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De noodklok luidt:
in actie voor klimaatgerechtigheid
Het Actiefonds zag in het afgelopen jaar meer acties
omtrent klimaatproblematiek dan ooit tevoren. Niet
zo heel gek, want het klimaat gaat ons allemaal aan.
Een kleine terugblik op de meest spraakmakende
projecten die we mochten steunen in 2019.
Klimaatmars
Stromende regen kon de tienduizenden demonstranten niet
tegenhouden: de klimaatmars op
10 maart dit jaar telde alleen al
in de hoofdstad maar liefst zo’n
40.000 mensen! Dit is de grootste klimaatdemonstratie tot nu toe
in de Nederlandse geschiedenis.
Wereldwijd werd er overal gedemonstreerd voor een ambitieuzer
klimaatbeleid. Betogers eisten oplossingen van overheden en grote
vervuilende bedrijven zoals Shell.
Het Actiefonds steunde verschillende
groepen die zich inzetten tegen
klimaatverandering en voor een
schonere wereld. Zo liep Code Rood
een blok in de grote klimaatmars in
Amsterdam: zij verenigden zich met
andere actiegroepen zoals ASEED,
GroenFront!, Fossil Free Culture NL
en Extinction Rebellion. Code Rood
wilde met hun aanwezigheid het
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fenomeen burgerlijke ongehoorzaamheid normaliseren. Verder was
de klimaatmars een goede gelegenheid om te mobiliseren voor acties in
de daaropvolgende maanden. Code
Rood biedt een radicale politieke
analyse van het klimaatprobleem
en wil met organisatie van onderop
samen vechten voor systeemverandering en klimaatrechtvaardigheid!

Bruggen bouwen
Een ander project dat Het
Actiefonds steunde was het Blok
Tegen Klimaatracisme van de
groep Climate Liberation Bloc, als
onderdeel van de landelijke antiracisme demonstratie op 23 maart.
Comité 21 Maart organiseerde deze
demonstratie in het teken van de
Internationale Dag Tegen Racisme.
Het Climate Liberation Bloc wilde
met haar deelname de link leggen
tussen de milieubeweging en de
antiracisme beweging. De groep

werd in 2017 opgericht en heeft
onder andere als doel de klimaatbeweging te dekoloniseren.
Intersectionaliteit en het bouwen van
bruggen tussen verschillende sociale
strijden is essentieel voor de beweging als geheel. Daarom steunde Het
Actiefonds verderop in het jaar de
groep Queers4Climate. Zij vormden
onderdeel van de klimaatstaking op
27 september; de eerste publieke
actie van deze nieuw opgerichte en
diverse groep LGBTQIA+ activisten.
Volgens eigen zeggen is het juist
voor LGBTQIA+ mensen belangrijk
om zich te bekommeren om klimaatactivisme, omdat het veel moeilijker
vechten is voor gelijke rechten,
vrijheid en gelijkwaardigheid in een
maatschappij waarin de schadelijke
effecten van klimaatverandering
steeds zichtbaarder worden.
Gemarginaliseerde groepen en
mensen die moeten dealen met
systematische onderdrukking zullen
erkennen dat de machten die hen
onderdrukken dezelfde zijn als die
onze planeet uitputten. Alle strijden
zijn verbonden: alleen als we solidair
zijn met elkaar kunnen we overwinningen boeken!

Honderden activisten strijden
voor schoner Polen
En nog meer klimaat: in het Poolse Stawiska werd
een zeer succesvol klimaatkamp georganiseerd! Er
hing een goede, strijdbare sfeer en het kamp trok
veel media-aandacht. Het kamp duurde van 16 tot en
met 21 juli en vormde de uitvalsbasis voor de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die ooit heeft
plaatsgevonden in Polen.
Polen houdt van kolen
Polen is één van de grootste producenten van bruinkool in de wereld.
Maar liefst 80 procent van alle elektriciteit in het land wordt opgewekt met
steenkool en bruinkool. De nationale
afhankelijkheid van deze schadelijke
brandstoffen heeft fatale gevolgen
voor de omgeving en de gezondheid
van de inwoners. Op het klimaatkamp

werd gesproken over en actie gevoerd
voor schonere alternatieven.
Het klimaatkamp werd opgezet op
de grens van twee provincies, in een
gebied waar zich meerdere open mijnen en kerncentrales bevinden. Meer
dan 800 activisten uit het hele land verenigden zich, waaronder actievoerders
van Youth Climate Strike, Extinction
Rebellion en Strike for the Earth.

Activisten leggen mijn stil
Er werden bijeenkomsten en workshops georganiseerd en er werd
gepraat over voedselsoevereiniteit,
eco-feminisme, samenwerkingen
tussen verschillende groepen en over
de klimaatcrisis in het algemeen. Doel
was de klimaatbeweging te versterken en om geweldloze directe actie
tactieken te bespreken. Hoogtepunt
van het klimaatkamp was toen meer
dan 200 mensen meededen aan een
burgerlijke ongehoorzaamheidsactie,
waarbij uiteindelijk dertig activisten
de Tomisławice-mijn binnendrongen.
De werkzaamheden in de mijn werden tijdelijk stilgelegd. De actie kreeg
landelijke media-aandacht en de
organisatie wil volgend jaar een nieuw
kamp organiseren; hopelijk met steun
van Het Actiefonds!

