JAARVERSLAG
2015

2 | INHOUD

Bestuursverslag

3

Financieel overzicht

4

Azië

5

Latijns-Amerika

8

Oost-Europa en het Midden-Oosten

11

Afrika

14

West-Europa

17

BESTUURSVERSLAG 2015 | 3

Bestuursverslag 2015
XminY het actiefonds investeert wereldwijd in progressieve initiatieven
die gericht zijn op structurele economische, politieke en maatschappelijke
veranderingen. Binnen een context waarin – zowel internationaal als
binnen Nederland – de tegenstellingen toenemen, levert XminY hiermee een
bescheiden maar zichtbare bijdrage aan de maatschappelijke beweging die
zich sterk maakt voor de belangen van mens, dier en natuur. XminY krijgt
haar inkomsten uit donaties, giften, schenkingen en legaten van particulieren
en kan daardoor een kritische en onafhankelijke koers varen.
GESTEUNDE PROJECTEN
XminY heeft in 2015 139 groepen gesteund in 48 landen. Het betreft
vaak kleine groepen of groepen die nog in een opstartfase zitten. In veel
gevallen kunnen zij met een relatief kleine financiële ondersteuning
acties voeren die zij niet gefinancierd kunnen krijgen in hun eigen land
of door internationale fondsen. In totaal heeft XminY hen gesteund
voor een bedrag van € 143.272,-. Gemiddeld kreeg een project € 1031,toegewezen.
VRIJWILLIGERS
Bij XminY zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn
actief in vijf, op continent gebaseerde, secties (Afrika, Azië, LatijnsAmerika, Oost-Europa, West-Europa). Deze secties dragen zorg voor het
beoordelen van projectaanvragen. Veel van deze vrijwilligers komen
oorspronkelijk uit de regio’s waar XminY projecten steunt, of hebben
vanwege hun werk of privé-situatie 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. En uiteraard zijn ook de functies
van de bestuursleden onbezoldigd.
MEDEWERKERS
In 2015 werkten er 7 parttimers bij XminY die bij elkaar opgeteld voor
3.28 fte (voltijd) werknemer werkten. De organisatiestructuur is in 2015
omgevormd van een team met twee coördinatoren naar een zelfsturend
team met een freelance HR-specialist binnen handbereik. Het salaris
van medewerkers bedraagt, omgerekend naar een voltijd aanstelling,
minder dan een modaal inkomen.

BESTUUR
In 2015 verliep de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden.
Hierdoor traden een aantal bestuursleden af, waaronder de voorzitter.
Hiervoor zijn nieuwe, enthousiaste bestuursleden in de plaats gekomen.
Aangezien er geen nieuwe voorzitter werd gevonden is er een interimvoorzitter benoemd. De bestuursstructuur is hetzelfde gebleven.
FINANCIEEL
In 2015 boekt XminY een positief resultaat van € 25.485,-. Het totaal aan
giften en donaties was € 379.929, een stijging van € 26.164,- ten opzichte
van 2014. Deze stijging is te verklaren door een legaat dat wij hebben
ontvangen in 2015, ter hoogte van € 58.532,95,-. Het totaal aan giften en
donaties was in 2015 zo'n € 40.000,- lager dan voorafgaand was begroot.
In totaal waren de bedrijfslasten in 2015 € 210,972,-. Dit betekent een
stijging van € 22.261,- ten opzichte van 2015. Deze stijging is vooral
veroorzaakt door de transformatie naar een zelfsturend team en de
externe HR-adviseur die daarvoor nodig was.
VOORUITBLIK 2016
De verhouding tussen uitgaven aan bedrijfslasten en uitgaven aan
projecten was afgelopen jaar niet in lijn met onze doelstellingen. Om dit
komend jaar te verbeteren wordt stevig op twee sporen ingezet.
Aan de ene kant moeten de bedrijfslasten omlaag. Dit zal gebeuren door
verhoging van de efficiëntie en verlaging van de personeelskosten.
Het zelfsturende mechanisme begint zijn vruchten af te werpen, en
enkele processen om het werkproces te versoepelen zijn al in volle gang.
Concreet zal een verlaging van personeelskosten gerealiseerd worden
door een verminderde behoefte aan het inhuren van extern personeel
en door natuurlijk verloop.
Daarnaast zal in 2016 flink worden ingezet op groei van inkomsten door
het werven van meer en hogere giften. Bij elkaar genomen verwachten
we dat deze maatregelen zullen leiden tot een betere balans. We
begroten dan ook volgend jaar € 173.100,- uit te kunnen geven aan
projecten, € 29.828,- meer dan in 2015.
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BATEN
Bijdrage deelnemers
bijdrages
Totaal bijdrages

REALISATIE
2015

BEGROTING REALISATIE
2015
2014

319.646

420.500

349.314

319.646

420.500

349.314

Donaties
giften en schenkingen,
correcties
legaten
incidentele opbrengsten
geoormerkte giften
Totaal donaties
overige opbrengsten
financiële baten
bankrente
overige baten
incidentele opbrengsten

