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Na jarenlange strijd besloot de Duitse 
rechtbank in Münster in oktober dat 
het kappen van het Hambacher Forst 
voorlopig moet worden gestaakt.  

Het kolen- en elektriciteitsbedrijf RWE 
wilde het oeroude bos kappen omwille 
van de bruinkoolwinning. Bruinkool is 
één van de meest vervuilende brand-
stoffen ter wereld. Voor de bruinkool-
mijnbouw had RWE de helft van het 
resterende bos willen vernietigen.

Vleermuis
Het kort geding in Münster werd 
aangespannen door de BUND, de 
Duitse versie van Milieudefensie. Als 
argument droegen zij aan dat het 
Hambacher Forst onderdeel is van 
Natura 2000, een Europees netwerk 
van beschermde natuurgebieden. Het 
bos is onder andere toevluchtsoord 
voor de zeldzame Bechsteins vleer-
muis. De uitspraak is goed nieuws 
voor de volhardende activisten, het 
klimaat en de vleermuis! 

Suiker in de tank
Het Hambacherbos werd als protest 
jaren geleden bezet en is inmiddels 
uitgegroeid tot een heuse boomhut-
tenstad. Het X-Y Actiefonds heeft 
de Hambach-bezetting meerdere 
malen gesteund in het verleden. 
Eén van de groepen die Het X-Y 
Actiefonds steunde is Zucker im 
Tank: een Duitse actiegroep voor 
klimaatrechtvaardigheid. De groep is 
gebaseerd in Noordrijn-Westfalen en 
houdt zich veel bezig met de scha-
delijke mijnbouw in Duitsland, zoals 
bruinkoolwinning.

Blokkades
Behalve het doen van directe acties 
richt Zucker im Tank zich ook op 
solidariteit met andere actiegroepen. 
Ze organiseerden dit jaar een soli-
daire actie met de bosbezetting: met 
blokkades probeerden zij de bezetters 
te beschermen tegen de politie en 
ontruiming te voorkomen.

Verschillende groepen slaagden 
erin de grond van het energiebedrijf 
RWE binnen te komen. Met lock-ons 
blokkeerden zij de lopende banden die 
de koolmijn met de energiecentrale 
verbinden. Andere groepen beklom-
men graafmachines, om te voorko-
men dat de bruinkool werd verplaatst. 
Het resultaat van deze acties was dat 
de op twee na grootste energiecen-
trale in Europa zijn energieproductie 
(en dus ook zijn CO2 uitstoot) moest 
terugbrengen naar 23% van het 
normale niveau.

Succes
Het politieke doel van de actie was 
om, naast het blokkeren van de 
mijnactiviteiten, ervoor te zorgen dat 
de politie-eenheden zich terugtrokken 
uit het Hambacherbos. De ontruiming 
is inderdaad gestaakt en de rechtbank 
heeft besloten dat het bos voorlopig 
niet gekapt mag worden. Een dubbele 
overwinning!

Bovenste foto: Fabian Löffelmann

Hambi bleibt
Legendarische bosbezetting werpt haar vruchten af
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Het X-Y Actiefonds steunde afgelopen 
jaar veel mooie en succesvolle acties 
voor vluchtelingenrechten. Eén 
daarvan was de ZeeBrug demonstra-
tie op de Dam in Amsterdam. Bijna 
500 mensen maakten samen een 
statement voor veilige routes naar 
Europa en tegen het criminaliseren 
van hulporganisaties op zee.

De beweging ZeeBrug (Seebrücke) 
ontstond in juni 2018, toen het schip 
Lifeline van de gelijknamige Duitse 
hulporganisatie met 234 geredde 
personen dagenlang op zee moest 
rondzwerven, omdat geen enkele 
Europese haven hen liet aanmeren. 

Humanitaire ramp
Ten gevolge van politieke spanningen 
in de Europese Unie zijn er bijna 
geen enkele private reddingsschepen 
meer actief op de Middellandse Zee. 
Dit betekent dat er elke dag mensen 
sterven op hun vlucht naar Europa. 
Een humanitaire ramp. Daarom 
steunde Het X-Y Actiefonds deze 
belangrijke demonstratie: niet minder, 
maar juist méér reddingsoperaties op 
zee. Alleen zo kan voorkomen worden 
dat er nog meer mensen verdrinken. 

Op de demonstratie waren inspire-
rende sprekers, strijdbare muziek en 
sterke spandoeken, protestborden en 
vlaggen. Na afloop op de Dam heeft 
er zelfs nog een spontane demonstra-
tie ruim een uur door het centrum van 
Amsterdam gelopen die op veel bijval 
van het publiek kon rekenen! 

