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Stratego tegen steenkool
Na een succesvolle editie in 2014 vonden dit jaar opnieuw de door GroenFront! georganiseerde Climate Games plaats in de Amsterdamse haven. 
Begin juli werd op ludieke wijze actiegevoerd tegen klimaatverandering en de steenkoolindustrie. Ruim driehonderd mensen verdeeld over 25 
teams streden tegen de centrale en de steenkoolinfrastructuur.

PUNTEN SCOREN

Deelnemers aan de Climate Games vormden zelf teams en 
bepaalden hun eigen spelstrategieën. De teams verdienden 
punten door bijvoorbeeld een vlag in de kolencentrale te 
plaatsen of een kolentrein te stoppen. Het team met de meeste 
punten aan het eind van de dag was de ‘winnaar’. Mensen 
die weinig ervaring hadden met actievoeren konden dankzij 
de Games op een laagdrempelige manier kennismaken met 
activisme en zelf bepalen hoe ver ze daarin gingen. 

TEAM BLAUW

Natuurlijk waren er niet alleen enthousiaste klimaatactivisten 
die deelnamen aan het spel. Spelers werden zoveel mogelijk 
tegengewerkt door ‘Team Blauw’, oftewel de politie en 
beveiliging van bedrijven. Met gebruik van een speciale app 
konden teams informatie uitwisselen met elkaar; bijvoorbeeld 
foto’s uploaden op een plattegrond en andere teams 

waarschuwen waar Team Blauw zich ophield. De app werd 
ook gebruikt om als team door te geven waar ze een vlag 
hadden geplant of op een andere manier punten hadden 
gescoord.

STEENKOOL: DE GROTE BOOSDOENER

Bij het gebruik van steenkool komt enorm veel Co2 vrij. 
Daarmee is het één van de meest vervuilende brandstoffen 
ter wereld en draagt het sterk bij aan de klimaatverandering 
en verzuring. De bedoelingen van de Climate Games waren 
dan ook onder andere het uitzetten van de kolencentrale van 
de NUON en steenkool onder de publieke aandacht brengen. 
GroenFront! hoopt met de campagne Wij Stoppen Steenkool 
en bijbehorende Climate Games meer naamsbekendheid 
te krijgen, zodat Nederland straks een brede anti-
steenkoolbeweging heeft. 

MET UW STEUN 
KUNNEN WIJ HELPEN. 
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XminY steunde onlangs ook

€ 800,- 
Campagne vrijlating 

milieuactivisten

Pakistan

€ 1200,-
Migrantenradio 

Radio Ghetto

Italië

€ 700,- 
Stop pesten 

LGBT kinderen

Peru

€ 2200,- 
Beschermen historische

 bomen

Rusland

GROUND CONTROL

Tegelijkertijd organiseerde ASEED op dezelfde locatie een 
klimaatactiekamp: Ground Control. Dit actiekamp bood 
de mogelijkheid voor deelnemers om met elkaar kennis te 
maken en informatie uit te wisselen. Met de Climate Games 
op de achtergrond vormde Ground Control een open en 
constructief discussieplatform. Er werden verschillende 
workshops gegeven over klimaatproblematiek en mensen met 
diverse achtergronden werden samen gebracht: zowel ervaren 
activisten als nieuwsgierige sympathisanten waren welkom. Het 
werd nog even spannend toen de Amsterdamse burgemeester 
dreigde met ontruiming van de kampeergrond. Het kamp 
besloot daarom te verhuizen naar het particuliere ADM-terrein, 
alwaar het rustig werd voortgezet. 

DREIGBRIEF

Ook vorig jaar steunde XminY de Climate Games. Niet iedereen 
kon dat waarderen: een advocaat van het energiebedrijf NUON 
stuurde XminY een dreigbrief. Volgens NUON riep XminY op tot 
‘inbreuk op haar eigendomsrecht’.    

Er werd gesommeerd de aankondiging van de Climate 
Games van de website te halen. Natuurlijk liet XminY zich 
niet intimideren en steunde de campagne van harte, en 
heeft dat ook dit jaar weer gedaan. De Climate Games zijn 
namelijk heel serieus, waarbij wordt gestreden voor eerlijke 
en hoopvolle politiek. 

