Natuurlijk hebben ze geklaagd – vaak zelfs, samen met
andere gezinnen. Maar al twee jaar lang worden ze van het kastje
naar de muur gestuurd. Gedane beloftes bleken niets waard.
Genoeg is genoeg! Samen met tientallen andere vrouwen gaat
moeder Kusmirowicz de strijd aan. Ze richtten actiegroep 'Mesgala'
(familie) op. Ze organiseerden massademonstraties, zamelden geld
in voor getroffen gezinnen en gaan door zolang nodig. Opgeven?
Geen optie!
Mashgala Turkmenistan: € 1000,-

Solidariteit in oorlogstijd
De Palestijnse olijvenoogst was jarenlang een uitstekende
gelegenheid voor samenwerking tussen Israëliërs en Palestijnen.
Maar toenemend geweld van kolonisten en het Israëlische leger
schrikt veel vrijwilligers af. Zo werden olijvenbomen in brand
gestoken en blokkades opgeworpen zodat de boeren niet bij hun
land konden.
De idealistische reporters van Israel Social TV kwamen in actie.
Door met cameraploegen op verschillende locaties tijdens de
oogst aanwezig te zijn, bleef geweld van soldaten en kolonisten
beperkt. Bovendien kwamen mooie verhalen naar buiten over
samenwerkingen tussen joden en Palestijnen.
'Vaak kunnen we een ruzie voorkomen als er een neutraal iemand
is', vertelt Israëlische vrijwilligster Zohar. 'Een belangrijk onderdeel
is ook de solidariteit tussen Israëliërs en Palestijnen. We laten zien
dat we best samen kunnen leven en werken. Mijn belang staat niet
boven dat van iemand anders.' Palestijnse boer Aziz is blij met de
vrijwilligers: 'Zonder hen is het te gevaarlijk en kan ik niet oogsten.'
Met steun van XminY maakte Israel Social TV een videoverslag en
legde de ondraaglijke situatie van de Palestijnen tijdens oogsttijd
bloot. Door de video te verspreiden op sociale media en televisie
kwam de vreedzame boodschap bij duizenden Israëliërs terecht.
Social TV Israël: € 2000,-
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Jongeren starten
sociaal centrum
Actieve Servische jongeren hadden behoefte aan een plek om
bijeenkomsten te houden en activiteiten te organiseren. Om een
dergelijke ruimte te creëren, besloten ze een leegstaand gebouw
te bezetten en nieuw leven in te blazen. Tatiana: 'Het gebouw was
flink verwaarloosd, maar met hard werken hebben we er echt wat
moois van weten te maken.' Het jongerencollectief organiseert
discussieavonden en benefietconcerten en er is een weggeefwinkel
en veganistisch restaurant. 'De hele buurt is welkom en komt ook
echt langs', vertelt Tatiana.

Met paard en wagen strijden
tegen schaliegas
In het Roemeense dorpje Rosia Montana zijn de inwoners al twintig
jaar succesvol in de strijd tegen mijnbouw. De geplande goud- en
zilverwinning betekent voor de dorpsbewoners dat zij huis en haard
moeten verlaten en is bovendien erg schadelijk voor het milieu.
Naast Rosia Montana worden nu ook andere dorpen in de buurt
bedreigd. Deze boerengemeenschappen krijgen te maken met
bedrijven die naar schaliegas willen boren; een schadelijke en
omstreden methode van gaswinning. Funest voor de lokale boeren
want hun grond zal hierdoor onbruikbaar worden.
De dorpsbewoners en boeren zijn echter strijdbaar. Zo voorkwamen
ze al gasboringen door met paard en wagen de weg te blokkeren.
En verschillende boerenorganisaties sloegen de handen ineen; zij
organiseerden een actieweekend in Rosia Montana. Hier werd een
netwerk opgezet tussen activisten in binnen- en buitenland. Maar
er worden ook alternatieven bedacht om de lokale economie
een steuntje in de rug te geven, zoals ecotoerisme en duurzame
agricultuur. Zo tonen de bewoners aan dat verzet wel degelijk
vruchtbaar kan zijn.
Save Rosia Montana Campaign Roemenie: € 1000,-

