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Het Actiefonds steunt kleine 
actiegroepen die aan het begin 
van hun activistische loopbaan 
staan.  Deze groepen kunnen 
vaak geen geld krijgen van 
andere fondsen, overheidssub-
sidies, politieke partijen of ngo’s. 
Maar juist die kleine actiegroepen 
zijn zo belangrijk. Ze zijn gegrond 
in de samenleving: ze reageren 
op ontwikkelingen waar onvrede 
over is. Juist zij hebben vaak een 
reusachtige impact. 

Volgens Het Actiefonds zijn het 
deze sociale bewegingen die aan 
de voet staan van de verande-
ring naar een inclusieve, eerlijke 
wereld. Het Actiefonds is ervan 
overtuigd dat echte positieve 
verandering altijd van onderop 
wordt gerealiseerd. Al sinds 
1968 werven wij geld bij trouwe 
donateurs. Daarmee financieren 
we wereldwijd actiegroepen die 
werken aan een rechtvaardige 
en duurzame samenleving. 
We geven lokale activisten en 

organisaties zeggenschap en 
bieden hen de financiële mid-
delen die nodig zijn om zich te 
organiseren, uit te spreken en 
duurzame verandering in gang te 
zetten. We vertrouwen daarbij op 
de expertise van de lokale actie-
voerders, omdat zij het beste 
weten hoe zij de plaatselijke 
problematiek moeten aanpakken. 
Deze wereldwijde focus maar 
juist kleinschalige lokale aanpak 
maakt Het Actiefonds uniek en 
onmisbaar! 

Visie en missie van 
Het Actiefonds
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In 2018 steunde 
Het Actiefonds 143 
projecten in 42 landen. 
Op steeds meer plekken in de 
wereld komen rechtse, popu-
listische figuren aan de macht. 
Trump, Bolsonaro en Duterte 
zijn hier voorbeelden van. Zij 
wakkeren nationalistische 
gevoelens aan. Het Actiefonds 
strijdt tegen deze exclusieve, 
nationalistische retoriek en 
vormt samen met duizenden 
activisten het tegengeluid.

Problemen die ons allemaal 
aangaan – zoals oorlog en 
klimaatverandering - houden 
zich niet aan landsgrenzen. Veel 
initiatieven die wij steunen doen 
dat ook niet. In 2018 steunde 

Het Actiefonds veel projecten 
waarin internationale solidariteit 
een belangrijke rol speelde. 

Acties

Toen de Europese Unie 
vluchtelingen tegenhield in 
Nador (Marokko) steunde Het 
Actiefonds de Nederlandse 
activisten van Bare Life die daar 
een sociaal centrum opzetten.

Toen gevluchte personen 
aankwamen op Lesbos, maar 
daar gedwongen moesten 
leven in overvolle kampen, 
zonder fatsoenlijk voedsel en 
voorzieningen – tóen steunde 
Het Actiefonds een No Border 
keuken en verschillende inter-
nationale actiegroepen die 
werkten aan de bouw van een 

informatiepunt, een werkplek 
en een ontmoetingsplek voor 
vluchtelingen. 

Toen er in Nicaragua een 
opstand uitbrak tegen presi-
dent Ortega, ondersteunde 
Het Actiefonds studenten uit 
Nicaragua die een tour door 
Europa organiseerden om 
kennis te verspreiden over de 
situatie in dat land.

En het Actiefonds steunde in 
2018 twee klimaatkampen, 
in Tsjechië en Oostenrijk – die 
elk jaar activisten vanuit heel 
Europa aantrekken. 

Al deze activisten hebben een 
gevoel van verbinding met men-
sen die zich in een totaal andere 
situatie bevinden of op een 
compleet andere plek wonen. 
Door middel van hun activisme 
geven zij uiting aan internatio-
nale solidariteit – iets wat Het 
Actiefonds van harte toejuicht.

Resultaten

Het Actiefonds is enorm trots op alle activisten die zich overal 
ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook, inzetten 
om onze planeet tot een eerlijke, rechtvaardige en schone 
plek te maken. Het is voor Het Actiefonds dan ook een eer om 
samen met onze donateurs zo veel geweldige acties en initia-
tieven financieel mogelijk te maken!
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Het Actiefonds treedt meer naar 
buiten dan voorheen. We orga-
niseren evenementen, zoals ons 
Actiefestival en politieke cafés. 
Zo zorgen we voor voor meer 
naamsbekendheid. We willen 
de samenhang en samenwer-
king tussen groepen vergroten. 
Doordat we meer naar buiten 
treden als fonds weten actie-
groepen ons beter te vinden en 
blijft de aanwas van aanvragen 
groeien. Met een donateurs-
wervingscampagne haalde Het 
Actiefonds 250 nieuwe vaste 
donateurs binnen een maand tijd, 
om zo meer financiële zekerheid 
te creëren. Want in 2018 zagen 
we een stijgende lijn qua inkom-
sten, maar dit kan nog steeds 

beter. We kijken met een ambiti-
euze blik naar de toekomst. 

De stijgende lijn willen we door-
zetten in 2019. Ook in het najaar 
zal nog een campagne worden 
opgezet, al dan niet in samen-
werking met andere organisaties. 
Tussendoor blijft Het Actiefonds 
politieke cafés organiseren. De 
kernactiviteit van Het Actiefonds 
blijft hetzelfde: het steunen van 
sociale bewegingen en actie-
groepen over de hele wereld. 

Verwachting voor 2019

In 2019 blijft Het Actiefonds groepen steunen die het tegen-
geluid vormen. We stellen onszelf de vraag: hoe organiseren 
we ons? Welke acties kunnen we als beweging opzetten? 
Hoe werken we het beste samen? Het Actiefonds speelt 
een belangrijke rol hierin, omdat we optreden als financier 
van cruciale, radicale of controversiële acties en groepen die 
elders geen steun kunnen krijgen. Dit doen we al meer dan 
vijftig jaar en we willen er nog zeker vijftig jaar mee doorgaan! 
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Wat in 2018 opviel binnen de Afrika-sectie was het aantal 
actiegroepen dat strijdt voor de rechten van de LHBTQIA+ 
gemeenschap. In veel landen en gebieden is homoseksualiteit 
verboden. Toch zijn er over het hele continent moedige men-
sen die zich hiertegen verzetten. Een prachtig voorbeeld is de 
groep Baseline Foundation uit Oeganda.

