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Nee, dit gaat niet het zoveelste stukje worden over een procentje meer of minder economische groei en of daarmee wel
voldaan wordt aan de Brusselse regels. Die discussie wordt al ruim gevoerd in de reguliere media. Helaas horen we in diezelfde
media niets meer over de impact van de enorme bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van vorig jaar.
Gelukkig is XminY subsidie-vrij en hierdoor kunnen overheidsbezuinigingen ons lastiger raken. Wel merken wij de laatste
tijd een sterke groei in steunaanvragen voor campagnes en protest tegen overheidsbezuinigingen en privatiseringen. De
wereldeconomie zit in het slop en overal worden dezelfde neoliberale oplossingen aangedragen als remedie voor de crisis.
En ook overal komen mensen hiertegen in het geweer, omdat die oplossingen altijd de zwakste groepen het hardste treffen.
Juist in tijden van crisis wordt het belang van internationale solidariteit extra duidelijk.
Maar tegelijkertijd staat de solidariteit extra onder druk door de crisis. Overheden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en mensen houden de hand op de knip en geven aanzienlijk minder aan goede doelen. Aan beide kanten brokkelt
de internationale solidariteit stukje bij beetje af. En uiteindelijk mogen de minstbedeelden in deze wereld de rekening van de
crisis én de bezuinigingen betalen.
Genoeg reden voor XminY om - tegen de trend in - de komende tijd juist extra aandacht te hebben voor alle groepen die
opkomen voor de slachtoffers van deze crisis. Want oprechte solidariteit is geen luxe-product, maar een principiële opvatting
over de wereldwijde herverdeling van kennis, macht en middelen.

Rutger van den Dool, Rutger@xminy.nl

Jongeren strijden voor natuurbehoud
Nicaragua
De grote diversiteit aan flora en fauna van Nicaragua wordt bedreigd
door op winst beluste houtkap- en bouwbedrijven. Momenteel kunnen
de bedrijven zonder vergunningen bomen kappen. Vooral in Estero Real,
een groot natuurgebied gelegen aan de grens met Honduras, zorgt dit
voor problemen. In dit gebied zitten veel watervogels en bijzondere vissen.
Jongeren uit Palo Grande en Somotillo hebben zich daarom gemobiliseerd om te strijden tegen deze ernstige situatie. Onder de naam Joven
Siglo XXI, wat de jonge 21e eeuw betekent, gaan ze het gevecht aan met
de verantwoordelijken voor de illegale houtkap in hun omgeving.

Illegale verkoop
Joven Siglo XXI ziet tal van milieudelicten in hun omgeving plaatsvinden: ontbossing, mijnbouw, illegale verkoop van hout aan Honduras,
intensieve veehouderij, ongereguleerde boskap en het dumpen van
afval, gif en bestrijdingsmiddelen. Het ontbreekt aan het toepassen
van milieuwetgeving en de controle door de overheid is nihil. „Het
mobiliseren van de gemeenschappen is een van onze belangrijkste
taken“, laat de groep ons in een interview weten. „We willen een mentaliteitsverandering teweegbrengen bij de inwoners van de dorpen,
zodat zij hun milieurechten gaan opeisen. Daarom moedigen we ze

aan om aangifte te doen bij een milieudelict en geven we ze uitleg
over de wettelijke stappen die er zijn voor de bescherming van de
natuurlijke bronnen.“
Politieke situatie
De politieke situatie in Nicaragua is uitermate ingewikkeld, omdat
er enerzijds sprake is van corruptie en anderzijds een toenemende
politieke verdeeldheid en jeugdverzet dat welhaast criminele vormen heeft aangenomen. Niet in de laatste plaats uit onmacht en
woede over overheidsdienaars die zich hebben laten omkopen
door degenen tegen wie zij zouden moeten strijden: de mensen
achter de illegale handel.
Leegloop
Voor jongeren is het moeilijk om werk te vinden binnen de lokale
economie, mede door slechte levensomstandigheden en het ontbreken van goed onderwijs. Veel van hen emigreren daarom naar
de omringende landen, met als gevolg leegloop van de dorpen.
Anderen belanden in illegale activiteiten als drugs- en mensenhandel, een van de weinige alternatieven om aan geld te komen.
De groep Joven Siglo XXI strijdt daarmee niet alleen voor een beter
natuurbehoud, maar ook voor een betere toekomst voor deze
nieuwe generatie jongeren.