Helaas waren de autoriteiten minder blij met de kritische jongeren:
het gebouw werd in augustus 2014 ontruimd. Maar daar lieten de
jongeren het niet bij zitten! 'Nadat we ontruimd werden in augustus,
namen we de ruimte in januari 2015 weer in. We gaan gewoon
verder waar we gebleven waren, zoals met het repareren van het
lekkende dak en andere klusjes.'
De vrijwilligers vormen ook een juridische groep die onderhandelt
met de overheid. Zij benaderen ook de media-aandacht om het
belang van een sociaal centrum te benadrukken. 'Ook proberen we
de omgeving groen te houden en zorgen we dat onze tuin niet in
een parkeerplaats verandert. Dankzij onze inspanningen is er nu van
alles te doen en knapt de buurt nog lekker op ook!'
Autonomous Social Space Servië: € 500,-
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Azerbeidzjan
Documentaire over schadelijke gevolgen
van megapijpleiding Azeri 		
Counter Balance: € 1000,Georgië
Red het laatste park van Tbilisi
Guerrilla Gardening Tbilisi: € 720,Irak
Manifestatie voor vrouwenrechten
St. Iraanse Koerdische Vrouwen: € 860,Kazachstan
Geen discriminatie op de werkvloer
Civil Defense: € 689,Litouwen
Undercover onderzoek naar bontindustrie
Dzīvnieku brīvība: € 1500,Oekraïne
Opbouw sociaal cultureel centrum in de Krim
Sevastopol Social-Cultural Club: € 500,Palestina
Juridische steun voor activistisch verzet
tegen de Israëlische muur
Anarchist Against the Wall legal support: € 3000,Polen
Festival tegen staatsrepressie
Resist Fest Collective: € 500,Onderzoek naar misstanden in bontindustrie		
Otwarte Klatki: € 1500,Financiering bulletin tegen discriminatie en racisme
Antifascisten Warsaw: € 500,Roemenië
Antifascist weekend
Antifa Casa Collective: € 200,Workshops milieuactivisten 			
A Healthy Environment: € 500,Slovenië
Feministen eisen de straat terug
Revolt Women Social Workers: € 700,-
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Inleiding Azië
Azië is een veelzijdig en enorm continent.
Waar veel mensen leven, zijn helaas
vaak ook misstanden en onrecht. Maar
er zijn ook veel verhalen te vertellen
over strijdbaarheid, samenwerking en
solidariteit.
In Bangladesh dreigden verschillende
inheemse volken van hun land verdreven
te worden. Maar de inwoners toonden
zich strijdbaar; mensen van uiteenlopende
achtergronden verenigden zich om de
landroof te stoppen. Ook in de Filipijnen
kwamen boeren in opstand. Hun land
dreigt ingepikt te worden voor mijnbouw,
waardoor de voedselvoorziening van
de hele regio gevaar loopt. Zij bezetten
een groot stuk grond om voedsel op te
verbouwen. Zo leverde hun actie behalve
aandacht voor landrechten, ook voedsel
op.
Op het gebied van gelijke rechten is de
situatie in veel Aziatische landen niet
bepaald rooskleurig. In Indonesië kwam
een belangengroep daarom op voor LGBTrechten en organiseerde voorlichting over
homoseksualiteit. En op Java en Sumatra
gingen vrouwen de straat op tegen
seksueel geweld en onderdrukking. Er
valt nog een hoop te verbeteren, maar de
Indonesische gelijkheidsstrijd is een goed
voorbeeld van positieve geluiden uit Azië!
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22 PROJECTEN
VERDEELD OVER 8 LANDEN
In Indonesië en de Filipijnen werden elk zes projecten gesteund in
2014. Dat betekende dat deze landen allebei 27 procent van het
totaal aantal projecten in Azië in huis hadden. In Indonesië was het
merendeel van de projecten gericht op emancipatie. In Bangladesh
werden drie projecten gesteund, waarbij de nadruk lag op landrechten.