59.838

totaal overige opbrengsten

445

LASTEN
personeel
salarissen
bruto salarissen
sociale lasten
premies werknemers
verzekeringen
sociale lasten
overige personeelskosten
reiskosten
arbokosten
pensioenbeheer en
verzuimverzekering
freelancers
stagaire
vrijwilligers
koffie, thee, lunch
beëindigingsvergoeding
overige personeelskosten
uitkering ziekengeld
Totaal personeel
huisvesting
huur en energie*
overige huisvestingskosten
*een gedeelte van de ruimte wordt

-79
-0

58.533
1.305

4.346
4.267

445

185

0

REALISATIE
2015

0
-0

185

BEGROTING REALISATIE
2015
2014

104.476

96.654

18.114
2.701

17.994
4010

3.113
1.099

3.672
2.266

8.648
23.405
801
2.652
1.126
5.787
573
13.587
158.909

6.211
13.858
3.970
1.227

110.123

6.421
183

290
14.099
136.054
6.417
766

onderverhuurd

Totaal huisvesting

6.604

8.750

7.183

LASTEN
organisatielasten
kantoorbenodigdheden
automatisering
telecommunicatie
porti
websites
vakliteratuur en
documentatie
scholing medewerkers
overige reis- en
verblijfkosten
representatie en
presentatie
boekhouding en
databases
administratie en
accountant
juridisch en HR advies
notariskosten
verzekeringen
symposium Paul
de Bruijn fonds
overige algemene kosten
Totaal organisatielasten
werving en voorlichting
Xpress
Jaarverslag
werving en voorlichting
Totaal werving en voorlichting
overige lasten
financiële lasten
betaalde bankrente en
-kosten
afrondings- en
betalingsverschillen
Totaal overige lasten
afschrijvingen
verbouwing en inrichting
apparatuur
kantoormachines
Totaal afschrijvingen
projecten
stafgiften
sectie west
sectie latam
sectie azie
sectie afrika
sectie oost
geoormerkte giften
allocatiekosten projecten
geoormerkte giften
Totaal projecten
campagnes
overige campagnekosten
Totaal campagnes

REALISATIE
2015

BEGROTING REALISATIE
2015
2014

2.022

667
228
1.482
535
468
249
606

1.332
442
221
102
25

72
4.489

652
6.210

3.998
3.600
42
408

3.812
847
347

1.950
155
18.856
15.078
4.335
968
20.381

17.550

16.103

28.000

17.108
5.231
388
22.727

5.466
-34

5.347
319

5.432

21.230

5.665

279
511
-0

-0
-0
-0

279
610

790

-0

2.676
29.941
24.040
22.857
31.005
29.774

2.950
28.035
27.720
25.667
35.182
21.669

90
978

2.980
143.272
200
200

221.947

141.223
516
516

INLEIDING AFRIKA
AZIË | 5

Azië

FILIPIJNEN

€ 8133,-

PAKISTAN

€ 6048,-

CAMBODJA

€ 4676,-

INDONESIË

€ 2000,-

ZUID-KOREA

€ 2000,-

MALEISIË

€ 1500,-

Gevaarlijk werk, lange dagen en een salaris waar je niet eens je
kinderen van te eten kunt geven. In landen als Indonesië, de Filipijnen
en Pakistan is het vaker regel dan uitzondering. Arbeiders die zich
inzetten voor een minimumloon en betere werkomstandigheden
kregen steun van XminY.
Maar we steunden niet alleen projecten op het gebied van
arbeidsrechten. Op Maleisisch Borneo hielden dorpsbewoners
al twee jaar lang blokkades in stand die de bouw van de Baram
dam tegenhouden. De bewoners protesteerden niet voor niets:
de Baram dam zou meer dan 400 vierkante kilometer regenwoud
overspoelen en van twintigduizend mensen hun thuis verwoesten.
XminY is daarnaast trots op het project van Pakistaanse transgenders:
het is voor hen nu mogelijk een ID-kaart aan te vragen waarop
geen binair geslacht staat aangegeven. Zij worden eindelijk gezien
als volwaardige burgers en kunnen meedoen aan verkiezingen.
Iedereen verdient immers een stem.
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‘Bakstenenmakers zijn slaven van hun baas’
Bakstenenmakers hebben het niet makkelijk in Pakistan. Het specialistische
werk maakt hen tot gewilde werknemers. Maar door een systeem van
vooraf betalen hebben werknemers zo'n hoge schuld bij hun baas dat ze er
nooit meer wegkomen. ‘Bakstenenmakers zijn op deze manier slaven van
hun baas’, vertelt Mahmood Butt van de Labour Eduction Foundation. ‘Het
loon van een 'brickworker' is niet meer dan 5 euro voor duizend bakstenen –
terwijl de overheid 8,40 euro beloofde – en de arbeidsomstandigheden zijn
verschrikkelijk zwaar’.
KINDERARBEID
De arbeiders maken lange dagen en sjouwen in de brandende zon
kilo’s aan bakstenen. Vaak worden hun vrouwen en kinderen ook
gedwongen om mee te helpen. Butt: ‘Naast een minimumloon, eisen
we ook dat de kinderarbeid wordt afgeschaft. Het is verschrikkelijk dat
dit nog bestaat in Pakistan. De werkgevers van de bakstenenmakers
denken dat ze alles kunnen maken, omdat ze goede contacten hebben
met de politiek. Deze maffia-achtige praktijken moeten nu eindelijk
eens afgelopen zijn.’

