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Het X-Y Actiefonds streeft 
naar een rechtvaardige en 
duurzame wereld waarin 
mens, milieu en dier boven 
economische belangen 
worden geplaatst. Dit doen 
wij door te investeren in maat-
schappelijke verandering. 

Ons doel is om wereldwijd 
sociale bewegingen te onder-
steunen die strijden voor een 
eerlijke, gelijkwaardige en 
groene wereld. We werven 
geld bij particulieren en daar-
mee financieren we activisten  
die aan een andere wereld 
bouwen. 

Visie en missie
Het X-Y Actiefonds is een fonds voor 
activisme. Sinds 1968 werven wij 
geld bij particulieren en daarmee 
financieren we wereldwijd activisten 
die werken aan een rechtvaardige 
en duurzame samenleving. Dit zijn 
mensen die onrecht en misstanden in 
hun omgeving zien en besluiten daar 
tegen in opstand te komen. Mensen 
die geloven dat het ook anders kan  
en zich inzetten voor een eerlijke,  
solidaire en schone wereld.

Het X-Y Actiefonds is er van over-
tuigd dat echte positieve verandering 
altijd van onderop wordt gerealiseerd. 
Verandering vindt plaats wanneer 
er druk vanuit de samenleving wordt 
uitgeoefend en grote maatschappe-
lijke kenteringen zijn altijd begonnen  
bij mensen die opkwamen voor hun 
rechten. Ons doel is dan ook om 
beginnende sociale bewegingen te 
ondersteunen. We geven lokale acti-
visten en organisaties zeggenschap 
en bieden hen de financiële middelen 
die nodig zijn om zich te organiseren, 
uit te spreken en uiteindelijk duur-
zame verandering te bewerkstelligen. 
Deze wereldwijde focus maar juist 
kleinschalige lokale aanpak is type-
rend voor het unieke karakter van  
Het X-Y Actiefonds.

In 2017 mocht Het X-Y Actiefonds 
weer talloze succesvolle projecten  
over de hele wereld steunen. 
Actiegroepen met eenzelfde doel: 
de wereld een eerlijke, schone en 
verdraagzame plek maken. Projecten 
die zijn uitgevoerd door groepen die 
een gelijkwaardige en rechtvaardige 
samenleving nastreven. 

Maar liefst 149 projecten 
konden op steun van Het X-Y 
Actiefonds rekenen, in 52 
verschillende landen. 

In 2017 zien we een relatief nieuwe 
trend opkomen: groepen en bewe-
gingen werken steeds vaker samen 
en zoeken naar verbindingen. Een 
secundair doel dat veel van de 
gesteunde groepen expliciet nastre-
ven. Er lijkt een globaal bewustzijn te 
ontwaken. Verschillende actiebewe-
gingen zijn op fundamentele manie-
ren met elkaar verbonden.

Acties
Zo maakt de milieubeweging de 
koppeling naar een antikoloniale 
analyse van de verdeling van  
macht en welvaart in de wereld.  
De LGBTQI+ beweging sluit zich 
aan in de strijd voor vluchtelingen-
rechten, in een gemeenschappelijke 
strijd voor volwaardige erkenning en 
burgerrechten. Nederlandse groepen 
zetten zich in Nederland in tegen het 
geweld van drugskartels in Mexico, 
in solidariteit met de Mexicaanse 
bevolking. De beweging die zich inzet 
tegen de sponsoring van de fossiele 
brandstofindustrie aan toonaange-
vende musea, ontwikkelt een directe 
samenwerking met inheemse groe-
pen wiens woongebieden in gevaar 
zijn, of wiens culturele erfgoederen 
door het westerse kolonialisme in de 
collecties van desbetreffende musea 
zijn verdwenen. 

Verbindingen
Al deze vormen van convergen-
tie worden door Het X-Y Actiefonds 
alleen maar aangemoedigd. Het is 
belangrijk dat men beseft niet alleen 
te staan in de strijd. Iedere groep 
of project zal gedwongen zijn zich 
op een kleiner deel van de beoogde 
verandering te richten, maar de som 
van al deze inzet is groter dan haar 
afzonderlijke delen. De bouwstenen 
worden gelegd door kleine groepen 
vooruitstrevende activisten, organisa-
ties van wereldverbeteraars en idea-
listische kunstenaarscollectieven.  
De concrete acties en campagnes 
die zij voeren zijn het fundament van 
verandering en verdienen dus onze 
steun. Het X-Y Actiefonds is er voor 
hen die deze eerste stappen zetten. 
Voor hen die geen overheidssubsi-
dies krijgen of gefinancierd worden 
door grote politieke partijen en ngo’s.

Het X-Y Actiefonds Resultaten
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De strijd voor arbeidsrechten gaat 
nog steeds onverminderd door  
in onder andere de Filipijnen, India  
en Pakistan. De arbeiderspositie 
van de vrouw staat dikwijls centraal 
en een eerlijker verdeling van land 
verbetert de positie van talloze groe-
pen arbeiders in de agrarische sector.

Het X-Y Actiefonds steunde groepen  
die zich inzetten voor vrouwen werk-
zaam in de rubberplantages, evenals 

projecten in de Filipijnen en Indonesië 
voor volwaardige burgerrechten 
voor vrouwen. Ook de bescherming 
van natuur valt niet los te zien van 
rechten voor inheemse bevolkingen: 
getuige de protesten tegen de priva-
tisering van waterbronnen, rivieren 
en delta’s in India en Bangladesh. 
Hoe deze zaken samenkomen met 
protesten tegen neokoloniale verhou-
dingen is zichtbaar in de campagnes  
die Het X-Y Actiefonds in 2017 
steunde in West-Papoea. 

Grasbergmijn
Ontdekt door een Nederlandse  
expeditie in 1933, bevindt zich in de 
zogenaamde Ertsberg en nabijge-
legen Grasberg één van de grootste 
afzettingen koper en goud ter wereld. 
Het Amerikaanse bedrijf Freeport 
Sulpur (sindsdien Freeport-McMoRan 
geheten) sloot een overeenkomst met 
de Indonesische staat voor exploitatie 
van de mijnen: 10% van de opbrengst 
zou de Indonesische staat toekomen, 
90% van de opbrengst houdt het 
bedrijf zelf. 

Conflict
Sinds de opening van de mijn in 1973 
vormt deze een bron van onvrede 
onder de inheemse bevolking: zij 
zien hierin de cynische roof van hun 
onrechtmatig verkregen provincie 
door Indonesië. 

Protesten en gewapend verzet tegen 
de Indonesische militaire politiedien-
sten zorgen voor ernstige conflicten  
waarbij inmiddels honderden 
mensen zijn omgekomen. Meerdere 
grote investeerders in de mijn hebben 
zich inmiddels teruggetrokken 
wegens mensenrechtenschendingen 
door de veiligheidsdiensten. 

