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Voorwoord
Dat activisme nieuw elan bezit werd duidelijk in 2021. Nooit eerder
zagen we zoveel activisten de straten en barricades op gaan. Een groeiende ontevredenheid over de neoliberale politiek, zorgen over het klimaat
en steeds sterker wordende verontwaardiging over wereldwijde systematische onderdrukking, discriminatie en ongelijkheid vormden samen
met de voortdurende pandemie de voedingsbodem voor het besef dat
het anders moet. En alle strijdbare activisten die Het Actiefonds in 2021
dankzij u mocht ondersteunen, lieten zien dat het ook anders kán!
We zijn heel erg trots op alle groepen en activisten die zich in 2021
hebben ingezet voor radicale systeemverandering. En dat is wat Het
Actiefonds wil blijven faciliteren, de komende jaren.
Voortbordurend op de meerjarenstrategie onderzoekt Het Actiefonds
in 2022 hoe wij groepen op andere manieren kunnen helpen, naast de
gebruikelijke financiële ondersteuning om hun acties mogelijk te maken.
Wat zijn hun behoeftes, waar liggen de noden en hoe kunnen wij als
fonds daarop inspelen? Eén van de ambities van Het Actiefonds is het
uitgroeien tot een ‘bondgenoot van de beweging’.
Daarnaast zullen er publiekscampagnes worden opgezet, gestoeld op
een doelgroeponderzoek, om onze naamsbekendheid te vergroten.
Op die manier kunnen wij nog meer sociale bewegingen op de hoogte
brengen van ons bestaan en nieuwe donateurs aan ons binden.
Het Actiefonds blijft zich het komende jaar verder ontwikkelen en dat
kunnen wij doen dankzij trouwe gevers zoals u! In het jaarverslag dat
voor u ligt leest u over de meest spraakmakende projecten van 2021.
We wensen u heel veel leesplezier. Heel erg veel dank voor uw steun!
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Visie en missie
van Het Actiefonds
Onze visie
Het Actiefonds streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving
voor iedereen, waarin het niet draait om de rechten van de sterkste
economische belangen. Samen met sociale bewegingen over de
hele wereld werken wij aan een wereld zonder onrecht, uitbuiting en
klimaatverandering.

Onze missie
Het Actiefonds heeft als doel een verschuiving van de macht van de
heersende orde naar het volk. Overal ter wereld verzetten mensen
zich tegen onrecht en onderdrukking en komen op voor hun rechten.
Ze organiseren zichzelf in sociale bewegingen omdat dat de beste
– en soms de enige – manier is om de heersende orde te veranderen. Deze activisten werken lokaal; voor hun eigen gemeenschap,
regio of land, maar ze maken deel uit van de grotere strijd voor een
betere wereld. Ze zijn degenen die actief voor verandering vechten en
daarmee ook voor anderen de hoop levend houden dat verandering
mogelijk is.
Het Actiefonds ondersteunt deze sociale bewegingen en actiegroepen, waar ook ter wereld. Het Actiefonds financiert hun acties
zoals demonstraties, stakingen en andere vormen van protest, en
vraagt aandacht en steun voor hun politieke doelen. Zo wakkert Het
Actiefonds de hoop en de strijd aan voor een betere wereld.
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Resultaten
en vooruitblik
In 2021 steunde Het Actiefonds talloze groepen die zich
inzetten voor systeemverandering en het bestrijden van de
klimaatcrisis. Een belangrijk onderwerp in 2021 was repressie. We steunden protestbewegingen in Myanmar en Belarus,
waar activisten gebukt gaan onder zwaar onderdrukkende en
gewelddadige regimes. In ons eigen land was de woonstrijd
een belangrijk thema: ook de kraakbeweging lijkt weer in een
lift te zitten. Daarnaast steunde Het Actiefonds verschillende
solidariteitsacties voor Afghanistan en de schrijnende situatie
van migranten aan de Poolse grens.

