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Met uw steun
kunnen wij helpen.
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‘Sorry mevrouw, u moet gewoon weg!’
Onder de titel ‘Recht op bestaan, samen sterk voor ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde vluchtelingen’ bespraken de bijna 300 aanwezigen
op 13 april de gevolgen van de uitspraak van het Sociaal Comité van de Raad van Europa en de uitspraak van het Comité van Ministers. Dit
laatste comité kwam op 15 april met een reactie over de opvang van ongedocumenteerden in Nederland. Velen hoopten dat de uitspraak het
kabinet zou bewegen om samen met gemeenten een stap te zetten naar een humaan asielbeleid. Gelukkig hebben verschillende gemeenten al
aangegeven niet te willen meewerken aan de kabinetsplannen.
Asielbeleid in Nederland is niet sluitend

Gemeenten hebben in overleg met het Rijk hun opvanglocaties
gesloten omdat er een sluitende aanpak zou komen voor
vluchtelingen. Sluitend betekent geen vluchtelingen op
straat, en een generaal pardon voor de groep mensen die
toentertijd al jaren in Nederland verbleef. Helaas is deze aanpak
nooit ‘sluitend’ geworden. Mensen die ongedocumenteerd
en uitgeprocedeerd raken, belanden nog steeds op straat.
Diverse gemeenten zijn daarom noodopvang gaan verlenen.
Voorwaardelijke hulp bestaat niet

Maar mensenrechten zijn niet onderhandelbaar, zo stelt
jurist Pim Fischer. Politici die met elkaar discussiëren over het
absolute minimum niveau, zijn het spoor bijster: mensen in
nood hoor je te helpen. ‘Als iemand dakloos is, dan bied je
hem een bed’, zegt Fischer. ‘En als iemand geen eten heeft,

dan geef je hem eten. Dat is een kwestie van beschaving.’
Fischer benadrukt ook dat het Sociaal Comité van de
Europese Raad expliciet heeft aangegeven dat deze hulp niet
voorwaardelijk mag zijn. Je kunt mensen niet helpen onder
de voorwaarde dat ze zullen terugkeren.
Nieuw toekomstperspectief

Verschillende gemeenten hebben de afgelopen jaren door
het verlenen van noodopvang ervaring opgedaan met het
begeleiden van vluchtelingen. Bijvoorbeeld de gemeente
Utrecht waar vluchtelingen – mede dankzij vrijwilligers
– worden geholpen met het verwerken van trauma’s,
overdag activiteiten kunnen uitvoeren, en soms wat kunnen
bijverdienen. Zij hebben veel meegemaakt en hebben tijd
nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst.

‘Het gebrek aan perspectief en de onzekerheid, dat maakt
me wel eens moedeloos’, vertelt ook Ilhaam Awees van
We Are Here. Zij is een Somalische vluchteling en verbleef
eveneens in de Vluchtgarage. ‘Als je in het ziekenhuis in de
wachtkamer zit en op je beurt wacht, dan weet je: over een
kwartier word ik geholpen. Als uitgeprocedeerde vluchteling
wacht je in een vacuüm, je wacht op niks. Je hoort alleen:
sorry mevrouw, u moet gewoon weg.’
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Handen uit de mouwen

Het tweede deel van de avond stond in het teken van de
lancering van het Paul de Bruijn Fonds. Dit fonds op naam van
XminY ondersteunt acties en particuliere initiatieven die zich
inzetten voor ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Zulke initiatieven laten zien dat veel mensen
de handen uit de mouwen willen steken om mensen in
nood te helpen. ‘Heel Nederland zou ervan profiteren
door vluchtelingen te laten blijven’, zo besluit Awees haar
betoog. ‘Vluchtelingen hebben veel talenten en willen graag
bijdragen aan de maatschappij. Laten we dat met z’n allen
mogelijk maken.’