8 UUR DURENDE SIT-IN
Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseerde de Labour Education
Foundation in Lahore begin dit jaar een massale demonstratie om op te
komen voor de rechten van de 1,8 miljoen brickworkers in Pakistan. De
politie probeerde te voorkomen dat demonstranten uit verschillende
provincies meeliepen in de mars en arresteerde verschillende arbeiders.
Desondanks wisten de actievoerders toch de straat op te gaan en
hielden zij voor het regeringskantoor een sit-in die maar liefst 8 uur
duurde.
TOEZEGGINGEN
Deze actie had succes, want uiteindelijk kwam de staatssecretaris van
arbeid naar buiten en zegde toe een campagne te starten om het
minimumloon en de andere eisen van de arbeiders in te willigen. Butt:
‘Dit is een prachtig resultaat, maar de overheid moet nog wel in actie
komen. De staatssecretaris weet dat als hij geen stappen neemt om
de arbeidsomstandigheden van de brickworkers te verbeteren, we
gewoon weer met duizenden tegelijk op de stoep staan.’
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Cambodja
Acties tegen ontruiming dorpen voor toeristenresort
Mother Nature: € 4676,Filipijnen
Jongerenmars tegen kolencentrale
LMK-Ranaw: € 1500,Mobiele soepkeuken
Food not Bombs - Laguna Chapter: € 500,Campagne tegen uitbuiting overzeese werknemers
Kaagapay OFW Resource 			
and Service Center, Incorporated: € 2333,Actie en monitoren eerlijke verkiezingen
IM4PeaCE: € 1500,Campagne om jongeren 			
te betrekken bij vredesproces
AKMK: € 2000,Infoshop, buurtcentrum en bibliotheek
Greenhouse Infoshop: € 300,Indonesië
Acties behoud bos en 			
tegen landgrabbing door grote organisaties
WALHI Riau: € 500,Campagne voor solidariteit 			
groeiende LGBT-beweging in Indonesië
Pelangi Mahardhika: € 500,Acties tegen flexibele arbeidscontracten
PERKUMPULAN SOLIDARITAS.NET: € 1000,Maleisië
Bezetting dam met hulp internationale activisten
SAVE Rivers Network: € 1500,Pakistan
Campagne tegen Monsanto, 			
voor voedselsoevereiniteit
Peoples Common Struggle Center: € 1048,Campagne voor kiesrecht voor transgenders
Organization for Community Development: € 1200,Campagne voor gevangen klimaatactivisten
Committee for the Release of Gilgit Beltestan Climate
Change Prisoners: € 800,Acties voor arbeidsrechten baksteenbakkers
Labour Education Foundation: € 1500,2015288 Campagne voor minimumloon 		
voor alle arbeiders
Minimum Wage Action Committee: € 1500,Zuid-Korea
Acties tegen wapenbeurs
World Without War: € 2000,-
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Latijns-Amerika
Gecriminaliseerd worden en moeten vrezen voor je leven als je
voor je rechten opkomt; voor veel inheemse volken in LatijnsAmerika is dit de dagelijkse realiteit.
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MEXICO

€ 7300,

BRAZILIË

€ 3500,-

NICARAGUA

€ 3000,-

CUBA

€ 2000,-

ECUADOR

€ 2000,-

Dat gold ook voor de 43 Mexicaanse studenten die in 2014
verdwenen. Zij waren op weg naar een demonstratie. Hun ouders
en vrienden ondervonden een jaar later dat ook de zoektocht naar
de waarheid rond de verdwijning levensgevaarlijk is.

HONDURAS

€ 2000,-

EL SALVADOR

€ 2000,-

COSTA RICA

€ 1500,-

PANAMA

€ 1500,-

Tegelijk met deze repressie azen corrupte politici en multinationals
op het inheemse land, dat rijk is aan waardevolle natuurlijke
grondstoffen. Groepen die met gevaar voor eigen leven opkomen
voor hun landrechten, verdienen steun van XminY. Want wat ons
betreft gaan mens, dier en natuur boven economische belangen.