Vervuilde rivieren
Vanwege de afgelegen ligging van 
de mijn is er een ingewikkeld systeem 
van pijpleidingen aangelegd die  

AziëVerwachting voor 2018
De wereld lijkt een onzekere periode 
in te gaan. Uitsluiting, discriminatie en 
andere vormen van onredelijk eigen-
belang zijn sterk aanwezig terwijl 
klimaatverandering een tegenover-
gestelde instelling vraagt. Het X-Y 
Actiefonds heeft een zeer belangrijke 
rol in de toekomst. Kleine groepen, 
mensen die verdrukt worden maar 
opstaan voor hun rechten kunnen  
op de steun van Het X-Y Actiefonds 
blijven rekenen. Het 50-jarig bestaan 
van Het X-Y Actiefonds in 2018 is de 
ideale gelegenheid om een grootse 
campagne op te zetten. We blikken  
terug om onze relevantie aan te 
tonen, hebben nieuwswaarde, grijpen  
het moment aan om Het X-Y 
Actiefonds opnieuw te positioneren 
als uniek en noodzakelijk actiefonds. 
Dit door middel van een nieuwe huis-
stijl, website en naam. 

De kernactiviteit van Het X-Y 
Actiefonds blijft in 2018 het financieel  
steunen van sociale bewegingen. 
Daarnaast wil Het X-Y Actiefonds 
onderzoeken hoe het fonds bewegin-
gen in Nederland anders kan onder-
steunen dan middels het geven van 
geld. Bijvoorbeeld door het organi-
seren van trainingen en discussie-
avonden. Dit zal ook helpen bij het 
vergroten van de naamsbekendheid 
en daarmee de aanwas van giften 

én aanvragen. Het X-Y Actiefonds 
wil zich in 2018 ook richten op het 
voeren van campagnes rondom 
gesteunde acties en projecten, 
wanneer daar een goede opening 
voor is. Hiervoor zijn extra uren  
vrijgemaakt.  

Het X-Y Actiefonds streeft ernaar om 
het lage uitgavenpatroon van 2017 
voort te zetten. Wel is er extra geld 
vrijgemaakt voor fondsenwerving, 
omdat het voor de continuïteit van 
de organisatie noodzakelijk is nieuwe 
donateurs te genereren.

Liberate Tate, 2011
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de ertsen naar de kust brengen, 
ongeveer 120 kilometer stroom-
afwaarts. Deze leidingen gaan dwars 
door het regenwoud en zorgen voor 
schade aan het milieu. Ook het 
dumpen van afgravings  materiaal in 
de riviersystemen van de berg en het 
regenwoud zorgen voor aanzienlijke 
vernietiging van natuurgebieden.  
Zo concludeerde een internationale  
onderzoeksgroep in 2016 in het 
tijdschrift Nature dat de mijnwerk-
zaamheden de oorzaak waren van 
het verlies van zo ń 140 km² regen-
woud. Dit gebied vormt de basis voor 
het levensonderhoud van de Kamoro 
en Amungme gemeenschappen die 
hierdoor ernstig worden bedreigd. 

Onderzoek als actie
Het X-Y Actiefonds steunde de 
Indonesische organisatie Aksi Ekologi 
dan Emansipasi Rakyat. Zij konden 
met dat geld onderzoek doen naar  
de kwaliteit van het rivierwater in  
de regio van het Ajwa riviersysteem.  
Ze brachten een onderzoeksrapport  
uit dat de bevindingen van de 
rapportage in Nature ondersteunt. 
Het onderzoek stelt vast dat naast 
de daarvoor ingerichte bassins, er 
grote hoeveelheden mijnafval andere 
delen van het riviersysteem binnen-
stromen. De Grasbergmijn van 
Freeport produceert dagelijks tussen 
de 200.000 en 280.000 ton afval 
dat rechtstreeks de rivier in wordt 
gevoerd. 

Het X-Y Actiefonds bijdroeg aan de  
eerste nodige stappen om internatio-
nale druk op Freeport uit te oefenen.

Steun aan de 
onafhankelijkheidsbeweging
In 1963 nam Indonesië onder 
President Soekarno de macht over  
in de provincie West-Papoea; de  
laatste Nederlandse kolonie in West-
Indië. Na het zogenaamde ‘Act of 
Free Choice’ referendum onder 
VN-toezicht, werd het gebied offici-
eel onderdeel van Indonesië. Sinds 
deze onrechtmatige toe-eigening van 
het gebied is er een sterke onafhan-
kelijkheidsbeweging actief. Onder 
erbarmelijke omstandigheden en 
militaire bezetting door zwaar gewa-
pende politiediensten opereren deze 
bewegingen onder hevige repressie. 

Een onderzoeksgroep van Yale 
concludeerde in 2004 dat er sinds 
de bezetting zelfs sprake is van 
genocidaal beleid jegens de Papoea 
bevolking.

Nieuws tegen repressie
Er staan langdurige gevangenis-
straffen op het voeren van politieke 
campagnes voor een onafhankelijk 
West-Papoea, Het Nationaal Comité 
voor West Papoea (KNPB), een 
koepelorganisatie van ngo’s, probeert 
inheemse groepen te verbinden voor 
internationale erkenning van een 
onafhankelijk West Papoea. Het X-Y 
Actiefonds hielp de KNPB in 2017 
met het uitbrengen van een nieuws-
blad: omdat deze provincie erg arm 
is kan een dergelijke publicatie niet 
zonder internationale steun overleven. 

Bangladesh
Demonstratie voor vredesakkoord
Campagne tegen immuniteit ADB

Cambodja
Acties voor behoud eigen land

Filipijnen
Stop geweld tegen vrouwen
Campagne voor vaste contractregulering
Schadeherstel na orkaan
Solidariteitscampagne voor migranten
Boeren tegen GMO’s
Vredescampagne Mindanao
Campagne tegen uitstel lokale verkiezingen
Stop de gewelddadige bezetting van Marawi
Vrouwenrechten onder de krijgswet
Sit-in voor behoud van bomen
Creatief verzet jeugdbeweging

West-Papoea
Campagne tegen Freeport mijn

India
Rechten voor vrouwelijke arbeiders rubberplantage
Protest tegen ‘ragging’

Indonesië
Internationale vrouwendag
Campagne tegen militarisme
Stop geweld tegen transgenders
Stop waterprivatiseringen

Pakistan
Vrouwenmars voor landrechten

Sri Lanka
Beweging tegen verwoesting kustgebieden

€1.250
€2.000

€1.000

€1.200
€750
€500
€750
€1.400
€1.640
€2.000
€1.000
€750
€750
€1.500

€1.250

€500
€1.000

€820
€750
€250
€1.500

€2.000

€2.000

44+12+5+17+4+7+4+7+A
Filipijnen
Bangladesh
India
Indonesië
Cambodja
Pakistan 
West-Papoea
Sri Lanka

Het X-Y Actiefonds steunde in 2017 ook

Onafhankelijk West Papoea. Foto: Kamyar Adl
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Een overweldigend succes: in 2017  
wist de Colombiaanse actiegroep 
Cosajuza middels een referendum  
een berucht mijnbouwproject in 
Cajamarca te stoppen! 

En in El Salvador, Chili, Ecuador  
en Nicaragua werden met hulp van 
Het X-Y Actiefonds acties op touw 
gezet die zich verzetten tegen  
de exploi tatie van inheemse leefge-
bieden.  

In Latijns-Amerika krijgen activisten  
dikwijls te maken met gewelddadige  
repercussies. Hiertegen werden 
projecten gerealiseerd in onder 
andere Jamaica. 