INDONESIË

6

FILIPIJNEN

6

BANGLADESH

3

CAMBODJA

2

PAKISTAN

2

BIRMA

1

CHINA

1

THAILAND

1

In zowel Cambodja als Pakistan steunde XminY in 2014 twee projecten.
De landen waren daarmee elk verantwoordelijk voor 10 procent van
het aantal projecten. Tot slot werd in zowel Birma, China als Thailand
een project gesteund.
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EEN TOTAAL VAN 27.167 EURO
VERDEELD OVER 8 PROJECTEN
Hoewel in zowel Indonesië als de Filipijnen zes projecten werden
gesteund in 2014, ging een beduidend hoger bedrag naar de
Filipijnen. Dit land kreeg in totaal 9070 euro, goed voor 34 procent van
het totaalbedrag. In Indonesië werd 6926 euro verdeeld, 26 procent
van het totaalbedrag. In Bangladesh werd 3621 euro besteed aan drie
projecten.

INDONESIË

€ 6926,-

FILIPIJNEN

€ 9070,-

BANGLADESH

€ 3621,-

CAMBODJA

€ 3250,-

PAKISTAN

€ 1500,-

BIRMA

€ 1700,-

CHINA

€ 600,-

THAILAND

€ 500,-

Verder valt op dat Birma 1700 euro kreeg toebedeeld voor een project,
goed voor 6 procent van het totaalbedrag. Het hoogste bedrag ging
echter naar de Filipijnse strijd tegen mijnbouw; de groep ontving 2700
euro voor hun campagne.
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Vrouwen vechten voor betere
arbeidsomstandigheden
In 2014 vonden in Indonesië verkiezingen plaats. Voor de activisten
van Marsinah Torch een ideale gelegenheid om te protesteren tegen
de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van vrouwelijke arbeiders.
Marsinah Torch maakt zich ernstig zorgen over het welzijn van deze
vrouwen, die stelselmatig worden gediscrimineerd op de werkvloer.
Ze krijgen minder betaald dan mannen en moeten, uit angst om
ontslagen te worden, een zwangerschap verborgen houden. Ook
seksueel geweld is helaas aan de orde van de dag.

Filipijnen: riksja
tegen rammelende magen
In de Filipijnse stad Naga City leven veel mensen in extreme
armoede. Zelfs eten kopen is niet vanzelfsprekend. De vrijwilligers
van The Greenhouse Infoshop besloten hun stadgenoten daarom
een handje te helpen.
Ze namen een riksja, bouwden er een keukentje in en maakten een
plekje vrij voor een beamer. Nog wat plankjes op de achterwand
voor de anarchistische lectuur en de mobiele soepkeuken was
geboren!
Met deze riksja wordt niet alleen gratis eten uitgedeeld, ook wordt
hij gebruikt om films op locatie te vertonen en kunnen mensen
terecht in de bibliotheek om de nodige literatuur te lezen. Noel, één
van de vrijwilligers: 'De mobiele soepkeuken is goed op dreef en
actief. Elke maand delen we gratis eten uit aan de gemeenschap!'
Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer van dit soort riksja's
zullen komen; de bouw van dit eerste exemplaar had nog voordat
hij af was al andere mensen geïnspireerd om ook aan de slag te
gaan.
The Greenhouse Infoshop Filipijnen: € 1370,-

Tijdens de verkiezingen hield Marsinah Torch een alternatieve
campagne. Een indrukwekkende optocht trok van stad naar stad
en hield daar manifestaties en bijeenkomsten. De karavaan had als
doel om de banden tussen arbeiders te versterken, zodat ze samen
een vuist kunnen maken tegen de slechte arbeidsomstandigheden.
‘Tijdens de grootschalige stakingen in 2013 was al enige vooruitgang
geboekt, nu is het moment om door te pakken’, aldus woordvoerster
Tiasri.
De actiegroep is vernoemd naar vakbondsleidster Marsinah, die
in 1993 dood, verkracht en gemarteld werd gevonden nadat ze
bij de legertop had geklaagd over het opsluiten van stakers. Tiasri:
’We moeten Marsinah blijven herdenken. Om haar moed, maar ook
zodat we niet vergeten waar we voor strijden.’
Marsinah Torch Indonesië: € 1000,-
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Protest in Birma
In het najaar van 2015 vinden er in Birma verkiezingen plaats. Voor
veel Birmezen leeft de hoop op verdere democratisering. Want
hoewel er in 2011 officieel een einde kwam aan het militaire regime,
zitten er in de huidige regering nog steeds veel (ex-)militairen.
Een van de positieve kanten van het in 2011 ingezette
democratiseringsproces is de verruimde persvrijheid. Hierdoor kon
het tijdens het militaire regime verboden tijdschrift Oway Magazine
nieuw leven worden ingeblazen. Dit magazine is gericht op politiek
actieve studenten en activisten die strijden voor de broodnodige
politieke veranderingen.