Strijd voor meer  
reddingsacties op zee

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

Fotos: Marten van Dijl
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Lokale bewoners en biologen strij-
den al jaren voor het behoud van 
de Albanese Alpen. Ze hebben hun 
krachten gebundeld in de grassroots 
organisatie Toka en richten zich voor-
namelijk op het voortbestaan van het 
beschermde natuurgebied Valbona 
Nationaal Park. 

Het werk van Toka is van groot 
belang, want de overheid van Albanië 
en het bedrijf Gener 2 zijn bezig met 
de bouw van maar liefst 14 water-
krachtcentrales aan de Valbona rivier. 
Acht van deze centrales staan in het 

beschermde natuurgebied en worden 
dus illegaal gebouwd. Toka is nu de 
campagne Mos ma prek Valbonen! 
(‘Don’t touch my Valbona!’) gestart.

Catastrofale gevolgen voor lokale 
natuur en gemeenschap
Waterkrachtcentrales verstoren lokale 
ecosystemen en zorgen ervoor dat 
bepaalde flora en fauna verdwijnen. 
Daarnaast hebben de waterkracht-
centrales negatieve gevolgen voor 
het ecotoerisme in de omgeving dat 
net op gang komt. Dit ecotoerisme is 
een belangrijke bron van inkomsten 

De keerzijde 
van groene energie

voor de gemeenschappen in de arme 
regio. De meeste families zullen 
hoogstwaarschijnlijk geen inkomen 
meer hebben als de waterkrachtcen-
trales er komen. 

Video-installatie
Het natuurgebied in Valbona 
staat op de International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), een 
lijst van beschermde natuurparken. 
Samen met biologen uit de regio 
zijn de lokale bewoners gestart met 
actievoeren en proberen zij de bouw 
van de waterkrachtcentrales te 
stoppen. Middels protesten, een petitie 
en zelfs een officiële aanklacht tegen 
de overheid. 

Met steun van Het X-Y Actiefonds 
werd op het Skanderbegplein in 
de hoofdstad Tirana een enorme 
video-installatie gebouwd, waarbij 
met beelden de rivier over het plein 
werd geprojecteerd. Daaromheen 
werden sirenes aangezet, om aan te 
geven dat de rivier in gevaar is. Het 
project kreeg veel media-aandacht. 
Toka wil mensen informeren over de 
wantoestanden die gaande zijn en 
ervoor zorgen dat de overheid gaat 
zorgen voor haar burgers in plaats van 
voor een privaat bouwbedrijf.

Zimbabwe
Studentenopstand tegen politiek 
geweld
€1000,-

Nederland
Actiekamp voor behoud van  
Lutkemeerpolder
€800,-

Tanzania
Protest tegen vervuilende goud-
mijn
€650,-

Duitsland
Campagne voor vluchtelingen-
rechten in Kassel
€850,-

Het X-Y Actie fonds steunde ook:
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Mijlpaal voor 
de arbeidersbeweging
De politiek in Indonesië komt steeds 
meer in handen van een kleine elite. 
Een elite met nagenoeg dezelfde 
etniciteit, nationaliteit en religie. 
Hierdoor wordt het voor verschillende 
minderheden steeds moeilijker een 
gelijkwaardig bestaan op te bouwen 
in het steeds nationalistischer en 
religieuzer wordende Indonesië. Met 
de opkomst van de extremistische én 
corrupte FPI (Front ter verdediging van 
de Islam) in de samenleving moeten 
burgers steeds beter opletten. Leden 
van de FPI laten inwoners bescherm-
geld betalen en terroriseren homo- en 
transseksuelen.

Ongelijke lonen 
Ook op het gebied van loonverdeling 
zijn er lokale nieuwe wetgevingen 
doorgevoerd die ervoor zorgt dat 
sommige sectoren of afdelingen op 
provincie of dorpsniveau, minder 
uitbetaald krijgen dan het landelijke 
minimum. Politieke partijen geven 
de minderheden de schuld van de 
aanpassingen in het minimumloon, 
waardoor ze meer aanhangers 
winnen.  

‘Ik zaai en hou mijn 
mond niet!’

Colombia: een land vol rijkdommen 
en prachtige natuur. Helaas zorgen 
diezelfde rijkdommen ervoor dat  
het een aantrekkelijk land is voor  
mijnbouw en andere kapitalistische 
industrieën. De groep Corporación 
Sihyta activeerde en mobiliseerde 
daarom de lokale bevolking om zelf in 
actie te komen voor het milieu!

