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Mexico: Gevaarlijke zoektocht naar de
waarheid rond vermiste studenten
In 2014 verdwenen onder verdachte omstandigheden 43 Mexicaanse studenten. XminY steunt medestudenten en familieleden in de zoektocht
naar de waarheid rond deze verdwijning. Er bestaat veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Studenten en nabestaanden in de regio
proberen de waarheid te achterhalen, maar dat blijkt niet zonder gevaar.
RAMPZALIGE AVOND

VERWARD MET DRUGSKARTEL

In september 2014 verdwenen de 43 studenten uit Iguala in het
noorden van Mexico. Zij zaten op een internaat in Ayotzinapa
waar studenten uit arme gezinnen een opleiding krijgen tot
basisschoolleraar. Op de rampzalige avond van 26 september
gingen de studenten op weg naar Mexico-Stad. Hier wilden zij de
herdenking van de studentendemonstraties uit 1968 bijwonen,
die destijds aan tweehonderd studenten het leven kostten. Maar
zij kwamen nooit in de hoofdstad aan.

Volgens het onderzoek van de Mexicaanse overheid zijn de
studenten door een lokaal drugskartel omgebracht. De studenten
zouden zijn aangezien voor een concurrerend kartel. Fernando: ‘Wij
weigeren ons hierbij neer te leggen. Er zijn sterke aanwijzingen dat
de overheid direct betrokken is bij de verdwijning. Omdat wij als
studenten in opstand komen tegen het regeringsbeleid proberen
zij ons de mond te snoeren.’

Student Fernando* vertelt: ‘De regering heeft hen officieel dood
verklaard en de stoffelijke resten van één van de studenten is
gevonden. Het is duidelijk dat ze zijn vermoord, maar door wie en
waarom? Wij willen weten wat er die avond precies is gebeurd en
wie er verantwoordelijk is.’

Ook
een
onafhankelijk
onderzoek
door
een
mensenrechtencommissie brengt geen opheldering. ‘Maar dat
onderzoeksrapport concludeert wel dat het staatsonderzoek kant
noch wal raakt’, aldus Fernando. Het Mexicaanse volk twijfelt niet
over de betrokkenheid van de overheid, die sinds de protesten
van 1968 op gespannen voet leeft met studenten die zich kritisch
uitlaten over het onderwijssysteem.

ZOEKTOCHT NAAR DE WAARHEID

Fernando en zijn medestudenten zetten samen met familieleden
van de 43 vermiste studenten het onderzoek naar de waarheid
voort, maar dat is niet zonder risico. ‘Wij worden constant in
de gaten gehouden door de overheid. Familie wordt constant
onder druk gezet om zo min mogelijk vragen te stellen over de
verdwijning van hun kinderen. In november 2015 kwamen we
met 250 studenten en familieleden nog bij elkaar in Mexico-Stad
om bij de regering om opheldering te vragen.’ Omdat Fernando,
zijn medestudenten en de familieleden hun leven niet zeker zijn,
steunt XminY hen financieel om vervoer en onderdak rond de
bijeenkomsten zo veilig mogelijk te maken.
XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 5300,-

*Uit veiligheidsoverwegingen is de naam Fernando gefingeerd.

COP21 in Parijs: ‘Het glas is duidelijk halfvol’
Van 30 november tot en met 12 december 2015 vond de COP21 plaats in het roerige Parijs. COP staat voor Conference of Parties: alle partijen
die onderdeel uitmaken van het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) kwamen bijeen. Deze jaarlijkse, 21e conferentie mondde
uiteindelijk uit in een nieuw klimaatverdrag. Met de nodige tegengeluiden van milieuorganisaties.
ONGELOOFWAARDIGE PLANNEN

VALSE BELOFTES

Het was even spannend: vanwege de eerder gepleegde
aanslagen was het onzeker of er wel gedemonstreerd kon
worden in de Franse hoofdstad. Maar actievoerders van onder
andere GroenFront! en deelnemers van de Climate Games lieten
zich niet afschrikken en vertrokken per bus naar Parijs om actie te
voeren. Het klimaatakkoord gaat volgens veel milieuorganisaties
en kritische actievoerders nooit voldoende zijn. ‘In het akkoord
is geen enkel woord te vinden over het onder de grond houden
van genoeg olie, gas en kolen. (…) En geen enkel geloofwaardig
plan voor het duurzaam maken van landbouw en het stoppen
van ontbossing’, zo stelt GroenFront!