Het Actiefonds
steunde ook:
Nederland
No Border Camp 2019
€900,Kameroen
Boeren demonstreren voor
arbeidsrechten op plantages
€770,India
Protest tegen ontruiming
Adivasi-gemeenschap
€1.500,Guatemala
Feministen strijden tegen
geweld tegen vrouwen
€1.000,-

Artistiek protest
tegen vervuilde rivieren
In 1996 kwam in OostRivieren van plastic
Java een groep activisten Papieren afval wordt geïmporteerd
de Verenigde Staten, Australië,
en ecologen bij elkaar. Zij uit
Canada, Nieuw-Zeeland en het
constateerden enorme
Verenigd Koninkrijk. De staat krijgt
geld om dit ‘papier’ te recyclen. Uit
vervuiling van rivieren
onderzoek van Ecoton blijkt echter
op Java en de rest van
dat de geleverde balen papier dertig tot vijftig procent plastic afval
Indonesië. Samen richtbevatten.
ten zij de groep Ecoton
In 2018 verscheepte alleen al de
op. Sindsdien doet de
Verenigde Staten 150.186 ton aan
afval naar Oost-Java. Een
groep onderzoek en richt ‘papieren’
aantal bedrijven recyclet een deel
zich op educatie over de
van het plastic dat zich in dit afval
bevindt. Maar het grootste gedeelte
grootschalige vervuiling
wordt verbrand of gedumpt in rivievan rivieren. De groep
ren, met als gevolg dat de rivieren in
Indonesië gevuld raken met plastic
richt zich specifiek op
en microplastic. Uit onderzoek van
de Brantas rivier en haar Ecoton blijkt dat er bij maar liefst
80% van de vissen in de Brantas
stroomgebied.
rivier plastic in hun maag zit.
Afvalbak
Er is in Indonesië wel degelijk een
wet die de import van plastic afval
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verbiedt. Ondanks dat importeert
de Indonesische staat nog steeds
plastic. Dat gebeurt via omwegen –
zoals verstopt tussen papieren afval.
Het resultaat is dat Oost-Java de
afvalbak is geworden van veel rijkere
naties.

Kunstzinnig protest
Ecoton was het meer dan zat,
bedacht een plan en riep de hulp van
Het Actiefonds in. De groep bouwde
een enorme plastic vis met het
plastic dat zij uit de Brantas rivier
haalden. Met dit kunstwerk trokken
de activisten naar het Ministerie van
Handel en het Ministerie van Industrie
om te protesteren tegen de import
en het dumpen van plastic. De groep
maakte een film van het protest en
het onderzoek dat ze doen. Het plan
is om deze film op verschillende universiteiten en in de publieke ruimte te
vertonen, om de ernst van de situatie
over te brengen en mensen bewust
te maken van de praktijken die de
rivieren vervuilen.

Ecuador: inheemse bevolking
gaat de straat op
Het zijn de woorden van Jaime
CONAIE is de koepelorganisatie van inheemse
leider van CONAIE, voorafbevolkingsgroepen in Ecuador. Zij komt onder andere Vargas,
gaand aan dat gesprek. Uiteindelijk
hield hij zijn woord: de brandstofsubop voor de rechten van de inheemse bevolking,
sidie blijft bestaan en er wordt een
het herstel van landrechten en duurzaamheid. De
commissie opgesteld die samen met
de inheemse leiders gaat kijken naar
inheemse bevolking heeft in de afgelopen decennia
andere invulling van het bezuivaak een leidende rol gespeeld in grootschalige pro- een
nigingspakket. Op het bereiken van
testen. Eerder leidde dat bijvoorbeeld tot de afzetting dit akkoord werden de demonstraties
direct beëindigd.
van twee presidenten. We benadrukken nog maar
eens: actie heeft zin!
Inheemse rechten

Geweldloze protesten
Massale demonstraties dwongen de
regering in Ecuador om hun beleid te
veranderen. Een groots succes, maar
er is nog veel werk te verrichten voordat men daadwerkelijk van een goed
einde kan spreken, aldus één van de
leiders van de demonstraties.
Onlangs gingen Ecuadoranen in
grote aantallen de straat op om te
protesteren tegen een uitgebreid
bezuinigingspakket en afschaffing
van de brandstofsubsidie. De president riep de noodtoestand uit en
de demonstraties leidden tot harde

confrontaties tussen actievoerders
en politie. Er vielen zeven doden en
1300 gewonden. Een belangrijke rol
in die demonstraties werd ingenomen door CONAIE, een groepering
die de belangen van de inheemse
bevolking behartigt. Zij organiseerde
uitsluitend geweldloze protesten. Na
tien dagen van demonstraties kwam
het tot een overleg tussen president
Moreno en leiders van CONAIE.
“Dit is geen eis van de inheemse
bevolking, het is een eis van het land.
We zijn hier niet gekomen om te
onderhandelen.”