COLOMBIA

€ 1000,-

PERU

€ 700,-

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

8
8
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Lokale dorpen beschermen eigen natuur
De zoete ananas die je het hele jaar door in de supermarkt kunt kopen,
heeft een zuur bijsmaakje. Dikke kans dat je ananas uit Costa Rica komt,
want maar liefst 35% van de wereldwijd verkochte ananassen wordt
hier verbouwd. En de productie blijft maar groeien. Dit brengt welvaart
voor een kleine elite, maar helaas ook wijdverspreide milieuvervuiling en
onderdrukking van plantage arbeiders.
MISSTANDEN
Het warme en zonnige klimaat in Costa Rica is van nature zeer geschikt
om ananassen te verbouwen. Maar de grote vraag zorgt ervoor dat
plantage-eigenaren zoveel mogelijk ananassen willen kweken waarbij
ze de kosten zo laag mogelijk willen houden. Deze massaproductie
zorgt voor veel ellende. Vooral de plantagewerkers hebben het zwaar te
verduren. Het overmatig gebruik van schadelijke landbouwchemicaliën
is slecht voor het milieu, maar veroorzaakt ook gezondheidsproblemen
bij de arbeiders. Om te voorkomen dat hun leden in opstand komen,

worden de vakbonden continu bedreigd door de plantage-eigenaren.
BURGERRECHTBANK
Om de situatie voor de arbeiders en het milieu te verbeteren,
organiseert Fundación CEPPA een burgerrechtbank. Deze rechtbank is
geïnspireerd door de ‘wereld rechtbank’ in India, een initiatief opgezet
door mensenrechtenactiviste Corinne Kumar. Met de burgerrechtbank
wordt druk uitgeoefend op lokale beleidsmakers en plantageeigenaren, om zo een mentaliteitsverandering te realiseren die de
ananasindustrie schoner en eerlijker moet maken. Plantagearbeiders,
milieudeskundigen, vrijwilligers, en doktoren komen tijdens de
bijeenkomst samen om hun kennis en ervaring te delen. Tijdens deze
bijeenkomst kunnen zij hun krachten bundelen om samen te vechten
voor een eerlijke en duurzame ananasproductie!
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Brazilië
Landloze boeren claimen land terug
LCP: € 2000,Campagne tegen olieboringen op zee
FASE: € 1500,Colombia
Boeren eisen land terug van papierfabriek
ORDEURCA: € 1000,Costa Rica
Burgerrechtbank tegen misstanden ananasindustrie
Fundación CEPPA: € 1500,Cuba
Vrouwencentrum tegen huiselijk geweld
Fundación SAFO: € 1000,Telefoonlijn voor hulp aan mishandelde vrouwen
Brigada Feminista: € 1000,Ecuador
Strijd om rechten inheemse bevolking
OJCA: € 2000,El Salvador
Referendum tegen mijnbouw
Cripdes: € 2000,Honduras
Mensenrechtenactiegroep tegen corruptie
MADJ: € 2000,Mexico
Studenten lerarenopleiding eisen gerechtigheid
voor vermoorde mede-studenten
Frente Estudiantil del Norte, de la Escuela Rural
General Matías Ramos Santos en Estudiantes de la
Escuela Normal Rural Maestro Lauro Aguirre: € 5300,Internationale observatie bij mijnbouwconflict
Consejo Indígena por 				
la Defensa del Territorio de Zacualpan: € 2000,Nicaragua
Jongerenactie voor behoud natuurgebied
Joven Siglo XXI: € 2000,Strijd inheemse groep voor meer zelfbeschikking
Juventud Indígena por 			
la Autonomía territorial: € 1000,Panama
Campagne tegen privatisering water
Consumo Ético: € 1500,Peru
Campagne tegen pesten van LGBT-kinderen
Chacha Viva: € 700,-
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OOST-EUROPA EN HET MIDDEN-OOSTEN

Oost-Europa en het Midden-Oosten
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RUSLAND

€ 3950,-

POLEN

€ 3604,-

ROEMENIË

€ 3250,-

BULGARIJE

€ 2500,-

KROATIË

€ 2000,-

MACEDONIË

€ 2000,-

SLOWAKIJE

€ 1950,-

WIT-RUSLAND

€ 1500,-

PALESTINA

€ 1250,-

ISRAËL

€ 500,-

OEKRAÏNE

€ 250,-

Intolerantie ten opzichte van 'alles dat anders is' en inperking van
democratische vrijheid nemen de laatste tijd opnieuw een vlucht in
Oost-Europa. XminY steunde groepen in verschillende landen die
strijden tegen racisme en seksisme. Zo demonstreerden in Polen en
Slowakije LGBT's voor gelijke rechten.
De Macedonische stad Skopje bleek afgelopen jaar de smerigste
stad van Europa. De enorme luchtvervuiling zorgt ervoor dat de
inwoners ernstige gezondheidsklachten krijgen. Tijd voor actie,
vond een Macedonische milieugroep. In Bulgarije probeerden
milieuactivisten te voorkomen dat een snelweg de beschermde
Kresna bergkloof in tweeën zal splijten.
In de tussentijd werkten verschillende groepen in Israël en Palestina
samen om de spiraal van geweld te doorbreken. En dat is een
voorbeeld waarvan we hopen dat velen het zullen volgen.

