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PROJECTRESULTATEN
XminY heeft in 2016 maar liefst 135 onafhankelijke groepen gesteund in 
49 landen. Sommige van deze projecten leveren direct een mooi resultaat 
op, zoals bijvoorbeeld een gewonnen referendum tegen mijnbouw of 
een nieuw dak voor een sociaal centrum. Bij andere projecten zal de 
toekomst moeten uitwijzen of ze met terugwerkende kracht als succes 
kunnen worden bestempeld en hebben bijgedragen aan een eerlijke, 
rechtvaardige en schone wereld. 

Alle maatschappelijke verandering is begonnen met dappere pioniers 
die een eerste stap zetten. Daarom kiest XminY er bewust voor om kleine 
groepen te steunen of organisaties die nog in de opstartfase zitten. In 
veel gevallen kunnen zij met een relatief kleine financiële bijdrage acties 
voeren die zij niet gefinancierd kunnen krijgen in hun eigen land of door 
internationale fondsen.

SELECTIE VAN PROJECTEN 
XminY ontvangt ongeveer 500 projectaanvragen per jaar. Lang niet 
alle aanvragen komen dus door de selectie en het is niet eenvoudig 
om voldoende kwalitatief goede aanvragen te ontvangen. Naast het 
verkrijgen van aanvragen is het een gigantische klus referenties te 
verzamelen die garanderen dat XminY met oprechte organisaties 
samenwerkt. Voor de aanvragen en referenties onderhoudt XminY, 
verspreid over de wereld, een groot netwerk van experts. Dit vergt een 
constante inspanning van de vaste medewerkers en 40 actieve regio-
specialisten. Zij komen maandelijks samen om de binnengekomen 
aanvragen te beoordelen. 

CAMPAGNES
In 2016 zijn er twee mooie, succesvolle campagnes gevoerd. Eén van de 
campagnes betrof de rechten van de inheemse Lenca (verenigd in de 
organisatie Copinh) in Honduras, die al jaren strijden tegen de Agua Zarca 
waterkrachtcentrale. Na de moord op leider Berta Cáceres heeft XminY, 
in samenwerking met een netwerk van nationale en internationale 
ngo's, druk uitgeoefend op de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO om 
zich terug te trekken uit het Agua Zarca project. En met succes!

De tweede campagne betrof het voorkomen van de bouw van een 
derde vliegveld in Istanbul, een megalomaan bouwproject zonder 
oog voor milieu- en mensenrechten. In samenwerking met de 
Turkse organisatie Northern Forest Defense en het Nederlandse Both 

Ends heeft XminY Atradius - het bedrijf dat namens de Nederlandse 
overheid exportkredietverzekeringen verleent - bewogen geen 
exportkredietverzekering af te geven aan een Nederlands bedrijf dat 
mee zou werken aan de realisatie van de bouw. 

FINANCIEEL BELEID
FINANCIEEL RESULTAAT
In 2016 boekt XminY een positief resultaat van € 24.044. Het totaal aan 
giften en donaties was € 334.827, een daling van € 45.102 ten opzichte 
van 2015 (€ 379.929). Deze cijfers geven een vertekend beeld, omdat 
XminY in 2015 in de gelukkige omstandigheden was om een legaat 
van bijna € 60.000 te ontvangen. In 2016 werden de uitgaven nogmaals 
kritisch onder de loep genomen wat resulteerde in een lastenpost van  € 
310.784 terwijl er € 357.301 aan uitgaven was begroot. Er is ten opzichte 
van 2015 € 42.520 minder uitgegeven. 

XminY wil geworven middelen snel en efficiënt besteden aan de 
doelstelling: het ondersteunen van sociale bewegingen. Echter, 
een continuïteitsreserve is nodig om ook in de toekomst aan onze 
verplichtingen te kunnen voldoen. De gewenste continuïteitsreserve is 
bepaald op basis van de veronderstelling dat een buffer van minimaal 
50% en maximaal 65% van de lasten toereikend is. Het positieve resultaat 
van het boekjaar (€ 24.044) wordt in zijn geheel toegekend aan de 
continuïteitsreserve en komt daarmee op € 75.258. 

Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer en organisatie
In het jaar 2016 heeft XminY € 218.180 besteed aan de doelstelling. 
Hieronder wordt de bijdrage gerekend die naar projecten wordt 
overgemaakt, maar ook de kosten in het kader van de acceptatie, 
verslaglegging en evaluatie van projecten. Het bedrag dat besteed is 
aan de doelstelling bedraagt in 2016 65,2% van het totaal aan inkomsten 
in 2016. 