En een overwinning voor vrouwen in de Democratische 
Republiek Congo. Het Actiefonds steunde een campagne van 
de vrouwen van COFEDH, die zich in dit land inzetten voor de 
legalisatie van abortus. Na vele vergaderingen met de autori-
teiten, educatie voor vrouwen en verschillende demonstraties 
hebben zij een eerste grote stap gezet! Het Actiefonds is blij 
zoveel belangrijke en diverse mensenrechtenorganisaties in 
het hele continent een eindje op weg te hebben geholpen.

Afrika

homoseksualiteit met een 
levenslange gevangenisstraf 
wordt bestraft. In 2016 sloeg 
de politie het Pride evenement 
uiteen en in 2017 werd deze 
verboden. Een andere gruwelijke 
ontwikkeling is het arresteren 
en lichamelijk onderzoeken van 
mannen en transpersonen die 
verdacht worden van seks met 
mannen. 

Een gruwelijke handeling

De staat stelt dat door het licha-
melijk testen van opgepakte 
personen bewezen kan worden 
of zij homoseksuele handelingen 
zouden hebben verricht. Deze 
lichamelijke tests zijn onwe-
tenschappelijk, worden zonder 
toestemming verricht en zijn 
dus een vorm van verkrachting. 
Deze afschuwelijke ingreep 
van de staat op het lichaam 
van personen uit de LHBTQIA+ 
gemeenschap moet stoppen! 
Dat vindt de Baseline Foundation 
ook, dus organiseerde zij in 2018 
met hulp van Het Actiefonds een 

Oegandese 
actiegroep strijdt voor 
homorechten
Het Oegandese Baseline Foun-
dation is een organisatie van 
voornamelijk transpersonen 
die strijden voor de rechten van 
de LHBTQIA+ gemeenschap. 
De positie van deze gemeen-
schap in Oeganda staat onder 
druk. Gelukkig zijn er mensen die 
van zich durven te laten horen, 

al is dit niet zonder gevaar. Het 
Actiefonds staat zij aan zij met 
de activisten die in Oeganda en 
de rest van de wereld strijden 
voor de vrijheid en rechten voor 
LHBTQIA+’ers.

De criminalisering van 
homoseksualiteit 

De laatste jaren criminaliseert 
de Oegandese staat homosek-
sualiteit steeds meer. In 2014 
ondertekende de president van 
Oeganda een wet waardoor 
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grote demonstratie waarmee 
zij een einde eisen aan deze 
mishandelingen. Wij hebben 
veel respect voor de activisten in 
Oeganda en steunen hen in hun 
moedige strijd. 

Collectieve actie redt 
eiland
Carabane is een eilandje in de 
monding van de Casamance 
rivier, in het zuidelijkste puntje van 
Senegal. De afgelopen tien jaar is 
Carabane ernstig onderhevig aan 
erosie: elk jaar verdwijnt er een 
meter land aan de oostkant van 
het eiland.

Het heft in eigen hand

Bewoners probeerden tot nu toe 
individueel actie te ondernemen 
en hun huizen te redden; helaas 
bleek dit maar een tijdelijke 
oplossing. Veel bewoners worden 
door de erosie gedwongen te 
verhuizen naar tentenkampen. 
Inmiddels zijn ook de rijstvelden 
blootgesteld aan het water. De 
bewoners beseften dat er col-
lectieve actie nodig was om de 
erosie te stoppen. Ze zijn het zat 
te wachten op geld of actie vanuit 
de overheid en besloten het heft 
in eigen hand te nemen. 

Breek de golven

Het doel van de bewoners is 
om dammen te bouwen die 
de golven breken, waardoor de 
erosie stopt. Om de dammen te 
bouwen vullen de bewoners van 
Carabane rijstzakken met zand 
en schelpen. Deze zakken plaat-
sen ze tussen twee schotten van 
gaas, zo ontstaat de dam. Vijftig 
bewoners sloegen de handen 
ineen, taken werden verdeeld en 
de dam werd gebouwd. Het zand 
achter de dam steeg binnen vijf-
tien dagen met dertig centimeter. 

Samenwerken

Van oudsher krijgt het zuiden 
van Senegal weinig aandacht en 
materiele steun vanuit de over-
heid in Dakar. Daarom steunde 
Het Actiefonds de bewoners van 
Carabane met een financiële 
bijdrage. Het geld gebruikten 
ze voor stevigere materialen: 
zo gaan de dammen langer 
mee en hebben de bewoners 
van Carabane droge voeten. 
Problemen zijn makkelijker aan te 
pakken als we samenwerken. Het 
Actiefonds juicht zulke collectieve 
actie van harte toe!
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In 2018 steunde Het Actiefonds:
g	Burundi
Demonstraties tegen vrouwengeweld 1000 
Actie voor verandering erfrecht  1200

g	Democratische Republiek Congo
Campagne voor legalisering abortus  1000 
Campagne tegen onrechtmatig schoolgeld 700 
Acties tegen mijnbouwbedrijf Alphamin 1200 
Sit-in tegen wangedrag leger 750 
Demonstraties tegen goudwinning 1000 
Actiecampagne na  
destructieve overstromingen 1250 
Protestmars voor recht op onderwijs 520 
Bescherming van ‘heksenkinderen’ 1000 
Campagne voor legaliseren abortus 750 
Demonstratie voor persvrijheid  1000

g	Republiek Congo
Sit-in tegen gestolen landbouwgrond 1200

g	Kameroen
Demonstratie voor migrantenrechten 2000

g	Kenia
Demonstratie tegen geweld in sloppenwijk 1370 
Demonstratie voor rechten  
Luo-gemeenschap 1000 
Protest tegen fruitbedrijf Kakuzi 250

g	Oeganda
Demonstratie voor rechten  
LGBTQIA+ gemeenschap 1000 
Bezetting van journalisten 2500

g	Senegal
Collectieve actie tegen erosie 2000 
Opzetten van wijkraden vlakbij Dakar 640

g	Tanzania
Campagne tegen seksueel geweld 750 
Blokkade gerechtshof voor aannemen  
vrouwelijke rechters 800 
Blokkade tegen vervuilen van rivier 650 
Campagne voor rechten  
LGBTQIA+ gemeenschap 1000

g	Zimbabwe
Studenten protesteren tegen militiegeweld 1000

g	Zuid-Afrika
Campagne voor landrechten van boeren 10007+31+4+7+13+12+9+11+3+3+K
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Latijns-Amerika