Veilige haven voor
migranten in Tunesië

Vargas spreekt van een groot succes
maar houdt ook een slag om de arm.
Hij verwacht dat zijn organisatie
te maken zal krijgen met verschillende vormen van onderdrukking.
Bovendien zijn er gedurende de
protesten leiders van hun beweging
opgepakt. Voor hun vrijheid, de navolging van gemaakte afspraken en de
rechten van de inheemse bevolking
in het algemeen zal CONAIE zich
met steun van Het Actiefonds in de
toekomst blijven inzetten!

zitten in Libië. Veel migranten in
belanden vervolgens in detentiecentra waar de omstandigheden
erbarmelijk zijn of zij vallen in handen
van één van de vele criminele bendes
die daar actief zijn. Een veilige plek
voor migranten nabij Libië moet
voorkomen dat migranten in dergelijke benarde posities terechtkomen.

Het Actiefonds steunde dit jaar een congres van het
initiatief Europe Zarzis Afrique. De groep wil in de
Tunesische kustplaats Zarzis een economisch zelfZicht op een toekomst
voorzienend toevluchtsoord voor migranten stichten. De initiatiefnemers van Europe
De groep Europe Zarzis Afrique is
een Tunesisch-Italiaans initiatief dat
is ontstaan na de revolutie in Tunesië.
Na de revolutie van 2011 vluchtten
tienduizenden Tunesische jongeren
naar Europa. Een aantal van deze
jongeren is daar nooit aangekomen.
Tijdens de zoektocht van Tunesische
families naar verdwenen familieleden zijn zij in contact gekomen
met activisten in Italië. Dit contact
heeft vervolgens geleid tot een informele groep die protesteert tegen
het Europese migratiebeleid. Nu

proberen ze in de Tunesische kustplaats Zarzis een veilige haven voor
migranten te creëren.

Barre omstandigheden
in Libië
Een meerderheid van migranten die
vanuit Noord-Afrika de Middellandse
Zee naar Europa probeert over te
steken vertrekt vanuit Libië. Maar
door het strenge migratiebeleid van
de EU en de burgeroorlog in Libië,
zijn veel migranten klem komen te

Zarzis Afrique starten in Zarzis drie
kleinschalige economische projecten
om migranten en werkloze jongeren
in Zarzis de mogelijkheid te geven
een bestaan op te bouwen. Het
Actiefonds maakte mogelijk dat de
groep conferenties kon organiseren
met onder andere migranten en
inwoners van de stad. Het doel hiervan is om te kijken hoe de groep zich
het best kan organiseren. De groep
hield ook een grote demonstratie in
de haven van Zarzis, met ‘Freedom
of movement without visas’ en ‘Stop
the violence in Libya’ als belangrijkste
eisen.
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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 Actiefonds schenken en
geeft u ons financiële zekerheid voor
de lange termijn!
Via onze website www.hetactiefonds.
nl, kunt u de overeenkomst 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.

Nalaten
Wilt u ook in de toekomst lokale
en kleine organisaties steunen die
strijden voor maatschappelijke veranderingen? Denk dan eens aan de
mogelijkheid om Het Actiefonds op te
nemen in uw testament.
Nadenken over de verdeling van uw
nalatenschap is niet gemakkelijk.
Vaak is het wel een geruststellend idee dat alles goed geregeld
is, zoals u het wilt. Heeft u er wel
eens bij stilgestaan dat u, naast uw
nabestaanden, ook een deel van uw
erfenis kunt schenken aan een goed
doel dat u een warm hart toedraagt?
Via een nalatenschap blijft u ons
werk steunen en kunnen wij nu en
in de toekomst lokale pioniers blijven
helpen die strijden voor een eerlijke
wereld!

De hoogte van het bedrag, klein of
groot, bepaalt u helemaal zelf. Het
Actiefonds is door de overheid erkend
als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Wij hoeven dus
geen erfbelasting te betalen over
het bedrag dat nagelaten wordt en
dus komt uw nalatenschap volledig
ten goede aan het werk van Het
Actiefonds.
Wilt u meer informatie over periodiek
schenken of nalaten? Email dan naar
info@hetactiefonds.nl of per telefoon:
020-6279661.

Colofon
Redactie: Willeke te Flierhaar
Tekst: Willeke te Flierhaar, Coen
Ramaer, Noël van Veen,
Vormgeving: Boris de Vries
Druk en verzending: Mailtraffic
Ontwerp: Cometa
Voor meer informatie, email
naar: Willeke te Flierhaar
willeke@hetactiefonds.nl
www.hetactiefonds.nl