11
11
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'Slowakije is voor iedereen'
In Slowakije heeft de extreemrechtse beweging Pro Family de afgelopen
jaren veel aanhang gekregen. De beweging is tegen een multiculturele
samenleving en verzet zich voornamelijk tegen vrouwen- en LGBT-rechten.
De beweging wordt grotendeels gefinancierd door de kerk die enorme
bedragen betaalt aan de media om hun boodschap te verspreiden. ‘Die
boodschap is discriminerend en zelfs haatdragend. Ze laten kinderen in
commercials claimen dat ze een moeder én een vader willen’, legt Elena
Krimpa uit. Zij is woordvoerder van Human Rights Slovakia, een organisatie
die zich inzet voor gelijke rechten in Slowakije.
REFERENDUM
De controversiële Pro Family beweging verzamelde eind 2014 meer
dan 400.000 handtekeningen voor een referendum. Tijdens deze
volksraadpleging kon de Slowaakse bevolking zich uitspreken tegen het
homohuwelijk, adoptie en seksuele voorlichting op scholen. Krimpa:
'Gelukkig was het referendum geen groot succes, de opkomst was veel

te laag. Maar het feit dat Pro Family wel 400.000 handtekeningen voor
het referendum heeft weten te verzamelen, geeft wel aan dat er veel
Slowaken zijn die sympathie hebben voor de ideeën van de groep.
Dat is een slechte zaak, want het leven voor homo's in Slowakije is al
moeilijk genoeg, omdat wettelijke gelijkheid ontbreekt.'
PRO-LIFE MARS
In september 2015 hield Pro Family een mars om haar anti-LGBT
standpunten uit te dragen. Om een luid en duidelijk tegengeluid te
laten horen organiseerde Human Rights Slovakia op datzelfde moment
een pro-LGBT demonstratie. 'Er kwamen meer dan 1000 mensen naar
onze demonstratie en we zijn ontzettend blij dat zoveel mensen hun
stem hebben laten horen, voor LGBT-rechten. We gaan door met
onze strijd omdat we willen dat het mensenrechtendebat ook op de
politieke agenda komt. Slowakije is voor iedereen, dat moet ook in de
wetgeving duidelijk zijn.'
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Bulgarije
Gedetineerden komen op voor hun rechten
Bulgarian Prisoners' Rehabilitation
Association: € 500,Campagne tegen snelweg door Kresna bergkloof
Za Zemiata: € 2000,Israël
Bescherming Palestijnse boeren Hebron 		
tegen leger en kolonisten
Israel Social TV: € 500,Kroatië
Acties tegen import Colombiaanse bloedkolen
Association Green Istria: € 2000,Macedonië
Campagne tegen luchtvervuiling
Eko-svest: € 1950,Oekraïne
Acties voor arbeidsrechten
Ecologi Group: € 250,Palestina
Mediaproject over Israëlische bezetting van Hebron
Human Rights Defenders: € 1250,Polen
Anarchistisch infoweekend in Warschau
Warszawska federacja anarchistyczna: € 250,Internationaal feministisch actiekamp
Initiative of the 8th of March: € 904,Acties tijdens het Europese Economie Congres (EEC)
Federacja Anarchistyczna Śląsk: € 1200,Mars voor LGBT-rechten
Kultura Rownosci: € 1250,Roemenië
Trainingsweekend voor burgeractivisten
Militia Spirituala: € 750,Campagne tegen 'schone' verbrandingsoven
Energy Justice Romania: € 2500,Rusland
Acties tegen kap van 			
eeuwenoude monumentale bomenlanen
Milieubescherming Rusland: € 2200,Actie voor meer democratie
Democratisch Rusland: € 1750,Slowakije
Tegengeluid tegen extreemrechtse groep Pro Family
Human Rights Slovakia: € 2000,Wit-Rusland
Actie voor meer democratie
Democratisch Wit-Rusland: € 1500,-
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Afrika
Een mijnbouwproject of een megalomaan landbouwbedrijf.
Dit zijn slechts twee voorbeelden van plannen van corrupte
regeringen die veel geld wilden verdienen aan de grond van
de oorspronkelijke bewoners. De lokale bevolking, die daar al
decennia in harmonie met de natuur leefde, bleef berooid achter
en kon nergens anders heen.
Emancipatie is een belangrijk thema bij de door XminY gesteunde
projecten. Albino's en LGBT's vreesden ook in 2015 voor hun leven.
En ook op het gebied van vrouwenrechten viel er nog een wereld
te winnen. Maatschappelijke verandering begint pas als mensen
zich uit durven te spreken. Daarom steunde XminY projecten van
al deze groepen die opkwamen voor hun rechten.