Ook in Nederland zijn groepen actief 
die dit geweld een halt toe willen 
roepen. Zo ook het Saving Mexico 
Collectief (SMX). Het X-Y Actiefonds 
interviewde één van de initiatiefne-
mers van het SMX.

Aanklacht Rabobank wegens 
witwassen voor Mexicaanse 
drugskartels
Het X-Y Actiefonds steunde vorig jaar 
de campagne ‘Money Laundering 
Kills’ van het SMX Collective (Saving 
Mexico Collectief). Zij proberen de 
connectie tussen misdaden van 
drugskartels en het witwassen van 
grote banken inzichtelijk te maken. 
Witwassen is van levensbelang voor 
de machtspositie van de kartels: 
zonder de mogelijkheid om het geld

Latijns-Amerika dat zij verdienen met onder andere 
drugshandel wit te wassen, kunnen 
zij niet opereren. Banken, waaronder 
ook de Rabobank, maken dit moge-
lijk en zijn dus indirect betrokken bij 
de vreselijke misdaden in Mexico en 
elders. We spraken met Fernando, 
als vrijwilliger betrokken bij Het X-Y 
Actiefonds en mede-aanklager, over 
hun rechtszaak tegen Rabobank.

De Nederlandse Rabobank heeft  
in februari van dit jaar een schikking 
getroffen met de financiële auto-
riteiten van de Verenigde Staten, 
over het witwassen van drugsgeld 
uit Mexico. De schikking betrof een 
bedrag van 369 miljoen dollar. Kun 
je iets meer vertellen over het effect 
van witwassen op het opereren van 
drugskartels?

Fernando: ‘De Mexicaanse regering  
heeft ingeschat dat de kartels onge-
veer 61 miljard dollar per jaar omzet-
ten. Hiervan is slechts 10% direct 
terug te voeren op de kartels. Dit 
betekent dat ongeveer 55 miljard 
dollar per jaar moet worden witge-
wassen. De kartels zijn erg ingewik-
kelde ondernemingen. Niet alleen  
de productie en distributie van drugs 
maar ook mensenhandel, handel in 
auto’s, prostitutie en afpersing beho-
ren tot hun misdaden. Het huidige 
geweld in Mexico is ongeveer begon-
nen toen de staat de ‘War on Drugs’ 
aankondigde. Sindsdien tot het 

einde van 2017 zijn er volgens een 
onderzoek van de Engelse krant 
The Guardian ongeveer 200.000 
mensen vermoord, waarvan er nog 
steeds 50.000 vermist zijn. Het gaat 
hier om meer dan 15.000 mensen 
per jaar en dan tellen we de gevolgen  
voor de nabestaanden nog niet eens 
mee. Dat zijn de menselijke kosten 
van de gigantische omzet van de 
kartels. Een deel van deze omzet 
is witgewassen door de Rabobank, 
wat de aanklacht en schikking van 
februari duidelijk maakte. Dat er een 
correlatie is tussen witwassen en 
het toenemende aantal slachtoffers 
is duidelijk. Door witwassen kunnen 
de kartels uitgroeien en hun positie 
consolideren, waarmee de gevolgen  
voor de mensen ook toenemen. 
Hierdoor is witwassen niet alleen een 
financiële misdaad. De verdwijning 

van iemand uit mijn eigen familie is 
slechts één van de vele voorbeelden 
hiervan.’

Jij en het SMX Collective, gere-
presenteerd door mensenrechten-
advocaat Göran Sluiter, klagen de 
Rabobank aan voor deze financiële  
wanpraktijken. Wat is het verschil 
tussen jullie aanklacht en de schik-
king tussen de Rabobank en de 
financiële autoriteiten van de VS? 

Fernando: ‘Wij eisen dat de 
Nederlandse officier van justitie  
tot vervolging overgaat om de 
witwaspraktijken van de Rabobank  
te onderzoeken. We vragen hierbij  
aan de openbare aanklager om in 
acht te nemen dat de praktijken  
van de Rabobank in Mexico indirect  
mensenrechtenschendingen tot Vermiste studenten protest

Vermiste studenten protest. Foto: Marcel Oosterwijk
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gevolg hebben. De tragedie binnen 
mijn familie is onderdeel van een 
misdaad waar de Rabobank deel 
van uitmaakt. De schikking in de VS 
negeert de menselijke kosten hier-
achter; mensen met namen en rech-
ten, zoals mijn familie. De schikking is 
hoogstwaarschijnlijk betaald met het 
geld dat is verdiend met het witwas-
sen. Uiteindelijk blijft het hierdoor voor 
hun een winstgevende onderneming. 
Een ander element is dat het laat zien 
dat wat er in Mexico gebeurt, lang 
niet zo ver weg is als het lijkt. Mensen 
kennen vaak de kartels en ‘drugs-
bazen’ van televisieseries. Deze 
zaak laat zien dat ook in Nederland 
connecties met deze gruwelijkheden 
aanwezig zijn: in de portefeuille van 
de rekeninghouders van Rabobank. 
We hopen oprecht dat deze zaak 
aanleiding geeft tot vervolging in een 
land waar er nog steeds sprake kan 
zijn van mensenrechten.’

Is dit de eerste keer dat iemand 
heeft geprobeerd een dergelijke zaak 
aan te spannen in Nederland, of 
internationaal? 
Fernando: ‘Ik denk dat de poging om 
witwassen als financiële misdaad 
aan mensenrechtenschendingen 
te koppelen nieuw is in Nederland. 
Internationaal weet ik het niet zeker, 
wellicht zijn er elders voorbeelden te 
vinden. Maar we proberen een prece-
dent te scheppen. Idealiter wordt  
er tot vervolging overgegaan en kan  
het bestuur van de bank onderzocht 

worden. Als we hierin slagen, zal  
dit de eerste keer zijn dat de onaan-
tastbare financiële bestuurders 
in verband worden gebracht met 
schendingen van mensenrechten.  
In plaats van een schikking te betalen,  
wat eigenlijk inhoud dat je je onschuld 
afbetaalt, terwijl er mensen sterven.’

Is het gemeenplaats voor banken om 
hun duistere handelen ‘af te kopen’, 
als ze er al mee gepakt worden? 
Hopen jullie hier verandering in  
te brengen? 
Fernando: ‘Ja ik denk dat dit zo is.  
Zo is er ook een zaak waarbij de bank 
HSBC (Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation) werd veroor-
deeld voor witwassen en uiteindelijk 
alleen een schikking trof. Niemand 
droeg daadwerkelijk de consequen-
ties. Dit is een algemene trend als je 
kijkt naar hoeveel mensen er echt

worden vervolgd wanneer witwassen 
de aanklacht is. We beseffen dat dit 
een ingewikkelde zaak is. Voor zover 
wij weten heeft Rabobank niemand 
opgedragen mensen te laten verdwij-
nen of vermoorden, maar indirect 
hebben zij wel de kartels de moge-
lijkheid geboden dit te doen. Dit is 
medeplichtigheid, wat wel degelijk 
een misdaad is. Als de bank op deze 
manier wordt vervolgd, openen we 
de mogelijkheid ook andere banken  
in vergelijkbare zaken te vervolgen.  
Als we hierdoor witwaspraktijken  
voorkomen belemmeren we de 
mogelijkheid voor de kartels om te 
operenen, wat uiteindelijk zorgt voor 
een vermindering van het geweld 
in mijn land. Dat is uiteindelijk het 
belang van deze zaak.’