Ook voor kleine projecten geldt dat een zorgvuldige beoordeling moet 
worden gemaakt en referenties moeten worden gecheckt. Hierdoor is 
het werk van XminY zeer specialistisch en arbeidsintensief. Ondanks 
efficiënte inzet van personeel en middelen kan XminY niet voorkomen 
dat de kosten rondom projecten en administratie relatief hoog zijn. Dat 
is een gevolg van de bewuste keuze om juist kleine en beginnende 
groepen te steunen die nergens anders terecht kunnen.
In het jaar 2016 heeft XminY € 54.697 besteed aan fondsenwerving. 
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Om continuïteit van inkomsten in de toekomst te waarborgen, is 
het aanspreken en binden van een nieuwe en jonge doelgroep 
noodzakelijk. Omdat XminY het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk geld 
direct besteed wordt aan het ondersteunen van sociale bewegingen 
is het fondsenwervingsbeleid erop gericht om met een minimum aan 
middelen zoveel mogelijk te bereiken. Fondsenwerving leverde in 2016 
ongeveer 6 maal meer op dan de investering. 
De kosten van beheer en administratie waren in 2016 €37.905,-. De 
uitgaven aan beheer en administratie zijn 17,4% van de uitgaven aan de 
doelstelling.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
VRIJWILLIGERS
Bij XminY zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn 
actief in vijf secties (Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, West-
Europa). Deze secties dragen, samen met de medewerkers, 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 privésituatie goede kennis van de betreffende 
gebieden en beschikken over lokale contacten. Hun kennis en expertise 
als regio-specialist is cruciaal bij het toekennen van steun aan projecten.

PERSONEEL
In 2016 werkten er zeven parttimers bij XminY die bij elkaar opgeteld 
voor 3,19 fte (voltijd) werkten. Het personeel vormt een zelfsturend team 
met een freelance HR-specialist binnen handbereik. Beloning geschiedt 
volgens het arbeidsvoorwaardenreglement en het bijbehorende 
functiegebouw.

BESTUUR
In 2016 verliep de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden. 
Hiervoor zijn nieuwe, enthousiaste bestuursleden in de plaats gekomen. 
Er zijn een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. 
De bestuursstructuur is hetzelfde gebleven: het betreft een bestuur 
op afstand. In 2016 vergaderde het bestuur 11 keer. Het werk van de 
bestuursleden is onbezoldigd.

VERWACHTING VOOR 2017
De wereld lijkt een onzekere periode in te gaan. Uitsluiting, discriminatie 
en andere vormen van onredelijk eigenbelang zijn sterk aanwezig, terwijl 
klimaatverandering een  tegenovergestelde instelling vraagt. XminY zal 
in deze tijden een belangrijke constante zijn. Kleine groepen en lokale 
pioniers die opkomen voor hun rechten zullen op de steun van XminY 
kunnen blijven rekenen.

De kernactiviteit van XminY blijft in 2017 dan ook het financieel steunen 
van sociale bewegingen. Daarnaast wil XminY onderzoeken hoe het 
fonds sociale bewegingen in Nederland nog meer kan ondersteunen. 
Mogelijk gaat er geëxperimenteerd  worden met het geven van 
praktische steun: verstrekken van kantoorruimte, infrastructuur, expertise 
en arbeid. Daarnaast staat XminY open voor het voeren van campagne 
rondom gesteunde acties en projecten, wanneer daar een goede 
opening voor is.
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De strijd om arbeidsrechten gaat onverminderd door: in Indonesië, 
de Filipijnen en Bangladesh gaan arbeiders en boeren de straat op 
om hun rechten op te eisen. Niet zelden met gevaar voor eigen 
leven. XminY is solidair met deze strijdbare arbeiders en geeft hen 
graag een steuntje in de rug.

Ook protesten tegen milieuvervuiling komen steeds vaker voor op 
het continent. Mijnbouw is een veelvoorkomende industrie; en dit is 
niet alleen schadelijk voor de gezondheid en de voedselvoorziening 
van de mens, maar brengt ook onherstelbare toe aan het milieu 
en de biodiversiteit. Gelukkig beseffen steeds meer groepen zich 
dat er een wereld te winnen valt door ook de flora en fauna te 
beschermen.

Tegelijkertijd ontstaan er ecologische alternatieven voor het 
verbouwen van voedsel in de Filipijnen en Bangladesh, een 
veelbelovende ontwikkeling die XminY graag steunt!

FILIPIJNEN € 8450,-

INDONESIË € 4800,-

PAKISTAN € 3000,-

CAMBODJA € 1800,-

SRI LANKA € 1500,-

BANGLADESH € 1000,-

Azië
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Uit de kast komen is niet makkelijk in Sri Lanka. LGBT’s krijgen veel te maken 
met discriminatie en uitsluiting. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor 
deze problematiek. 

ZELFMOORD DOOR UITSLUITING
Vanwege de angst voor uitsluiting praten de meeste LGBT’s niet over 
hun gevoelens; zelfs binnen de familiesfeer heerst homo- en transfobie. 
Rosanna Flamer-Caldera van de organisatie Equal Ground vertelt dat 
het helaas regelmatig voorkomt dat mensen tot zelfmoord worden 
gedreven. In de grote steden gaat het gelukkig steeds beter, maar 
daarbuiten valt nog een wereld te winnen.

EQUAL GROUND
Om de situatie aan de kaak te stellen organiseerde de groep in 2016 
een sit-in op het Plein van de Onafhankelijkheid in de hoofdstad 
Colombo. Daarnaast werd er een demonstratie gehouden op 17 mei: 
de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). 
'We hebben posters gemaakt en flyers uitgedeeld. Iedereen moet 
weten wat het met iemand doet die stelselmatig buitengesloten en 
gediscrimineerd wordt, of uit angst niet voor zijn of haar gevoelens 

durft uit te komen. Zowel de maatschappij als de overheid zijn 
verantwoordelijk voor acceptatie en erkenning van de LGBT- 
gemeenschap.'