In 2021 steunde Het Actiefonds
169 projecten in 41 landen
We blikken met trots terug op een heel activistisch jaar. De thema’s
liepen breed uiteen maar de drang naar systeemverandering voerde
de boventoon.
Het Actiefonds legt zich dit jaar toe op het steunen van activisme in
bredere zin. Hoe kunnen we groepen nog meer helpen, naast het financieren van hun belangrijke werk? We willen luisteren naar de behoeften
en noden van lokale groepen en activisten en daarop inspelen. Hen
met elkaar verbinden en samen nog meer impact teweeg brengen.
Daarnaast heeft Het Actiefonds zich gefocust op het zoveel mogelijk
ondersteunen van actiegroepen in solidariteit met Oekraïne en activisten
en actienetwerken ter plaatse. Met extra fondsaanvragen en publiekscampagnes kunnen wij als fonds onze stem laten horen tegen Poetin en
zijn dodelijke regime. Het Actiefonds is solidair met alle oorlogsslachtoffers en eist een einde aan deze en alle andere oorlogen wereldwijd!
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Afrika
De gevolgen van de pandemie zijn in Afrika nog altijd sterk
voelbaar. Veel mensenrechtengroepen zetten zich in 2021 in
tegen overheidscorruptie en voor kwesties als eerlijke vaccinatiedistributie. Daarnaast bemoeilijkt een repressief politiek
klimaat in veel Afrikaanse landen de levensomstandigheden verder. Dit maakt dat activisten creatieve alternatieve
manieren van protest moeten bedenken om toch hun stem
te kunnen laten horen. Het Actiefonds ondersteunde een
bijzondere groep in Zimbabwe, die met een satirische reeks
op komische wijze politieke misstanden aan de kaak stelt.
Daarnaast zagen we ook veel terugkerende thema’s als landrechten van lokale gemeenschappen en acties voor kwetsbare
groepen als LGTBQIA+ vluchtelingen.

Satire als tegengeluid
Voor Zimbabwaanse jongeren
en activisten zijn social media
onmisbaar, omdat dit de enige
platforms zijn die de overheid
nog niet controleert. Maar zelfs
daar wordt nu het laatste beetje
vrijheid van meningsuiting de
kop ingedrukt. Online activisten
die zich uitspreken tegen het
regerende ZANU-PF worden
middels dubieuze wetten gearresteerd en vervolgd.

Het Actiefonds ondersteunde in
2021 het actiecollectief PaDen
Network in Harare, Zimbabwe,
met de productie van een satirische show. De show genaamd
‘Press Conference’ bestaat
uit acht afleveringen die elk
afzonderlijk een oproep tot actie
vormen. We spraken activist en
creatief directeur Tinaye Chiketa
over hun bijzondere verzet.

Wat maakte dit project voor jullie
zo inspirerend?
“Het meest inspirerende deel
was dat jonge artiesten uit
verschillende disciplines (comedians, dichters en muzikanten)
samenwerkten en hun talenten
gebruikten om stemmen van
burgers en gemarginaliseerden te versterken. We hebben
afleveringen geproduceerd over
corruptie ten tijde van de pandemie, de controversiële wet
inzake cyberbeveiliging en het
gevangennemen en dwingen van
social media influencers om het
politieke verhaal van ZANU-PF
te verspreiden. We willen
gebruik maken van de energie
en creativiteit van de jeugd om
verantwoordelijkheid te eisen van
de overheid.”
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Waarom kozen jullie voor satire
als politiek instrument om de
jeugd te mobiliseren? En wat is
de impact tot nu toe?
“In een land als Zimbabwe is het
belangrijk dat activisme wordt
verpakt op een manier dat jongeren het begrijpen en zich ermee
identificeren. Politieke satire is een
geweldloze manier om de regering te confronteren. Hypocrisie
en corruptie van machthebbers
worden op een creatieve manier
aan de kaak gesteld. Hoewel
ons land wordt gekenmerkt
door een gebrek aan vrijheid
van meningsuiting en vervolging
van activisten, is politieke satire
steeds populairder geworden.
Protesten worden ruw verstoord
door traangas of arrestaties, of
simpelweg door de overheid
verboden. Satirische acties ontsnappen aan de kaken van de
regering omdat het grappig en
onschuldig lijkt: maar tegelijkertijd
legt satire het onvermogen van de
machthebbers bloot.”
“Eerder maakten we een komische webserie die systematische
corruptie bij de politie aan het
licht brengt. Eén aflevering ging
viral: deze ging over hoe de
drugshandel getto’s vernietigt en
hoe sommige drugsbaronnen
8