bevindt de groep zich in de laatste fase van voorbereiding van een
wegversperringsmanifestatie van een belangrijke verkeersader in het
grensgebied met Honduras. De eis: juridische vervolging van de verantwoordelijken en het stoppen van corruptie.
Uit inspecties die de jongerenorganisatie leidde en waarbij de gemeente, de politie, de minister van milieu en het leger aanwezig waren, kwam de hoeveelheid illegale houtkap en handel naar Honduras
naar voren. De autoriteiten zijn dus op de hoogte van de problematiek,
maar weigeren tot nu toe daar actie tegen te ondernemen. Daarom
gaat Joven Siglo XXI verder met hun broodnodige strijd om de flora en
fauna in hun regio te beschermen.
XminY steunt Joven Siglo XXI met € 1000,-

Nicaragua

De nodige bescherming
Joven Siglo XXI is in 2009 ontstaan om jongeren in actie te laten komen voor duurzame ontwikkeling in Nicaragua. Er hebben
sindsdien meer dan vijfhonderd jongeren uit tien verschillende
gemeenschappen deelgenomen aan de activiteiten van de organisatie. De jongerenorganisatie eist dat het gebied, waar ongeveer
20.000 gemeenschappen wonen, wordt gerespecteerd. Ze willen
het plunderen van natuurlijke bronnen een halt toeroepen door
de Nicaraguaanse staat te vragen het gebied te benoemen tot
‘laagland moerasreservaat’. Daarmee zou het de nodige bescherming moeten krijgen. Ook hebben ze petities ingediend bij de gemeente om te eisen dat er meer jongeren deelnemen aan de milieucommissies in het land.
‘Eco-logico voor mijn gemeenschap’
Dit is de leus waarmee de jongeren hun stem laten horen tijdens
de demonstraties in Somotillo en Managua. Op dit moment
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Getto in Italië
In 2011 vond er in de Italiaanse stad Nardo tijdens de oogsttijd een grote
staking plaats door Afrikaanse gastarbeiders. Een maand na deze staking werd Campagne in Lotta opgezet: een nationaal netwerk bestaande
uit seizoensarbeiders, activisten en sympathisanten. Campagne in Lotta
maakt zich hard voor gast- en seizoensarbeiders die onder erbarmelijke
omstandigheden moeten werken op het Italiaanse platteland.
Italie is een van de grootste Europese producenten op het gebied van
landbouw. Daarnaast vormt Italië een soort schakel naar de rest van
Europa: tienduizenden migranten uit Afrika en Oost-Europa komen
via Italië Europa binnen, hopend op een beter leven. Door een gebrek aan goede (verblijfs)documenten, vergunningen en werkmogelijkheden worden veel migranten gedwongen om slecht betaald
werk te accepteren op het platteland, zonder een contract of enige
vorm van bescherming. De werkomstandigheden zijn schrijnend: zo
verdienden Afrikaanse arbeiders in de provincie Foggia vorig jaar zo’n
€ 3,50 per 300 kg aan tomaten. Ze woonden drie maanden in hutjes
middenin het veld, met nauwelijks drinkwater, sanitair of andere faciliteiten.
Getto
In diezelfde provincie is Campagne in Lotta actief in het ‘Gran Ghetto’:
in de oogsttijd wonen hier bijna duizend (migrant)arbeiders in kleine
huisjes. Het doel van de Campagne in Lotta is om de arbeiders bewust te maken van hun rechten op het gebied van werk en leven.
De actiegroep wil het debat stimuleren en laat mensen met elkaar
in gesprek gaan. Er worden alternatieve plekken gecreëerd: hier kunnen bewoners van het getto hun (creatieve) talenten uitwisselen of
gewoon simpelweg ontspannen. Verder heeft de campagne als doel
om de integratie van verschillende groepen binnen het getto te
bevorderen en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor hun actiegroep. Campagne in Lotta pleit voor betere werk- en leefomstandigheden en hogere lonen. Landelijk gebeurt dit door informatie- en
solidariteitscampagnes.

