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Radio Ghetto: een instrument 
tegen uitbuiting
Van de sinaasappels in Rosarno tot de tomaten in Foggia en nog meer fruit in Saluzzo: in Italië is de landbouw afhankelijk van keihard werkende 
gastarbeiders. Zij verdienen schamele lonen en leven in getto’s. De grootste – Gran Ghetto – ligt in de de velden vlakbij Foggia en is in het 
oogstseizoen de thuisbasis van Radio Ghetto: een radiozender van en voor migranten.

PAAR CENT PER KILO

In de zomer leven bijna duizend gast- en seizoenarbeiders in 
het getto. De meeste van hen komen uit Afrika. Ze komen per 
vliegtuig, of doorkruisen de woestijn en betalen duizenden 
dollars om op krakkemikkige vissersboten de levensgevaarlijke 
Middellandse Zee over te steken. Het oogsten van tomaten is het 
meest voorkomende werk tijdens de zomer. Per dag verdient een 
arbeider hooguit 30 euro, waarvan 10 euro opgaat aan de reis van 
Foggia naar de oogstvelden. In Rosarno verdient men een magere 
70 cent per doos sinaasappels. In 2012 bleek uit een rapport van de 
Italiaanse landbouwvakbond dat van de 700.000 arbeiders in de 
oogstvelden minstens 400.000 van hen voor extreem lage lonen 
werken.

SLECHTE LEEFOMSTANDIGHEDEN

En niet alleen de arbeidsomstandigheden zijn erbarmelijk; 
datzelfde geldt ook voor de leefomstandigheden. Sinds kort is 
er drinkwater geïnstalleerd in het getto. Daarvoor verdronken er 
regelmatig gettobewoners, doordat zij te diep in irrigatietanks 
reikten om toch aan water te komen. Ook toiletten zijn er nog maar 
net. Voordat er sanitair was, moesten bewoners hun behoeften 
doen in het open veld: onhygiënisch en gevaarlijk.

BRAND

Voor de bewoners van Gran Ghetto is Radio Ghetto het 
enige middel om te communiceren met de buitenwereld. De 
piratenzender ging in de zomer van 2012 voor het eerst de lucht 
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in vanuit een tent. Een jaar later bouwden inwoners van het Gran 
Ghetto met de steun van XminY een geïmproviseerde studio. In 2014 
werden live-uitzendingen gemaakt over het ‘gettoleven’ van alledag. 
Helaas verwoestte een brand in de winter van 2014 alle apparatuur 
en de radiostudio. De initiatiefnemers willen nu – opnieuw met hulp 
van XminY – een nieuwe studio opzetten.

NIEUWE STUDIO

De radiovrijwilligers willen een zonnepanelenset kopen om stroom op 
te wekken voor de radio. Ze willen daarnaast een internetverbinding 
aanleggen, zodat ook online radio-uitzendingen te beluisteren 
zijn. Tot slot willen de vrijwilligers in samenwerking met plaatselijke 
activisten een familievriendelijk evenement opzetten in Foggia, 
waar lokale bewoners en gastarbeiders elkaar kunnen ontmoeten. Er 
komt onder andere een foto-expositie en er is ruimte voor gesprek 
en discussie. 

BELANG

Inwoners van het Gran Ghetto lijden onder de isolatie waarin zij zich 
bevinden. Ze krijgen niet de mogelijkheid om Italiaans te leren of om 
deel uit te kunnen maken van sociale netwerken. Zonder Radio Ghetto 
zouden ze niet naar de buitenwereld kunnen communiceren over 
hun leef- en werkomstandigheden. Daarbij kunnen gettobewoners 
in contact blijven met het land waar zij vandaan komen door ook 
programma’s in het Afrikaans uit te zenden. Op deze manier worden 
de stemmen van migrantarbeiders gehoord. En het is de hoogste 
tijd dat de wereld deze harde realiteit over migratie naar Europa 
onder ogen ziet.

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 1125,-



ARRESTATIES

In 2008 al besloten bewoners dat het dorpshoofd moest 
aftreden. Dit werd officieel op papier gezet en ondertekend 
door alle gemachtigden van het dorp, en vervolgens 
overhandigd aan de leider van de regio. Maar er gebeurde 
niets. In 2012 werden opnieuw grote stukken land in 
beslag genomen. Na een vreedzame protestmars tegen de 
onrechtmatige inbeslagneming werd er grof politiegeweld 
ingezet tegen de dorpsbewoners.

HULP VAN BOVENAF

Inwoners van Atimaka besloten de hulp in te roepen 
van de directeur van het RRDC (Rainforest Resource and 
Development Centre), Odey Oyama. Al sinds 1998 strijdt hij 
voor behoud en bescherming van het regenwoud. Op dit 
moment leidt hij de oppositie en via hem hoopt het dorp 
betere wetgeving tot stand te kunnen brengen. ‘Odey heeft 
in 2013 een rechtszaak aangespannen tegen schending 
van de Nigeriaanse wetgeving. Maar dit is hem door de 
machthebbers niet in dank afgenomen en af en toe krijgt hij 
de politie achter zich aan’, vult Martien aan. ‘Recentelijk nog 
heeft de politie zijn auto en computer in beslag genomen. 
Gelukkig staat hij onder bescherming van de rechtbank.’

OPLOSSING

Daarnaast hopen de dorpsbewoners ook via 
bemiddelingsaanpak tot een oplossing te komen. Een 
onafhankelijke mediator gaat bemiddelen tussen het 
dorpshoofd, de bewoners en de lokale overheid. Naast de 
erkenning van landrechten is het ook belangrijk dat de inzet 
van de politie wordt gestopt. De bewoners hopen met 
deze tweedelige aanpak eindelijk een eind te maken aan 
hun strijd. Hoewel het conflict zich al jarenlang voortsleept, 
gloort er nu eindelijk hoop aan de horizon voor de inwoners 
van Atimaka.

