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EDITORIAL

(Klimaat)vluchteling

Colofon

Onlangs heeft een gezin uit Polynesië op klimatologische gronden een verblijfsvergunning
voor Nieuw-Zeeland gekregen. Hiermee zijn zij de eerste officiële klimaatvluchtelingen ter
wereld. Een stijgende zeespiegel of grote droogte dwingen miljoenen mensen om huis en
haard te verlaten. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen.
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Ondanks deze eerste officiële klimaatvluchtelingen worden de problemen nog steeds
onderkend. Landen als Australië en Amerika, maar ook het Europese continent, hebben geen
behoefte aan grote stromen vluchtelingen en houden vast aan het Vluchtelingenverdrag van
de VN. Daar vallen klimaatvluchtelingen niet onder en het ziet er niet naar uit dat hier snel
verandering in zal komen. Wereldleiders en de VN steken vooralsnog hun kop in het zand. De
problematiek is simpelweg nog niet urgent genoeg.
Als ‘Fort Europa’ - en de rest van de wereld - nu al duizenden mensen buiten de deur houdt
en aan hun lot overlaat (zie het artikel over vluchtelingen in Calais op pagina 4), voorspelt
dat niet veel goeds voor de toekomst. Het is dus de hoogste tijd dat de koppen uit het zand
worden getrokken. Wat betreft de aanpak van klimaatverandering, maar ook wat een humaan
asielbeleid betreft. Want ieder mens verdient immers een menswaardig bestaan.
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PALESTINA

Oogsten in oorlog
Luchtalarmen klinken bijna constant door alle steden. De onderlinge
spanning en haat tussen Joden en Arabieren blijft oplopen. Tegen
deze gewelddadige achtergrond opent het olijvenoogstseizoen in
september in Palestina. Jarenlang was de oogst een mogelijkheid
voor Israëli’s en Palestijnen om samen te werken. Dit jaar is er de zorg
dat Israëlische activisten niet kunnen komen vanwege onder andere
politiegeweld. Tijdens de oogst zijn olijfboeren overgeleverd aan
strenge Israëlisch veiligheidsdiensten en gewelddadige kolonisten.

Misstanden tijdens de oogst worden naar buiten gebracht
door de onafhankelijke mediagroep Israel Social TV. De groep
is opgericht in 2006, en roept met hun project ‘Together in
2014 Olive Harvest’ Israeli’s op om de Palestijnen te helpen
met de oogst, met als doel om de solidariteit tussen beide
bevolkingsgroepen te verbeteren. ‘Sinds onze oprichting in 2006
als een non-profit, onafhankelijke, online nieuwsorganisatie,
hebben we al meer dan duizend verhalen over de Israëlische

maatschappij en het Israël-Palestina conflict geproduceerd’,
vertelt Jeremy Elster, verantwoordelijk voor internationale
communicatie binnen ISTV. ‘We posten wekelijks videonieuws
en artikelen. Ons doel is om het publieke bewustzijn in Israël
te vergroten, rondom mensenrechten en sociale, culturele, en
politieke issues. Objectieve en diverse media zijn cruciaal voor
een gezonde democratie in Israël.’
Naar schatting bereikt ISTV met haar uitzendingen per maand
zo’n 75.000 kijkers. Video’s zijn te vinden op hun website, en op
Facebook, Youtube en andere sociale netwerken. ISTV promoot
organisaties die voor sociale verandering zijn, en activistisch
werk.
BOMEN VERWOEST
Begin dit jaar nog werden er jonge olijfbomen geplant in de stad
Jalud, door 70 vrijwilligers van de solidariteitsgroep Rabbis for
Human Rights. Er worden namelijk regelmatig bomen verwoest
door gewelddadige Israëlische kolonisten. ‘Het is heel erg
pijnlijk. Een boom is als een kind voor ons’, vertelt een olijfboer
emotioneel. ‘De bomen zijn nodig om olijfolie van te maken, te
verkopen en om zo fatsoenlijk te kunnen leven. Dan komen de
kolonisten en ze maken alles kapot alsof het niets is.’

