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De corona-crisis heeft een enorme 
impact op het leven, op de economie 
en op de politiek. Het normale bestaan 
is opgeschort en veel geplande acties 
kunnen niet doorgaan. Tegelijkertijd zien 
we dat veel mensen zich herbezinnen 
op onze manier van leven. Er ontstaan 
allerlei initiatieven om elkaar te helpen. 
We zijn allemaal op elkaar aangewe-
zen: solidariteit is geen luxe maar een 
basisbehoefte. 

Voor Het Actiefonds betekent dit een 
extra aanmoediging om door te gaan 
met ons werk. De crisis maakt dui-
delijk dat fundamentele verandering 
van de maatschappij de enige uitweg 
is. Evenementen worden afgelast en 
demonstraties kunnen niet doorgaan, 
maar toch is dit het moment om aan die 
verandering te werken. We zullen hier kort 
uitleggen waarom. 
1. Antikapitalisme: 
De corona-pandemie is in de kern geen 
natuurramp, maar een gevolg van het 

geglobaliseerde kapitalisme waar we 
in leven. Dat systeem ondermijnt onze 
gezondheid en maakt ons bestaan 
extreem kwetsbaar voor economische 
crises. We moeten nu – én na de crisis – 
mensenlevens weer boven economisch 
profijt gaan stellen. 
2. Klimaatactie:
De klimaatcrisis is de grote versie van de 
huidige crisis. Ziektekiemen verspreiden 
zich juist door de vernietiging van bio-
diversiteit. In veel delen van de wereld 
veroorzaken de gevolgen van de klimaat-
verandering al slachtoffers. In het rijke 
Westen merken we nu dat wij ook niet 
onkwetsbaar zijn. Urgente klimaatactie is 
nu belangrijker dan ooit! 
3. Stop machtsmisbruik: 
Om de pandemie het hoofd te bieden 
hebben staten over de hele wereld 
veel macht naar zich toe getrokken. 
Uitzonderlijke maatregelen nemen was 
nodig, maar het moet niet permanent 
worden. Autoritaire leiders buiten de 
noodtoestand uit door persoonlijke vrij-
heden, democratische rechten en politiek 
verzet op te heffen. Als we niet voor onze 
rechten en die van onze medemens 
blijven opkomen, verliezen we door deze 
crisis meer dan onze gezondheid. 

4. Internationale solidariteit: 
Rijke landen hebben de gezondheidszorg 
en de financiële middelen die noodzakelijk 
zijn om levens te redden. In grote delen 
van de wereld is dit niet het geval. De 
wereldwijde ongelijkheid tussen rijk en 
arm wordt een kwestie van leven en dood. 
Voor vluchtelingen in Europa geldt dit nu 
al: ze worden aan hun lot overgelaten. 
Voor arme mensen buiten Europa dreigt 
hetzelfde te gebeuren op enorme schaal. 
Om levens te redden hebben we behoefte 
aan internationale solidariteit. 
Over de hele wereld strijden activisten en 
sociale bewegingen voor fundamentele 
verandering. Het Actiefonds gaat daarom 
door met het steunen van al die mensen 
die zich voor een betere wereld inzetten 
en roept op tot internationale solidariteit! 

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

Activisme: 
juist nu!



Het activistische trainerscollectief 
Stroomversnellers schreef er op hun 
website een uitgebreid artikel over: 
‘Campagne voeren in een pandemie’. 
Want hoe kun je actievoeren als je de 
straat niet meer op mag? Grote demon-
straties en andere publieke protestacties 
zitten er de komende tijd even niet meer 
in. Toch zitten activisten wereldwijd niet 
bij de pakken neer. Zij verzinnen op crea-
tieve wijze andere (veilige) manieren van 
actievoeren. 

Activistische talkshow
De landelijke antiracisme demonstra-
tie van Comité 21 Maart bijvoorbeeld. 
Deze demonstratie – gesteund door 
Het Actiefonds – zou plaatsvinden op 
21 maart op de Dam in Amsterdam. In 
plaats daarvan organiseerde het Comité 
een talkshow die live werd uitgezonden. 
Presentatrice Monique Steijns interviewde 
onder andere Kitty Jong (FNV), Naomie 
Pieter (Black Queer & Trans Resistance) 
en Khalid Jone (We are Here) over 
racisme en discriminatie. 

Digitaal staken
Ook Shell Must Fall, Code Rood en de 
klimaatstaking laten zich niet remmen 
door restrictieve overheidsmaatregelen. 
Zij gaan gewoon online verder: met 
digitale trainingen, workshops en een 
‘digitale’ staking blijven deze activisten 
de klimaatproblematiek op een effectieve 
manier aankaarten. Op 3 april deel-
den activisten op social media met de 
hashtag #ClimateStrikeOnline massaal 
foto’s van actieborden. 

Potten en pannen
En in andere landen gaat protest ook 
‘gewoon’ door: in Brazilië protesteerden 
woedende inwoners met potten en 
pannen tegen de laksheid van president 
Bolsonaro ten opzichte van het corona-
virus en zijn gebrek aan empathie. In 
Portugal maakt de groep Climáximo acti-
vistische podcasts met politieke analyses 
over de coronacrisis. 

Actie in tijden van crisis



Hoewel overheidsmaatregelen er in 
eerste instantie op gericht zijn het virus 
in toom te houden, zien sommige poli-
tieke leiders hun kans schoon om binnen 
een lockdown de macht naar zich toe te 
trekken. Of zij gebruiken de crisis als een 
excuus voor hun nalatigheid. 

Crisis als dekmantel
Colombia is een gevaarlijk land voor acti-
visten. Lokale ngo’s waarschuwen leiders 
van sociale bewegingen voor zoge-
naamde doodseskaders. Nu de overheid 
zich focust op de pandemie, lopen acti-
visten nog meer risico dan normaal. Er 
zijn al drie activistische leiders vermoord. 
‘Ik krijg nu meer doodsbedreigingen dan 
ooit’, vertelt Carlos Paez, een landrech-
tenactivist. De ngo WOLA (Washington 
Office on Latin America) stelt: ‘Het 
coronavirus biedt Duque en zijn regering 
een nieuw excuus om zich maar niet 
bezig te hoeven houden met de broodno-
dige bescherming van sociale leiders en 
het onderzoeken van de moorden.’ 

Filipijnen: ‘special powers’ 
voor Duterte
Aan de andere kant van de oceaan ziet 
president Duterte van de Filipijnen de 
mogelijkheid om tijdens de crisis zichzelf 
‘speciale bevoegdheden’ op te leggen. 
Onder het mom van het beperken van 
verdere verspreiding van het virus, wil hij 
bevoegdheid over bepaalde sectoren van 
ziekenhuizen en openbaar vervoer. De 
Filipijnse bevolking is bang dat Duterte 
het voor lokale overheden onmogelijk zal 
maken hun advies te geven over de beste 
manier om het virus te bestrijden. 
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Machtsmisbruik  
door overheden

Nalaten
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u 
ook een deel van uw erfenis kunt schen-
ken aan een goed doel dat u een warm 
hart toedraagt? Via een nalatenschap 
blijft u het werk van Het Actiefonds 
steunen en kunnen wij nu én in de 
toekomst lokale activisten blijven helpen 
die strijden voor een betere wereld!

Het Actiefonds is door de over-
heid 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 nalaten? 
Email dan naar katja@hetactiefonds.nl 
of per telefoon: 020-6279661.