14

Jaarverslag 2013

NIGERIA

€ 7550,-

MAROKKO

€ 7020,-

KENIA

€ 6150,-

KAMEROEN

€ 5000,-

OEGANDA

€ 3650,-

D.R. CONGO

€ 2750,-

TANZANIA

€ 2650,-

ZUID-AFRIKA

€ 1250,-

BURKINA FASO

€ 1000,-

Jaarverslag 2013
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Lokale dorpen beschermen eigen natuur
In 2008 werd in het zuidwesten van Kameroen het Takamanda National
Park gerealiseerd. Het park biedt een thuis aan de zeldzame Cross
River gorilla, bosolifanten en meer dan 500 soorten vogels. Maar in dit
natuurgebied leven ook 7691 lokale inwoners. Zij zijn afhankelijk van de
jacht, visserij en het verzamelen van fruit, noten en planten. Hun manier
van leven is echter niet meer toegestaan, omdat het schadelijk zou zijn voor
het gebied. De Kameroense organisatie EGI (Environmental Governance
Institute) heeft een prachtige manier gevonden om de lokale bevolking bij
het natuurbehoud te betrekken.
MEDEZEGGENSCHAP
De organisatie heeft ervaring met bemiddelen bij en het smeden van
samenwerkingsverbanden tussen lokale inwoners en nationale parken.
Middels trainingen en workshops willen zij de inwoners leren hoe ze
kunnen wonen, leven en eten zonder de natuur verder

te beschadigen. Ook geven zij lessen in natuurbehoud. Dit is van cruciaal
belang, want met die kennis kan de lokale bevolking meewerken aan
het parkmanagement. De bewoners krijgen medezeggenschap in het
management en behoud en kunnen tegelijkertijd op een verantwoorde
manier in hun levensonderhoud voorzien.
DUURZAME SAMENWERKING
Het parkmanagement kan vervolgens op haar beurt de lokale bevolking
helpen door een drinkwatervoorziening aan te leggen en onderwijs
te regelen voor de kinderen in de dorpen. Uiteindelijk hoopt EGI alle
achttien dorpen te kunnen betrekken in dit natuurbehoudproject. Een
mooie, duurzame samenwerking tussen natuurgebied en inwoners,
gebaseerd op gelijkwaardigheid.

16 | AFRIKA
Burkina Faso
Landbezetting tegen landgrabbing
MSPDROL: € 1000,D.R. Congo
Vrouwen in actie tegen 		
internationaal mijnbouwbedrijf
FERUFAVIDE: € 1000,Vrouwenorganisatie voert actie voor 		
vrijlating oppositieleiders
FAP: € 1000,Campagne tegen gedwongen prostitutie 		
in mijnbouwbedrijven
REPROSEX: € 750,Kameroen
Campagne voor eerlijke verdeling landbouwgrond
mannen en vrouwen
GIC MASA: € 1500,-

Marokko
Herdenking vluchtelingen 			
die overleden tussen Marokko en Spanje
No Borders Morocco: € 1220,Sit-in bevolking tegen komst mijnbouwbedrijf
Mouvement sur la Voie de 96: € 2800,Oprichting transnationale migrantenbeweging
voor steun aan vluchtelingen
No Borders Morocco: € 3000,Nigeria
Stop de vervuiling van de Nigerdelta
GREENER: € 1000,Campagne voor rechten voor sekswerkers
Nigerian Union of Sex Workers: € 2250,Dorpelingen eisen vertrek corrupt dorpshoofd
Concerned Indigenes of Atimaka Village: € 2550,-

Acties voor homo-emancipatie.
AVAF: € 1000,-

Campagne voor kinderrechten
CREST: € 1750,-

Klimaatacties en bomen planten
ICENECDEV: € 1000,-

Oeganda
Acties tegen discriminatie van albino’s
Missing Link Uganda: € 1000,-

Samenwerking lokale bevolking en
nationaal park voor natuurbehoud
EGI: € 1500,Kenia
Bezettingsactie voor landrechten
inheemse bevolking Mount Elgon
Ogema: € 1000,Demonstraties tegen vrouwenmishandeling
Hear the Screaming Voices: € 500,Actiegroep voor het behouden 			
van de Riamabosi rivier
Riamabosi River Conservation and
Protection Group: € 1000,Campagne tegen afhakken 		
ledematen criminelen door lokale bevolking
Nakhulungu Vijana Initiative Group: € 1000,Acties tegen vrouwenbesnijdenis
Education for All Girls: € 1250,Programma tegen ontvoering 		
Ethiopische Oromo-vluchtelingen
Reality Tested Youth Programme: € 1400,-

Campagne voor landrechten in Masuliita
United Families: € 1250,Batwa pygmeeën komen op voor hun rechten
Busyangwa Rural Support Centre: € 1400,Tanzania
Muzikale actie tegen groepsverkrachtingen
Maisha Group Tanzania: € 1500,Programma voor opname ongedocumenteerde
vluchtelingen in UNHCR database
Freedom International Company: € 1150,Zuid-Afrika
Campagne tegen aangeplante bossen en boskap
Timberwatch Coalition: € 1250,-
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West-Europa
NEDERLAND