Transgenders Pakistan
In de Pakistaanse regio Swat leven sinds jaar en dag transgenders,
plaatselijk bekend als 'hijra's'. Deze hijra's hebben een zeer lage
sociale status, al worden ze in sommige gebieden oogluikend
'toegestaan'.
Dansen op bruiloften ter vermaak is vaak hun enige bron van
inkomsten. Veel transmannen zouden bijvoorbeeld ook een eigen
winkel willen beginnen, maar de sociale druk en het gedrag van de
gemeenschap tegenover de hijra's maakt dit heel lastig. Ze vallen
ten prooi aan discriminatie, worden gepest en geridiculiseerd en
krijgen in sommige gevallen zelfs te maken met geweld.
The Awakening is een organisatie die zich inzet voor een progressieve
en duurzame samenleving, en is de enige organisatie in Pakistan die
transgenders binnen haar geledingen accepteert. The Awakening
wil zich inzetten voor de transgenders en het stigma dat aan deze
groep kleeft verwijderen. Om dit doel te bereiken organiseerden ze
in 2014 workshops en trainingen, verspreidden ze brochures om
het bewustzijn te vergoten en er werd een groep opgericht om een
stem te geven aan de gemeenschap van de hijra's.
The Awakening Pakistan: € 750,-

Studentenvakbond en politieke protestbeweging ABFSU wil het
blad maandelijks gaan uitgeven. Het kritische magazine moet
zo een waardevolle bijdrage gaan leveren als waakhond van de
democratie. Het is een blad dat individuen inspireert om te strijden
voor vrede, gerechtigheid en gelijkheid. XminY steunt het Oway
Magazine en de strijd van de Birmezen voor vrijheid en democratie.
Oway Magazine Birma: € 1700,-
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Bangladesh
Protest tegen inbeslagname land van inheemse volken
Our Land Our Life: € 1000,-

Pakistan
Campagne tegen privatisering van overheidsbedrijven
Merit Witness : € 750,-

Strijd om grond in het Bhola district
Bangladesh Krishok Federation: € 1000,-

Thailand
HIV-preventie en promotie veilig vrijen
Our Choice Institute of HIV and Health: € 500,-

Campagne: schoon water voor iedereen
AOSED: € 1621,Cambodja
Viceocampagne voor mensenrechten
CCFC Cambodia: € 1250,Dorpsbewoners strijden tegen megadam
Save Areng Valley: € 2000,China
Actvisten ontmoeten elkaar voor
informatie-uitwisseling 		
Gongchao: € 600,Filipijnen
Campagne voor landrechten van boeren
Kilusang Maralita sa Kanayunan: € 2000,Campagne om uitgesloten minderheden te
betrekken bij het vredesproces
SAAM/AKMK: samen € 3000,Actiecampagne tegen destructieve
mijnbouwprojecten
Electoral Reforms and Development
Assistance Center: € 2700,			
Indonesië
Strijd voor democratisering universiteit
Lapak Student Institute: € 1200,Campagne: red de Brantas rivierbank,
bescherm het ecosysteem
ECOTON: € 1100,Acties tegen seksueel geweld tegen vrouwen
Perempuan Mahardhika Yogyakarta: € 1126,Acties tegen seksueel geweld tegen vrouwen
Perempuan Mahardhika Sumatra: € 2000,Voorlichting over homoseksualiteit,
acties voor LGBT-rechten
Metamorfosa: € 500,-
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Teamleden,
vrijwilligers en
bestuur 2014
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