Met uw steun
kunnen wij helpen.
XMINY IBAN: IBAN: NL39INGB0000609060

SAMENWERKEN
Israel Social TV wil met ‘Together in 2014 Olive Harvest’
videodocumenten naar buiten brengen om de ondragelijke
situatie van de Palestijnen tijdens de oogst naar buiten te
brengen. Met het uitzenden van deze items wil de groep de
solidariteit verbeteren tussen Joden, Arabieren en Palestijnen.
Vrijwilligers van ISTV zullen aanwezig zijn tijdens de oogst
in verschillende steden, om te helpen waar het kan en om te
filmen. De campagne zal hopelijk vreedzame samenwerking tot
gevolg hebben, en de Palestijnen de mogelijkheid gunnen om
te kunnen genieten van de vruchten van hun eigen land.
Zover is het echter nog lang niet. ‘De strijd is hard en moeilijk,
maar zeker niet kansloos’, aldus Cáceres.
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FRANKRIJK

Mensonterende
toestanden in
Calais
Calais. Een Noord-Franse havenstad. Niet de meest aansprekende
plek voor toeristen, maar vanwege de kanaaltunnel wel een aantrekkelijke doorgangshaven naar het Engelse Dover. En niet alleen voor
toeristen, want jaarlijks komen er honderden vluchtelingen naar de
stad die, op zoek naar een beter leven, de oversteek naar Engeland
willen maken. Dit leidt tot schrijnende situaties, want bijna niemand
bekommert zich om de vluchtelingen.
In zelfgemaakte hutjes, verstopt in het bos of in de duinen,
moeten de vluchtelingen uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten
zelf maar zien hoe zij zich warm houden en aan eten komen. En de
lokale overheid treedt steeds harder op tegen de vluchtelingen
die ze te pakken krijgen. Enkele weken geleden werden er nog
achthonderd migranten uit verschillende kampen in en rond
Calais ontruimd. Maar toch blijven de vluchtelingen komen.
Engeland lonkt, want de immigratiewetten zijn er soepeler dan
op het Europese continent.
MENSENSMOKKELAARS
Ondanks de enorme bedragen die aan mensensmokkelaars
worden betaald, wil de oversteek niet altijd lukken. De Franse
en Engelse overheden maken gebruik van de nieuwste
technologische snufjes om te voorkomen dat vluchtelingen
de oversteek maken. En dus bevinden meer vluchtelingen zich
steeds langer in een uitzichtloze situatie in Calais.

Gelukkig zijn er mensen die zich wel om de vluchtelingen
bekommeren. De organisatie Calais Migrant Solidarity is
een groep vrijwilligers die zich al sinds 2009 inzet voor de
vluchtelingen. Er wordt eten uitgedeeld en regelmatig wordt er
actie gevoerd tegen het strenge Europese asielbeleid. De groep
kraakt huizen waar de vluchtelingen kunnen verblijven, maar
die worden steeds vaker hardhandig ontruimd door de politie.
‘Dit kan zo niet langer’, stelt een woordvoerder van CMS. ‘De
vluchtelingen moeten van de straat af en dus moet er een vaste
plek zijn die als woning en sociaal actiecentrum dienst kan doen.’
HERFSTOFFENSIEF
Met de winter in aantocht organiseert de groep een herfstoffensief.
Door de inwoners van Calais op te roepen om hun menselijkheid
te tonen en solidair te zijn met de vluchtelingen, wil de groep
geld inzamelen om zo’n huis of terrein te kopen. Want ook de
vrijwilligers die onder barre omstandigheden het politiegeweld
vastleggen, koken en de migranten helpen met het organiseren
van acties en rechtsbijstand hebben een plek nodig.
Geld en praktische hulp zijn keihard nodig om de aanwezige
vluchtelingen en vrijwilligers in hun basisbehoeften te kunnen
voorzien. Maar de groep voert door middel van demonstraties
en acties ook de druk op de autoriteiten op. ‘Uiteindelijk zijn zij
met hun keiharde repressieve beleid verantwoordelijk voor de
mensonterende omstandigheden in Calais. Een beleid dat niet
alleen mensonwaardig is, maar waarvoor een welvarend land als
Frankrijk zich, evenals de Europese Unie, diep moet schamen.’

