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De groep CACTUS (Colectivo-
Asamblea Contra la Turisti-
zación de Sevilla) uit Spanje 
is het toenemende toerisme 
in Sevilla meer dan zat. Niet 
alleen het zonnige Sevilla 
ervaart problemen: veel steden 
in Zuid-Europa gaan gebukt 
onder de negatieve gevolgen 
van massatoerisme.

Toerisme = winst 
Huizen moeten wijken voor 
hotels en veel stadsbewoners 
worden verdreven uit hun 
huizen. Ze worden gedwongen 
in andere wijken hun toevlucht 
te zoeken en door een gebrek 
aan betaalbare woningen 
ontstaat er dakloosheid. Het 
contrast tussen arm en rijk 
verscherpt: inmiddels zijn grote 
delen van Sevilla alleen nog 
toegankelijk voor winstgevende 
toeristen en de elite. 

Tsunami
Op 3 en 4 april komt er een 
wereldtoerisme-top samen in 
Sevilla: de zogeheten WTTC 
(World Travel and Tourism 
Council). CACTUS organiseert 
een tegentop; om te laten zien 
dat stedelingen zich verzetten 
tegen het wanbeleid rondom 
toerisme. Deze toerismeraad 
is alleen uit op winst en ziet 
schaamteloos toe hoe alle 
aspecten van het leven en 
cultuur van de oorspronkelijke 
bewoners worden geconsu-
meerd. CACTUS wil het debat 
stimuleren over de noodzaak 
van een verandering in het ont-
wikkelingsmodel in Sevilla en 
andere Zuid-Europese steden 
die worden overspoeld door een 
ware tsunami aan toeristen. 

Tegentop
Specifiek gaat de groep een 
directe actie workshop orga-
niseren om zoveel mogelijk 
mensen te mobiliseren en infor-
meren. In de nacht van 2 op 3 
april zal de groep activisten een 
flashmob organiseren. De echte 
tegentop gaat van start op 4 
april en duurt tot 6 april:  
de top houdt verschillende 
bijeenkomsten in, die gaan 
over de verschillende manieren 
waarop het toerisme de levens 
en omgeving van stadsbewo-
ners beïnvloedt. Er zullen 

workshops zijn over vormen van 
verzet tegen deze processen en 
hoe jeje zelf kunt organiseren 
in een actiegroep. Op vrijdag 
5 april zal de groep creatieve 
directe acties organiseren, met 
als afsluiter op zondag 7 april 
een grote manifestatie!

CACTUS ontstond in november 
2017. Het doel van CACTUS is 
om het recht op huisvesting en 
hun eigen stad terug te claimen. 
Iets wat Het Actiefonds altijd 
aanmoedigt! 

Sevilla claimt haar stad terug



Dialoog en demonstratie 
Coventry Asylum and Refugee 
Action Group (CARAG) is een 
groep uit Coventry die voor-
namelijk bestaat uit ongedo-
cumenteerde vluchtelingen. 
CARAG organiseert elke week 
bijeenkomsten in hun ‘Peace 
House’ waarbij gesproken 
wordt over de erbarmelijke 
omstandigheden (dakloosheid, 
gevangenschap) van ongedo-
cumenteerden in het Verenigd 

Koninkrijk. Zo kan CARAG  
duidelijk formuleren tegen welke 
aspecten van de asielprocedure 
ze wil protesteren. 

Door financiële steun van  
Het Actiefonds zijn ongedo-
cumenteerden in staat deel 
te nemen aan verschillende 
acties. Zo organiseerden ze 
een solidariteitsdemonstratie 
met een hongerstaking in een 
uitzettingscentrum, waar  

meerdere van hen zelf vast 
hebben gezeten. Verder 
gingen zij naar een antiracisme 
demonstratie in Londen en een 
een solidariteitsdemonstratie 
met de Rohingya.

Het is belangrijk dat er niet 
alleen over, maar juist met 
vluchtelingen wordt gepraat. 
Door wederzijdse hulp en  
protesten pakken ongedocu-
menteerden binnen CARAG 
hun autonomie terug in het 
migratiedebat!

De stem van migranten
In Kameroen organiseerden 
activisten zich onder de noemer 
‘Voix des Migrants’ – stem van 
migranten. Zij demonstreerden 
tegen de onmenselijke

omstandigheden waar migran-
ten in Noord-Afrika onder 
gebukt gaan. Slavernij, gevan-
genschap, racisme en moord 
zijn hier aan de orde van de 
dag. De groep eist dat de 
regering van Kameroen haar 
migranten beschermt in plaats 
van bezwaarlijke afspraken 
maakt met de Europese Unie.

Voix des Migrants hield een 
succesvolle demonstratie. De 
groep activisten sprak al met  
de Kameroense autoriteiten en 
is uitgenodigd mee te praten op 
een bijeenkomst over vluch-
telingenrechten. Dit betekent 
dat groepen die strijden voor 
de rechten van migranten in 
Kameroen eindelijk gehoord 
worden!

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. 

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



In het mooiste park van Bar, 
een stad in het zuiden van 
Montenegro, stonden tot voor 
kort vijftig cipressen van bijna 
honderd jaar oud. De gemeen-
teraad van Bar besloot dat de 
bomen plaats moesten maken 
voor de uitbreiding van omlig-
gende straten. De bewoners 
van Bar kwamen in protest. Vier 
dagen lang behoedden de boze 
omwonenden de cipressen 
voor de kap. Na inzet van een 
grote politiemacht werden de 

bomen op de vijfde dag helaas 
toch gekapt.
Maar de strijd was nog niet 
gestreden. Met steun van Het 
Actiefonds werd een demon-
stratie georganiseerd om een 
signaal af te geven aan de 
gemeenteraad: de kap van 
bomen zal ook in de toekomst 
op verzet stuiten. Ook is er een 
nieuwe actiegroep opgericht 
zich inzet voor bewustwording 
over klimaatverandering!

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

Het X-Y Actiefonds
Antwoordnummer 10569
1000 RA Amsterdam

Wij vullen de overeenkomst dan verder in en sturen deze binnen 
twee weken naar u terug, voor uw eigen administratie.  

Colofon
Redactie: Willeke te Flierhaar
Tekst: Jesse van Duijl, Willeke te Flierhaar
Vormgeving: Teresa Borasino
Druk en verzending: Mailtraffic
Ontwerp: Cometa

Bomenkap stuit op verzet

Voor meer informatie neem dan contact op met 
Willeke te Flierhaar: willeke@hetactiefonds.nl

www.hetactiefonds.nl

Schenken met belastingvoordeel 

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