Goed nieuws
uit El Salvador
Onlangs steunde XminY de bevolking van Nueva Trinidad
om een referendum tegen mijnbouw te organiseren (zie
Nieuwsbrief 2 van 2015). Het lukte de inwoners om genoeg
stemmen te krijgen voor een volksraadpleging. Op 29 maart
stemde maar liefst 99% tegen mijnbouw in hun gebied.
Met een opkomstpercentage van 62% is het referendum
rechtsgeldig en is de weg vrij om een wet in te voeren die
mijnbouw in Nueva Trinidad en omliggende gebieden zal
verbieden.
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Pakistan: wie wind zaait, zal storm oogsten
Ondanks de veelbelovende naam pakte de zogeheten ‘Green
Revolution’ uit de jaren zestig helemaal niet zo goed uit voor de
kleinere boeren in Pakistan. Deze beleidswijziging was namelijk
vooral voor grote boeren en landeigenaren voordelig. Zij kregen flinke
subsidies om hybride zaden te gaan gebruiken. Bijkomend gevolg
was een toename van chemische mest, pesticiden en vervuilende
tractoren.
Deze grote boeren vergaten zodoende hun traditionele manier
van landbouw en dit leidde in 1976 zelfs tot een nieuwe wet, de
Seed Act. De Seed Act zorgde voor een voorkeursbehandeling van
de commerciële zaadindustrie. Het gebruik van door boerderijen
bewaarde zaden werd ontmoedigd, en mensen wier werk
traditioneel bestond uit het redden en bewaren van zaden werden
van hun werk beroofd.

boeren, komt er een strenge restrictie op het ruilen van zaden
tussen boeren. Ze mogen dan ook geen zaden bewaren,
vermenigvuldigen of ermee handelen. Wie dat wel doet, riskeert
een fikse geldboete die bij herhaling verhoogd wordt. In het
ergste geval kan er zelfs gevangenisstraf uitgedeeld worden.
Irshad Soomro van Peoples Common Struggle Center legt uit:
‘Zolang boeren doorgaan met het bewaren en de teelt van hun
eigen zaden, is het moeilijk voor zadenbedrijven om hun zaden
te verkopen. Dus waar technologische controle niet werkt, zijn
wetten een gereedschap voor grote bedrijven om te voorkomen
dat boeren hun zaden bewaren, of om ze te dwingen te betalen
voor zelf bewaarde zaden. Zodoende forceert de wet hen zaden
van die grote bedrijven te kopen.’
Landelijk verzet

Genetische manipulatie

In de loop der jaren werden deze commerciële bedrijven almaar
groter en gieriger. De oude wet uit 1976 voldoet ondertussen
niet meer aan de wensen van deze moderne zadenindustrie. In
2014 werd dan ook een wetswijziging voorgesteld. Want grote
bedrijven als Monsanto, Syngenta en aanverwanten willen het
liefst de Pakistaanse agricultuur overnemen met genetisch
gemanipuleerde zaden.
Deze nieuwe wet heet de Seed Amendment Bill: een gedrocht
dat is opgesteld zonder dat alle belanghebbenden erbij zijn
betrokken. De wet dient alleen de belangen van de gevestigde
namen en de grote spelers. Door die wet op te leggen aan

Maar wie wind zaait, zal storm oogsten. Het Peoples Common
Struggle Center is namelijk de campagne ‘Promote Food
Sovereignty, Resist Seed Piracy’ begonnen. Door een
grootscheepse mobilisatie van boeren willen zij landelijk verzet
tegen de wet in het leven roepen. In veel van de kleinere
boerengemeenschappen hebben de mensen niet of nauwelijks
onderwijs genoten. Hierdoor hebben ze vaak onvoldoende
informatie en weten ze niet wat hun boven het hoofd hangt.
Daarom is het hard nodig dat ze gemobiliseerd en geïnformeerd
worden. Zodat de Pakistaanse boeren samen kunnen strijden
voor een eerlijker en rechtvaardiger beleid.
XminY steunt dit project met € 1048,-