XMINY STEUNT DIT PROJECT MET € 2000,-

Rijk worden
door een
kind te
offeren

KENIA

In het Noord-Keniaanse stadje Busia, op de
grens met Oeganda, speelt zich een tragedie
af. Kinderen worden illegaal de grens over
gesmokkeld om in Oeganda een gruwelijke
dood te sterven. Rijke Oegandesen geloven
dat het offeren van een kind hen geluk
en rijkdom zal brengen en dus betalen zij
enorme bedragen aan de witchdoctors
die de kinderen offeren. Door de macht
en hebzucht van de medicijnman en zijn
klandizie zijn kinderen commerciële handel
geworden.
ALLES VOOR RIJKDOM
Het probleem is vooral groot in Oeganda,
waar witchdoctors veel macht hebben
en geconsulteerd worden door iedereen
die een bezoek kan betalen. En dat
zijn er steeds meer, want de groep van
de nieuwe elite wordt steeds groter in
Oeganda. Volgens de traditie geven de
geesten aan de dokter door welke offers
gebracht moeten worden om rijker en
gelukkiger te worden. Vaak zijn dit dieren,
maar bij het uitblijven van direct resultaat
of succes ‘vragen’ de geesten steeds vaker
om mensenoffers. In sommige gevallen is
de witchdoctor overtuigd van de kracht
van het magische ritueel. Maar meestal is
het de kwakzalvers alleen om het geld te
doen.
De BBC besteedde in 2011 aandacht aan
de offering van kinderen en wist te melden
dat er sinds 2006 meer dan 39 kinderen in
de handen van medicijnmannen terecht
zijn gekomen. Kinderen tussen de zeven
en twaalf jaar zijn relatief makkelijk te
ontvoeren en daarom zijn zij meestal
de slachtoffers van deze afschuwelijke
praktijken. Door de media-aandacht
uit het buitenland is de Oegandese
bevolking gealarmeerd en houden
ouders en leraren de kinderen extra in de
gaten. Ook staan er tegenwoordig borden
langs de weg en hangen er posters in

klaslokalen die waarschuwen voor het
gevaar van ontvoering. Wellicht is het
door deze ontwikkeling dat het probleem
nu in het grensgebied van Kenia opduikt.
CORRUPTE GRENSWACHTEN
Het zijn namelijk de corrupte
grenswachten op deze grens die een
belangrijke schakel in de keten zijn. Naast
de daadwerkelijke ontvoerders die door
de witchdoctors worden betaald, zijn
het de grenswachters die de Keniaanse
kinderen zonder geldige papieren en
zonder rechtmatige begeleiders de
grens over laten glippen. Eenmaal in
Oeganda aanbeland worden de kinderen
in afgelegen gebieden overgedragen
aan de medicijnmannen, alwaar hun
gruwelijke lot hen wacht. In de Busiaregio zijn er nog niet zoveel kinderen
verdwenen als in Oeganda, maar toch zijn
er al zes concrete gevallen bekend van
ouders die hun kind van de ene op de
andere dag kwijt waren.
De organisatie Hear the Screaming
Voices wil het probleem aanpakken voor
er Oegandese taferelen ontstaan. De
Keniaanse vrouwengroep heeft in het
verleden al op verschillende terreinen
succes geboekt, met onder andere het
door XminY gesteunde project om
huiselijk geweld aan te pakken. Om de

kindersmokkel te stoppen gaat de groep
de straat op. Dit doen ze, heel doeltreffend,
op de grensovergang. Gedurende een
dag blokkeren ze samen met familieleden
van de verhandelde kinderen en inwoners
van de regio de grensovergang waarbij
ze met spandoeken aandacht vragen
voor dit groeiende probleem. Ze willen
de grenswachters op de man af vragen
hoe het mogelijk is dat kinderen zonder
geldige papieren de grens over mogen.
WETTELIJKE MAATREGELEN
Maar alleen de grenswachters onder druk
zetten lost het probleem niet op. Daarom
zal de demonstratie van strijdbare families
ook haar beklag doen bij het provinciehuis,
om hier op wettelijke maatregelen aan te
dringen. En omdat een gewaarschuwd
mens voor twee telt, worden de inwoners
van Busia en omstreken opgeroepen om
naar het stadion te komen, waar ze te
horen krijgen hoe ze ontvoering van hun
kinderen kunnen voorkomen en welke
maatregelen ze kunnen nemen als een
van hun kinderen toch op mysterieuze
wijze verdwijnt. Want elk kind dat
verdwijnt, is er een teveel.

XMINY STEUNT DEZE
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NEDERLAND
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Intocht Zwarte
Klaas
Op 16 november is het weer zover:
Sinterklaas komt aan in Nederland. Dit
jaar zal de Sint zijn officiële intocht vieren
in Amsterdam. Maar de goedheiligman
heeft voor het eerst concurrentie, want op
dezelfde dag trekt ook ‘Zwarte Klaas’ de
hoofdstad binnen.
ZWART CARNAVAL
Zwarte Klaas zal wel op een wit
paard rijden, maar vergezeld worden
door acrobaten, steltenlopers en
fantastische Pieterbazen van allerlei
pluimage. Een soort zwart carnaval
waarin kostuums uit oude verhalen
uit verschillende Nederlandse regio’s
en midwinterverhalen terugkomen.
Maar waarin ook aandacht is
voor
bijvoorbeeld
geschminkte
gezichten uit Afrikaanse culturen. Een
spannende optocht dus, met vreemde
fantasiefiguren, maar zonder Zwarte
Piet. En dus ook zonder de wrange
bijsmaak die een groot deel van de
bevolking inmiddels heeft met deze
traditie die op zijn minst dubieus te
noemen is.
PEPERNOTEN
De alternatieve optocht is een idee
van kunstenaarscollectief Operatie
Tandwiel, dat met Zwarte Klaas het
einde van de slavernij wil vieren. Het
collectief ergert zich groen en geel aan
de historische misser van de bedenker
van Zwarte Piet. En aan de reactie van de
regering en gemeentebestuurders die
onder druk van de Zwarte Piet-discussie
in binnen- en buitenland geprobeerd
hebben de racistische kantjes van de
Pietfiguur af te halen. Hun voorstel voor
een lichtbruine Piet met zwart sluik haar
in Moorse slavenkledij is niets minder
dan een gênante vertoning, zo vinden
de kunstenaars. De intocht van Zwarte
Klaas moet voor iedereen een feest zijn.
Inclusief pepernoten.