Het X-Y Actiefonds steunde  
het collectief met een bedrag van 
2000 euro.  

Argentinië
Demonstratie voor politiek gevangenen

Bolivia
Verdediging rechten inheemse gemeenschappen 

Chili
Stop extractivisme rivier

Colombia
Mobilisatie voor verkiezingen tegen mijnbouw
Festival tegen verwoestende dam
Steun voor Kiwe Thegnas
Mobilisatie voor demonstraties tegen o.a. mijnbouw 

Ecuador
Actie voor verdediging leefgebied
Amnestiecampagne voor politieke gevangenen
Steun aan families van gecriminaliseerde leiders 

El Salvador
Strijd voor emancipatie volksbeweging
Verdediging leefgebied lokale gemeenschap

Guatemala
Hervorming inheemse grondwet

Honduras
Verbetering van radiostations lokale gemeenschap
Red de universitaire autonomie

Jamaica
Stop buitengerechtelijke executies 

Mexico
Rabobank Campagne Nederland 
Posters, flyers, tijdschrift tegen extractivisme
Onderzoeksactie 50 mijnbouwprojecten 

Panama
Protest tegen indammen rivieren

Venezuela
LGBTQI+ Pride mars

Het X-Y Actiefonds steunde in 2017 ook

€500

€2.000

€1500

€1500
€1500
€1000
€2.000

€1.200
€750
€500

€1.500
€1.500

23+9+19+11+7+3+4+2+7+2+5+4+4+A
Venezuela
Colombia
Ecuador 
Mexico 
El Salvador 
Honduras 
Guatemala 
Jamaica 
Argentinië 
Bolivia
Brazilië 
Chili 
Panama

€750

€1.250
€500

€1.000

€2.000
€1.500
€1.500

€1.000

€1.000
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Het beruchte Monsanto stuitte op 
veel weerstand toen zij probeerden in 
Armenië voet aan de grond te krijgen. 
Het X-Y Actiefonds steunde onder 
andere een mediacampagne en  
een protest. Ook werd er een bijzon-
der project gesteund in Israël rondom 
dienstweigeraars. Een andere, 
extreem gemarginaliseerde groep  
is de LGBTQI+ gemeenschap  
in Wit-Rusland. 

De verschillende terreinen van poli-
tieke strijd die aan deze campagnes 
en protesten ten grondslag liggen, 
vinden ook hierin weer op verras-
sende manieren verbindingen met 
andere bewegingen en ontwikke-
lingen. Het samenkomen van deze 
verschillende terreinen van strijd 
worden door Het X-Y Actiefonds 
toegejuicht en gesteund. 

Protest tegen Monsanto in 
Armenië
Eind 2017 organiseerde de 
Amerikaanse ambassade in Armenië 
een conferentie met als doel het 
samenbrengen van de Armeense 
landbouwsector met Amerikaanse 
bedrijven. Toen bleek dat Monsanto 
hier deel aan nam, barstten de 
protesten los. De Armeense groep 
‘Green Age NGO’ organiseerde een 
protestactie om te voorkomen dat 
Monsanto voet in de aarde zou krij-
gen in de Armeense landbouwsector; 
een sector waarin veelal arme boeren 
werkzaam zijn. 

Nederlandse zadenhandelaars 
Armenië is een relatief jong en klein 
land. Er is slechts gebrekkige exper-
tise en bestuurlijke capaciteit om  
de intrede van GMO’s te voorkomen 
of in goede banen te leiden. Deze 
kwetsbare positie van de Armeense 
agriculturele sector op de wereld-
wijde markt maakt hen een prima 
doelwit voor een bedrijf als Monsanto. 

Na onderzoek van onafhankelijke 
journalisten van EVN Report, aange-
spoord door de publieke reactie  
op  de komst van Monsanto begin 
november, kwam naar buiten dat 
Monsanto al langer actief is in 
Armenië door de import van zaden 
van Nederlandse bedrijven. Deze 
bedrijven handelen in hybridezaden,  
een vorm van directe kruising van 
plantensoorten. Beide bedrijven zijn 

Oost-Europa &
Midden-Oosten

sinds 2005 overgenomen door 
Monsanto, wat activisten in Armenië 
doet vermoeden dat Monsanto via 
deze weg haar genetisch gemodifi-
ceerde soorten ook op de Armeense 
markt wil brengen. 

Klimaatverandering
Het X-Y Actiefonds steunde de 
protesten van Green Age NGO bij 
de Amerikaanse ambassade en 
daarmee samenhangende medi-
ainitiatieven. Het is in een tijd van 
klimaatverandering van groot belang 
dat boeren wereldwijd zelfbeschik-
king hebben over hun gewassen en 
niet afhankelijk zijn van grote multi-
nationals als Monsanto, die altijd het 
winstoogmerk boven de kwaliteit van 
leven zullen plaatsen. 

Actie tegen homofobie in 
Wit-Rusland 
Tot op de dag van vandaag krijgen 
mensen in Oost-Europa die zich 
als LGBTQI+ identificeren te maken 
met ernstige discriminatie. Geweld, 
uitsluiting of structurele problemen 
met naaste familie, op school of 
op de werkvloer zijn wijdverspreid. 
Gelukkig zijn er ook groepen en acti-
visten die het tij doen keren. Door 
directe hulp te bieden, festivals te 
organiseren en openlijke manifesta-
ties (Pride evenementen) proberen  
activisten de acceptatie van 
LGBTQI+ in hun samenlevingen  
te bevorderen. 

Het probleem met Monsanto
Deze multinational is inmiddels  
voor velen bekend en heeft wereld-
wijd een beruchte reputatie.  
Maar hoe zat het nou ook alweer? 
Monsanto ontwikkelt genetisch 
gemodificeerde plantensoorten 
(GMO’s). Deze soorten zijn resis-
tent voor onder andere het chemi-
sche bestrijdingsmiddel glyfosaat. 
De zaden van deze planten evenals 
het bijbehorende bestrijdingsmiddel 
voor onkruid worden verkocht door 
Monsanto. Maar omdat er patent 
rust op de genetische samenstelling 
van de planten, is het voor de boeren 

verboden om de zaden van de  
planten voor een volgende oogst 
weer te planten, zoals sinds het 
begin van de landbouw gebrui-
kelijk is. Dit betekent dat een boer 
die zijn land heeft bewerkt met de 
bestrijdingsmiddelen van Monsanto, 
ongeacht tegenvallende oogsten of 
veranderingen in klimaat, te allen 
tijde afhankelijk blijft van de zaden 
en producten van Monsanto. Daarbij 
zijn de neveneffecten – voor mens 
en dier maar vooral voor lokale 
ecosystemen – van de verschillende 
bestrijdingsmiddelen (waaronder 
glyfosaat) zeer risicovol. 
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Juridische bescherming in 
Wit-Rusland
In Wit-Rusland is de situatie voor de 
LGBTQI+ gemeenschap erbarmelijk.  
Economische problemen worden 
door de overheid structureel 
op minderheden afgeschoven. 
Immigranten worden stelselmatig  
gediscrimineerd en ook de anti-
LGBTQI+ propaganda vanuit Rusland 
heeft veel invloed in Wit-Rusland. 
In deze context is het opzetten van 
gerechtelijke hulp bij xenofoob en 
homofoob geweld voor de gemeen-
schap van levensbelang. De Krichev 
Club of Non-Governmental Initiatives 
heeft een informatiecentrum ingericht 
in Krichev -oosten van Wit-Rusland-, 
waar slachtoffers terecht kunnen voor 
gerechtelijke hulp. Op deze manier 
wil de Club de misstanden in kaart 
brengen, om uiteindelijk juridische 
stappen te nemen om de rechtspo-
sitie van de LGBTQI+ en migranten-
gemeenschap te verbeteren!