‘Je hoeft geen homo te zijn om op te komen voor je medemens’

Ondanks de angst van veel LGBT’s kreeg Equal Ground het voor 
elkaar om flink wat deelnemers op te trommelen voor de sit-in en 
demonstratie. ‘Je hoeft geen homo te zijn om op te komen voor je 
medemens. Juist wanneer het voor anderen gevaarlijk is, moeten 
mensen die geen gevaar lopen hun steun betuigen en hun stem laten 
horen.' 

EERSTE STAP
In januari 2017 stemde de regering tegen een wet die homoseksualiteit 
zou legaliseren. Wel werd er besloten dat het verboden is om een 
persoon te discrimineren vanwege zijn of haar seksuele oriëntatie. ‘Dit 
is niet de uitkomst die we gehoopt hadden, maar het is beter dan niets. 
Elke verandering begint bij een eerste stap.’ 

Sri Lanka: op weg naar meer gelijkheid
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Bangladesh
Ecologisch landbouwproject voor jonge boeren
Initiative for Right View: € 1000,-

Cambodja
Campagne tegen repressie milieuactivisten
Mother Nature: € 1800,-

Filipijnen
Ecologische buurtmoestuin
Greenhouse Infoshop Project: € 500,-

Campagne voor eerlijke verkiezingen
ERDAC: € 1500,-

Vissers in actie tegen kolen
Liga ng Makabagong Kabataan: € 2000,-

Campagne voor rechten inheemse 
bevolking in vredesproces
MPPM: € 1000,-

Waarborgen van mensenrechten in War on Drugs 
campagne president Duterte
Kaagapay Overseas Filipino Workers: € 1950,-

Vrouwengroepen tegen mijnbouw
Inged Fintailan: € 1500,-

Indonesië
Veiligheidstraining voor activisten
Wanacala Lampung: € 1000,-

Deelname 1 mei demonstratie 
door autonome activisten
KP-KPBI: € 500,-

Vrouwengroep in actie tegen vuilverbranding 
na gezondheidsklachten
ECOTON: € 1800,-

Herdenking 54 jaar strijd tegen geweld 
en voor zelfbeschikking West-Papua
KNPB: € 1500,-

Pakistan
Demonstratie op internationale boerendag
Anjman Mozareen Punjab/Kisan 
Rabita Comittee: € 3000,-

Sri Lanka
Sit-in voor LGBT-rechten op internationale dag tegen 
homofobie
Equal Ground: € 1500,-
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Stuwdammen, mijnbouw, suikerrietplantages en algehele repressie 
bedreigen de leefomgeving van de inheemse bevolking door heel 
Latijns-Amerika. Hun leven is vaak letterlijk in gevaar, wanneer zij 
opkomen voor hun rechten en de strijd aangaan. 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: referenda tegen mijnbouw 
worden steeds vaker gebruikt als succesvol middel in de strijd 
voor landrechten in heel Latijns-Amerika. In Colombia tekende de 
regering eindelijk een vredesakkoord met de FARC. De bevolking 
hoopt dat er nu ook sociale hervormingen zullen plaatsvinden en 
gaat met steun van XminY regelmatig de straat op om haar mening 
te laten horen. 

In Argentinië werkt men aan een netwerk van inheemse groepen 
om samen voor hun rechten op te komen. Dit gebeurde nog niet 
eerder en is dus een uniek moment in de geschiedenis van het land. 
XminY is er trots op om deze groepen te mogen ondersteunen in 

COLOMBIA € 4791,-

MEXICO € 4370,-

ECUADOR € 3250,-

PANAMA € 2750,-

HONDURAS € 2291,-

ARGENTINIË € 2000,-

NICARAGUA € 1500,-

BOLIVIA € 1500,-

BRAZILIË € 1200,-

EL SALVADOR € 500,-

GUATEMALA € 500,-

CHILI € 250,-
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De positie van de inheemse Argentijnen is sinds 1900 eigenlijk niet erg 
verbeterd: door de regering worden zij stelselmatig gemarginaliseerd en 
gediscrimineerd. In tegenstelling tot andere Zuid-Amerikaanse inheemse 
groepen, komen de Argentijnen nog nauwelijks op voor hun rechten. Maar 
daar zal snel verandering in komen. 

STRIJD
Het merendeel van de inheemse gemeenschap van Argentinië woont 
in het arme noorden. Dit gebied, grenzend aan Bolivia, is de regio 
waar de meeste inheemse groepen al van oudsher wonen. Zij maken 
verhoudingsgewijs nog maar een klein deel uit van de Argentijnse 
bevolking. Rond 1900 waren zij namelijk verwikkeld in een hevige 
strijd met Europeanen die zeggenschap over het gebied probeerden 
te krijgen. Velen stierven door geweld van de kolonisten of door ziekte. 