€ 17.465,-

DUITSLAND

€ 3800,-

ENGELAND

€ 2250,-

ITALIË

€ 1875,-

GRIEKENLAND

€ 1750,-

SPANJE

€ 1525,-

SCHOTLAND

€ 1500,-

BELGIË

€ 1250,-

FRANKRIJK

€ 750,-

PORTUGAL

€ 500,-

IERLAND

€ 100,-

'System change, not climate change!' was een veel gehoorde
strijdkreet tijdens de klimaattop in Parijs. XminY steunde
gedurende COP21 onder andere de Climate Games actie van
GroenFront! Maar ook de Zero Waste groep uit Frankrijk, die met
enorme opblaasbare longen demonstreerde voor het recht op
schone lucht.
De vluchtelingensituatie bleef het afgelopen jaar kritiek en
schrijnender dan ooit. Met steun van XminY vertrokken er daarom
verschillende vrijwilligersgroepen vanuit Nederland naar de
grensgebieden in Oost-Europa om te koken voor vluchtelingen.
Zij boden ook een luisterend oor en staken wachtende, vermoeide
mensen bij de dichte grenzen een hart onder de riem.
Creatieve protesten en inspirerende kookcollectieven maakten
duidelijk dat iedereen recht heeft op een menswaardig, gezond
en vrij bestaan!
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Vluchtelingen welkom: iedereen kan iets doen!
In gammele bootjes over zee, of dagenlang lopen over land. Hele gezinnen,
kinderen en ouderen ontvluchten het door oorlog verwoeste land waar zij
vandaan komen en zoeken ergens anders een thuis. Velen overleven de reis
niet, maar iedereen is op zoek naar een plek om een nieuw, hopelijk beter,
bestaan op te bouwen.

Een ander mobiel keukenproject was 'Bellies not Borders!, van het
Nederlandse kookcollectief Guerilla Kitchen. Gewapend met kookgerei
en een camera reisden zij naar Oost-Europese vluchtelingenkampen
om vluchtelingen van eten te voorzien. Maar ook het luisteren en
uitwisselen van verhalen speelde een belangrijke rol.

VLUCHTELINGENCRISIS
Helaas worden de vluchtelingen bijna nergens warm onthaald. Er
wordt gesproken van een heuse 'vluchtelingencrisis', en protesten
tegen vluchtelingenopvang zijn aan de orde van de dag. Gelukkig
waren er het afgelopen jaar ook heel veel projecten en organisaties
die wél een helpende hand uitstaken. XminY is trots deze projecten te
mogen steunen.

SOCIALE GERECHTIGHEID
In Duitsland besloot een groep bevlogen vluchtelingen bijeen te
komen. Zij zetten zich in voor sociale gerechtigheid voor asielzoekers
in Duitsland. De groep ging bij vluchtelingenkampen langs om
nieuw aangekomen vluchtelingen te helpen bij hun eerste stappen
in Duitsland en met hun oriëntatie binnen het ingewikkelde Duitse
asielsysteem.

MAALTIJDEN VOOR VLUCHTELINGEN
Zo was er de Amsterdamse Suzy, die met een busje – uitgerust met
mobiele keuken en al – vertrok richting de grensgebieden van Servië
en Kroatië. Daar kookte zij maaltijden voor de vluchtelingen, die vaak
al dagen aaneen gelopen hadden en overnachtten in koude, natte
tentenkampen.

WELKOM
Naast alle projecten om vluchtelingen te helpen en acties om
vluchtelingen welkom te heten was er in Nederland ook een
stickeractie: met weinig geld werden duizenden stickers gedrukt en
verspreid met het opschrift 'Vluchtelingen Welkom!' Want iedereen kan
iets doen, hoe klein het ook is.
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België
Solidariteit met Gaza: levensgroot spandoek
apartheidsmuur
BDS Belgium: € 750,Acties tegen wapenhandel
IkStopWapenHandel: € 500,Duitsland
Acties tijdens G7-top
Stop G7 Elmau: € 1500,Vluchtelingendemonstratie Berlijn 		
op Wereldvluchtelingendag
Union of Refugees Berlin Brandenburg: € 1500.Actiekamp en blokkade kolentransport Hambacher
Forst
Waldbesetzung Hambacherforst: € 800,-

Thema-avonden rond vluchtelingenstrijd
Deportatie Verzetsplatform: € 250,Manifestatie voor vermiste studenten Mexico
Mexicanos por la Paz Holanda: € 140,Demonstratie Vluchtelingen Welkom
AFA nederland: € 250,Collectieve werkplek activisten Utrecht
Wilde Aarde: 250,Actie tegen eenzijdig beeld Michiel de Ruyter film
Michiel de Rover: € 500,Demonstratie voor 24-uurs opvang vluchtelingen
Wij Zijn Hier: € 1000,-