Smog hotspot
Corporación Sihyta voert al zes jaar 
lang actie tegen de toenemende 
mijnbouw en schadelijke zaken als 

fracking, maar richt zich nu specifiek 
op de wijk Kennedy in Bogotá, de 
tweede meest vervuilde stad van het 
land. De grootste boosdoeners van de 
luchtvervuiling zijn de fabrieken en alle 
mijnbouwindustrie, maar ook auto’s, 
trucks en bussen. Deze zijn talrijk 
aanwezig in de industriële gebieden: 
niet gek dus dat Kennedy een smog 
hotspot is. Daarbij is Kennedy ook de 
armste wijk en staat het bekend om 
hoe weinig groen hier te vinden is

Op naar een groene toekomst
Met een campagne en demonstratie 
genaamd ‘Ik zaai en hou mijn mond 
niet!’ ging de groep samen met 

jongeren de straat op om honderden 
bomen en planten te zaaien. Hiermee 
wilden zij niet alleen de aandacht 
van lokale burgemeesters trekken, 
maar ook direct bijdragen aan het 
herstel van getroffen ecosystemen. 
De campagne heeft ook een soci-
aal-maatschappelijk effect. Omdat 
Kennedy relatief arm is zijn er veel 
sociale conflicten. Door het samen-
brengen van jongeren ontstaat er een 
gevoel van saamhorigheid: inwoners 
krijgen de kans om de handen ineen 
te slaan en hun eigen inbreng te 
geven over een groene toekomst van 
hun wijk! 

Dag van de Arbeid 
In Java wordt het voor minderheden 
dus steeds moeilijker om hun mening 
te geven en daarom zet Indonesia 
Workers Unite Confederation (KPBI) 
zich in tegen discriminatie en uitslui-
ting en voor een eerlijke loonverdeling. 
Op May Day –Dag van de Arbeid– 
gingen tienduizenden arbeiders de 
straat op om te demonstreren in 
Jakarta en acht andere provincies. 
 

Ondanks de omstandigheden, is 
het protest van 1 mei 2018 een 
prachtig initiatief om de Indonesische 
minderheden een podium te geven en 
te laten zien dat ook zij gerepresen-
teerd moeten worden, niet alleen in 
gelijkheid van lonen, maar ook in een 
samenleving zonder discriminatie en 
racisme! De groep noemt de demon-
stratie een ‘nieuwe mijlpaal in de 
opkomst van de arbeidersbeweging.’ 



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. Een win-win situatie dus. 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 Het X-Y Actiefonds schenken 
en geeft u ons financiële zekerheid voor de lange termijn!

Via onze website www.hetactiefonds.nl, kunt u de overeen-
komst periodiek schenken downloaden. Vul de overeenkomst 
in, print deze uit en stuur de overeenkomst naar:

Het X-Y Actiefonds
New Energy Docks
Distelweg 451
1031 HD Amsterdam

Wij vullen vervolgens de overeenkomst verder in en sturen 
deze binnen twee weken naar u terug. De overeenkomst kunt 
u vervolgens gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte voor 
de aftrek van uw donatie.

Colofon
Redactie Willeke te Flierhaar
Tekst Willeke te Flierhaar, 
Maxime Garcia van As
Vormgeving Teresa Borasino
Druk en verzending Mailtraffic
Ontwerp Cometa 

Voor meer informatie, email naar: 

Willeke te Flierhaar

willeke@hetactiefonds.nl 
www.hetactiefonds.nl

Gulle gevers

Een donatie hoeft niet altijd op een standaard manier. Dit jaar 
mochten wij meerdere keren giften ontvangen van donateurs 
die op bijzondere manieren geld inzamelden. Zo werd er 
in Utrecht een feestje gegeven door het online radiostation 
Stranded FM, dat in het teken stond van doneren voor Het X-Y 
Actiefonds. Een andere donateur zag Abraham en in plaats 
van cadeau’s zamelde de jarige geld voor ons in. We mochten 
dit jaar zelfs een activistisch trouwcadeau ontvangen! 

Donateur Frank vroeg op zijn bruiloft om bijdrages aan Het 
X-Y Actiefonds. Dit superleuke idee heeft €1.625 opgebracht 
en dat gaat allemaal naar activisme voor een rechtvaardige, 
duurzame wereld. Wat een goeie manier om een huwelijk in te 
luiden. Dank aan deze bruidegom en zijn gasten en natuurlijk 
ook aan de rest van alle gulle gevers afgelopen jaar!  