nauwe banden hebben met
hooggeplaatste politieagenten. Deze serie was een groot
succes!”
Hoe zien jullie de rol van social
media in het huidige politieke
klimaat?
“Zimbabwe heeft maar één
televisiestation en een groot aantal door de staat gereguleerde
radiostations – dus social media
zijn het enige alternatief voor
mensen om kritische informatie
over de overheid te verspreiden
en te consumeren. Sociale media
zijn platforms geworden waar
burgers en activisten kritische
waarheden kunnen uitspreken
over en tegen de macht.”
Heb je tot slot nog ervaringen of
anekdotes uit jullie show die je
met ons zou willen delen?
“Vanuit hun ‘Look East’ beleid
heeft de regering mijnbouwrechten gegeven aan verschillende
Chinese bedrijven. Dit heeft
als gevolg dat dorpelingen
worden verdreven, zonder een
fatsoenlijk plan voor herlokalisatie. In Dangamvura kreeg een
Chinees bedrijf het recht om
een berg te ontginnen die vroeger een toeristenoord was. Dit
toerisme was de voornaamste

inkomstenbron van de lokale
bevolking. In een aflevering van
onze meest recente show werd
een zogenaamde minister (een
acteur, dus) gevraagd waarom
mijnbouw vóór toerisme gaat:
“Als een buitenlander ons land
binnenkomt, is dat niet meteen
toerisme. Die Chinezen zijn
toeristen. Ja, ze blijven misschien
vijf, tien of zelfs vijftig jaar. Maar
dat betekent niet dat het geen
toeristen zijn. Waarom zou je
toeristen verjagen?””
Het Actiefonds dankt Tinaye
Chiketa en PaDen Network.
We hopen hen vaker te mogen
ondersteunen in hun ludieke en
geweldloze activisme. We zijn
enorm trots op dappere iniatieven als deze, die het nodige
tegengeluid ten gehore brengen
in een repressief klimaat.

In 2021 steunde Het Actiefonds:
Burundi
Manifestatie voor slachtoffers huiselijk geweld 500
g

Democratische Republiek Congo
Lokale gemeenschap tegen komst
militaire basis
1000
Jongerengroep in actie tegen geweld in Goma 900
g

Kenia
Solidariteitsprotest met sekswerkers
Acties tegen gedwongen ontruimingen
Red onze vissen, red onze levens!
LGBTQ Refugee Lives Matter
Shimoni-gemeenschap voor landrechten
Acties tegen geweld tegen vrouwen
Campagne tegen illegale stokerijen
g

932
900
1500
3000
700
500
300

Malawi
Demonstraties tegen illegale mijnbouw

200

Nigeria
Acties voor eerlijke vaccinatiedistributie

800

g

2+6+26134328K

g

Oeganda
Acties tegen onwettige ontruiming
750
Campagne voor toegang tot abortus
700
Protesten tegen seksueel geweld
1080
Actiecampagne rondom
Wereld Albinisme Dag
1000
Solidariteit met door dam
getroffen gemeenschap
750
Demonstratie tegen seksueel geweld
750
Acties tegen geweld tegen journalisten
500
Protesten vrouwenrechtengroep
750
Manifestatie tegen geweld
vrouwelijke vluchtelingen
600
Protestmars voor betere gezondheidszorg
500
Vreedzame campagne tegen vrouwenhandel 529
g

Republiek Congo
Acties voor natuurbehoud
g

Tanzania
Campagne voor rechten lokale boeren
Protest tegen uitbuiting
op suikerrietplantages

750

g

Tsjaad
Campagne tegen militair regime

900
1000

g

762

Zimbabwe
Creatieve directe acties
tegen overheidscorruptie
1500
Satirische comedyshow en oproep tot actie 1000
Acties voor eerlijke verkiezingen
529
g
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Latijns-Amerika
Landrechten van oorspronkelijke bewoners, feministische
collectieven en acties voor behoud van Amazonebos en leefgebied: Het Actiefonds ondersteunde veel strijdbare groepen
binnen uiteenlopende thema’s. In Colombia kon een groep
vrouwenrechtenactivisten met hulp van Het Actiefonds instrumenten kopen om hun tegengeluid letterlijk te versterken. En in
Ecuador behaalde het Sáparavolk een bijzondere overwinning.