Demonstratie voor opheffen 		
Israëlische blokkade Gaza
Back to Palestine: € 500,Demonstratie om vluchtelingen welkom te heten
Vluchtelingen Welkom: € 500,Harde Noten: Theaterprogramma door vluchtelingen
Ubuntuhuis: € 500,Koken voor vluchtelingen 			
in grensgebieden Servië en Kroatië
Boiling Point: € 500,Kristallnachtherdenking
Platform Stop Racisme en Uitsluiting: € 200,-

Opstarten netwerk voor voedselruil
Foodsharing: € 400,-

Demonstratie Recht op Stad voor en 		
door bewoners
Collectief Schijnheilig: € 250,-

Acties tijdens EU-top in Frankfurt
Blockupy: € 300,-

Stickeractie Refugees Welcome
Refugees Welcome Dordrecht: € 52,-

Actie bij wapenbeurs DSEI
Campaign Against Arms Trade: € 500,-

AirBnB voor vluchtelingen
Vluchtelingen Welkom: € 250,-

Koken met en voor vluchtelingen in de Balkan
Bellies Beyond Borders: € 500,-

Burgerinspectie illegale visserij
The Black Fish: € 500,-

Actie voor behoud 			
nationale herdenking slavernijverleden
Zwartepietkenniet Den Haag: € 300,-

Transgender Gedenkdag
United Trans Acitivsists for Change: € 500,-

Engeland
Actie bij detentiecentrum Yarl's Wood Londen
Movement for Justice: € 500,-

Tegendemonstratie extreem-rechts Brighton
Stop the March for England/Brighton
Antifascists: € 750,Frankrijk
Actie tegen vuilverbrandingsoven Parijs
Zero Waste Europe: € 750,Griekenland
Duurzaam tuinproject voor vluchtelingen
The Base Group: € 750,Autonome drukkerij Thessaloniki
Druck! Press Collective: € 1000,Ierland
Netwerk voor verspreiding morning-afterpil
Re(al)-Productive Health: € 100,Italië
Lancering anti-racisme campagne 		
op dag tegen racisme
Associazione Trepuntozero: € 750,Radiostation door Afrikaanse arbeidsmigranten
in Italië
Radio Ghetto: € 1125,Nederland
Demonstratie Solidariteit met 			
Griekse bevolking tegen Trojka
Reinform: € 200,Solidariteitsactie voor Rojava Koerdistan
Actie voor Rojava: € 235,-

Nieuwe instrumenten activistische sambaband
Rhythms of Resistance: € 389,Klimaat/landbouw actiekamp bij Amsterdam
Ground Control: € 1000,Black Life Matters mars In Amsterdam
BlackLifeMattersNL: € 500,Climate Games 2015
Wij Stoppen Steenkool/GroenFront!: € 1500,Grauwe Koets: actie tegen koloniale karakter
Gouden Koets
Doorbraak: € 250,Acties tijdens klimaattop Parijs
ASEED Europe: € 900,Tegengaskamp Groningen tegen gaswinning
GroenFront!: € 500,Acties bij kerncentrales op weg naar klimaattop Parijs
WISE: € 500,Studenten Amsterdam starten 'nieuwe universiteit'
DNU-VU De verrekijker: € 100,Buurtfestival Verzet: voor sociale voorzieningen
in Amsterdamse buurt
Bewonersgroep Spaarndammerbuurt: € 250,-

Blokkade detentiecentrum Kamp Zeist
AAGU: € 500,Alternatieve Sinterklaasviering
Stichting Nederland Wordt Beter: € 250,Climate Games tijdens klimaattop Parijs
GroenFront!: € 660,Campagne kerstkonijn van tafel
Konijnen in Nood: € 500,Demonstratie Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen
Nijmegen Gastvrij: € 700,Nacht van de Vervanging: aandacht 		
en onderdak voor vluchtelingen
ASKV: € 300,Tegengeluid bij Anti-Palestina protest
Staat van Beleg: € 250,Fakkeltocht tegen uitbreiding konijnenfokkerij
Konijnen in Nood: € 250,Kopieerapparaat voor anarcho-feministisch collectief
Zsa Zsa Zine: € 90,Blokkade fossiel staatsbedrijf EBN Utrecht
GroenFront! Groningen: € 190,Protest tegen Zwarte Piet 			
bij Sinterklaasintocht Meppel
KOZP: € 250,-
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Stickeractie tegen extreemrechts in Rotterdam
010 Tegen Nazi's: € 59,Portugal
Opzetten Sociaal Centrum/Infoshop
Españo Maquis/Jornal Mapa: € 500,Schotland
Vluchtelingenweekend en actie bij detentiecentrum
End Detention: € 500,Actie tegen ontruiming noodopvang asielzoekers
The Unity Centre: € 1000,Spanje
FRACKANPADA! Anti-schaliegas actiekamp
Frackanpada Prep Group: € 1125,Campagne tegen Amerikaanse legerbases
Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucia: € 400,-
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