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Kunst is het nieuwe activisme
In december vorig jaar vond de
COP25 plaats in Madrid: een
belangrijke klimaattop georganiseerd door de VN, met
deelnemers uit zo’n 197 landen.
Het idee van deze conferentie
was de maatregelen tegen de
‘klimaatnoodtoestand’ te bespreken. The Artivist Network voerde
met steun van Het Actiefonds
actie tegen valse beloften en vóór
klimaatgerechtigheid.

Van Chili naar Madrid
De conferentie werd op het laatste
moment van Chili verplaatst naar Madrid.
Ondanks de last-minute locatiewijziging
heeft The Artivist Network in Madrid
aandacht weten te vragen voor de strijd
tegen klimaatverandering.
The Artivist Network is een informeel
netwerk van activisten dat sinds 2009
acties en klimaatkampen organiseert.
Daarbij maken ze gebruik van kunst en
cultuur. Creatieve directe acties, dus. De

slogan op hun website luidt: “Art is not a
mirror held up to reality, but a hammer
with which to shape it.”

Inheemse groepen

Voor de COP25 in Madrid verbond
The Artivist Network vijf activistische
kunstenaars met vijf lokale groepen uit
Chili, die strijden tegen de gevolgen van
klimaatverandering in hun gemeenschap. De kunstenaars en activisten
wilden laten zien hoe kleine gemeenschappen in de Global South te lijden
hebben onder Europese multinationals
en financiële instellingen.
De activisten blikken terug op succesvolle actiedagen: “We hebben maar
liefst 20 verschillende creatieve acties
kunnen organiseren: met hulp van Het
Actiefonds konden we zoveel mogelijk
activisten mobiliseren”, vertelt Kevin,
één van de activisten. Verder kon The
Artivist Network met steun van Het
Actiefonds een enorme muurschildering maken van maar liefst 30 meter,
in solidariteit met Braziliaanse activisten die strijden tegen ontbossing.
Omdat ze focussen op een visuele

aanpak genereerden deze acties veel
media-aandacht.
De groep nam deel aan de grote mars
tegen de COP25 en ze zetten een
geïmproviseerd atelier op. “Het atelier
werd een centrale locatie van waaruit
verschillende acties en mediastunts
konden worden voorbereid, allen georganiseerd door jongeren of inheemse
groepen.” Er werd samengewerkt met
onder andere Extinction Rebellion en
Indigenous Climate Action. Kevin:
“Alleen onze gigantische opblaaspop
sneuvelde door een lek, nét voor de
mars…”
Gelukkig heeft dat niet afgedaan aan de
impact van de acties: Het Actiefonds is
trots op The Artivist Network en hoopt
hen in de toekomst weer te mogen
steunen!

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

Actienieuws

Het Actiefonds houdt nauw contact met gesteunde
projecten. Natuurlijk houden we ook u graag op de hoogte van het
laatste nieuws omtrent mooie acties!

Feministische groep staat op Grote overwinning dankzij
tegen geweld
creatief protest
Eind vorig jaar steunde Het Actiefonds de
feministische groep Mujeres Mejorando
Vidas met een demonstratie in Zaragoza,
een gemeente naast de hoofdstad van
Guatemala. De groep ging de straat op
om actie te voeren tegen het (seksueel)
geweld tegen vrouwen, in het kader van
de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen op 25 november.
Met hulp van Het Actiefonds hebben
zij protestborden, t-shirts en ander
actiemateriaal kunnen aanschaffen. De
groep geeft ook les aan adolescenten
over seksuele en reproductieve gezondheid en biedt psychologische zorg voor
vrouwelijke slachtoffers van geweld. In
Guatemala is het erbarmelijk gesteld met
de positie van de vrouw. De autoriteiten
liggen er niet wakker van: na jaren van
burgeroorlog en conflict blijven misdaden
tegen vrouwen veelal ongestraft.

In de Indiase stad Ranchi in Jharkhand
heeft ‘Thunder Songs of the Forest’ een
succesvolle actie georganiseerd tegen
de geplande uitzetting van 1,3 miljoen
Adivasi uit de bossen waar zij leven.
Adivasi is een verzamelnaam voor
inheemse stammen in India. Een deel van
hen is erkend en geregistreerd.
De geregistreerde Adivasi hebben het
recht gekregen van het hooggerechtshof
te leven op de gronden van hun voorouders, ook als dit beschermd natuurgebied
is. Een aantal milieuorganisaties liet een
bevel uitvaardigen voor de uitzetting
van 1,3 miljoen ongeregistreerde Adivasi
uit het bos, omdat het volgens hen om
beschermd gebied ging.
Maar gelukkig is het de activisten van
Thunder Songs of the Forest gelukt het
hooggerechtshof te laten erkennen dat het
bos toebehoort aan de Adivasi! De groep

organiseerde een culturele actie waarbij traditionele protestliederen werden
gezongen. Er werd ook een landelijk forum
opgezet van Adivasi dichters, zangers,
storytellers en artiesten uit verschillende
gemeenschappen. Het Actiefonds is
trots op de overwinning van de groep en
blijft hen ondersteunen in de strijd voor
inheemse rechten.

Actie-agenda
Het Actiefonds vergadert elke maand
over nieuwe projecten. Dit zijn de door
ons gesteunde acties die de komende tijd
op de planning staan. Hou onze website,
social media en nieuwsbrieven in de
gaten voor meer updates!

8 Maart: Venezuela
Women’s March
Februari t/m mei: Tanzania
Lokale gemeenschap voert
campagne tegen verwoesting Kilombelo-vallei door
olieboormaatschappij.
21 Maart: Ecuador
Mars voor gerechtigheid voor
inheemse leiders.
12 – 13 Juni: Denemarken
‘Protest picknicken’ tegen
industriële agriculturele sector.
13 – 20 Juni: Duitsland
Massa-actie en actiekamp
tegen de dierenindustrie.

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. 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.
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