ENGELAND		

€ 750,-

Zeeleugens
Sea Lies – zeeleugens - is de campagne
die Captive Animals’ Protection Society
(CAPS) voerde tegen het zeedierenpark
Sea Life, dat ook in Scheveningen een
vestiging heeft. CAPS wil met deze
campagne de vrijlating van de witte
dolfijnen afdwingen, die Sea Life
gevangen houdt in hun aquarium in
Shanghai.
DE LEUGENS VAN SEA LIFE
De campagne is ook bedoeld om het
publiek van Sea Life in het Engeland
duidelijk te maken dat de zogenaamd
diervriendelijke houding van het bedrijf
leugenachtig en schijnheilig is. Sea Life
heeft verkondigd geen walvisachtigen
(walvissen, dolfijnen en bruinvissen)
meer op te zullen sluiten. Volgens
het bedrijf is het verkeerd om deze
zeer intelligente en sociale dieren in
gevangenschap te houden. Geen enkel
aquarium, hoe groot ook, kan genoeg
levenskwaliteit bieden. Maar Sea Life
houdt zich in Shanghai dus niet aan
haar eigen regels.
DOLFIJNENCIRCUS
In Shanghai voeren witte dolfijnen elke
dag circustrucjes op. De dieren, die in de
natuur in hechte familiegroepen leven
en soms meer dan honderd kilometer
per dag afleggen, zwaaien vanuit hun
badje naar het publiek, zingen een
liedje, en krijgen een visje. Vrijlating van
de dolfijnen is het uiteindelijke doel,
deze campagne is de eerste stap. CAPS
woordvoerder Maddy: ‘We hopen dat
iedereen gaat inzien dat het diep triest
is om deze dieren op te sluiten en
helemaal niet leuk om naar te kijken.’

KAZACHSTAN

€ 689,-

Civil Defence
roeit arbeidsdiscriminatie uit
Arbeidsdiscriminatie is een groot
probleem in de republiek Kazachstan. De
organisatie Civil Defence probeert met het
project ‘No Employment Discrimination’
hier een eind aan te maken: ‘We hopen
discriminatie op de arbeidsmarkt uit
te roeien’, aldus Ushakov Andrey, de
voorzitter van Civil Defence.
BIJ WET VERBODEN
De discriminatie vindt plaats op het
gebied van geslacht, leeftijd en uiterlijk.
Zo is bijvoorbeeld de kans op een baan
voor mensen die de leeftijd van 45-50
jaar passeren minimaal en is het vooral
voor mannen lastig om aan een baan te
komen. De wet in Kazachstan verbiedt
deze vormen van discriminatie, maar
er is een groot probleem met de
uitvoering van de wet vertelt Andrey:
‘Mensen
en
overheidsinstanties
besteden niet genoeg aandacht aan dit
onderwerp en daarom kan men niet op
steun rekenen van de overheid.’
AAN HET WERK
De slachtoffers van discriminatie
kunnen wel terecht bij Civil Defence,
een non-profit organisatie opgericht
om arbeid en sociale rechten van de
burgers in Kazachstan te beschermen.
Aan de hand van een eenjarig
project biedt de organisatie middels
rechtsbijstand een helpende hand: ‘Van
de honderd mensen die ons afgelopen
zomer benaderd hebben, zijn er zestig
weer aan het werk’, aldus Andrey.
‘Wij willen in de toekomt doorgaan met
het beschermen van de sociale rechten
en het arbeidsrecht. Daarnaast willen
we het maatschappelijk middenveld en
vakbewegingen ontwikkelen’, vertelt
Andrey. Dankzij (internationale) hulp is
Civil Defence dichterbij om haar doel
te verwezenlijken legt Andrey uit: ‘Door
de aandacht zijn verschillende discriminerende vacaturesites verbannen.’