Niet alleen GroenFront! maakte zich zorgen over valse beloftes
in het akkoord. Ook milieuorganisatie WISE voerde campagne
onder het motto ‘Don’t nuke the climate’. ‘Dit om te voorkomen
dat kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem wordt
erkend’, vertelt directeur Peer de Rijk. ‘We hebben van alles
gedaan: acties binnen de onderhandelingen, bezetting van het
kantoor van EDF (een Frans energiebedrijf dat alle kerncentrales
in bezit heeft) en een groot anti-kernenergieblok in de laatste
afsluitende demonstratie.’

WAT STAAT ER IN HET KLIMAATAKKOORD? DE VIJF BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJ:

• Het verdrag treedt in werking als het door minstens 55 staten goedgekeurd is, die verantwoordelijk zijn voor minimaal 55
procent van de CO2-uitstoot.
• Er moet zo snel mogelijk een eind komen aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen.
• De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De stijging van de temperatuur mag niet boven
de 2 graden Celsius komen. Er wordt gestreefd deze te verlagen tot 1,5 graad.
• Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd.
• Rijkere landen moeten ontwikkelingslanden helpen hun uitstoot te verminderen. Er moet elk jaar
91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.

KRITIEK

Peer noemt het bereikte akkoord ‘een halfvol glas’. ‘Het is heel
belangrijk dat er een akkoord is, dat er erkenning is voor de
noodzaak om ver onder de 2 graden opwarming te blijven. Maar
nu komt het aan op invulling. Dat gaat alleen gebeuren als de
milieubeweging druk blijft uitoefenen’, vertelt hij. Veel organisaties
zijn het oneens met de punten in het bereikte akkoord. Zo vindt
Milieudefensie het teleurstellend dat er geen afspraken zijn
gemaakt over de kosten van klimaatrampen. Armere landen blijven
de kosten van klimaatverandering dragen. Er is ook kritiek op het
feit dat er in het akkoord geen afspraken staan over de vervuilende
lucht- en scheepvaartsector.

bedrijf of organisatie zich groener voordoet dan het daadwerkelijk is.
Ze verspreidden stickers, posters en andere materialen bij business
fairs en natuurlijk namen actievoerders ook enthousiast deel
aan de Climate Games. Met tientallen acties waren deze Climate
Games tegen de COP21 uiteindelijk een groot succes. Activisten
slaagden erin om het grote evenement waarin multinationals hun
zogenaamde oplossingen presenteerden compleet te verstoren.
ACTIE HEEFT ZIN!

GREENWASHING

Op D12, de cruciale laatste dag, negeerden maar liefst 15.000
klimaatactivisten van allerlei verschillende organisaties,
actiegroepen en NGO’s het protestverbod en gingen de straat op.
Peer van WISE kijkt uiteindelijk positief terug op de actiedagen.
‘Actie heeft zin, en is noodzakelijk om iets in beweging te krijgen.’

Naast WISE en GroenFront! was ook ASEED aanwezig om een
tegengeluid te laten horen. Zij organiseerden een ‘Guerilla tegen
klimaat-greenwashing’. Er is sprake van ‘greenwashing’ als een

XMINY STEUNDE MEERDERE ACTIES VAN VERSCHILLENDE
GROEPEN TIJDENS DE KLIMAATTOP VOOR € 2310,-

XminY steunde ook:
Vluchtelingen geweigerd in kamp UNHCR
TANZANIA - Vluchtelingen uit Burundi, Rwanda en Somalië zijn meestal

ongedocumenteerd en hebben dus geen papieren of identiteitskaarten.
Hierdoor hebben ze volgens de Tanzaniaanse regering geen toegang tot de
vluchtelingenkampen en humanitaire hulp van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.
NALATIGE OVERHEID

Sommige vluchtelingen zijn er al vanaf de jaren zestig en worden nog steeds niet
erkend door de Tanzaniaanse overheid. Maar ze kunnen ook niet terug naar hun
land van herkomst. De organisatie Freedom International Company komt op voor
de ongedocumenteerden en eist dat zij door de UNHCR erkend worden en recht
krijgen op basishulp in de vluchtelingenkampen.
€ 1150,-

Bakstenenmakers eisen minimumloon
PAKISTAN - 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. 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.
MINIMUMLOON