Drummen voor
radicale verandering
In Ibagué, Colombia, kwam vorig
jaar een groep vrouwenrechtenactivisten bij elkaar voor de
oprichting van een ‘batucada
feminista’ (feministische percussiegroep). Met dit drumcollectief
wilden zij een bijdrage leveren
aan de sociale strijd die sinds april
2021 in een stroomversnelling
is geraakt, nadat er in Colombia
grootschalige protesten uitbraken
tegen de sociale ongelijkheid.
Tegengeluid
De groep Matilha Paganas de
la Percusión is al een aantal
jaar actief en maakte zich in
voorgaande jaren hard voor de
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legalisatie van abortus in ZuidAmerika, kaartte femicide en
gender gerelateerd geweld aan
en stond in het algemeen op
tegen de stigmatisering van sociaal protest. Om met hun acties

meer te provoceren en – letterlijk
en figuurlijk – meer lawaai te
creëren, startten ze een ZuidAmerikaanse percussiegroep,
ofwel batucada. Ze zien de
percussiegroep als een vorm van
‘artivism’ (een strijdbare combinatie van kunst en activisme) en
bieden zo een tegengeluid aan de
onderdrukking van het kolonialistische en patriarchale systeem.
Met de hulp van Het Actiefonds
kon Matilha Paganas de la
Percusión professionele instrumenten aanschaffen om hun
protesten kracht bij te zetten. Door
middel van sit-ins, protestmarsen
en flashmobs leverden zij vanuit
feministisch perspectief een
waardevolle en sterke bijdrage
aan de sociale strijd in hun stad!

Deze lokale
gemeenschap won
haar land terug
Het Sáparavolk is een autonome,
oorspronkelijke bevolkingsgroep in
het Amazonegebied van Ecuador
met een leefgebied van 376.300
hectare. Maar zoals bij veel oorspronkelijke gemeenschappen (en
het Amazonewoud zelf), wordt
hun voortbestaan bedreigd door
de kapitalistische en politieke
belangen van externe partijen.
Slavernij
Al decennialang leeft het
Sáparavolk onder verschillende
dreigingen. In een eeuw tijd slonk
hun bevolkingsaantal van 20.000
tot slechts 1500, onder meer door
de gevolgen van rubberplantages
en de daarbij horende slavernij. De
aanwezigheid van meerdere oliebronnen en de mogelijke exploitatie
van hardhout zorgen ervoor dat
het volk hun leefgebied tot op de
dag van vandaag moet verdedigen
tegen bedrijven en politici met
conflicterende belangen
Olie-exploitatie
Zo besloot het Ministerie van
Landbouw eerder dit jaar om 70%
van hun leefgebied, zo’n 250.000
hectare, weg te geven aan een

andere gemeenschap. Daarmee
deelt het Ministerie niet de belangen van het volk om het woud
te beschermen tegen vervuiling,
extractie en vernietiging. Het volk
dat tot nu toe oliebedrijven en
andere vervuilers buiten de deur
heeft kunnen houden zou daarmee
de controle over hun rechtmatige
grondgebied verliezen.
Verzet
Nación Sapara Del Ecuador (NASE)
kwam in actie om het voortbestaan
van hun cultuur en gemeenschap
te waarborgen. Ze informeerden
en mobiliseerden zoveel mogelijk
Sápara, ze hielden protestmarsen
door Pastaza en Quito en een grote
bijeenkomst waarbij ook leden

van de lokale overheid aanwezig
waren. Er werd een brief opgesteld
namens de Sápara en overhandigd aan de regering, waarin zij
de onmiddellijke intrekking van het
overheidsbesluit eisen.
Overwinning
Met de steun van Het Actiefonds
werd er actiegevoerd tussen de
beslissing van het ministerie in mei
dit jaar en de rechtszaak hiertegen
in oktober. En met succes, want op
19 oktober oordeelde de rechter dat
het Sáparavolk haar grondgebied
mag houden! We feliciteren de
gemeenschap met hun overwinning en zijn blij een bijdrage te
hebben kunnen leveren in de strijd
voor het behoud van hun land.
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In 2021 steunde Het Actiefonds:
g Bolivia
Campagne voor LGBTQ-rechten
Verdediging oorspronkelijke landrechten