DISCUSSIE

Het spel zet zich in om vervuilende industrieën te stoppen, 
die niet alleen het milieu en onze leefomgeving verwoesten, 
maar ook verantwoordelijk zijn voor sociale ongelijkheid 
in de wereld. Als het gaat om klimaatproblematiek, laten 
de Climate Games zien dat het niet alleen bij praten 
hoeft te blijven. Met de games en het klimaatactiekamp 
wordt steenkool weer op de kaart gezet en de discussie 
aangewakkerd. Het klimaat en daarmee onze eigen 
leefomgeving gaat ons immers allemaal aan. 

XMINY STEUNT DE CLIMATE GAMES 

EN GROUND CONTROL MET € 1500,- EN € 1000,-

FILIPIJNSE INFOSHOP GERED
De Greenhouse Infoshop op de Filipijnen herbergt een bibliotheek, bioscoop en 
een moestuin. Vrijwilligers verbouwden zelfs een riksja tot mobiele soepkeuken, zo-
dat ze arme buurtbewoners van eten kunnen voorzien. Een prachtig project.

Maar de Infoshop liep gevaar toen de groep de huur van hun sociale centrum niet 
meer kon betalen. Het financieren van huurkosten valt niet binnen de criteria van 
XminY, maar omdat we het zo’n goed en belangrijk project vinden, zijn we een 
campagne gestart om geld op te halen. En met succes! Met benefietavonden en 
via social media haalden we de benodigde 600 euro op. De Infoshop is gered! We 
bedanken alle gevers voor hun gulle gift. 



land nauwelijks iets wordt gedaan. Aan de vele klachten 
van OFW’s schenken ze eveneens nauwelijks aandacht. 
Niet zelden vallen OFW’s ten prooi aan mensenhandel of 
drugshandelaren. Zo is er het bekende geval van Mary Jane 
Veloso, een OFW die zonder het te weten drugs in haar 
koffer droeg en in een Indonesische dodencel belandde. 
Maar waar haar zaak wereldwijde aandacht kreeg, zijn er vele 
tragische lotgenoten die nooit de aandacht van het publiek 
krijgen.

MENSENRECHTEN BESCHERMEN

De organisatie Kaagapay OFW Resource and Service Center 
ziet het beschermen en bevorderen van de rechten van 
OFW’s als hun missie. De groep heeft al meer dan vijfhonderd 
noodlijdende OFW’s geholpen bij hun juridische strijd om 
voor hun rechten op te komen. Zo geven ze voorlichting in 
leefgemeenschappen en op scholen over mensenhandel 
en illegale werving van werknemers, zodat arbeiders en 
studenten beter bewapend zijn tegen illegale praktijken. 

GROTE CAMPAGNE

Volgens Kaagapay hebben de Filipijnse burgers schoon 
genoeg van het lakse optreden van de overheid. 
Kaagapay eist dan ook van de overheid dat deze haar 
verantwoordelijkheid neemt om het onderwerp aan te 
kaarten. Ze willen een massale demonstratie houden als 
startsein van een grote campagne tegen misbruik van 
werknemers in het buitenland. Met deze campagne willen 
ze de overheid onder druk zetten hier een einde aan te 
maken. Zodat er nooit meer een tragisch geval als dat van 
Mary Jane Veloso zal komen.

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 2333,-

Werken in het buitenland: 
van droom naar nachtmerrie 
In de Filipijnen is de werkloosheid hoog en zijn de lonen 
laag. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat veel Filipijnen 
besluiten om in het buitenland naar werk te zoeken. Talloze 
arbeidsbureaus spelen in op de vraag en bemiddelen tussen 
werkgevers en werknemers. Helaas zitten hier ook veel 
malafide bureaus tussen die de OFW’s (Overzeese Filipijnse 
Werkers) valse beloftes doen over hun toekomstige werkplek. 
Hierdoor krijgen veel werknemers in het buitenland te maken 
met uitbuiting en ernstige mensenrechtenschendingen.

MARY JANE VELOSO

De Filipijnse overheid heeft een programma dat werk 
overzees promoot, terwijl aan werkgelegenheid in eigen 

In 2014 werkten 2,4 miljoen Filipijnen in het buitenland, op 
een totale bevolking van ruim 100 miljoen. 

In werkelijkheid ligt dit aantal nog hoger, omdat 
ongedocumenteerden en parttimers niet worden 
meegerekend. 