Dienstweigeraars in Israël: 
stemmen van verzet
De aanhoudende militaire bezetting 
van Palestijnse gebieden, de illegale 
Israëlische nederzettingen en het 
aanhoudende gewelddadige conflict 
tussen beide groepen, zijn afhankelijk 
van een sterke en goed gefinancierde 
Israëlische krijgsmacht. Dienstplicht 
is hier onlosmakelijk aan verbonden, 
en zodoende dus ook verbonden met 
het voortduren van het apartheidsre-
gime. Maar niet iedereen legt zich 

bij deze situatie neer: met regelmaat 
belandenmoedige dienstweigeraars 
in Israëlische gevangenissen omdat 
zij weigeren mee te werken aan  
dit conflict dat al zoveel levens heeft 
gekost.

Zichtbaarheid en onzichtbaarheid
Deze dienstweigeraars gaan gebukt 
onder enorm sociaal-politieke druk 
en repressie. Hun stemmen worden 
nauwelijks tot niet gehoord in de 
reguliere media. Er heerst een taboe 
op anti-oorlog sentiment in de 
Israëlische maatschappij, waardoor 
dienstweigeraars gezien worden als 
verraders of lafhartig. Daarom is het 
des te belangrijker dat er buiten de 
muren van hun gevangenis wordt 
gestreefd naar het organiseren van 
een versterking van hun boodschap. 

Hun dienstweigering is een dapper 
protest dat verdient gehoord te 
worden. 

Beelden buiten de muren
De groep Israël Social TV maakt al 
sinds de oorlog met Libanon in 2006 
onafhankelijke reportages die een 
stem geven aan vredesactivisten  
en slachtoffers van gewapende 
conflicten. Zij zetten zich in voor  
het verspreiden van de boodschap 
van een groep dienstweigeraars en 
een groep van tientallen jongeren  
die publiekelijk van plan zijn de 
dienstplicht te weigeren. Eveneens 
biedt Israël Social TV mediatrainin  
gen aan dienstweigeraars binnen  
de gevangenis, om hen te helpen  
hun boodschap van vrede en verzet 
de wereld in de brengen. 

Armenië
Demonstratie tegen milieuvervuiling
Jeugdbeweging vredeskamp
Protest tegen Monsanto

Bulgarije
Actie tegen afvalverbrandingsoven

Hongarije
Mars voor woonrechten

Israël
Mars langs de bezette grensgebieden
Steun aan dienstweigeraars

Kroatië
Protest van jonge arbeiders

Marokko
Protest voor Mohsin Fikri
Solidariteitsfestival Imider protest
Nederland Iran Manifestatie op Dam

Palestina
Vrouwelijke activisten tegen bezetting

Polen
1 Mei demonstratie
Festival voor gelijkheid

Slovenië
Ljubljana Pride festival

Tsjechië
Klimaatkamp

Tunesië
Solidariteit met verzet tegen extractivisme

Wit-Rusland
Juridische hulp en actie voor LGBTQI-gemeenschap

Het X-Y Actiefonds steunde in 2017 ook
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Armenië
Israël
Marokko
Polen
Bulgarije
Hongarije
Kroatië
Palestina
Slovenië
Tsjechië
Tunesië
Wit-Rusland
Nederland*

*(NL-Iran manifestatie voor Ramin op de Dam)

Dienstweigeraars in Israël 
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Vrijwel in geheel Afrika is te zien hoe 
globale ongelijkheid, de erfenis  
van koloniale uitbuiting, landroof en 
de extractie van grondstoffen hun 
tol eisen. Gelukkig worden er veel 
creatieve en succesvolle manieren 
van verzet georganiseerd. Het X-Y 
Actiefonds steunde onder andere 
een campagne tegen een palmolie-
producent, die consequent land 
afpakt van de lokale bevolking.  

Een ander belangrijk project werd 
uitgevoerd door een anti-koloniale  
actiegroep, die zich inzet voor 
mensenrechten in Mali. Zij strijden  
tegen de constante invloed van 
Frankrijk op Mali en andere landen  
in Franstalig Afrika. Daarnaast 
werden er verschillende emancipa-
toire acties gesteund, want ook op 
het gebied van vrouwenrechten en 
LGBTQI+ is er nog veel te winnen. 

Acties tegen Socapalm door 
SYNAPARCAM in Kameroen
Sinds de jaren ’60 is Kameroen 
een grote producent van palmolie. 
Het bedrijf Socapalm (Société 
Camerounaise de Palmeraie) werd 
tot de jaren ‘90 gerund als staats-
bedrijf, maar is nu geprivatiseerd. 
Momenteel is het in handen van  
een aantal grote internationale inves-
teerders, waaronder de landbouw-
multinational Socfin. 

Landroof
Tijdens de privatisering zijn grote 
landconcessies gedaan aan het 
nieuwe bedrijf, land dat bewoond 
en bewerkt wordt door tal van 
Kameroeners. Sinds de regering 
in Yaoundé heeft aangekondigd 
de palmolieproductie omhoog te 
schroeven, heeft dat tot een oplopend 
conflict geleid met de lokale bevolking  
die van dezelfde grond voor haar 
levensonderhoud afhankelijk is.  
De grond van de oorspronkelijke 
eigenaren wordt zonder enig overleg  
omgezet in palmolieplantages. 
Bovendien belanden de vervuilende 
afvalstoffen van het productieproces  
in de watervoorraaden waar de 
lokale gemeenschap hun drinkwater 
vandaan haalt. 

Campagne tegen Nestlé
Sinds 2014 zet de groep 
SYNAPARCAM (Synergie Nationale 
des Paysans Et Riverains du 
Cameroun) zich in voor de belangen

Afrika van de Kameroenese bevolking.  
De groep voerde in 2017 actie tegen 
grote afnemers van de palmolie van 
Socapalm zoals Nestlé, om zo druk 
te zetten op het bedrijf. Deze actie is 
ondersteund met fondsen van Het 
X-Y Actiefonds. Zij eisen een plaats 
aan de onderhandelingstafel waar 
het gaat om het management van    
de palmolieproductie.