NIET SERIEUS GENOMEN
Nu zijn drie inheemse groepen uit het noorden met elkaar in gesprek, 
om samen een officiële organisatie te vormen. Alleen als zij formeel een 

organisatie zijn kunnen zij voor hun rechten opkomen, waarbij ze ook 
door overheidsinstanties serieus genomen worden. Het proces om een 
officiële organisatie te vormen is al jaren aan de gang. De inheemse 
leiders moeten namelijk samen uitmaken wat ze willen bereiken en 
hebben daarbij ook de handtekening nodig van de 30.000 leden in hun 
gemeenschappen. 

BASISRECHTEN
Vanwege de grote afstanden is het bovendien niet makkelijk om 
regelmatig bij elkaar te komen. Inmiddels zijn de gemeenschappen 
bijna zover om de gang te maken naar de notaris om de organisatie 
officieel te maken. De organisatie zal dan officieel de overheid verzoeken 
om haar verantwoordelijkheid te nemen en voor voorzieningen in het 
gebied te zorgen, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Eigenlijk alles 
waar elke Argentijn recht op heeft, maar wat de inheemse groepen al 
zo lang ontzegd wordt. 

Inheemse Argentijnen vormen eigen organisatie 
om rechten af te dwingen
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Argentinië
Naaisters in actie voor arbeidsrechten
Coordinadora de Mujeres Cosiendo el Cono Sur: € 
1000,-

Opzetten netwerk inheemse volken
Incupo: € 1000,-

Bolivia
Organisatie van inheemsen eist 
ontruimd hoofdkantoor terug
CONAMAQ: € 1500,-

Brazilië
Amazone-gemeenschap strijdt 
tegen eucalyptusplantage
Asociación Comunitaria de Pueblo 
São Raimundo: € 1200,-

Chili
Feministisch Festival
FemFest Santiago: € 250,-

Colombia
Training journalisten uit inheemse gemeenschappen 
Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia 
Informa: € 1000,-

Referendum over de komst van een goudmijn
COSAJUCA: € 1500,-

Enorme marionet als ludieke 
actie tegen mijnbouwbedrijf
Colectivo Sopa de piedras/Soupe aux cailloux: € 250,-

Landbezetting tegen komst suikerrietplantages
Liberación de la Madre Tierra del Cabildo Indígena de 
Corinto: € 1000,-

Landelijke demonstraties voor sociale hervormingen
Sindicato Estudiantil: € 1041,-

Ecuador
Campagne tegen repressie van sociale bewegingen
CONAMAQ: € 1500,-

Acties tegen onderdrukking inheemse groepen
Resistir es mi Derecho: € 1000,-

Protesten bij conferentie voor 
behoud amazonegebied
YASunidos: € 750,-

El Salvador
Jongeren in actie voor het recht op onderwijs
Unión de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños 
30 de julio: € 500,-

Guatemala
Bijeenkomst netwerk ontheemde inheemse groepen
Comunidades de Población en Resistencia CPR-
Sierra: € 500,-

Honduras
Nederlandse campagne tegen stuwdam na moord 
op Berta Caceras
Copinh/XminY: € 2291,-

Mexico
Nederlandse actie voor waarheid rond verdwijning 
studenten
Saving Mexico NL: € 1520,-

Onafhankelijke media tegen onderwijshervorming 
Oaxaca
Avispa Midia: € 1000,-

Acties tegen moord op twee 
studenten en herdenking verdwijning studenten
Frente Estudiantil del Norte: € 850,-

Campagne tegen voor Walmart gebouwde stuwdam
Consejo Tiyat Tlali: € 1000,-

Nicaragua
Boerendemonstratie voor gelijke rechten
Popolna: € 1500,-

Panama
Acties tegen stuwdam, medegefinancierd door FMO
Congreso General Tradicional Ngabe Buglé y 
Campesino/Movimiento Victorano Lorenzo: € 2750,-  
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XminY steunt graag de kleine burgerinitiatieven in Oost-Europa die 
tegen de stroom in durven te zwemmen! Vrouwenemancipatie is 
het meest voorkomende thema in Oost-Europa in 2016; in Polen, 
Slovenië, Rusland en Wit-Rusland strijden vrouwen voor gelijke 
rechten. Zeker in Polen was er veel aandacht voor feminisme: de 
conservatieve regering probeert verworven vrouwenrechten terug 
te draaien en daar zijn veel Polen – vrouwen én mannen – het 
absoluut niet mee eens! 

Naast feministische acties, steunt XminY ook groepen uit 
verschillende landen die zich inzetten voor de LGBT-gemeenschap. 
Ook zij krijgen helaas nog veel te vaak te maken met conservatieve 
denkbeelden, discriminatie en zelfs geweld. 

Maar waar de overheid het laat afweten, zijn er gelukkig verschillende 
sociale centra en onafhankelijke radiostations in de regio die zorgen 

POLEN € 4146,-

RUSLAND € 2650,-

ISRAËL € 2000,-

KAZACHSTAN € 2000,- 

BULGARIJE € 1250,-

KROATIË € 700,-

TURKIJE € 700,-

ESTLAND € 500,-

PALESTINA € 500,-

WIT-RUSLAND € 500,-

SLOVENIË € 422,-

Oost-Europa en het Midden-Oosten
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In het steeds conservatiever wordende Polen dreigt een radicale verrechtsing 
veel groepen te discrimineren en uit te sluiten. Het nieuwe parlement 
noemde zich eerder 'patriottistisch en solidair'. Van dat laatste is bizar 
weinig te merken. 