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 2550,-

Dorpelingen eisen  
vertrek dorpshoofd
In het Nigeriaanse dorpje Atimaka vecht de lokale bevolking al 
vanaf 2008 tegen het corrupte regime van dorpshoofd – of Chief – 
Nkang Enya I. Zelfs de politie ziet oogluikend toe dat het dorpshoofd 
ongestoord land blijft pikken van de dorpsbewoners.

PALMOLIE EN HOUTKAP

De strijd om landrechten in Atimaka is een actueel en 
voortdurend probleem: de lokale overheid neemt land 
van bewoners in beslag om deze te gebruiken voor 
palmolieplantages en houtkap. Deze ontwikkelingen 
zouden op zijn minst ook gunstig moeten zijn voor de 
bewoners, maar met hen wordt geen rekening gehouden 
en de stukken grond worden doorverkocht aan grote 
multinationals. De chief zou de uitgelezen persoon moeten 
zijn op wie het dorp kan rekenen. Maar niets is minder 
waar: hij is zelfs zijn eigen palmolieplantage begonnen op 
gemeenschapsland.

VALSE VOORUITGANG

Atimaka bevindt zich in de staat Cross River, een gebied rijk 
aan regenwoud en daardoor zeer aantrekkelijk voor houtkap- 
en palmoliebedrijven. Martien Hoogland, regiospecialist 
bij XminY, vertelt: ‘In 2011 besloot multinational WILMAR 
er plantages aan te leggen. Dit plan kreeg steun van de 
nationale elite en zelfs de president van Nigeria was aanwezig 
bij de opening van de eerste plantage.’ Deze ontwikkeling 
zorgde voor verdeeldheid in Cross River: ‘De gouverneur, een 
aantal overheidsinstanties en een deel van de chiefs steunen 
deze beslissing. Ze hopen er zelf beter van te worden’, vertelt 
Martien. ‘Dit alles onder het mom van vooruitgang.’
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XminY steunde ook:

Stafleden detentiecentrum 
beticht van seksueel misbruik
ENGELAND - Het vrouwendetentiecentrum Yarl’s Wood in 
Bedfordshire is berucht omdat stafleden beticht worden 
van racisme en seksueel misbruik. De actiegroep Movement 
for Justice protesteert tegen de slechte en mensonterende 
omstandigheden waarin de vrouwen moeten leven. 

Bij het protest waren enkele honderden mensen aanwezig: een 
gemixt gezelschap van zowel mannen als vrouwen, ouderen 
en kinderen. Een aantal van hen was vorige week vrijgelaten 
uit Yarl’s Wood en zij vertelden over hun ervaringen binnen de 
muren. De demonstranten kregen bijval van de opgesloten 
vrouwen die ‘Wij willen vrijheid!’ riepen. € 500,-

LGBT-rechten in geding
POLEN - Hoewel Polen redelijk dichtbij huis lijkt, valt er in 
Wroclaw nog heel wat te doen op het gebied van gelijke 
rechten voor de LGBT-gemeenschap. Daarom organiseert de 
groep Kultura Rownosci (Cultuur van Gelijkheid) in het eerste 
weekend van oktober een LGBT-festival, met een bijbehorende 
'Gelijke Rechten Mars'. Er zijn tentoonstellingen, concerten, 
debatten en workshops verspreid over de hele stad.

Het politieke klimaat in Polen is overwegend conservatief: 
daarom hoopt Kultura Rownosci met de Mars voor Gelijke 
Rechten de rechten van LGBT's weer op de politieke agenda 
te zetten. Om uiteindelijk te streven naar een maatschappij 
zonder homofobie, transfobie, racisme en alle andere vormen 
van discriminatie. € 1250,-

Israëliërs beschermen Palestijnen tegen geweld
PALESTINA – De Palestijnen rond Hebron vallen regelmatig ten prooi aan geweld door het Israëlische leger en kolonisten. Door simpelweg 
aanwezig te zijn op de Palestijnse boerderijen kunnen Israëlische vrijwilligers de boeren beschermen. Het leger en de kolonisten durven 
niet aan te vallen als er Israëliërs in de buurt zijn, al helemaal niet wanneer er ook nog camera’s aanwezig zijn.

Israel Social TV begon daarom, met steun van XminY, een mediacampagne om de Palestijnse boeren te helpen. Zij filmen de verbroedering 
tussen de Palestijnse boeren en de Israëlische vrijwilligers. Deze documentaires zijn te zien op hun eigen internetkanaal dat 70.000 volgers 
heeft. Met deze actie wil Israel Social TV meer Israëlische vrijwilligers vinden en tegelijk de vrede tussen Israël en Palestina bevorderen. 
€ 500,-



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 vervolgens gebruiken bij de 
jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van uw 
donatie.

Donateurs in actie
Naast uw donatie kunt u ook op andere manieren geld 
ophalen voor XminY. Zo vroegen Rudi en Irene uit Oostkapelle 
hun gasten op hun 50-jarig huwelijksfeest om, in plaats van 
een cadeau, geld te doneren voor XminY. Hiermee haalden ze 
€ 785,- op! Ontzettend bedankt!

Rudi en Irene: ‘Wij steunen XminY omdat de diversiteit van de 
projecten en de kleinschaligheid ervan ons aanspreekt. Soms 
steunt XminY acties waar wij onze schouders over ophalen en 
andere acties vinden we weer fantastisch. Juist dat is zo leuk aan 
XminY, het is elke keer wat anders.’  

Naast Rudi en Irene 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. 

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 stil gestaan 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.