Een terugkerend thema binnen Latijns-Amerika is de mijn-
bouwindustrie. Grote bedrijven vernielen het land van 
oorspronkelijke bewoners met nietsontziende mijnbouwpro-
jecten of bouwen vernietigende stuwdammen. Met financiële 
steun van Het Actiefonds waren activisten uit onder andere 
Mexico, Colombia, Panama en Ecuador in staat zich hiertegen 
te verzetten. Het Actiefonds steunde in 2018 ook drie projec-
ten die betrekking hadden op de opstand in Nicaragua tegen 
president Ortega, die activisten met veel geweld probeerde 
te onderdrukken. Helaas is actievoeren in veel Latijns-
Amerikaanse landen nog steeds niet zonder gevaar

Onderwijs is voor 
iedereen
Oorspronkelijke Amazone bewo-
ners vinden nog altijd geen 
erkenning binnen de Ecua-
doraanse samenleving. Grote 
bedrijven tasten hun land aan 
door middel van reusachtige 
mijnbouwprojecten en landont-
eigening.  Organización Juvenil 
Comuna Amazónica is een 
organisatie in Ecuador van jonge 
oorspronkelijke bewoners van 
de Amazone die zich hiertegen 
verzetten.

Hoger onderwijs

Omdat hoger onderwijs bijna 
niet toegankelijk is voor haar 
achterban, stelde Organización 
Juvenil Comuna Amazónica 
afgelopen jaar het beleid omtrent 
hoger onderwijs in Ecuador aan 
de kaak. De georganiseerde jeugd 
zette een driedaagse bijeen-
komst op om actiemethoden 
te bespreken en op een later 
moment demonstreerden ze in de 
Ecuadoraanse hoofdstad Quito. 
Het Actiefonds steunde de bij-
eenkomst en de demonstratie in 
Quito met een financiële bijdrage 
van vijftienhonderd euro, hierdoor 

kon de activistische jeugd van 
de oorspronkelijke bevolking van 
Ecuador haar stem laten horen!

Obstakels

De toelatingseisen van de uni-
versiteiten in Ecuador zijn hoog. 
Dat is op zich niet zo’n probleem, 
maar door een gebrek aan 
investeringen is de kwaliteit van 
primair en secundair onderwijs in 
de Amazone zeer laag. Hierdoor 
is de universiteit voor veel jon-
geren ontoegankelijk. Precies 
tegen deze ontoegankelijkheid 
van het hoger onderwijs streed 
Organización Juvenil Comuna 
Amazónica in 2018.’ Als univer-
siteiten toegankelijk worden voor 
oorspronkelijke bewoners van 
Ecuador, dan wordt de nieuwe 
generatie hoger opgeleid en 
zijn ze beter in staat om op te 
komen voor hun rechten en hun 
land te beschermen tegen grote, 
destructieve bedrijven
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Sociale leiders slaan 
handen ineen
Meer dan dertienhonderd verte-
genwoordigers van verschillende 
groepen uit Colombia namen 
deel aan een belangrijke volks-
vergadering in oktober 2018. Met 
hulp van Het Actiefonds coördi-
neerden zij de gezamenlijke soci-
ale strijd voor het komende jaar 
en beslisten zij over een breed 
scala aan politieke en maat-
schappelijke onderwerpen. Op 
de voorgrond traden vooral de 
vertegenwoordigers van oor-
spronkelijke gemeenschappen 
van Colombia en van de zwarte 
gemeenschap. Ook vertegen-
woordigers van vakbonden 
en studentengroepen, jonge-
ren, vrouwengroepen en boeren 
waren aanwezig.

Rechtse regering

De groepen kwamen bij elkaar 
omdat de sociale strijd in Colombia 
steeds lastiger en noodzakelijker 
wordt. Met de verkiezing van de 
rechtse president Iván Duque laait 
geweld tegen sociale leiders op. 
Sinds de regering van Colombia 
vrede sloot met de FARC in 2016, 
zijn er al meer dan 400 sociale 
leiders vermoord. Ook bezuinigt de 
regering van Duque in vrijwel alle 
sectoren en staat de deur wagen-
wijd open voor enorme, vervuilende 
bedrijven. 

Studenten en docenten

De volksvergadering vond plaats 
in een context van grote protesten 
van studenten en universitaire 
docenten. Op 10 oktober 2018 
organiseerden zij een demonstratie 
in Bogota, tegen bezuinigingen in 
het onderwijs. Meer dan zeven-
tigduizend mensen liepen mee. 
De volgende dag besloten de 
studenten en docenten te staken; 
45 universiteiten sloten zich hierbij 
aan. Na een staking van tien weken 
kende de regering van Duque de 
eisen toe en de geëiste investe-
ringen zullen de komende jaren 
richting het onderwijs stromen! 

Gezamenlijke strijd

Tijdens de volksvergadering kwa-
men de verschillende groepen tot 
een actieconsensus, ze beslisten 
over veel verschillende zaken: 
van de aanpak van destructieve 
mijnbouwbedrijven tot goede 
pensioenen en van de aanpak van 
paramilitairen tot gratis onderwijs. 
De volksvergadering sloot zich 
aan bij de studentenprotesten. De 
studenten gaven aan zich ook te 
voegen bij een algehele staking die 
de volksvergadering besloten heeft 
voor 2019. Samen staan deze 
bewegingen sterk en kunnen zij 
effectief strijden tegen het ver-
woestende beleid van de rechtse 
regering van president Duque. 
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In 2018 steunde Het Actiefonds:
g	Bolivia
Campagne voor LGBTQIA+ rechten 1000

g	Colombia
Bomenplantactie 1000 
Actie voor bescherming sociale leiders 1500 
Massale volksvergadering  200 
Actie van juristen voor activistenrecht 1200 
Protest oorspronkelijke  
bewoners Colombia 1000

g	Cuba
Creatief protest voor en door jongeren 500 
Kunstactivisme 1097

g	Ecuador
Amazonebewoners voeren  
actie voor onderwijs 1500 
Verslag van demonstratie  500

g	Mexico
Campagne voor grond-  
en landbouwrecht 1750 
Campagne tegen vrouwengeweld 1500 
Demonstratie zelfbeschik- 
kingsrecht Oaxaca 1000 
Demonstratie tegen seksueel geweld 200

g	Nicaragua
Studentensolidariteitsmars  1350 
Protestkaravaan vluchtelingen  
tegen Ortega 2500

g	Panama
Campagne voor schoon drinkwater 1500

g	Peru
Protest tegen mijnbouw 1500

4+29+7+9+20+17+7+7+K
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West-Europa en 