FREE MEDIA, FREE MINDS
In het begin van 2016 werden er in verschillende Poolse steden 
protesten georganiseerd tegen de rechtse regering: 'free media, free 
minds.' Met een nieuwe wet die ervoor zorgt dat de publieke omroep 
onder controle van de regering komt te staan, is met recht te spreken 
over censuur. Daarom steunde XminY de grassroots piratenzender 
Radio Kryzys. Dit collectief wil een tegengeluid vormen en zendt vanuit 
een sociaal centrum in Warschau kritische radioprogramma's uit. 
De politieke radiozender focust zich op onderwerpen als feminisme, 
racisme en seksisme. Met hulp van XminY kochten zij apparatuur om 
professionele uitzendingen te kunnen maken. 

BAAS IN EIGEN BUIK 
Er werd in Polen niet alleen tegen censuur gedemonstreerd. Duizenden 

mensen gingen de straat op om tegen het 'abortusverbod' te 
demonstreren: vrouwen riskeren nu vijf jaar celstraf voor het ondergaan 
of het plegen van een abortus. Dat lijkt hier ondenkbaar, maar in Polen 
wordt het initiatief gretig gesteund door de rechtse regeringspartij 
Recht en Rechtvaardigheid. Groepen als Podworkowa Samba Wroclaw 
(een politieke sambaband die opkomt voor vrouwenrechten) kregen 
steun van XminY om te kunnen demonstreren tegen de onderdrukking 
van vrouwen.

DE LGBT-GEMEENSCHAP
Hoewel het politieke milieu in Polen blijft verharden, zijn er gelukkig 
steeds meer groepen die angst en haat geen stem willen geven en 
zich blijven inzetten voor een verdraagzame samenleving. Zo ook het 
door XminY gesteunde Kultura Rownosci (Cultuur van Gelijkheid): zij 
liepen de 'March of Equality' waarbij de stad Wroclaw voor even een 
open, tolerantere stad was. Een veelbelovend teken voor de toekomst. 
In Polen blijven actievoerders strijden voor een maatschappij zonder, 
homofobie, transfobie, racisme en alle andere vormen van discriminatie!

Polen: censuur, onderdrukking en discriminatie
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Bulgarije
Campagne voor rechtsgeldigheid homohuwelijk
Youth LGBT Organization Deystvie: € 1250,-

Estland
Opknappen sociaal centrum Talinn
Ulase12: € 500,-

Israël
Bescherming Palestijnse olijvenoogst tegen 
leger en kolonisten
Israel Social TV: € 2000,-

Kazachstan
Burgerinitiatief voor betaalbare woningen
Public Association Civil Defense: € 2000,-

Kroatië
Training voor No Border-activisten, ook in 
Servië en Slovenië
European Action Trainer Network: € 700,-

Palestina
Gezamenlijke vredesactie in Israël en Palestina
Combatants for Peace: € 500,-

Polen
Opstarten grassroots piratenradio Radio Kryzys
Radio Kryzys: € 700,-

Renovatie sociaal centrum Krakau
Fundacja Bruk: € 500,-

Mars en festival voor gelijke rechten
Kultura Rownosci: € 1500,-

Actie voor vrouwenrechten
Podworkowa Samba Wroclaw: € 1446,-

Rusland
Theater over LGBT-rechten
Beautiful Friends Company: € 1250,-

Vertaling boek over trauma’s bij activisten
Radical Theory and Practice: € 500,-

LaDIY feministisch festival in Sint Petersburg
LaDIYfest St. Petersburg: € 900,-

Slovenië
Reclaim the Streets: vrouwen willen veilig over straat
Feminizim na Ulice: € 422,-

Turkije
Acties tegen aanleggen metrolijn
Istanbul Urban Defence: € 700,-

Wit-Rusland
Acties voor gendergelijkheid
Our House: € 500,-
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Vluchtelingen, vrouwen, ouderen en de LGBT-gemeenschap: 
discriminatie, geweld en uitsluiting zijn voor deze groepen helaas 
aan de orde van de dag. Ze worden mishandeld en moeten soms 
zelfs vrezen voor hun leven. Ook voor de inheemse bevolking is 
de strijd om gelijke rechten nog niet gestreden. Zij kampen met 
vervuiling en diefstal van hun land, waardoor hun leefomgeving 
gevaar loopt. En bij een lokale overheid die niet zelden corrupt 
is, is het lastig aankloppen voor hulp. Maar ook dit jaar lieten veel 
dorpsgemeenschappen zich niet kisten en gingen de strijd aan met 
multinationals en overheden die op hun land uit zijn.

XminY steunt al deze groepen in de strijd voor hun rechten, want de 
kracht van Afrika zit immers in al haar inwoners.