Piratenzender
De actiegroep bestaat uit ongeveer zeventig vrijwilligers die allemaal
verschillende gebieden en groepen representeren. Naast het organiseren van kampen en campagnes (voornamelijk tijdens het oogstseizoen) kwam de groep met een heuse piratenzender: Radio Ghetto.
Vorig jaar werd het initiatief gestart met een computer, mixer, transmitter en een kleine antenne. De radio moet fungeren als een plek
voor debat en het delen van persoonlijke ervaringen. Gedurende
twee maanden klonken de stemmen van Afrikaanse arbeiders over
de radio: in verschillende talen vertelden zij hun verhalen. Over hoop,
en over uitbuiting. De uitzending maakte de migranten bewust van
hun sociale rechten. Daarbij moedigde Radio Ghetto het organiseren
van bijeenkomsten aan. Ook nu willen ze Radio Ghetto weer inzetten
voor het verspreiden van persoonlijke verhalen: tijdens de tomatenoogst die duurt van eind augustus tot en met eind oktober.
Landelijke uitzendingen
Radio Ghetto is nu een van de instrumenten om te vechten tegen de
uitbuiting en slechte behandeling van gastarbeiders in Italië. Campagne in Lotta streeft ernaar om Radio Ghetto landelijk uit te kunnen
zenden, en om daarmee Italianen bewust te maken van de verschrikkelijke behandeling van gastarbeiders. Momenteel is er nieuw materiaal nodig om uit te kunnen zenden, er moeten logistieke zaken
worden geregeld en deelname aan radio-uitzendingen moet goed
worden georganiseerd. Bovenal moet Radio Ghetto niet uit de lucht
verdwijnen. Er zijn stemmen nodig. Niet alleen om de Gran Ghetto te
informeren, maar juist heel Italië. Om de verhalen te verspreiden, en
om mensen weer nieuwe moed te geven.

XminY steunt Radio Ghetto met € 500,-

Supersnelweg veegt dorp van de kaart
Het idee is groots: een snelweg die Europa
met China verbindt. Deze ‘Nieuwe Zijderoute’ moet een enorme impuls geven aan de
handel tussen Kazachstan en Europa. In juni
van dit jaar werd een belangrijk deel van het
traject opgeleverd, waardoor het nu mogelijk is om vanaf Nederland in anderhalve
week de Chinese grens te bereiken. Maar
voor de inwoners van het dorpje Birlik brengt
de weg niets dan rampspoed. Hun 23 woningen liggen op de route van het grootste
wegenbouwtraject ter wereld.

Containerdorpen
Met zijn 8413 kilometer lengte is het de
grootste weg van Europa. De weg start
in Calais en loopt van Frankrijk naar België, Duitsland, Polen, Oekraïne, Rusland,
Oezbekistan, Kirzichstan, Turkmenistan en
eindigt in het plaatsje Ridder in Kazachstan, niet ver van de grens met Mongolië
en China. Langs de kant van de weg zijn
op meerdere plekken containerdorpen
voor Chinese en Koreaanse arbeiders gebouwd. Zij werken met duizenden tegelijk
aan de 2500 kilometer lange weg die door
Kazachstan loopt. Maar wat betekent de
aanleg van deze weg voor de bewoners
van het dorpje Birlik?
Flyers op de snelweg
Zo’n honderd bewoners van het dorpje
hebben hun prachtige bergachtige omgeving noodgedwongen moeten verlaten, zonder dat hier enige vorm van
compensatie tegenover staat. Nadat eerdere pogingen tot het krijgen van genoegdoening mislukten, besloten ze tot
directe actie over te gaan. De inwoners

vinden dat hun recht op een veilige en
sociale leefomgeving wordt geschonden.
De afgelopen twee maanden hebben ze
moedig van zich laten horen door flyers
met hun verhaal uit te delen, notabene
op de weg die hen uit hun leefomgeving heeft verjaagd. Daarnaast hebben ze
twee demonstraties georganiseerd, handtekeningen verzameld en zijn zij van plan
internationale mensenrechtenorganisaties aan te schrijven. Birlik is niet van plan
zomaar te wijken voor de verwoestende
supersnelweg. Een weg die niet alleen het
pure landschap aantast, maar ook de levens van mensen.

XminY steunt Public
Monitoring Group
Kazachstan met € 500,-
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Vrouwenrechten in Indonesië

Moderne Robin Hoods

Shack dwellers slaan terug

Perempuan Mahardhika betekent
‘vrije vrouwen’. En dat is precies waar
de in 2006 opgerichte groep voor staat.