Het Actiefonds steunde bijzondere directe acties binnen West-
Europa. De bezetting van de kolenoverslag in de Rotterdamse 
haven door Wij Stoppen Steenkool, de bezetting van een uni-
versiteitsgebouw door studenten en demonstraties tegen 
luchtvaartgroei en het mensonterende asielbeleid. In Barcelona 
steunden we een klimaatmars, in Griekenland de No Border 
Kitchen – een groep die kookt voor vluchtelingen op Lesbos 
en in Duitsland de blokkades tegen de kap van het oerbos in 
Hambach.

We laten graag zien welke activisten er achter succesvolle 
acties zitten, daarom stelden we twee korte portretten samen 
van gesteunde activisten!

De demonstratie van 
Don’t Send Afghans 
Back
We praten met de activiste Jaël 
In ’t Veld (24 jaar) van de actie-
groep Don’t Send Afghans Back. 

‘Sinds de EU in oktober 2016 
een deal heeft gesloten met de 
Afghaanse regering om minimaal 
80.000 Afghanen te deporte-
ren - in ruil voor financiële en 
economische voordelen - krijgen 
nog maar weinig Afghaanse 
mensen asiel. Slechts 35% 

van de asielaanvragen in 2017 
in Nederland werd ingewilligd. 
Daarnaast worden steeds meer 
Afghaanse vluchtelingen op 
massadeportatie naar Kabul 
gezet. Hier wacht hen een uit-
gebuit land wacht vol gevaren 
voor iedereen die zich niet wil 
conformeren aan de normen 
van gewelddadige groeperingen 
zoals Taliban. Die overigens 
zowel financieel als met wapens 
worden gesteund door Saudi-
Arabië en de VS.’

‘Ook minderjarigen en vrouwen 
worden teruggestuurd. Veel 
teruggestuurde mensen belan-
den in gevaarlijke situaties of 
worden vermoord. Een 19-jarige 
Afghaanse vriend van ons ver-
telde aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), dat 
hij wanneer hij in Kabul aan 

de Verenigde Staten
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zou komen met een deporta-
tievliegtuig, hij niet over de door 
Taliban gecontroleerde wegen 
naar zijn dorpje kon reizen. De 
IND zei hem dat hij dan maar 
met een helikopter moest gaan: 
mensenrechten spelen geen 
rol in Nederlands en Europees 
asielbeleid.’

‘Door de steun van Het 
Actiefonds hebben we in 
februari en mei 2018 demon-
straties kunnen organiseren in 
Amsterdam en Den Haag, om 
aandacht te vragen voor deze 
onmenselijke situatie. We konden 
een podium met geluidsinstallatie 
huren, posters printen en vliegers 
maken. We werkten samen met 
illegaal-gemaakte Afghaanse 
mensen die al jaren op een 
asielstatus wachten. Helaas 
hebben de meeste van hen nog 
steeds geen asiel gekregen van 
de IND, maar er is langzaam 
meer aandacht voor de situatie 
mededankzij de steun van Het 
Actiefonds!’

De bezetting van het 
P.C. Hoofthuis door 
studenten
We praten met activist Arthur 
(26) van de actiegroep Humani-
ties Rally

‘Ik ben Arthur, zesentwintig jaar 
en heb in 2019 mijn master 
filosofie afgerond. Ik heb aardig 
wat jaren aan de UvA doorge-
bracht, genoeg in ieder geval 
om de studentenprotesten van 
2014/15 meegemaakt te hebben, 
die destijds uitmondden in de 

langste Maagdenhuisbezetting 
ooit en het vertrek van de toen-
malige voorzitter van het college 
van bestuur van de universiteit. Ik 
heb me toen aangesloten bij de 
actiegroep Humanities Rally UvA, 
die was opgericht in reactie op 
een enorm bezuinigingsproject 
op de faculteit geesteswe-
tenschappen. De groep houdt 
zich bezig met het verzamelen 
en verspreiden van informatie 
omtrent vernietigende plannen 
van het bestuur en het organi-
seren van protestacties om die 
plannen te dwarsbomen.’
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In 2018 steunde Het Actiefonds:
g	Duitsland
Verzet tegen ontruiming  
gekraakt vluchtelingencentrum 250 
Blokkade van een bruinkoolmijn 1000 
Climate Justice Games Hannover 800 
Kassel uitgeroepen tot  
solidaire stad voor iedereen 850 
Blokkades voor het behoud van  
het bos in Hambach 800

g	Frankrijk
Actie tegen afvalverbrandingsoven 600

g	Griekenland
Bouw van ontmoetingsplek voor  
gevluchte personen 800 
Gezamenlijke werkplek gevluchte  
personen en locals op Lesbos 1250 
No Border keuken Lesbos 1250 
Informatiepunt voor en met  
gevluchte personen op Lesbos 1250

g	Nederland
Demonstratie tegen uitzetten  
naar Afghanistan 
- Amsterdam 250 
- Den Haag 250 
Campagne tegen risicovolle uitzettingen  
naar Iran en Afghanistan 750 
Protestfietstocht Red de Boterbloem 150 
Women’s March Nederland 250 
Den Haag Fossielvrij 250 
Stickers van zoenende mannen  
tegen Suitsupply 100 
Demonstratie Oromo vluchtelingen 220 
We Are Here – Village 250 
We Are Here – solidariteitsdemonstratie 250 
We Are Here – demonstratie tegen  
vreemdelingendetentie 250 
1 mei demonstratie Nijmegen 250 

‘De eis die in dat explosieve en 
ook hoopvolle jaar werd gefor-
muleerd omvatte veel meer dan 
alleen een roep om geld: het 
ideaal was een autonome uni-
versiteit waarin de academische 
gemeenschap zich door zichzelf 
en puur met het oog op de kwa-
liteit van onderwijs en onderzoek 
laat leiden, en niet door winst-
gevendheid of zogenaamde 
efficiëntie.’