KENIA € 8755,-

MALI € 4000,-

TANZANIA € 3000,-

NIGERIA € 3000,-

CONGO € 2750,-

MAROKKO € 1050,-

ZIMBABWE € 1000,-

BURKINA FASO € 850,-

BURUNDI € 750,-

OEGANDA € 500,-

Afrika
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Burundi kampt met een opleving van hevig geweld sinds de huidige 
president Nkurunziza strijdt voor een derde ambtstermijn. Zijn militiegroepen 
'Imbonerakure’ drukken elk verzet gewelddadig de kop in. Om die reden 
vluchten veel inwoners naar buurland Congo. Op dit moment zitten er zo'n 
15.000 mensen in verschillende onofficiële vluchtelingenkampen, waar zij 
onder erbarmelijke omstandigheden verblijven... 

GASTGEZIN 
Veel van deze vluchtelingen zijn ernstig getraumatiseerd en hebben 
alles achter moeten laten in Burundi. De Congolese regering heeft nu 
3000 gezinnen de opdracht gegeven om gastgezin te worden voor 
deze vluchtelingen. Dit is geen slecht initiatief, ware het niet dat deze 
gezinnen zelf nauwelijks genoeg hebben om alle monden te voeden. 
Kortom: Iedereen staat onder grote druk en stress, de spanningen in het 
gebied lopen flink op en de vluchtelingenstroom blijft maar groeien.

MISBRUIK 
Omdat de meeste mannen worden ingelijfd bij de milities van 
Nkurunziza, bestaan de vluchtelingen vooral uit vrouwen en jonge 
kinderen. Zij kennen hun rechten en plichten in het land van aankomst 
niet. Hierdoor weten zij niet dat zij onder andere iets kunnen doen 

tegen misbruik door Congolese mannen, die de vluchtelingenvrouwen 
regelmatig geld of eten beloven in ruil voor hun 'diensten’. De vrouwen 
kunnen via de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties 
(UNHCR) ook aanspraak maken op gezondheidszorg en voedsel.

ZELFREDZAAMHEID 
De Congolese vrouwenorganisatie Femme Vivantes en Action (LFVEA) 
trekt zich de penibele situatie van de vluchtelingenvrouwen -en 
kinderen erg aan. De groep organiseert bijeenkomsten in dorpen 
en vluchtelingenkampen om de vluchtelingen over hun rechten te 
vertellen. Maar ook om de Congolese gezinnen te leren welke adviezen 
zij de vluchtelingen kunnen geven. 

ONDERLING BEGRIP 
De groep hoopt het begrip tussen de Congolezen en de Burundese 
vluchtelingen zoveel mogelijk te vergroten, waardoor hopelijk ook 
de onderlinge spanningen afnemen. Uiteindelijk hoopt LFVEA de 
situatie voor zowel de Congolese gemeenschap als de Burundese 
vluchtelingen zo dragelijk mogelijk te maken. XminY steunt hen hierin 
van harte.

Congolezen helpen Burundese vluchtelingen-
vrouwen
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Burkina Faso
Actie tegen ontruiming dorp door erfgenamen 
voormalig dorpshoofd
Afrique-Europe Interact: € 850,-

Burundi
Campagne voor vrijlating prostituees en 
rechten sekswerkers
Groupe Simama: € 750,-

Congo
Training jonge mensenrechtenactivisten 
in grensregio Congo/Rwanda/Burundi
Association Jeunes Messagers de la Paix: € 1500,-

Campagne tegen mensenrechtenschendingen 
Burundese vluchtelingen*
Femmes Vivantes en Action: € 1250,-

Kenia
Opruimcampagne tegen vervuilende waterhyacint 
Victoriameer
Sineka Self Help Group: € 1505,-

Mediacampagne tegen medicijnmisbruik 
door ziekenhuizen
GlobeMax Group: € 500,-

Acties tegen mishandeling zwangere 
vrouwen in ziekenhuizen
OJWPSG: € 1000,-

Actie tegen het lynchen van ouderen om 
hun huis in te pikken
Tuinuane Jua Kali Self Help Group: € 1250,-

Boerengemeenschap eist gestolen land terug lokale 
overheid
KARENGATA Community Based 
Organization: € 1105,-

Campagne voor LGBT-rechten
Breaking Ice: € 1395,-

Actie tegen stuwdam die dorpen 
onder water zal zetten
Destiny Promise Self Help Group: € 1200,-

Actie voor vaste plek straatverkopers die 
verjaagd worden door politie
Shujaa Self Help Group: € 800,-

Mali
Faso Kele festival voor een wereld zonder grenzen
Afrique-Europe Interact: € 1500,-

Actie tegen landgrabbing door malafide investeerder
Afrique-Europe Interact: € 2500,-

Marokko
Herdenking dood 15 migranten in Ceuta
NBM: 550,-

Demonstratie tegen depressie en 
herdenking Mohsin Fikri
Mohsin Fikri: 500,-

Nigeria
Driedaagse actie tegen overvloedig
affakkelen van gas
Green House Gas Reduction Initiative: € 1500,-

Actie tegen deportatie vluchtelingen 
Nigeria Deportation Group: € 1500,-

Oeganda
Campagne landbescherming vrouwelijke boeren
Voluntary Efforts for Rural Development: € 500,-

