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VOLT OLIGOTÒXIC:
TOUR TEGEN VERVUILING
Het X-Y Actiefonds
steunde vorige maand
het Catalaanse project
Volt Oligotòxic.

de grootste energieleverancier
van Spanje, ENDESA. Tevens
kwam de Volt langs Juneda
(in de buurt van Lleida), waar
de rioolwaterzuiveringsinstal-

Het project is gebaseerd op een

latie Tracjusa voor lokale

in Latijns-Amerika ontwikkelde

onvrede zorgt.

strategie van de ‘Toxic Tours’,
waarin groepen activisten ver-

Waterkracht in gemeen-

schillende plaatsen afreizen die

schapsbeheer

strijden tegen en alternatieven

De laatste dag van de tour

ontwikkelen op vervuilende

vonden er discussies plaats in

energiebronnen.

en rondom de waterkrachtcentrales van Capdella, ten noorden

plaatsvinden. Maar het refe-

succesvolle tour droeg bij aan

Giftige excursie

van Lleida in de Pyreneeën.

rendum voor Catalaanse onaf-

de ontwikkeling van een brede

De Volt Oligotòxic (‘giftige

Hierbij stond het beheer van

hankelijkheid en de resulterende

coalitie van activisten, organi-

excursie’) trok in drie dagen

de natuur centraal, evenals de

politieke repressie waren ook

saties en gemeenschappen die

langs verschillende plaatsen in

mogelijkheid van gemeenschap-

precies op dat moment. De

zich gezamelijk inzetten voor

Catalonië waar de lokale strijd

pelijk beheer van de centrales

organisatie koos er dus voor de

een decentraal en milieuvrien-

tegen grote energieprojecten

ten behoeve van mens en milieu.

tour naar 2 tot 4 maart van dit

delijk energiebeleid!

jaar te verplaatsen. Deze

en slechte infrastructuur werd
vormgegeven. Zo werd Montoliu

Organisatie en coalitie

de Segarra aangedaan, waar

Het was aanvankelijk de bedoe-

men 24 uur zonder stroom kwam

ling dat de Volt Oligotòxic op

te zitten wegens laks beleid van

14 en 15 oktober 2017 zou

Met uw steun kunnen wij helpen. Het X-Y Actiefonds IBAN:
NL 46 TRIO 0338622039

HOE IS HET NU MET...?

Het X-Y Actiefonds houdt nauw contact met gesteunde projecten.
Natuurlijk houden we u ook graag op de hoogte van het laatste
actienieuws.
Jonge arbeiders de straat op

laat Vrijedim Više zien dat jonge

Vrijedim Više (‘Meer Waarde-

mensen dragers zijn van een

ring’) is een Kroatische jonge-

krachtige politieke boodschap,

renbeweging die de positie van

strijdend voor een meer inclu-

jongeren op de arbeidsmarkt wil

sieve en betere samenleving!

verbeteren. Op het moment is

Vrijedim Više

Comité 21 maart

het in Kroatië bijna onmogelijk

Geen racisme in de raad

voor jongeren om in hun levens-

Een geweldige opkomst in

onderhoud te kunnen voorzien

maart: meer dan duizend men-

vanwege lage lonen en toren-

sen en tientallen politieke par-

hoge vaste lasten.

tijen en organisaties kwamen

Verschillende organisaties heb-

bijeen en vormden een eenheid

ben samen met Vrijedim Više

in het protest tegen racisme.

hun krachten gebundeld om dit

Het X-Y Actiefonds steunde

probleem aan te kaarten. Het X-Y

Comité 21 Maart in de demon-

Actiefonds steunde een protest

stratie ‘Geen Racisme in de

in Zagreb.

Raad’. Discriminerende en racis-

En met succes: de regering

tische uitspraken die leiden tot

belooft maatregelen te treffen

polarisatie komen helaas meer

en jongeren eerlijke kansen te

en meer terug in het publieke

bieden op het gebied van werk-

debat in Nederland. Dit protest

gelegenheid. Ook de vakbonden

liet zien dat we samen racisme,

hebben de rechten van jonge

vreemdelingenhaat en uitsluiting

arbeiders bovenaan hun priori-

uit onze instituties en samenle-

teitenlijst gezet! Met dit protest

ving kunnen bannen!

BIOLOGISCHE BOERDERIJ
VOORLOPIG GERED

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Aan de rand van Amsterdam-

men waarin de gemeen-

Heeft u al eens nagedacht over een periodieke schenking? Als u ons

West ligt een bijzonder akker-

teraad besloot dat behoud

vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig

bouwbedrijf: de Boterbloem. De

van De Boterbloem van groot

aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de

familie Hoogendam verbouwt

belang is voor de stad! Dat is

hoogte van het bedrag. Via onze website www.hetactiefonds.nl kunt u

hier al generaties lang biologisch

goed nieuws, maar het gevaar

de overeenkomst periodiek schenken downloaden. Vul deze in, print

voedsel op vruchtbare kleigrond.

is nog niet volledig geweken.

hem uit en stuur de overeenkomst naar:

De ecologische boerderij is cul-

Het X-Y Actiefonds steunde een

Het X-Y Actiefonds

tuurhistorisch erfgoed. Helaas

protestfietstocht en blijft achter

Antwoordnummer 10569

wil projectontwikkelaar SADC

De Boterbloem en haar sympa-

van het gebied een bedrijventer-

thisanten staan. Want duurzame

Wij vullen de overeenkomst verder in en sturen deze binnen twee

rein maken voor Schiphol.

voedselvoorziening en groene

weken naar u terug, voor uw eigen administratie.

Na een ontruimingsdreiging is er

ruimte mogen niet wijken voor

nu gelukkig een motie aangeno-

bedrijventerreinen.
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Het X-Y Actiefonds verzorgt minimaal drie keer per jaar uitgaven als deze om donateurs en belangstellenden te informeren.