Burkina Faso: strijden voor woonrecht
Onder grote druk van de bevolking trad
president Blaise Compaoré van Burkina
Faso in het afgelopen jaar eindelijk af. De
president, of liever gezegd dictator, kwam
in 1987 door een staatsgreep aan de
macht. Op dit moment zijn het spannende
tijden in het land: het bevindt zich in een
transitiefase en is rijp voor meer democratie.
Vrouwengroep ‘Mouvement de Solidarité
pour le Droit au Logement’ (‘Solidariteit voor
het Recht op Wonen’, ook wel MSPDROL)
beseft dat dit het ideale moment is om te
strijden voor land- en woonrechten.
Ironisch genoeg is Burkina Faso sinds 1991
officieel een democratie. Maar president
Compaoré regeerde met harde hand;
voor oppositie en vrije pers was praktisch
geen plaats. In oktober 2014 werd de
noodtoestand afgeroepen en trad hij
onder grote druk van de bevolking af.
Afgepakt land

De voormalige regering van Burkina Faso
heeft in de afgelopen jaren veel grond
van voornamelijk boeren geconfisqueerd.
Deze stukken land werden vervolgens
met veel winst doorverkocht aan grote
agrarische ondernemingen. Inwoners
bleven achter zonder land, huis en voedsel.
Ook in de stad werden halve wijken in

beslag genomen, om de woningen
te slopen en er grote, dure huizen en
appartementencomplexen neer te zetten
voor de rijken. Zowel op het platteland als
in de stad zijn de allerarmsten de dupe
van deze ontruimingen.
Vogelvrije grond

Dit soort praktijken zijn aan de orde van
de dag in veel Afrikaanse landen. Doordat
de regering is gevallen zijn er plots heel
veel stukken grond ‘vogelvrij’. Het gaat
hierbij om niet-verkavelde stukken grond
waar mensen vanaf worden gejaagd,
zodra ze worden toegewezen aan
anderen. En het zijn die stukken grond die
de vrouwenactiegroep wil teruggeven
aan de bevolking.
Land teruggeven

De nieuwe regering zal uit angst voor
nieuwe heftige opstanden haar uiterste
best doen om het volk tevreden te stellen.
Daarom is het nu een gunstig moment
om aan de overgangsregering te vragen
in actie te komen tegen landroof. Samen
met de bewoners van wijken en dorpen
hield MSPDROL een manifestatie en mars.
Ze eisen een einde aan de corrupte gang
van zaken en wanpraktijken rondom het
afpakken van land. Het eigendomsrecht

van de bewoners moet worden
gerespecteerd en bovendien moeten
er betaalbare woningen komen voor de
armste mensen in de samenleving.
Grote schoonmaak

De groep werkt nauw samen met de
volksbeweging Le Balai Citoyen (de
‘Burgerbezem’). Zij maken zich hard
voor democratie, een eerlijk bestuur en
een betere samenleving in Burkina Faso.
Hun voornaamste doel is mensen het
belang van democratie in te laten zien.
Met het aftreden van de president en
het verplichte aanstellen van een nieuwe
regering blijkt dat deze groepen in
Burkina Faso een enorme draagkracht en
steun van de bevolking hebben.
Mouvement de Solidarité of eenvoudiger
MSPDROL, gebruikt het geld van XminY
voor het vervoer van deelnemers, het
drukken van T-shirts en spandoeken, het
aanschaffen van communicatiemateriaal
en voor het boeken van artiesten die
belangeloos meedoen aan de acties. Alles
om in te zetten in de strijd voor eerlijke
landverdeling en woonrechten.

XminY steunt dit project met € 1000,-

acties. De band bestaat uit een diverse
groep activisten en ondersteunt allerlei
verschillende acties. Gratis en belangeloos,
vaak op uitnodiging en soms op eigen
initiatief, maar altijd met een politiek doel.
Met de radicale en rumoerige ritmes
trekt de band de aandacht voor deze
acties. Zo voorziet Rhythms of Resistance
demonstraties, marsen en manifestaties
van een opzwepende soundtrack.

