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XminY bestaat 50 jaar!
En daarom duiken wij de archieven in! Én kijken we vooruit. Voor dit jubileum reflecteren we op 50 jaar activisme middels directe acties.
We gaan ons richten op manifestaties, campagnes en acties die
verandering hebben gebracht in politiek, maatschappelijk of
economisch opzicht. Acties die laten zien hoe belangrijk het is om
de straat op te gaan en je idealen te verdedigen. Denk bijvoorbeeld
aan de acties tegen de illegale confectiearbeiders in de jaren 80, of
de acties tegen kernenergie in de jaren 90.
De tijd van praten is voorbij

De laatste jaren komt er weer meer aandacht voor direct
actievoeren. Denk daarbij aan demonstraties, het kraken van
leegstaande panden, bezettingen, het oprichten van alternatieve
vrijplaatsen of het doen van sit-ins. Dit zag je bijvoorbeeld al bij de
Maagdenhuisbezetting in 2015. En sinds het aantreden van Trump
en de opkomende verrechtsing van Europa komt nog meer het
besef dat er écht iets gedaan moet worden. De tendens is: de
tijd van praten is voorbij, er moet nu actie worden ondernomen.
Voor het straks te laat is. In steeds grotere getale komen mensen
bijeen, mooie voorbeelden zijn klimaatkampen of de wereldwijde
Women’s March.

Directe actie heeft zin!

Waarom middels directe actie? Omdat XminY gelooft in de
mobiliserende, inspirerende en veranderende werking van directe
acties. Zoals antropoloog en activist David Graeber zei tijdens de
Maagdenhuisbezetting van 2015:
‘In tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt, is directe actie de
beste methode die je kunt bedenken. Directe actie ondernemen
door bijvoorbeeld een gebouw als dit (Maagdenhuis, red.)
te bezetten, doet ons beseffen dat er alternatieven zijn op de
bestaande situatie. Het doet ons nadenken over hoe we onszelf en
de samenleving willen organiseren. Het leidt tot reflectie. Wanneer
mensen experimenteren beseffen ze plots dat er veel meer mogelijk
is dan ze aanvankelijk dachten.’
Directe acties leiden tot verandering. Actiefonds XminY steunt
al 50 jaar sociale bewegingen die strijden voor een groene,
rechtvaardige en solidaire wereld. De 50 jaar steun aan actiegroepen
en de hernieuwde aandacht voor directe acties maken het een
goed moment om te reflecteren op deze vorm van activisme. En
om vooruit te kijken. Wat kunnen we leren uit het verleden? En

wat kunnen we daaruit meenemen naar toekomstige acties? Hoe
kunnen we daadwerkelijk nieuwe perspectieven creëren, werken
aan een eerlijkere wereld en een verschil maken?
Uitnodiging

XminY organiseert daarom een thema-avond over directe actie,
met verschillende sprekers en ruimte voor dialoog. Discussieer met
ons mee op vrijdag 30 maart in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Verdere informatie over het evenement zal worden aangekondigd
via onze website en Facebook-pagina. We hopen heel erg op uw
komst! XminY is ontzettend dankbaar voor de jarenlange steun
van onze trouwe donateurs. Daarom hopen we u te mogen
ontmoeten op deze feestelijke avond.
En heeft u ervaringen, verhalen of beeldmateriaal van één van de
acties gesteund door XminY? Deel ze dan met ons via:
willeke@xminy.nl. Wij horen het heel graag!

Ontwikkelingsbank in Bangladesh
dupeert lokale bevolking
In Bangladesh is de actiegroep CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network) deze maand begonnen aan hun campagne tegen
de immuniteit van Asian Development Bank (ADB). Deze grote investeringsbank, een regionale variant van de World Bank, financiert namelijk het
zogenaamde Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project (KJDRP). Dit grootschalige project van inpoldering van lokale riviersystemen heeft
ernstige gevolgen voor de lokale bevolking die met landbouw en visserij afhankelijk zijn van deze riviergebieden. Grote stukken land zijn, door het
negeren van lokale kennis over de rivieren bij de ontwikkeling van het project, nu geheel onbruikbaar geworden.
Immuniteit als vrijbrief

Deze grote infrastructurele projecten in de kustregio’s van
Bangladesh zijn al decennialang een doelwit van aanhoudende
onvrede, protest en directe actie. Al die tijd lapten grote
buitenlandse investeerders de behoeften van de lokale bevolking
aan hun laars. Hierbij worden zij gesteund door artikel 50 van de
statuten van ADB, die de bank immuniteit verleent van juridische
procedures tegen projecten gesteund door de bank. Hierdoor is
het onmogelijk voor de bevolking van Bangladesh, wiens regering
bij de ADB is aangesloten, om juridische stappen te ondernemen.

Dit ondanks de grote schade voor het milieu en onvrijwillige
migratie van duizenden mensen ten gevolge van het KJDRP.
Verplichte migratie

Ook andere projecten van de ADB in deze regio druisen
rechtstreeks in tegen de wensen van de lokale bevolking. Maar
na hun protesten kreeg de bevolking te maken met grootschalige
repressie en verplichte migratie. Hoewel deze projecten in naam
de bescherming van de bossen en natuurgebieden veilig zouden
stellen, worden deze juist op grote schaal gekapt. Het traditionele

gebruik ervan door de inheemse bevolking wordt ontzegd en
de opbrengst belandt slechts in handen is van de overheid, grote
boskapbedrijven en rubberplantages.
Campagne tegen ADB

CLEAN laat het hier niet bij zitten en organiseert in heel 2018
verschillende publieke hoorzittingen, protestmarsen en een
grote persconferentie om deze misstanden aan de kaak te stellen
en te eisen dat de ADB haar immuniteit verliest. Dat groepen
ook via rechtsgang tegen deze projecten van de ADB in verzet
kunnen komen.