‘De bezetting van het P.C. 
Hoofthuis van 2018 stond in het 
teken van datzelfde ideaal, en 
de groep waarmee we die actie 
uitvoerden noemde zichzelf dan 
ook de Autonome Universiteit. 
Het doel van de actie was om het 
universiteitsbestuur en de lan-
delijke politiek op te roepen een 
einde te maken aan de bezui-
nigingsdruk waar het onderwijs 
voortdurend aan onderworpen 
wordt.’

‘Het Actiefonds heeft ons gewel-
dig geholpen door op topsnelheid 
onze spoedaanvraag te ver-
werken, waardoor we het zware 
materiaal voor de barricadering 
van het P.C. Hoofthuis konden 
aanschaffen. De steun van Het 
Actiefonds was cruciaal voor het 
slagen van de hele onderneming!’
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Demonstratie: solidariteit  
met de Palestijnen 250 
Stickeractie tegen mannelijke  
line-ups Amsterdam Dance Event 130 
Reclaim Amsterdam Pride 200 
Vrouwelijke straatnaamborden 250 
Herstellen ‘Refugees Welcome’  
graffiti Nijmegen 250 
Bezetting P.C. Hoofthuis 250 
Radicale stickerworkshop 180 
Meer vrouwen in de Top2000 105 
Baas in eigen buik! 250 
Nijmegen tegen racisme 350 
Demonstratie: Geen racisten in de raad 800 
Fakkeloptocht internationale vrouwendag 500 
Stop the war on migrants  500 
Wij stoppen steenkool 900 
Vredestournee  363 
Klimaat- en diervriendelijke barbecue 750  
Festival voor  
ongedocumenteerde vluchtelingen 500 
Interventie lezing shelltopman  
door Je Moeder (aarde) 245 
Landelijk protest tegen luchtvaartgroei  800 
Demonstratie geen kind aan de kant  
in Katwijk 750 
Protest bij Amerikaans consulaat tegen  
scheiding van ouders en kind aan de grens 650 
Solidariteitsactie met de Sea Watch 3 1000 
Acties voor behoud van  
de Lutkemeerpolder 800 
Kristallnachtherdenking Groningen 800 
Demonstratie voor een  
menselijk asielbeleid 290 
Aankomst van de nieuwe Sint 1200 
Demonstratie voor behoud van ADM 1000 
Spandoekenactie voor ADM 1000 
2dh5 festival 2018 250 
Acties tegen fokken en  
consumptie van konijnen 500 
Bijeenkomst huurrechten 125 
Drop Shell door Fossil Free Culture NL 1500

g	Oostenrijk
Klimaatkamp 1000

g	Spanje
Massale klimaatmars Barcelona 1500

g	Verenigd Koninkrijk
Landbezetting tegen nieuwe kolenmijn  1000 
Acties en verslag van Britse  
activisten in Palestina  1000 
Verslag en onderzoek na bezoek Palestina 800 
Kunstactivisme tegen wapenbeurs 1000 
Interventie  
aandeelhoudersvergadering BHP 750 
Trainingen in subvertising  
door heel Europa 1000

10+1+12+55+3+4+15+K
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Oost-Europa en 
het Midden-Oosten

Van wie is Praag?
Kollektiv 115 is een Tsjechisch col-
lectief dat zich bezighoudt met 
feminisme, antiracisme en sinds 
kort ook met het thema ‘recht op 
stad’.  In september 2018 orga-
niseerde het collectief een festival 
en een demonstratie, waarna een 
nieuwe groep activisten een werk-
groep vormde en zich bij Kollektiv 
115 aansloot.

De situatie in Praag

Praag heeft te maken met een 
huizencrisis: het overgrote deel van 
de Tsjechische bevolking kan het 
zich niet veroorloven om in of rond 
het centrum van Praag te wonen, 
waaronder families die al meerdere 
generaties in deze wijken wonen. 
De komst van websites als Airbnb 

doen hier nog een schep bovenop 
en laten de huisprijzen nog verder 
stijgen. Kollektiv 115 vroeg zich af: 
van wie is de stad? Is de stad altijd 
eigendom van de hoogste bieder? 
Of zijn er andere manieren om een 
stad in te richten? 

Recht op stad

Omtrent het thema ‘recht op stad’ 
organiseerde Kollektiv 115 een 
festival. Een week lang waren er 
lezingen, discussies en workshops 
over verschillende thema’s. Ook 
organiseerde het collectief een 
demonstratie, gevolgd door een 
blokkade van de drukste winkel-
straat van Praag. Door fietsen aan 
elkaar vast te zetten blokkeerden ze 
de weg voor het winkelpubliek. Op 
straat richtten ze een woonkamer in 

waar een organisator verschillende 
activisten en omstanders inter-
viewde over de problematiek die 
gentrificatie met zich mee brengt. 
Naar aanleiding van het festival en 
de demonstratie ontstond er een 
nieuwe werkgroep met activisten 
die zich in gaan zetten voor een 
eerlijker en leefbaarder Praag!

Gentrificatie

Gentrificatie is een relatief nieuw begrip: 
het proces waarbij armere bewoners 
van de stad de stijgende huurprijzen niet 
meer op kunnen brengen en dus moeten 
wijken voor rijkere mensen. Nu de gevol-
gen van gentrificatie in steden steeds 
voelbaarder worden, is het een gang-
baar begrip geworden. Het proces is 
gebonden aan de lokale context: zo kan 
gentrificatie een actief overheidsbeleid 
zijn, met als doel het ‘leefbaarder maken’ 
van een wijk. Maar gentrificatie kan ook 
een sluipend proces zijn, bijvoorbeeld 
wanneer nieuwe bewoners van een 
wijk hippe tentjes openen die een rijker 
publiek aantrekken – waarna de wijk in 
trek ligt en de huurprijzen stijgen. 