Voorlopige successen
Inmiddels wordt SYNAPARCAM 
erkend als gesprekspartner vanwege 
hun directe mobilisatie van de bevol-
king. Maar de strijd is nog niet gestre-
den: palmolie is een enorm vervuilend 
product en bovendien is de productie  
verantwoordelijk voor schendingen 
van dingen van landrechten, arbeids-
voorwaarden en ernstige milieuver-
vuiling. De actiegroep blijft zich dan 
ook inzetten voor de mensenrechten,  
sociaal-economische rechten en 
milieu rechten van de bevolking  
en de natuur van Kameroen. 

Demonstratie tegen neokolo-
nialisme en Françafrique  
in Mali
De groep Mouvement des Sans-Voix 
(MSV), bestaande uit activisten en 
grassrootsorganisaties, zet zich in 
voor mensenrechten in Mali. Hierbij 
leggen zij de nadruk op het tegen-
gaan van de neokoloniale invloed van 
Frankrijk op Mali. Want Frankrijk heeft 
nog altijd een flinke vinger in de poli-
tieke pap.

Françafrique
Sinds de dekolonisatie van deze 
regio heeft Frankrijk nog altijd directe 
inmening in de lokale politiek. Dit 
wordt van wezenlijk belang geacht 
voor de Franse buitenlandse politiek. 
Het gaat hierbij vooral om directe 
toegang tot de vele natuurlijke rijk-
dommen die de regio bezit, zoals  
olie en uranium. De lange geschie-
denis van de Franse neokoloniale 
invloed op Franstalig Afrika wordt  
ook wel aangeduid met de term  
‘la Françafrique’. 

Sahel G5
Sinds de oprukkende fundamenta-
listische bewegingen in het noorden 
van Mali en in de gehele Sahel regio 

(ten zuiden van de Sahara), bestaat 
er toenemende internationale druk 
om deze gewelddadige bewegingen 
een halt toe te roepen. Frankrijk heeft 
zich vanaf december 2012 met een 
grote militaire macht toegelegd op  
de vernietiging van deze bewegingen. 
Met consensus van de VN en met 
hulp van o.a. de Verenigde Staten en 
EU-lidstaten heeft Frankrijk hier haar 
invloed doen gelden. Naast Westerse 
interventie is de Sahel G5 opgericht,  
een samenwerkingsverband van de 
vijf belangrijkste Afrikaanse landen 
waar de Sahel regio zich over 
uitstrekt. Deze G5 zou de geweld-
dadige Islamitische bewegingen een 
halt toe moeten reopen. 

Foto: futureatlas.com

Acties tegen Socapalm. Oogst van Palmolie. Foto: Mike Norton
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26+16+17+12+6+7+3+4+4+3+2+A

Benin
Hulp aan slachtoffers ontruimingen

Burundi
Acties voor natuurbehoud
Training verbeterde ovens maken

Congo
Campagne voor drinkwater 
Sit-in tegen storten van vuil in rivier

Republiek Congo
Sit-in en protest tegen gebruik pesticidevliegtuig

Ghana
Acties tegen ‘breast ironing’

Guinee
Festival Faso Kele

Kameroen
Herdenkingsevenement in Edea
Acties tegen plastic afval dumpen
Acties tegen palmolieproductie

Kenia
Actie voor rechten van verkopers
Campagne tegen slechte arbeidsomstandigheden 
fabriek
Protest tegen landroof
Stop verwoestende zandmijnindustrie
Acties tegen aanleg dam
Stop vrouwenbesnijdenis

Malawi
Bescherm Malawimeer tegen olieproject

Mali
Forum Kourouma 
Mars van landarbeiders 
Campagne tegen Frans neokolonialisme

Oeganda
Vrouwenrechtengroep

Sierra Leone
Demonstratie tegen ontbossing

Het X-Y Actiefonds steunde in 2017 ook
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€1.450 
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€850

€1.200

€1.500
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€1.000

Protestactie in Bamako
Maar Mouvement des Sans-Voix is  
van mening dat Frankrijk deze situa-
tie voor haar eigen gewin aanwendt.  
Zo openen zij militaire basissen  
door het hele gebied en statione-
ren ongeveer 3000 Franse troepen 
in Mali, Tsjaad, Niger en Ivoorkust. 
Deze grootschalige militaire inter-
ventie heeft volgens de beweging 
als secundair doel om de Franse 
grip op de regio wederom te verster-
ken: een moderne uitdrukking van 
de oude Françafrique verhoudin-
gen. Als Frankrijk zich werkelijk het 
lot van de lokale bevolking aantrok 
zou zij bijvoorbeeld de afspraken die 
zijn gemaakt in het akkoord van de 
Valletta conferentie uit 2015 nako-
men, waarbij hulp voor vluchtelingen 
uit deze regio is beloofd door de EU. 
In 2017 organiseerde Frankrijk de G5 
conferentie. Hierop besloot MSV een 
protest te organiseren in Bamako en 
deze protestacties zijn gesteund door 
Het X-Y Actiefonds. MSV blijft strij-
den voor het recht op zelfbeschikking 
van de Malinese bevolking!

€800

€1.500
€1.525
€1.200
€1.000
€1.500

€1.200

€1.750  
€1.750  
€1.400

€750

€500

Kenia
Kameroen
Mali
Republiek Congo
Burundi
Benin
Ghana 
Guinee
Malawi
Oeganda
Sierra Leone

Malinese vluchteling. Foto: Anouk Delafortrie
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In West-Europa en de Verenigde 
Staten is te zien hoe activisten  
milieuproblematiek, vluchtelin-
genrechten, arbeidsrechten en 
verschillende maatschappelijke 
ongelijk heden verbinden in hun 
campagnes. Het X-Y Actiefonds 
steunde vorig jaar onder andere het 
Mobile Info Team in Griekenland: 
een organisatie die door heel 
Griekenland informatie verstrekt aan 
grote groepen migranten over asiel-
procedures en hun rechten. En de 
Amerikaanse groep Fight Inequality 
Alliance zette grote protestacties op 
tegen de bijeenkomst van het IMF 
(International Monetary Fund) en 
de WereldBank in Washington DC. 
Met Trump aan de macht in de VS 
is wederom duidelijk te zien hoe de 
fossiele brandstofindustriën in grote 
mate bereid zijn tot het bittere eind 
te gaan in het leegroven van onze 
planeet. Het X-Y Actiefonds is trots 
om zoveel interessante en creatieve  
protjecten te hebben gesteund, 
die de macht van deze industrieën 
proberen te ontmantelen. 

Actie tegen derde landings-
baan bij vliegveld Wenen
Het vliegveld in Wenen dreigt uit te 
breiden met een derde landingsbaan: 
dit heeft ernstige, directe gevolgen 
voor het milieu en de gezondheid van 
de omwonenden. Daarom steunde 
Het X-Y Actiefonds een klimaatkamp  
tegen de bouw van een nieuwe 
landingsbaan. 

Klimaatverandering
In een historische uitspraak 
op 2 februari van de Federale 
Administratieve Rechtbank van 
Oostenrijk (vergelijkbaar met de Raad 
van State in Nederland) werden de 
plannen van het vliegveld van tafel 
geveegd. De rechtbank besloot dat 
wegens de negatieve gevolgen voor 
de opwarming van de aarde de 
uitbreiding niet door mocht gaan. 