Een kwart van de OFW’s is werkzaam in Saoedi-Arabië, 
gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (16%) en 
Singapore (6%). OFW’s zijn vaak werkzaam in het huishouden 
of in de bouw. 

Bij de vrouwen heeft meer dan de helft een functie waar 
geen of weinig opleiding voor nodig is, bij de mannen is dit 
33%.



Albino’s in Oeganda zijn leven niet zeker
In veel Afrikaanse samenlevingen leiden 
albino’s een zwaar bestaan. Ze worden 
gediscrimineerd en zwaar mishandeld 
vanwege hun afwijkende uiterlijk. In 
Oeganda gaat dit zelfs zo ver dat malafide 
witch doctors hen opjagen, vermoorden 
en afgehakte ledematen onder elkaar 
verhandelen. 

VLOEK

Mensen met albinisme worden geboren 
met een tekort aan het pigment melanine, 
wat ervoor zorgt dat hun huid, ogen en 
haar heel bleek of kleurloos zijn. In onze 
westerse wereld een vrij normaal gegeven, 
maar in Oeganda ziet men albinisme 
als een vloek. Zowel op volwassenen 
als kinderen wordt letterlijk gejaagd. 
Regelmatig duiken er nieuwsberichten 
op over vermoorde slachtoffers van wie 
de ledematen zijn afgehakt. Witch doctors 
betalen georganiseerde bendes om 
albino’s op te sporen en te vermoorden. 
Het bizarre bijgeloof heerst dat hun 
lichaamsdelen rijkdom zouden brengen 
door magische krachten. 
ONWETENDHEID

In Oeganda leven ongeveer 25.000 
mensen met albinisme. Veel van hen 
weten niet eens dat het gaat om een 
medische conditie. Ze leiden een 
verborgen bestaan en kennen bovendien 
geen van de preventieve maatregelen 
zoals het dragen van een zonnebril en 
het insmeren met zonnebrand. Mensen 
in hun omgeving zijn zelfs bang voor 
besmetting. Ze worden gediscrimineerd 
op hun werk en kinderen moeten op 
school vaak helemaal achter in de klas 
zitten. Moeders weigeren borstvoeding 
te geven aan een baby met albinisme en 
houden soms hun kind jarenlang binnen 
uit schaamte voor hun familie en hun 
omgeving.

ACTIE

Actiegroep Missing Link komt op voor 
mensen met albinisme die zware 
discriminatie moeten verduren en hun 
leven niet zeker zijn in Oeganda. Missing 
Link houdt een grote demonstratie en 
laat daarnaast een petitie door zoveel 
mogelijk inwoners ondertekenen, om 

deze te kunnen presenteren aan de 
overheid. De petitie staat onder andere 
voor het opnemen van albino’s in de wet 
Rechten voor Mensen met een Beperking. 

WEGNEMEN VAN STIGMA

Verder zullen albino’s op een podium 
hun eigen getuigenissen geven en het 
publiek hun persoonlijke verhaal laten 
horen. Dit om meer bewustzijn te creëren 
en meer aandacht te genereren voor 
het probleem. ‘We willen de ogen en 
harten van het publiek openen voor het 
gruwelijke, onmenselijke leed dat mensen 
met albinisme wordt aangedaan. En dat 
alleen maar vanwege een afwijking in 
de kleur van hun huid’, vertelt de groep. 
Deze verschrikkelijke gebeurtenissen 
moeten onder de aandacht komen van 
de landelijke politiek en zo snel mogelijk 
worden gestopt. Het is de hoogste tijd 
dat het onnodige stigma op albinisme 
wordt opgeheven. 

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 1000,-



Krachtig buurtverzet NEDERLAND: € 250,-

Bewonersgroep Spaarndammerbuurt heeft het helemaal gehad met de afbraak van de sociale huisvesting en wijkvoorzieningen in hun 
Amsterdamse buurt. Door overheidsbezuinigingen verdwijnen er steeds meer sociale huurwoningen en voorzieningen voor de buurtbewoners, 
zoals de bibliotheek en de sporthal. Het groen in de wijk moet plaatsmaken voor dure woningen en het zoveelste hotel in de stad.