Tanzania
Campagne tegen ontruiming sloppenwijken Dar es 
Salaam
AVA: € 1500,-

Actie tegen giftig afval uit suikerfabriek
UUG: € 1000,-

Campagne voor (land)rechten Masai en 
Datoga stammen
The Humanity Amplify Project: € 500,-

Zimbabwe
‘Give us books not husbands’, vrouwen eisen 
onderwijs
WAP: € 1000,-

*Mede mogelijk gemaakt door het Paul de Bruijn 
Fonds voor vluchtelingen en ongedocumenteerden 
(Fonds op naam binnen XminY)
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Het mag een iconische strijd genoemd worden: al sinds 2008 
bezetten anarchisten, boeren en milieuactivisten het gebied waar 
het tweede vliegveld van Nantes moet komen. Zij vormen samen 
de ZAD (Zone à Défendre). De actievoerders hebben al meerdere 
keren succesvol ontruimingsdreigingen afgeslagen. XminY hielp hen 
met de opbouw van een informatiepunt, waar vanuit nieuwe acties 
georganiseerd kunnen worden.

Het thema vluchtelingen was opnieuw sterk vertegenwoordigd in 
2016. Veel Europese actiegroepen trokken naar de grensgebieden 
om daar vluchtelingen van informatie en voedsel te voorzien. De 
vele  antifascistische demonstraties gaven een sterk tegengeluid 
tegen het oprukkende extreem-rechts. Zeker met de overwinning 
van Trump in het achterhoofd, is XminY er trots op groepen te 
steunen die een vuist maken tegen extreem-rechts en populisme! 

NEDERLAND € 18162,46,-

ENGELAND € 6450,-

DUITSLAND € 2000,-

VS € 1000,-

OOSTENRIJK € 1000,-

ITALIË € 750,-

DENEMARKEN € 500,-

FRANKRIJK € 500,-

PORTUGAL € 350,-

BELGIË € 250,-

West-Europa en de Verenigde Staten
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Sinds 2008 bezetten boeren het gebied waar het tweede vliegveld van 
Nantes moet komen. De boeren uit Notre-Dames-des-Landes weigeren hun 
land op te geven en krijgen hierbij steun van burgers en milieuactivisten. 
Samen vormen ze de Zone à Défendre (Zad), oftewel het te verdedigen 
gebied. De autoriteiten wilden het gebied in 2012 ontruimen, maar dropen 
na drie weken af omdat ze niet tegen de overmacht aan protest op konden.

ONTRUIMINGSGEVAAR
In 2017 dreigt er opnieuw ontruiming voor de Zad. De oorspronkelijke 
boeren hebben een rechtszaak om hun land verloren waardoor zij 
ontruimd mogen worden. Ook de andere bezetters worden bedreigd. 
Het is daarom essentieel dat er opnieuw een grootschalig verzet wordt 
georganiseerd. En dat is niet makkelijk op een terrein dat zo enorm 
groot is en waar zoveel verschillende groepen en individuen leven, 
wonen en werken.

GEORGANISEERD VERZET
Om alle neuzen één kant op te krijgen bouwde men daarom een 

café waar sinds juni 2016 zowel oudgedienden als nieuwkomers bij 
elkaar komen en waar alle informatie verzameld en gedeeld wordt. 
Waar zijn mensen nodig? Welke groep biedt slaapplaatsen aan? Waar 
kun je eten en waar vind je een internetaansluiting? Ook organiseert 
de groep workshops om mensen te leren hoe je collectief besluiten 
neemt en geweldloos en creatief in verzet kunt komen. Zo wordt de 
strijd zo efficiënt mogelijk georganiseerd, waarbij iedereen die dat wil 
een steentje kan bijdragen. 

HULP UIT BINNEN- EN BUITENLAND
Het is een hele klus om jarenlang een groot gebied te bezetten en 
telkens weer ontruimingsdreiging af te slaan. Gelukkig heeft de harde 
kern van de Zad-bezetters inmiddels ontzettend veel ervaring. De 
strijd van Notre-Dames-des-Landes is in Frankrijk uitgegroeid tot een 
iconische strijd, waarbij de bezetters kunnen rekenen op hulp en 
sympathie uit binnen- en buitenland. 

Zad – een iconische strijd in Frankrijk
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België
Acties tegen 45-urige werkweek
Blokkeer 45uren Week: € 250,-

Denemarken
Opbouwen netwerk voor 
vluchtelingenhulp Griekenland
Everyday Infrastructure: € 500,-

Duitsland
Demonstratie en bustour tegen geweld 
tegen vluchtelingen*
URBB: € 600,-

Hulp aan vluchtelingen in Griekenland*
Refugee movement Journey to Greece: € 500,-

Zelforganisatie van vluchtelingen
Refugee Struggle for Freedom: € 600,-

Demonstratie tegen Monsanto in Basel
Garten Coop Freiburg: € 300,-

Engeland
Demonstratie tegen ontruiming buurtboerderij
Yorkley Court Community Farm: € 700,-

Acties tegen ontruimingen vluchtelingenopvang
Bristol Anti Raids Network: € 750,-