Vorig jaar kende veel mooie projectvoorbeelden van interna-
tionale solidariteit in Oost-Europa en Midden-Oosten In de 
Gazastrook steunde Het Actiefonds One Democratic State 
Group, zij organiseerden de Israeli apartheid week voor de 
rechten van Palestijnen. Tegelijkertijd steunden we Anarchists 
Against The Wall uit Israël, zij demonstreren al maanden in 
solidariteit met de Palestijnen in Gaza. 
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Samen sterk tegen 
rechts
In 2015 werd de feministische 
groep Torun’s Manifa opgericht 
door een diverse groep men-
sen met één sterke gezamenlijke 
opvatting: het moet over zijn met 
de discriminatie tegen vrouwen in 
Polen. Sindsdien doen zij politieke 
acties tegen de achtergestelde 
positie van vrouwen in de Poolse 
samenleving en in de rest van 
de wereld. In 2018 steunde Het 
Actiefonds het vrouwenrechten-
festival van Torun Manifa in aan-
loop naar een grote demonstratie.

Discriminatie en intimidatie

Polen is onderhevig aan flinke 
verrechtsing. Een voorbeeld 
hiervan is een demonstratie op 
de Onafhankelijkheidsdag van 
Polen, die extreemrechtse groepen 
sinds 2008 organiseren. In 2018 
liepen er meer dan 200.000 
nationalisten mee. Deze demon-
stratie werd ondersteund door de 
rechtse Poolse regering en door de 
invloedrijke katholieke kerk. Deze 
verstikkende trend is eveneens 
te merken in het dagelijks leven 
van vrouwen, immigranten en 
de LGBTQIA+ gemeenschap. Zij 
ervaren steeds vaker discriminatie 
en intimidatie op straat en op de 
werkvloer. 

Torun Manifa demonstratie

Om deze problemen aan te kaar-
ten organiseerde Torun’s Manifa 
een succesvolle demonstratie 
door het centrum van Torun, 
gericht tegen verschillende pro-
blemen waar vrouwen tegenaan 
lopen op sociaal, politiek en eco-
nomisch vlak. Om dieper op deze 
problemen in te gaan organi-
seerde Torun’s Manifa in aanloop 
naar de demonstratie een festival 
over vrouwenrechten. Het festival 
bestond onder andere uit een 
lezing over feminisme in de Islam, 
een zelfverdedigingsworkshop 
en een historische tour door het 
centrum van Torun – gericht op 
de vrouwelijke geschiedenis van 
de stad.

Media-aandacht

De demonstratie kwam groot in 
het nieuws: verschillende lokale 
en nationale kranten rappor-
teerden over de demonstratie. 
In 2016 kwamen er ongeveer 
honderdvijftig mensen op de 
demonstratie af, in 2017 waren 
dit er driehonderd. In 2018 liepen 
ongeveer zevenhonderd men-
sen mee: Torun’s Manifa bouwt 
aan een sterke feministische 
beweging, waarmee ze een 
duidelijk geluid laten horen tegen 
de rechtse krachten in Polen!
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Het Actiefonds steunde in 2018:
g	Albanië
Installatie tegen stuwdam 1500 
Actiecampagne tegen  
discriminatie en seksisme 1000

g	Armenië
Protest voor landrechten  
en tegen mijnbouw 1000

g	Bulgarije
Protest tegen omstandigheden  
in gevangenissen 1000

g	Israël
Anarchisten tegen de muur 851

g	Marokko
Activistisch centrum voor  
vluchtelingen in Nador 1500

g	Palestina
Oprichten van vrouwenvakbond 2000 
Week tegen apartheid 2000

g	Polen
Feministisch festival en grote  
demonstratie 1500 
Wroclaw Pride 1000 
Vrouwenvoetbal tegen seksisme 1000

g	Roemenië
Cluj Pride 2018 1750 
Protest tegen anti-LHBTQIA+ referendum 1500

g	Rusland
Protesten tegen bouwproject 1000 
Protest tegen afvalverbrandingscentrale 1000

g	Servië
Protesten tegen stuwdammen 2000

g	Slowakije
Košice Pride 1000

g	Turkije
Forum voor activisten 500

g	Tsjechië
Klimaatkamp 1000 
Festival en acties  
tegen gentrificatie in Praag 400

11+4+4+4+6+17+15+14+4+9+4+2+6+K
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Het Actiefonds steunde vorig jaar, verspreid over Azië, verschil-
lende acties gericht op arbeidersrechten. Vrouwen uit India 
organiseerden verschillende demonstraties en een sit-in voor 
een hoger minimumloon en betere arbeidsomstandigheden. 

In Indonesië organiseerde KPBI - een progressieve arbei-
dersconfederatie – een demonstratie op 1 mei, de dag van de 
arbeid, waar zij met financiële steun van Het Actiefonds in 
staat waren om maar liefst 30.000 arbeiders te mobiliseren. 
Wij hielden een interview met één van de leden van KPBI over 
hun indrukwekkende demonstratie! 

Azië

Een interview met 
Damar Panca, de 
secretaris-generaal 
van de progressieve 
Indonesische vakbond 
KPBI.  
Tijdens de demonstratie op 1 
mei 2018 richtten jullie je op 
twee grote onderwerpen: het 
minimuminkomen en discrimi-
natie. Tegen welke specifieke 
problemen lopen arbeiders aan, 
als we naar deze onderwerpen 
kijken?

Er zijn twee grote problemen 
waar we tijdens demonstratie 
onze aandacht op richtten. 
Ten eerste de wet ‘78/2015’ 
van president Joko Widodo. 
Deze wet zorgt ervoor dat het 
zeer lage minimuminkomen in 
Indonesië per jaar maar met tien 
procent kan stijgen, ondanks de 
veel te lage koopkracht die arbei-
ders hebben. En het tweede: in 
april 2019 zijn er presidentiele 
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verkiezingen, daar speelden 
politieke partijen in 2018 al op in. 
Politici van zowel de regerings-
partij als de oppositie beweren 
op te komen voor de arbeiders-
klasse, zonder dat zij zich de 
afgelopen jaren voor arbeiders 
hebben ingezet. 

De zittende president, Widodo, 
bracht het beperken van de 
minimumloonstijging op de 
agenda, terwijl de oppositieleider 
Prabowo Subianto de werkne-
mers van zijn papierfabriek niet 
uitbetaalde. Sandiaga Uno, de 
rechterhand van Subianto, hield 
zich – na zijn inauguratie-niet 
aan de gemaakte afspraken met 
de vakbonden die hem steunden.