VERZET

Om dit onder de aandacht te brengen van de politiek en de rest van Amsterdam, organiseerden de bewoners een buurtfestival. Op 
het programma stonden onder andere sprekers, een open podium voor het voeren van discussies en er was muziek en een buffet. Het 
buurtfestival was een vervolg op de handtekeningenactie ‘Spaarndammerbuurt in Verzet!’. Tijdens het festival werden de 577 opgehaalde 
handtekeningen gepresenteerd aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam.

SOCIALE SLOOP

De bewonersgroep pleit onder andere voor meer voorzieningen in de wijk, waaronder betere (thuis)zorg, meer betaalbare huurwoningen, 
het behoud van de onafhankelijke Staatskrant en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Veel Amsterdamse organisaties 
verliezen namelijk subsidie. Het gemeentebestuur legde op 2 juli een lijst voor aan de gemeenteraad met daarop ruim vijftig organisaties, 
die hun subsidie geheel of gedeeltelijk zullen kwijtraken. Het buurtverzet wil deze ‘sociale sloop’ een halt toeroepen.

Jubileum damblokkade Borneo
In Maleisisch Borneo houden dorpsbewoners al twee jaar lang 
blokkades in stand die de bouw van de Baram dam tegenhouden. 
De bewoners protesteren niet voor niets: de Baram dam zal meer dan 
400 vierkante kilometer regenwoud overspoelen.  Twintigduizend 
mensen raken in dat geval hun leefgebied kwijt.

BLOKKADES

De ene wegversperring blokkeert de constructie van de 
toegangsweg, zodat de graafmachines niet in de buurt van de 
bouwplaats kunnen komen. De andere blokkade is vlakbij de plek 
waar de dam moet komen en voorkomt dat er voorbereidend 
bodemonderzoek gedaan kan worden. Tegelijk voorkomt deze 
barricade dat het bos - illegaal - gekapt kan worden om plaats 
te maken voor de dam. De actie van de bewoners heeft ervoor 
gezorgd dat de bouw van de dam enorm is vertraagd, tot groot 
ongenoegen van de regering.

JUBILEUM

Binnenkort wordt het tweejarig jubileum van de blokkades 
gevierd. Om meer aandacht te krijgen voor de actie van de 
dorpelingen, worden anti-dam activisten uit de hele wereld 
uitgenodigd. Zij gaan de bedreigde dorpen bezoeken en de 
bewoners ondersteunen bij beide blokkades. Ook de media 
zullen ruimschoots vertegenwoordigd zijn. De organisatie hoopt 
met deze internationale actie de overheid nog verder onder druk 
te zetten om de bouw van de dam te stoppen.

MALEISIË:  € 1500,-

Het ene bos is het andere niet
De uitgestrekte bossen in Zuid-Afrika zijn steeds vaker kunstmatig 
aangelegd. Vaak gebeurt dit onder het mom van Co2-compensatie. 
Ergens in het land moet een oeroud bos plaatsmaken voor industrie 
en om de schade enigszins te compenseren plant men elders een 
nieuw bos. Maar het ene bos is echt het andere niet.

NADELEN VAN BOSBOUW

Afhankelijk van de boomsoort die geplant wordt zijn de 
‘nepbossen’ leverancier van papier of palmolie. Of als brandhout in 
Europese fabrieken ter vervanging van olie en kolen. Al die zelfde 
bomen zijn slecht voor het ecosysteem, ze hebben veel meer 
water nodig dan oerbos en ze zijn vaak genetisch gemanipuleerd. 
Bovendien worden lokale gemeenschappen van hun (landbouw)
grond verdreven om plaats te maken voor het nieuwe bos. 

MOOIE PRAATJES

De organisatie Timberwatch voert al jaren actie tegen de 
plantages. In september wordt het World Forestry Congress 
gehouden in Zuid-Afrika. Timberwatch wil deze internationale 
bijeenkomst aangrijpen om actie te voeren en te pleiten tegen 
de uitbreiding van plantages.

De nieuwe campagne moet de mooie praatjes ontkrachten 
die regeringen en bedrijven verkopen om de plantages 
te rechtvaardigen. De organisatie werkt samen met lokale 
gemeenschappen om bestaand beschadigd bos te restaureren 
en te beschermen. Alleen op die manier blijft het natuurlijke 
evenwicht in stand.

ZUID-AFRIKA:  € 1500,-