West-Europa en  
de Verenigde Staten

Wereldwijd was het voor het eerst 
dat een rechtbank in een uitspraak de 
gevolgen voor het klimaat dusdanig 
zwaar laat wegen, dat een voor-
heen goedgekeurd project werd 
geblokkeerd.

Een rode lijn
De Oostenrijkse politiek stelde zich 
onmiddelijk ten doel om wetten te 
schrijven die in de toekomst derge-
lijke uitspraken onmogelijk maken. 
De milieubeweging reageerde direct 
en organiseerde zich in een massale 
strijd tegen de vliegvelduitbreiding. 
Het klimaatkamp werd een enorm 
succes: zo’n 250 mensen verbleven  
ongeveer een week in het gebied 
rond het vliegveld. Vanuit het kamp 
werden acties voorbereid en uitge-
voerd. Zo was er een fietstocht  
waarbij de actievoerders geheel in 
het rood gekleed een rode lijn vorm-
den op de plaats waar de landings-
baan moest komen. Hiermee lieten 
zij zien: tot hier, en niet verder! Ook 
waren er demonstraties in en om het 
vliegveld en was er veel aandacht 
voor de acties in de Oostenrijkse 
media. De toekomst van de uitbrei-
ding van het vliegveld is nu onzeker. 
Maar de actievoerders zullen het er 
niet bij laten zitten!

Creatief protest tegen ‘foute’ 
sponsoring
Sinds 2012 maakt de groep  
‘BP or not to BP?’ activistisch theater 
als protest tegen de sponsoring van 
grote Britse musea door oliemaat-
schappij BP (British Petroleum). De 
groep doet onverwachtse performan-
ces die kritische vragen stellen bij de 
invloed van BP op het museumbeleid 
en de gesponsorde exposities. 

Imago
De actievoerders werken samen 
met lokale groepen en activisten uit 
gebieden waar BP werkzaam is: 
onder andere inheemse groepen  
uit Colombia en West-Papoea.  
De gemeenschappen aldaar zien hun 
natuurlijke leefgebieden verdwijnen 
ten gevolge van deze verwoestende 
indsutrie. BP is verantwoordelijk 
voor een aanzienlijke bijdrage aan 
de opwarming en vervuiling van de 
aarde. Maar om hun imago op peil 
te houden, onderhouden grote olie-
maatschappijen als BP sponsorship- 
banden met toonaangevende cultu-
rele instituties. 

Invloeden van BP op museumbeleid
Zo werd in het British Museum na 
aandringen van BP op korte termijn 
een Mexicaans festival georgani-
seerd, in samenwerking met de 
Mexicaanse ambassade. Niet geheel 
toevallig bleek dat op hetzelfde 

moment BP in Mexico wilde  
meedingen in de privatisering van 
de oliesector. Ook bleek uit gelekte 
interne communicatie dat een mede-
werker van het museum de keuze 
voor het wel of niet aanschaffen 
van een kunstwerk - gemaakt door 
een groep inheemse Australische 
kunstenaars - eerst doorstuurde 
naar BP, met de vraag of zij hier geen 
probleem mee hadden, aangezien 
activisten uit deze gemeenschap zich 
al lange tijd verzetten tegen boringen 
van BP op hun grondgebied.

Succes van Art not Oil
De groep ‘To BP or not to BP?’ maakt 
deel uit van de Art Not Oil Coalition. 
Door pressie van verschillende groe-
pen aangesloten bij deze coalitie zijn 
er al enkele toonaangevende cultu-
rele instituties overstag; zo hebben 
het Tate museum en het Edinburgh 
International Festival een streep 
gezet door hun sponsoring door BP. 
En het Science Museum heeft een 
einde gemaakt aan haar samen-
werking met Shell. De aanhoudende 
pressie van deze actiegroepen blijkt 
dus een efficiënte methode om 
de internationale olielobby aan te 
pakken! Het X-Y Actiefonds is blij  
zo’n succesvolle campagne te mogen 
steunen. 

Oostenrijk Klimaatkamp
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Code Rood in Amsterdam
In juni vorig jaar vond er een groot 
actiekamp plaats in de haven van 
Amsterdam. Onder de titel ‘Code 
Rood’ kwam een brede coalitie van 
activisten samen om te werken aan 
een duurzame toekomst. Het is 
namelijk ‘code rood’ voor het klimaat. 
We moeten af van de fossiele brand-
stofindustrie. Door burgerlijke onge-
hoorzaamheidsacties wil de groep 
bedrijven en de politiek dwingen om 
actie te ondernemen.

Duurzame samenleving
Op zaterdag 24 juni betraden Code 
Rood activisten het Amsterdamse 
haventerrein. Zij wisten daar op 
vreedzame wijze tijdelijk een deel van 
de infrastructuur van de Nederlandse 
kolenindustrie plat te leggen. ‘Code 
Rood wil dat de Amsterdamse haven 
zijn deuren sluit voor olie, benzine en 
kolen en dat Nederland voorop gaat 
lopen in de transitie naar een eerlijke 
en duurzame samenleving’, zo luidt 
de verklaring van de activisten. 
Het X-Y Actiefonds steunde het 
actiekamp van Code Rood met een 
financiele bijdrage. Want de transitie 
naar een eerlijke economie gaat hand 
in hand met de transitie naar een 
eerlijker omgang met de aarde. 

Belgie
Campagne voor sluiten detentiecentra
Manifestatie voor rechten van ongedocumenteerden

Duitsland
Voorbereiding 1 Mei demonstratie
Vluchtelingenradio
Activistische performance tegen kolonialisme
Protest tegen racisme en uitsluiting
Actie-ondersteuning G20 kamp
Bosbezetting
Media-campagne tegen kapitalisme en uitbuiting

Griekenland
Mobile Info Team
Koosh Project

Nederland
Antiracisme campagne
GroenFront Schinveld boomhut
Geen EU-geld voor wapens
Zingen voor de klimaatburgemeester 
Manifestatie 8 maart
AirBnB project voor vluchtelingen
WayToStay stop deportatie vluchtelingen 
Bond Precaire Woonvormen
Directe actie haven Amsterdam
Protestacties NAVO-top
Basic Rights Festival
Queeristan Festival
Code Rood 
Klimaat- en diervriendelijke parlementaire barbecue
Fietsmob Rotterdam
Training actievoerders iAnimal
Anarchistische boekenbeurs Amsterdam
Ongehoord Dier in Blik busproject 
Intocht Nieuwe Sint 
Amsterdams Vredesinitiatief Wake
Pak Je Avond
AFA Demo Den Haag

Samen tegen Trump en Wilders
Feministisch Stemadvies
Actievoeren tegen bont
Help Gambiaanse locals tegen vervuilende visfabriek
Stop de nazi’s in Enschedé
Stop uitzetting Nuba man
Solidariteitsdemonstratie Hirak beweging
LGBT Sportdag voor ongedocumenteerden
Demonstratie eis schoon drinkwater
Reclaim Our Pride
Wake voor Heather Heyer 
Demonstratie bij Haarlemmerpoort 

Oostenrijk
Stop uitbreiding vliegveld Wenen

Spanje
Bomen planten tegen mijnbouw in Lousame

Verenigd Koninkrijk
Antifascistische actie festival
Ending oil sponsorship BP
Actieweek tegen aquaria
Actie tegen wapenhandel en wapenbeurs 
Blokkade tegen fracking
Campagne voor legalisering abortus 

Verenigde Staten
Creatieve actie tegen wereldbank

Het X-Y Actiefonds steunde in 2017 ook
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Financieel resultaat
In 2017 boekt Het X-Y Actiefonds 
een positief resultaat van €13.116. 
Het totaal aan giften en donaties was 
€299.376, een daling van €35.006 
ten opzichte van 2016 (€334.382). 
Het totaal aan giften en donaties 
was in 2017 €62.824 lager dan 
was begroot. Ontwikkelingen binnen 
de organisatie en externe ontwik-
kelingen zorgden er dit jaar voor 
dat er ook minder is uitgegeven dan 
begroot. In totaal waren de lasten in 
2017 €281.747 terwijl er €351.514 
aan uitgaven was begroot. Van deze 
lasten is €208.988 aan de doelstel-
ling besteed. Er is ten opzichte van 
2016 €24.998 minder uitgegeven. 