In Nottingham, Engeland, ontving
een man een rekening op zijn naam,
die niet aan hem toebehoorde. Toen
het deurwaarderskantoor dreigde
naar de rechter te stappen om de
1500 pond alsnog terug te krijgen,
zocht de man hulp bij het Nottingham
Solidarity Network. Binnen drie maanden sloot het deurwaarderskantoor
de zaak. Hoe heeft dit netwerk van
inwoners van Nottingham het voor
elkaar gekregen een machtig kantoor
te stoppen?

Op 26 juni 2013 werd de huisvestingsactivist Nkululeko Gwala vermoord. Hij
maakte deel uit van de groep Abahlali
BaseMjondolo in het Zuid-Afrikaanse
Cato Crest. Sinds lange tijd strijden
de activisten daar tegen uitzettingen,
transitkampen en de enorme corruptie binnen de woonprojecten.

Indonesië staat niet bepaald bekend
als een vrouwvriendelijk land. Sterker
nog: de politieke situatie en de economische en sociale ontwikkelingen
zijn doortrokken van discriminatie
en geweld tegen vrouwen. Het merendeel van de Indonesische vrouwen leeft in armoede en komt vaak in
aanraking met (seksueel) geweld. Veel
van hen zijn zich niet bewust van hun
rechten als vrouw.

Recht op leven

Perempuan Mahardhika (Jakarta)
vecht voor een samenleving waarin
geen plek is voor discriminatie. Een
samenleving waarin de rechten van
vrouwen worden erkend, op alle gebieden. De groep is opgericht door
jonge activisten, met als doel het bewustzijn bij vrouwen te creëren dat
zij recht hebben op een leven zonder
discriminatie.

Gelijkheid

Met het voeren van discussies en campagnes willen ze vrouwen en ook de
media attent maken op het probleem
van seksueel geweld tegen vrouwen
in Indonesië. Zo wordt er een conferentie georganiseerd op 19 oktober,
met workshops en ruimte voor debat. Met politieke acties willen ze de
overheid van Jakarta proberen onder
druk te zetten een concreet beleid te
maken, tegen al het seksuele geweld
en discriminatie. Het is tijd voor ge-lijkheid en bevrijding.

Actie wanneer nodig

Het Nottingham Solidarity Network
is een groep buurtbewoners die
elkaar helpen wanneer dat nodig is.
“Wanneer borg niet wordt terugbetaald, loon niet wordt uitbetaald of
de huisbaas weigert reparaties aan
een huis te doen”, aldus de woordvoerder. “Werkgevers, huisbazen en bedrijven hebben veel macht over
burgers. Door samen directe actie te
voeren wanneer dat nodig is, grijpen
we een deel van die macht terug.”

Belkanon

“Bij deze meneer begonnen we
met een mail-actie. Iedereen uit het
netwerk mailde het deurwaarderskantoor met de vraag om zich terug
te trekken. Toen dit niet het gewenste
effect had, plaatsten we een oproep
op onze site voor een ‘belkanon’.” De
avond voor het belkanon, ontving de
man bericht dat zijn dossier gesloten
was én het nadrukkelijke verzoek dit
aan het netwerk te laten weten. “Voor
ons een bewijs dat onze gezamenlijke directe actie werkt, in dit geval al
voordat het uitgevoerd was!”

Genegeerd

De activisten, zelf bewoners van de
sloppenwijken rond Durban, ook wel
shack dwellers genaamd, nemen het
op voor hun medebewoners en de armen in het land. Zo boekten zij succes
met het aanklagen van de overheid
wegens illegale uitzettingen. Helaas
werd het gerechtelijk bevel door de
overheid simpelweg genegeerd.

Moedig

Momenteel barsten de nieuwsberichten rond de huisvestingsproblematiek
in Zuid-Afrika weer los: de overheid
laat de activisten niet ongemoeid. Elk
protest vanuit de bevolking wordt met
intimidatie, bedreigingen, corruptie
en fraude beantwoord. Verschillende
activisten zijn neergeslagen of beschoten en vechten voor hun leven.
Ondanks dit alles trokken de moedige
activisten op 16 september met een
protestmars de straat op om land, behuizing en waardigheid te eisen.