Erger nog: beiden kandidaten 
gebruiken ultra-nationalistische 
en populistische retoriek waarbij 
zij discrimineren op huidskleur, 
seksuele geaardheid, politieke 
voorkeur en religie. Subianto 
wakkerde sentimenten tegen 
buitenlandse arbeiders aan en 
wees voorstellen tegen seksuele 
intimidatie af. Widodo steunde 
het gevangenzetten van de 
christelijke vicegouverneur van 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
(ook bekend onder zijn bijnaam: 
Ahok), wegens godslastering.

Helaas vielen de drie grootste 
Indonesische vakbonden voor 
deze populistische campagnes 
en steunden de kandidaten. Dat 
de grote vakbonden deze kandi-
daten steunen heeft effect op hun 
leden: zij denken dat de kandida-
ten betrouwbaar zijn en steunen 
hun discriminerende politiek. 

Hoe strijden jullie tegen deze 
processen en hoe helpt Het 
Actiefonds jullie daarbij?

De Indonesische Confederatie 
van Verenigde Arbeiders (KPBI) 
besloot in haar nationale ver-
gadering dat zij geen van de 
kandidaten wil steunen. De 
verkiezingen van 2019 zijn niet 
democratisch, omdat een nieuwe 
partij oprichten haast onmogelijk 
is – een nieuwe partij moet op 
het moment dat zij start namelijk 
in minimaal 50 procent van alle 
nationale districten een kantoor 
hebben, wat voor nieuwe initia-
tieven niet te betalen valt.

KPBI nodigde progressieve 
vakbonden en confederaties 
uit voor de demonstratie die zij 
organiseerde op de dag van de 
arbeid. Samen demonstreerden 
zij tegen zowel de regeringspartij 
als de oppositie. Het Actiefonds 
droeg bij aan het verenigen van 

progressieve vakbonden en 
verstevigen van de onderlinge 
banden tijdens een Conferentie 
van de Arbeidersbeweging. Het 
Actiefonds hielp ons ook in het 
mobiliseren van tienduizen-
den personen voor de mars! 
Die enorme opkomst heeft de 
demonstratie tot een ongelofelijk 
succes gemaakt. 

Hoe is het protest verlopen? 
Hebben jullie het beoogde doel 
bereikt?

Wij beschouwen het protest als 
een enorm succes! Ten eerste 
omdat de demonstratie door 
haar omvang veel media-aan-
dacht kreeg. Ten tweede 
versterkte de demonstratie het 
vertrouwen dat deelnemers in 
grassroots bewegingen heb-
ben. Dit is belangrijk, omdat de 
repressie in 2015 tegen arbeiders 
die in verzet kwamen tegen de 
wet ‘78/2015’, nog vers in het 
geheugen zit. Activisten hebben 
nu weer moed gekregen dankzij 
deze succesvolle mobilisatie. 
Als laatste bundelde het protest 
de progressieve krachten tegen 
populistische politiek en mini-
mumloonregulering. De arbeiders 
zijn nog steeds verenigd en trek-
ken sindsdien samen ten strijde. 
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In 2018 steunde Het Actiefonds:
g	Filipijnen
Protest met vissersboten 516 
Fietsdemonstratie tegen bomenkap  1000 
Jaarlijkse linkse mobilisatie 1225 
Activistische mobiele keuken 1227 
Campagne voor landrechten 783

g	Hongkong
Actiecampagne LHBTQIA+ beweging  1000

g	India
Campagne voor minimumloon 3000

g	Indonesië
Dag van de Arbeid  
progressieve vakbond 3000 
Dag van de Arbeid  
studentenprotest  393 
Vrijheidscampagne West Papua 3000 
Actie en conferentie  
oceaanbescherming 1458 
Demonstratie voor  
vrijheid van meningsuiting 2800 
Actieve stemonthouding 1944

Wat is de volgende stap in jul-
lie gezamenlijke strijd? Zijn er 
plannen voor nieuwe acties?

We organiseren een serie aan 
protesten tegen de wet ‘78/2015’ 
en de strijd voor een rechtvaar-
dig minimumloon blijft bestaan. 
Na de verkiezingen in 2019 zal 
KPBI onderzoek doen naar con-
servatieve politieke tendensen 
onder arbeiders. Geluiden tegen 
migranten versterken in de ver-
kiezingscampagne van 2019. 
Het onderzoek heeft als doel te 
begrijpen waar deze tendensen 
vandaan komen, het bevorderen 
van progressieve ideeën onder 
arbeiders en deze te bundelen in 
een sterke politieke kracht.

Het Actiefonds bedankt KPBI 
voor de tijd en moeite die ze in 
dit interview staken en geeft 
de Indonesische arbeiders 
een revolutionaire groet in hun 
strijd voor eerlijk loon en tegen 
discriminatie en racisme! 22+5+14+59+K
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Financieel resultaat
In 2018 boekte Het Actie-
fonds een negatief resultaat van 
€42.898. 

Het totaal aan giften en donaties 
was €298.726, iets minder dan 
de €299.376 die we in 2017 
binnenhaalden. Het totaal aan 
giften en donaties was in 2018 
€55.974 lager dan begroot. In 
totaal waren de lasten in 2018 
€339.956, dat is €18.827 lager 
dan begroot was. 

Hoewel we voor het eerst meer 
nieuwe donateurs binnenhalen dan 
‘oude’ verliezen, loopt dit resultaat 
nog niet gelijk met de investeringen 
die we hebben moeten maken om 
het tij te keren. 

De komende jaren willen we deze 
stijgende lijn in het donateursaantal 
doortrekken. In het voorjaar van 
2019 hebben we een donateurs-
wervingscampagne opgezet die 
duidelijk haar vruchten afwerpt. 
Ook later in het jaar worden er 

nog evenementen georgani-
seerd en een tweede campagne 
opgezet, met hulp van bevriende 
organisaties. 

Besteed aan de doelstelling, 
fondsenwerving en beheer en 
organisatie

In 2018 heeft Het Actiefonds 
€260.043 besteed aan de 
doelstelling. Dat is ruim 76%. 
Hieronder wordt de bijdrage 
gerekend die aan projecten wordt 
besteed, maar ook de kosten in het 
kader van de toekenning, verslag-
legging en evaluatie van projecten. 