Het positieve resultaat van het boek-
jaar (€13.116) wordt in zijn geheel 
toegekend aan de continuïteitsre-
serve. Hiermee is de reserve volledig 
aangevuld, waardoor we de komende 
jaren de zekerheid hebben aan onze 
verplichtingen te voldoen. Komende 
jaren zal een eventueel positief 
resultaat weer volledig in te steu-
nen projecten geïnvesteerd kunnen 
worden.

Besteed aan de doelstelling, fond-
senwerving en beheer en organisatie
In het jaar 2017 heeft Het X-Y 
Actiefonds €208.988 besteed aan 
de doelstelling. Hieronder wordt de 
bijdrage gerekend die naar projec-
ten wordt overgemaakt, maar ook de 
kosten in het kader van de accepta-
tie, verslaglegging en evaluatie van 
projecten. Het bedrag dat besteed is 
aan de doelstelling bedraagt in 2017 
69.8% van het totaal aan inkomsten 
in 2017. 

In het jaar 2017 heeft Het X-Y 
Actiefonds €39.903 besteed aan 
fondsenwerving. Het X-Y Actiefonds 
heeft veel donateurs op leeftijd en 
om continuïteit van inkomsten in 
de toekomst te waarborgen, is het 
extra belangrijk om nieuwe dona-
teurs te werven en een jongere doel-
groep aan te spreken. De kosten van 
fondsenwerving bedroegen in 2017 
13,3% van de opbrengsten van de 
fondsenwerving.

Gehanteerde 
fondsenwervingsmethoden
Het X-Y Actiefonds heeft in 2017 
op de volgende manieren fondsen 
geworven: 
• Via periodieke donaties van   
 donateurs
• Via het werven van losse, eenma- 
 lige giften 
• Werven van gelden bij particu-  
 liere fondsen voor herfinanciering  
 van projecten
• Het verspreiden van de   
 nieuwsbrieven
• Via online werving op social media
• Via online advertenties

In 2017 heeft Het X-Y Actiefonds 
giften geworven met het verzenden  
van nieuwsbrieven waarbij  
bestaande donateurs expliciet 
gevraagd werd om een (extra) gift. 
Ook werden middels een eenma-
lige campagnemailing extra giften 
opgehaald voor het thema klimaat-
verandering. Het X-Y Actiefonds is 
in de loop van 2017 actiever gewor-
den op verschillende social media. 
Via de verschillende kanalen vragen 
we volgers expliciet om (eenmalige) 
donaties voor projecten.

Financieel beleid
Vrijwilligers 
Bij Het X-Y Actiefonds zijn zo’n 50 
vrijwilligers actief. De meeste zijn 
actief in vijf, op continent gebaseerde 
secties (Afrika, Azië, Latijns-Amerika, 
Oost-Europa, West-Europa en 
VS). Deze secties dragen zorg voor 
het beoordelen van projectaanvra-
gen en hebben in 2017 ieder 11 keer 
vergaderd. Veel van deze vrijwilligers 
komen oorspronkelijk uit de regio’s 
waar Het X-Y Actiefonds projecten 
steunt, of hebben vanwege hun werk- 
of privésituatie gedegen kennis van 
de betreffende gebieden en beschik-
ken over lokale contacten. Hun kennis 
en expertise als regiospecialist is 
cruciaal bij het toekennen van steun 
aan projecten. 

Personeel 
In 2017 werkten er 5 parttimers bij 
Het X-Y Actiefonds die bij elkaar 
opgeteld voor 3,01 fte (voltijd) werk-
nemer werkten. Het personeel vormt 
een zelfsturend team. Beloning 
geschiedt volgens het arbeidsvoor-
waardenreglement en het bijbeho-
rende functiegebouw van Het X-Y 
Actiefonds. 

Bestuur 
Het bestuur is een bestuur op 
afstand. In 2017 vergaderde het 
bestuur 11 keer. Het werk van de 
bestuursleden is onbezoldigd.
Het bestuur van stichting Het X-Y 
Actiefonds bestaat in 2017 uit: 
• Ifor Schrauwen is voorzitter. In het  
 dagelijks leven heeft hij zijn eigen  
 bedrijf binnen de sociaal-culturele  
 sector. 
• Alex de Jong is secretaris. Hij   
 werkt bij het International Institute  
 for Research and Education.
• Willemein van Leeuwen is

penningmeester. Zij had in 2017 
een baan op het secretariaat van 
advocaat M. van Duijn en werkt 
inmiddels bij ASKV Steunpunt 
Vluchtelingen. 

• Marije Boekkooi is bestuurslid 
personeelszaken. Ze is daarnaast 
adviseur en projectleider bij  
duurzaamheid.nl.

Personeel en  
organisatie
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Afrika
Annalice Baraza       
Marian Dupré           
Justine de Korte       
Esly van Dam           
Abdulkadir Fareh                                                                                                    
Fiona Dragstra                                                                                   
Franca  Hehenkamp

Azië
Alex de Jong
Christa Nooy
Huub Kistermann
Joeri Scholtens
Tamar Bruls
Zahra Said

Latijns-Amerika
Carlos Morales Carbonell
Fernando Hernandez Espino
Jordy Willems
Koen Meeuwsen
Marjolein Kuijers
Sarah Brants
Saskia van Orsel
Sylvia Gietz
José Utrera

Oost-Europa en het Midden-Oosten
Bahar Sakizlioghu
Fred van den Berg 
Huub Scheele
Korana Radman
Moira van Dijk
Paola Carta
Wout Eijkelkamp

West-Europa
Jet Hoogmoed
Willemein van Leeuwen
Ivo Verburg
Vreer Verkerke
Wendy V.
Widmar Klaver
Daan van Engelen

Bestuur
Marije Boekkooi
Alex de Jong
Ifor Schrauwen
Willemein van Leeuwen

Team
Katja Berends   
Fondsenwerver en communicatie

Ed    
ICT medewerker

Willeke te Flierhaar  
Communicatie en projectcoördinator

Doron Joles   
Projectcoördinator

Sophie Schouwenaar  
Financieel medewerker en 
projectcoördinator

Teamleden, vrij-
willigers en bestuur
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