De organisatie Labour Education organiseert een demonstratie om op te komen
voor de rechten van de 1,8 miljoen brickworkers in Pakistan. Omdat demonstreren
niet zonder risico is, bieden zij ook juridische hulp aan de demonstranten. De actie
van de brickworkers valt samen met een landelijke actie voor een minimumloon
voor alle Pakistaanse arbeiders. XminY steunt ook deze actie.
€ 3000,-

Bergkloof zorgt voor kloof met bevolking
BULGARIJE - De Bulgaarse regering wil een snelweg bouwen door de Kresna
bergkloof. Deze 17 kilometer lange kloof is op Europees niveau erkend als
beschermd gebied. In 2012 begon de bouw van de snelweg met geld van de
Europese Unie. Voorwaarde was dat er een tunnel zou komen om de kloof te
ontzien. Eerder dit jaar kondigde de overheid aan, tegen de afspraken in, toch
geen tunnel te bouwen.
CONTRACTBREUK

Het aanleggen van de weg door de kloof heeft desastreuze gevolgen voor
de natuur en de lokale bevolking. De organisatie Za Zemiata wil de bevolking
mobiliseren om in verzet te komen tegen de gewijzigde plannen. De groep biedt
tegenwicht aan de overheidspropaganda en de valse claims van de bouwlobby.
€ 2000,-

€ 1400,-

€ 2000,-

€ 1750,-

Schone lucht

Pygmeeënvolk

Acties tegen

Campagne voor

voor Skopje

eist landrechten

mijnbouw

kinderrechten

Macedonië

Oeganda

Honduras

Nigeria

€ 1950,-

Schenken met
belastingvoordeel
Heeft u al eens nagedacht over een periodieke
schenking? Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag
schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw
aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de
hoogte van het bedrag.
Met een periodieke gift behaalt u dus
belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger
het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag
aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen
ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag
terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus
meer aan XminY schenken en geeft u ons financiële
zekerheid voor de lange termijn.
Via onze website www.xminy.nl, kunt u de
overeenkomst periodiek schenken downloaden.
Vul de overeenkomst in, print deze uit en stuur de
overeenkomst naar:
XminY
Antwoordnummer 10569
1000 RA Amsterdam
Wij vullen vervolgens de overeenkomst verder in
en sturen deze binnen twee weken naar u terug.
De overeenkomst kunt u gebruiken bij de jaarlijkse
belastingaangifte voor de aftrek van uw donatie.

Nalaten
Wilt u ook in de toekomst lokale en kleine organisaties
steunen die strijden voor maatschappelijke
veranderingen? Denk dan eens aan de mogelijkheid
om XminY op te nemen in uw testament.
Nadenken over de verdeling van uw nalatenschap is
niet gemakkelijk. Vaak is het wel een geruststellend
idee dat alles goed geregeld is, zoals u het wilt.
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u, naast aan
uw nabestaanden, ook een deel van uw erfenis kunt
schenken aan een goed doel dat u een warm hart
toedraagt? Via een nalatenschap blijft u ons werk
steunen en kunnen wij nu en in de toekomst lokale
pioniers blijven steunen die strijden voor een eerlijke
wereld.
De hoogte van het bedrag, klein of groot, bepaalt
u helemaal zelf. XminY is door de overheid erkend
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daardoor hoeft XminY geen erfbelasting te betalen
over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw
nalatenschap dus volledig ten goede aan het werk
van XminY.
Wilt u meer informatie over periodiek nalaten? Neem
dan contact op met Marieke Ammerlaan:
marieke@xminy.nl of per telefoon: 020-6279661.

Donateurs in actie
Naast uw donatie kunt u ook op andere manieren geld ophalen voor XminY.
Zo was in het Amsterdamse Bos en Lommer het gekraakte sociaal centrum
Antarctica gevestigd. Jarenlang organiseerde de kraakgroep mooie initiatieven,
zoals een buurttuin en een weggeefwinkel. Helaas werd het buurtcentrum in
2014 ontruimd, om plaats te maken voor koopwoningen. Er zat echter nog wel
geld in de zogenaamde kraakpot en de groep heeft besloten om € 2400,- aan
XminY te doneren! Ontzettend bedankt!
Naast Kraakgroep Antarctica zijn er nog meer donateurs die giften ophalen voor
XminY. Heeft u als verjaardagscadeau om een donatie voor XminY gevraagd of
heeft u bij een sponsorloop giften voor ons opgehaald? Neemt u dan contact
op met Marieke, marieke@xminy.nl. Wij vermelden uw naam en uw actie graag in
onze eerstvolgende nieuwsbrief.