Het Actiefonds heeft in 2018 
€52.555 besteed aan fondsen-
werving, ofwel 15%. Dit is meer 
dan voorgaande jaren en nood-
zakelijk om de vergrijzing in ons 
donateursbestand te ondervangen. 
Het Actiefonds heeft zich daarom 
in 2018 op het gebied van fond-
senwerving voornamelijk gericht op 
het werven van nieuwe donateurs 
om de toekomst van het fonds 
veilig te stellen. 

Gehanteerde 
fondsenwervingsmethoden

Het Actiefonds heeft in 2018 op 
de volgende manieren fondsen 
geworven: 

•  Via periodieke donaties van 
donateurs

•  Via het werven van losse, 
eenmalige giften

•  Door het organiseren van een 
benefiet

•  Werven van gelden bij 
particuliere fondsen voor herfi-
nanciering van projecten

•  Het verspreiden van de 
nieuwsbrieven

•  Via online werving op social 
media

•  Via online advertenties
 
In 2018 heeft Het Actiefonds giften 
geworven met het verzenden van 
nieuwsbrieven waarbij bestaande 
donateurs expliciet gevraagd werd 
om een (extra) gift. Ook werden 
middels een eenmalige campag-
nemailing extra giften opgehaald 
voor actiegroepen die zich verzetten 
tegen de groeiende macht van 
multinationals. Verder heeft Het 
Actiefonds in 2018 veel aan haar 
naamsbekendheid gewerkt. Door 
meer naar buiten te treden zijn er 
een stuk meer donateurs aangetre-
den dan voorgaande jaren. 

Financieel beleid
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Personeel 

Vrijwilligers
Bij Het Actiefonds zijn zo’n 50 
vrijwilligers actief. De meeste 
vrijwilligers zijn actief in vijf, op 
continent gebaseerde, secties 
(Afrika, Azië, Latijns-Amerika, 
Oost-Europa, West-Europa). 
Deze secties dragen zorg voor 
het beoordelen van projectaan-
vragen en hebben in 2018 ieder 
11 keer vergaderd. Veel van deze 
vrijwilligers komen oorspronkelijk 
uit de regio’s waar Het Actiefonds 
projecten steunt, of hebben van-
wege hun werk- of privésituatie 
gedegen kennis van de betref-
fende gebieden en beschikken 
over lokale contacten. Hun kennis 
en expertise als regiospecialist 
is cruciaal bij het toekennen van 
steun aan projecten.

Personeel
In 2018 werkten er 5 parttimers 
bij Het Actiefonds die bij elkaar 
opgeteld voor 2,64 fte (voltijd) 
werknemer werkten. Het perso-
neel vormt een zelfsturend team. 
Beloning geschiedt volgens het 
arbeidsvoorwaardenreglement 
en het bijbehorende functiege-
bouw van Het Actiefonds. 

Bestuur
Het bestuur is een bestuur op 
afstand. In 2018 vergaderde het 
bestuur 9 keer. Het werk van de 
bestuursleden is onbezoldigd.

Het bestuur van Het Actiefonds 
bestond in 2018 uit: 

•  Ifor Schrauwen is voorzitter. In 
het dagelijks leven heeft hij zijn 
eigen bedrijf binnen de soci-
aal-culturele sector.

•  Alex de Jong is secretaris. Hij 
werkt bij het International Institute 
for Research and Education.

•  Willemein van Leeuwen is pen-
ningmeester. Zij werkt bij ASKV 
Steunpunt Vluchtelingen. 

•  Marije Boekkooi is bestuurslid 
personeelszaken. Ze is daar-
naast adviseur en projectleider 
bij duurzaamheid.nl.

en organisatie
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Teamleiders, vrijwilligers 
en bestuur
Afrika
Fiona Dragstra 
Marjan Dupré 
Justine de Korte 
Annalice Baraza  
Esly van Dam 
Franca Hehenkamp 
Abdulkadir

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

Latijns-Amerika
Carlos Infante 
Carlos Morales 
Daniel de Jongh 
Doron Joles 
José Utrera 
Jordy Willems 
Koen Meeuwsen 
Sylvia Gietz 
Marjolein Kuijers 
Sarah Brants 
Saksia van Oorsel 
Jorge Durán Solórzano

Oost-Europa  
en Midden-Oosten
Diana Quirschfeld 
Doron Joles 
Fred van den Berg 
Huub Scheele 
Moira van Dijk 
Gheorghe Zugravu 
Bahar Sakizliogu 
Sayat Tekir

West-Europa
Yu-Lan van Alphen 
Marthe de Win 
Willemein van Leeuwen 
Vreer Verkerke 
Ivo Verburg 
Widmar Klaver 
Daan van Engelen 
Isabelle Geuskens 
Jaël in ‘t Veld 
Jet Hoogmoed

Bestuur
Marije Boekkooi 
Alex de Jong 
Ifor Schrauwen 
Willemein van Leeuwen

Team
Katja Berends  
Fondsenwerver, communicatie en 
projectcoördinator

Willeke te Flierhaar 
Communicatie  
en projectcoördinator

Jarmo Berkhout 
Campagneleider  
en projectcoördinator 

Sophie Schouwenaar 
Financieel medewerker  
en projectcoördinator

Doron Joles 
Projectcoördinator

Ed 
ICT Medewerker



Colofon
© Het Actiefonds, 2019 
Het Actiefonds 
New Energydocks 
Distelweg 451  
1031 HD Amsterdam 
Nederland

+31 (0)20 627 96 61 
info@hetactiefonds.nl 
www.hetactiefonds.nl

IBAN: NL 46 TRIO 0338622039

Tekst: Jesse van Duijl, Willeke te Flierhaar 
Coördinatie en eindredactie: Willeke te Flierhaar 
Vormgeving: Boris de Vries 
Ontwerp: Cometa 
Druk en verzending: Mailtraffic

Beeld credits

Coverfoto: Samantha Sophie 
p. 2: Caruso.Pinguin 
p. 4: Phil Mike Jones 
p. 12: Raymond van Mil 
p. 18: nSeika





 
ACTIE