De Asian Development Bank is al jaren een bekende speler in
allerhande schandalen en misstanden ten behoeve van grote
internationale bedrijven, terwijl de lokale bevolking het slachtoffer
wordt van ernstige schade aan het milieu en lokale economie.
Het is dus hoog tijd dat haar immuniteit tegen elke vorm van
rechtsgang wordt opgeheven. XminY steunt CLEAN dan ook met
een financiele bijdrage voor de organisatie van deze protestacties!

Duitsland

Demonstratie tegen ontruiming Ohlauer Schule
€ 250,Armenië

Protestcampagne tegen Monsanto
€ 1500,Kameroen

Schoonmaakactie vervuilde kustlijn
€ 1500,Colombia

Staking lokale boeren voor landhervorming
€ 1500,-

Overwinning voor Franse
Zone á Defendre
Een kleine twee jaar geleden steunde XminY de Zone a Défendre (ZAD): een groot bezet gebied dichtbij Nantes. Alternatieve boeren en
sympathisanten houden daar al sinds 2010 een groot gebied met natuur en landbouwgrond bezet, om de bouw van een vliegveld te voorkomen.
En met succes, de plannen zijn van tafel! De ‘ZAD-istes’ vieren groot feest.

Hoe was het ook alweer?

In 1963 werden er plannen uitgetekend om het gebied om te
vormen tot de nieuwe luchthaven van Nantes. Het dorp waar
het om gaat, Notre-Dame-Des-Landes, zou met al haar inwoners
compleet verdwijnen. De plannen werden voorlopig in de
koelkast gezet, maar in 2008 werden de plannen voor de bouw
opnieuw goedgekeurd. Geen optie, vonden de omwonenden.
Dus bezetten zij in 2010 het gebied en vormden zij samen de Zone
à Défendre. De boeren en milieuactivisten beschermen de bossen,
akkers en dorpen tegen de afbraak en verwoesting die de komst
van het vliegveld met zich mee zou brengen. In de bossen staan
nu boomhutten, caravans en woonwagens.

Informatiecentrum

In 2016 mocht XminY de bouw van een informatiecentrum
financieren. Het doel hiervan was bezoekers en nieuwkomers
informeren over wat de Zone nou precies inhoudt. Maar ook
praktische informatie werd hier verschaft: waar zijn mensen nodig,
welke groep biedt slaapplekken aan, waar kun je eten en waar is een
internetaansluiting? Hier werden eveneens workshops gegeven,
om mensen te leren hoe je collectief besluiten kunt nemen en
geweldloos en creatief in verzet kunt komen. De strijd werd met
hulp van het infocentrum zo efficiënt mogelijk georganiseerd.
Zodat iedereen die dat wilde een steentje kon bijdragen!
Einde in zicht

En dat heeft haar vruchten mogen afwerpen. Want in januari van
dit jaar kondigde de regering eindelijk de stopzetting van het
luchthavenproject Notre-Dame-des-Landes aan. In februari is het
project definitief nietig verklaard. Een historische overwinning! De
langdurige, vastberaden en diverse beweging van de ZAD-istes
heeft dit mogelijk gemaakt. XminY is heel blij dat wij hier deel van
mochten uitmaken. Wel is het zo dat er nog steeds met ontruiming
wordt gedreigd. De actievoerders krijgen tot 30 maart de tijd om
vrijwillig weg te gaan. Maar of zij zomaar hun woon- en leefgebied
gaan opgeven is nog maar de vraag.

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

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 stilgestaan 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 Sophie Schouwenaar:
sophie@xminy.nl of per telefoon: 020-6279661.

‘De wereld kan niet zonder verandering’
In januari liep een enthousiaste leerling van een middelbare
school in Breda een dagje mee op het XminY kantoor! De
17-jarige Noa schrijft zijn profielwerkstuk over het stichten van
een vrijstaat en wat daar vandaag de dag voor nodig is. Hij
kwam XminY tegen op het internet en besloot ons een mailtje
te sturen. Als een soort snuffelstage liep hij een dag mee en
schreef bovendien een artikel voor onze website over het
nut van directe actie. Noa: ‘Welke kant de wereld ook op gaat,
zij kan niet zonder verandering. Laten we de verandering dan
tenminste een positieve hoek in sturen. Laten we gaan staan voor
tolerantie, constructiviteit en een samenleving die handelt vanuit
een menslievend perspectief. Er moet meer aandacht komen voor
mensen die het zwaar hebben, over de hele wereld.’

Directe actie is een onmisbaar element in de strijd voor een
betere wereld. Want, zo schrijft Noa: ‘Achter iedere actie zit
een ideaal. Er staan mensen achter die het beste voor hebben met
de wereld en deze mensen houden het niet bij één protest, maar
hebben deze visie vaak als rode draad door hun leven. Zij zijn de
concrete actie én de langzame verandering.’ XminY sluit zich hier
volledig aan. Wij vinden het heel gaaf en hoopgevend dat
idealisme ook onder jonge mensen leeft!