Rhythms of Resistance
zorgt voor tegengeluid
Rhythms
of
Resistance
is
een
percussiegroep die al zo’n vijftien jaar
muziek maakt bij demonstraties en directe

Solidariteitsbetuiging

Met hun sambabeats betrekt de band meer
mensen bij de protesten. Maar het vrolijke
geluid dient ook een ander, strategisch
doel: zo is menig speech of bijeenkomst
van foute politici onhoorbaar en (tijdelijk)
onmogelijk gemaakt. Het ritmische lawaai

kan ook een vorm van solidariteitsbetuiging
zijn, bijvoorbeeld als hart onder de riem bij
de migrantengevangenis bij Schiphol.
Vervanging

Maar na vijftien jaar trouwe dienst zijn
enkele instrumenten wel aan vervanging
toe. Zo moeten er nieuwe drumstokjes en
drumvellen komen, en stevige steunbanden
om de zwaardere instrumenten goed te
kunnen dragen. Bovendien is de band
de laatste tijd erg gegroeid: van zes naar
inmiddels zestien vaste leden. Die groei
is alleen maar mooi, want Rhythms of
Resistance hoopt ook de komende vijftien
jaar nog veel protestgeluid te laten horen!
Nederland
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Weggooien is zonde, gun
voedsel een tweede ronde!
Muur verdeelt Brussel
De Brusselaars keken raar op toen er midden op een plein opeens
een enorme muur verrees. Even leek hun stad in twee helften te zijn
opgedeeld. Bij nadere inspectie bleek het echter niet om een echte
muur te gaan, maar om een levensgrote foto op een spandoek. Op dit
spandoek stond een foto van de ‘apartheidsmuur’ afgedrukt: de muur
die Israël en Palestina van elkaar scheidt. Zo leek het net of de muur
plots midden in Brussel stond.
Vlaggen

Het spandoek had dezelfde afmetingen als de muur die tussen
de twee landen staat. Op de andere zijde van het spandoek waren
foto’s van de oorlog, maar ook van het dagelijks leven in Gaza te zien.
Daarnaast stonden er op het plein tien vlaggen met evenzoveel logo’s
van bedrijven die meeprofiteren van de bezetting.

Voor veel mensen een bekend verhaal: je hebt eten in huis
waar je eigenlijk niks mee doet. En dus gooi je het weg,
terwijl een ander het misschien nog best had kunnen
gebruiken. Doodzonde eigenlijk. Dat vonden de mensen
van FoodSharing ook. Zij bedachten een oplossing: deel het
eten dat anders weggegooid wordt.
Delen

Maar hoe krijg je je eten bij die andere mensen? Je moet
elkaar maar net weten te vinden. Ook daar zorgt FoodSharing
voor. Ze brengen de mensen bij elkaar via een website waar
je advertenties kunt plaatsen, maar ook door kasten te
plaatsen waar buurtgenoten houdbare voedingsmiddelen
in kunnen zetten om te delen met anderen. In maart werd
een promotiefilmpje gemaakt en ging de splinternieuwe,
gebruiksvriendelijke website in de lucht. Ook werden er al
kasten geplaatst in Amsterdam en Utrecht.

Campagne

Lanceringsactie

Met deze ludieke actie willen de activisten van de Belgische
BDS campagne het publiek warm maken voor hun zaak: boycot,
desinvesteren en sancties. Hun campagne is erop gericht Israël onder
druk te zetten door mensen te motiveren Israëlische producten te
boycotten en niet te investeren in Israël, zolang de rechten van het
Palestijnse volk niet gerespecteerd worden.

Om dit principe meer aandacht te geven, organiseerde
FoodSharing in mei een lanceringsactie. Op een plein in
Amsterdam werden tientallen winkelwagens vol houdbare
producten neergezet. En er werden vier kasten geplaatst
waar vanaf nu voedsel in gedeeld kan worden. Zo hoeft
straks niemand meer iets onnodig weg te gooien!
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