Actiekamp tegen nieuwe kolenmijn
Reclaim The Power: € 1000,-

Protest tegen wapenbeurs
CAAT: € 500,-

Actie tegen deportatie vluchtelingen 
Nigeria Deportation Group: € 1500,-

Zelforganisatie van vluchtelingen en migranten
CARAG: € 500,-

Frankrijk
Actiedorp tegen tweede vliegveld Nantes
Welcome tot he ZAD!: € 500,-

Italië
Acties tegen politiegeweld tegen vluchtelingen
No Borders Ventimiglia: 750,-

Nederland
Demonstratie tegen Pegida Apeldoorn
Laat ze niet lopen: € 250,-

Oprichten organisatie Noodopvang Vluchtelingen*
Here to Support: € 250,-

Maaltijden en informatieloket voor vluchtelingen in 
Griekenland*
Aid Delivery Mission: € 500,-

Nijmeegse vrouwen in actie tegen geweld op straat
Women take back the Night Collective: € 210,-

Solidariteitsactie voor vluchtelingen 
Safe Passage Now!: € 300,-

Project vluchtelingensteun
Voor vluchtelingen: € 750,-

Praktische steun Balkanroute aan vluchtelingen
Balkan Route Support: € 700,-

Demonstratie Ede tegen angst en haat
Met hand en hart: € 60,46

Actie tegen opsluiten vluchtelingenkinderen*
Geen kind aan de kant: € 500,-

Actiedag voor en door straatkinderen in Ghana
Stichting Adamfo Ghana: € 250,- 

Stop de Pegida demonstratie in Utrecht 
Antifa Utrecht/Laat ze niet lopen: € 250,-

Duitse actie tegen steenkool – 
Nederlandse deelname
Ende Gelände: € 1000,-

Hold Hands 4 Humanity solidariteit met vluchtelingen
Hold Hands 4 Humanity Groningen: € 250,-

Ondersteuning vluchtelingen in Macedonië*
Balkan Solidarity: € 500,-

Gratis conferentie over mensenrechten 
en Transgender Gezondheidszorg 
Free PATHH: € 300,-

Actie ‘Help vluchtelingen, stop wapenhandel’
Stop Wapenhandel: € 300,-

Antifascistische boksschool
Antifascistische boksschool Den Haag: € 250,-

Busproject over dieren in vleesindustrie
Ongehoord: € 750,-

Project voor gastgezinnen voor statushouders*
Vluchtelingen Welkom: € 500,-

Rhythms of Resistance actiekamp
Rhythms of Resistance: € 500,-

Manifestatie en krant voor een eerlijke stad
Amsterdam Fair City: € 300,-

Diervriendelijke parlementaire barbecue
EDEV: € 500,-

F Word feministisch festival Amsterdam
F Word Festival: € 250,-

Demonstratie ‘Geen bommen op Koerdistan’
Amsterdams Vredesinitiatief: € 350,-

Actie tegen wapenbeurs
Stop Wapenhandel: € 242,-

Alternatieve media over de vluchtelingen 'crisis'. 
Detective Wire Collective: € 500,-

Vredeswandeling
Enschede voor Vrede: € 750,-

4-jarig jubileum We Are Here*
We Are Here Initiative Comittee: € 1100,-

Hulp aan vluchtelingen die vast zitten in Griekenland 
The Mobile Info Team: €600,-

Solidariteitsactie voor Palestina
Plant een olijfboom: € 500,-

Actie tegen handel in dolfijnen
Stichting Dolphinmotion: € 250,-

Fietsdemonstratie voor windenergie
Voor de Wind: € 250,-

Demonstratie tegen Pegida
AFA Den Haag: € 250,-

Koken voor vluchtelingen op Lesbos*
2gether Against Borders: € 500,-

Koken en noodhulp voor vluchtelingen Griekenland*
Vluchtbus: € 500,-

Ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden
Villa Vrede: 250,-

Vluchtelingen Welkom manifestatie
Reinform: € 250,-

Boomhut Hotel tegen boskap Schinveld
GroenFront! Schinveld: € 250,-

Acties voor bewustwording achtergrond Afrikaanse 
Nederlanders
Call me African: € 600,-

Demonstratie tegen Zwarte Piet
Nederland wordt beter: € 500,-

Demonstratie tegen repressie van activisten
AFA Den Haag: € 400,-

Herdenking dood Marokkaanse visser 
Comité Mohsin Fikri-Nederland: € 250,-

Flyeractie tegen bontkragen
Ban de Bontkraag: € 200,-

Bezettingsactie voor vluchtelingenopvang
We Are Here 4: € 250,-

Oostenrijk
Actie tegen uitbreiding vliegveld Wenen
System Change Not Climate Change: € 1000,-

Portugal
Actiekamp tegen olie- en gasboringen
Jornal Mapa: € 350,-
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Verenigde Staten
Actiekamp tegen oliepijplijn door Standing Rock 
Reservaat
Camp of the Sacred Stones: € 1000,-

*Mede mogelijk gemaakt door het Paul de Bruijn 
Fonds voor vluchtelingen en ongedocumenteerden 
(Fonds op naam binnen XminY)
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IN 2016 STEUNDE 
XMINY PROJECTEN 
IN DE DONKER 
GROENE LANDEN
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