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De Wilczyce (‘zij-wolven’) is een groep 
vrouwelijke activisten die actievoeren 
voor het behoud van het Bieszczadybos 
in het Poolse Karpatengebied. Op 3 
januari startte de groep een bosbe-
zetting om het gebied te beschermen 
tegen grootschalige houtkap.

Eeuwenoud bos bedreigd
Het Poolse bos heeft een rijke geschie-
denis en herbergt unieke flora en fauna. 
De uiterst complexe, gevoelige eco-
systemen zijn onmisbaar voor het hele 
land. Bergbeekjes voeden de rivieren en 
het overtollige water wordt opgeslagen 
door de bossen. De hoeveelheid water in 
het land hangt dus af van hun vitaliteit. 
Deze oerbossen spelen een sleutelrol 
bij de bescherming van het klimaat; ze 
beschermen het hele land tegen droogte 
en overstromingen. 
Het instituut verantwoordelijk voor het 
bosbeheer voert consequent plannen 
voor grootschalige boskap uit in gebieden 
die anders in aanmerking zouden komen 
voor opname in beschermde nationale 
parken. Hiermee dragen ze actief bij aan 
de vernietiging van deze eeuwenoude 

wouden. Alle besluiten omtrent bosbe-
heer worden genomen achter gesloten 
deuren, zonder openbare raadpleging. 
Momenteel staat de kap van meer dan 
30% van het bos op de planning.
Bescherm en blokkeer
De Wilczyce trokken het bos in om de 
toegangswegen te blokkeren en te voor-
komen dat de bomen worden gekapt. Ze 
zetten een kamp op, bouwden blokkades 
en boomhutten en begonnen aan hun 
taak het bos ter plekke te beschermen. 
Want petities, demonstraties en blokka-
des van het bosbeheerkantoor bleken niet 
voldoende.
De activisten zien het als hun morele 
plicht om het welzijn van hun omgeving 
te verdedigen en zij trotseren daarvoor 
vrieskou, sneeuw, wind en regen. Ze 
zijn uitgerust met tenten, slaapzakken, 
bouwmateriaal voor de blokkades en 
klimuitrusting. Als symbolische uiting van 
solidariteit met het bos en haar bewo-
ners dragen ze tijdens de actie artistieke 
wolvenmaskers.

Repressie
Ook het huidige politieke klimaat van 
Polen maakt deze actie tot een behoor-
lijke uitdaging. De repressie omtrent 
burgerlijke ongehoorzaamheidsacties is 
onder de huidige conservatieve regering 
groter dan ooit tevoren. Toch zetten de 
Wilczyce hun blokkade door, en weten ze 
inmiddels al ruim een maand de machi-
nes uit het bos te weren!

Wolven strijden voor bos en klimaat



Vrouwengroep strijdt voor 
veilige abortus
De huidige abortuswet in Oeganda 
dwingt vrouwen en meisjes ertoe zich 
te wenden tot clandestiene, onveilige 
abortuspraktijken. Hierdoor sterven er 
gemiddeld vier vrouwen per dag aan de 
gevolgen van een onveilige abortus.
Maatschappelijke organisaties in 
Oeganda werken keihard aan toegang tot 
legale abortus en moderne voorbehoeds-
middelen. Onlangs verschenen rapporten 
hebben het parlement gedwongen de 
oude abortuswet te herzien. Maar de 
verwachtingen van de conservatieve 
regering zijn laag.
De actiegroep Voluntary Efforts for Rural 
Development organiseerde daarom een 
campagne voor het bereiken van con-
sensus onder mensenrechtenactivisten, 
parlementariërs, mensenrechtenadvoca-
ten en gezondheidswerkers. Ze hielden 
een solidariteitsmars in Kampala, orga-
niseerden een interactieve radiodiscussie 
met het publiek en ze overhandigden een 
massaal ondertekende petitie aan het 
parlement.

Het video-activisme van 
Israel Social TV
In de afgelopen tien jaar zijn er in Israël 
meer dan 100 mensen gevangen gezet 
voor het weigeren van hun dienstplicht. 
Deze dienstplichtweigeraars oefenen 
op deze manier directe kritiek uit op de 
Israëlische bezetting van Palestijns gebied. 
Israel Social TV strijdt voor het zichtbaar 
en hoorbaar maken van hun verhalen. 

In 2006 werd Social TV opgericht 
als onafhankelijke mediaorganisatie 
voor sociale verandering. Ze houden 
interviews met jonge mensen die de 
dienstplicht weigeren en zich voorbe-
reiden op hun beslissing. Er worden ook 
video’s gemaakt van demonstraties, 
in solidariteit met dienstweigeraars. 
Het Actiefonds steunt Social TV in hun 
onmisbare activisme tegen de contro-
versiële Israëlische bezetting!



Op 9 februari 2020 kreeg de Alarm 
Phone een telefoontje vanaf een boot 
net voor de kust van Libië. De mensen 
aan boord waren in nood en vroegen 
om hulp. De Alarm Phone groep stuurde 
onmiddellijk de gps-coördinaten door 
aan de reddingsdiensten in Italië en Malta 
en eisten dat de boot werd gezocht en 
de opvarenden gered. Maar de 91 men-
sen zijn nooit opgepikt. Niemand heeft 
ooit nog iets van hen gehoord.

Op 17 februari schreef de Alarm Phone 
een open brief aan verschillende 
kustwachtagentschappen en andere 
instanties. Nooit is er een reactie 
gekomen of enige informatie van de 
staats- en EU-autoriteiten.
Posters door de stad
Alarm Phone wil met een confronte-
rende posteractie aandacht vragen 
voor deze afschuwelijke gebeurtenis 
en de verdwenen mensen een gezicht 
geven. Op de posters staan foto’s en 
namen van de vermiste mensen en 
een QR-code die gescand kan worden 
voor meer informatie en getuigenissen 
van families. De posters worden door 

verschillende actiegroepen in Nederland 
verspreid, in verschillende steden in de 
publieke ruimte. 
Meldpunt voor noodsituaties
Watch The Med Alarm Phone werd 
in oktober 2014 opgericht door ver-
schillende activistische netwerken uit 
Europa en Noord-Afrika. Het collectief 
richtte een zelfgeorganiseerd meld-
punt op voor vluchtelingen in nood op 
de Middellandse Zee. Hun hoofddoel 
is om boten die in gevaar zijn een 
extra mogelijkheid te bieden hun SOS 
zichtbaar te maken. De Alarm Phone 
documenteert de situatie, informeert de 
kustwacht en mobiliseert zo nodig extra 
reddingsondersteuning. 
Op 9 februari dit jaar werden de 
slachtoffers en hun familie herdacht. 
In solidariteit met alle vluchtelingen 
wereldwijd
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Voor meer informatie  
email Willeke te Flierhaar:  
willeke@hetactiefonds.nl 
www.hetactiefonds.nl
Het Actiefonds verzorgt minimaal drie keer 
per jaar uitgaven als deze om donateurs en 
belangstellenden te informeren. 
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