2000
500

g Colombia
Campagne voor zelfbeschikkingsrecht
1000
Stakingen tegen mensenrechtenschendingen 500
Actiecampagne tegen femicide
1500
Festival Resistencia
1000
Organización de la Resistencia popular
1000
Feministische percussiegroep
2000
Antiracistisch actiecollectief
1500
g Cuba
Mars tegen homo- en transfobie
Feministische coalitie actiegroepen
g Ecuador
Vrouwengroep in verzet
tegen olie-exploitatie
Sápara tegen olie-exploitatie
Protest van jongeren tegen mijnbouw
Bescherming van de Pastaza
en Pindo-rivieren
Verdediging van Sápara land
Protestmars voor behoud Sinangoe-gebied

500
500

2000
2000
1800
1500
1400
1400

Nicaragua
Campagne tegen geweld tegen
LGBTQ-gemeenschap

800

Venezuela
Pride Venezuela 2021

900

g

g
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11+36+4423K

West-Europa en
de Verenigde Staten
In een wachtlijst kun je niet wonen: dit dachten vorig jaar
talloze actievoerders die streden voor een radicaal ander
woonbeleid. Zij namen het heft in eigen hand en protesteerden in 2021 verschillende keren massaal tegen de
toenemende woononzekerheid in Nederland. Het Actiefonds
ondersteunde woonprotesten in meerdere steden door het
hele land. Daarnaast financierde Het Actiefonds verschillende solidariteitsacties voor Afghanistan. In Duitsland werd
actiegevoerd voor het klimaat, in Zwitserland werd een
Zapatista-delegatie verwelkomd en in Frankrijk zetten activisten een meertalig kamp op voor bewegingsopbouw. Een jaar
vol actie dus, in ons eigen land en daarbuiten.

Bewoners in actie voor
Tweebosbuurt
De Rotterdamse volkswijk ‘de
Tweebosbuurt’ was de afgelopen
jaren het strijdtoneel van diverse
bewonersorganisaties, actiegroepen en krakerscollectieven
die vochten tegen het agressieve
gentrificatie- en sloopbeleid
van de gemeente Rotterdam en
woningcorporatie Vestia.
Vestia Ratten!
Deze tekst verscheen op 15
april op de voorgevel van twee

panden aan de De La Reystraat
in de Tweebosbuurt. Hetzelfde
pand aan de De La Reystraat
werd in 2020 in korte tijd drie
keer gekraakt (en gewelddadig
ontruimd) als protest tegen de
sloop van de buurt. Vestia zorgde
binnen 24 uur voor een schoonmaakploeg om de gevels te
poetsen, maar de boodschap is
allesbehalve vergeten.
Kraakgroep Wielewaal startte
in de aanloop naar de landelijke
Woonopstand een t-shirt actie.
De groep bedrukte 50 shirts met

de ‘Vestia Ratten’ foto van Joke
Schot en zorgde er op die manier
voor dat de belangrijke panden
aan De La Reystraat ook tijdens
de Woonopstand zichtbaar zijn.
Laatste bewoners ontruimd
Vorig jaar viel ook het doek voor
de laatste bewoners van de
Tweebosbuurt. Bewoners die
niet weg wilden uit hun woning
vochten hun huisuitzetting aan en
sleepten Vestia voor de rechter
en werden in hun gelijk gesteld.
Maar Vestia liet het er niet bij
zitten en diende een ontruimingsvordering in. Op 1 oktober diende
de zaak en oordeelde de rechter
dat – ondanks het lopende hoger
beroep – de laatste bewoners
van de Tweebosbuurt binnen
4 weken hun woning moesten
ontruimen. Het Actiefonds was
(en blijft!) solidair met de bewoners uit de Tweebosbuurt en alle
andere actiegroepen voor een
sociaal en leefbaar woonbeleid.
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Internationaal
kamp voor inclusief
actievoeren
Het Actiefonds steunde de collectieven [bla] en InterpRISE met
het organiseren van het Transnational Interpreting Camp 2021.
Deze organisaties uit Frankrijk
en Duitsland zetten zich in voor
meer inclusiviteit en toegankelijkheid binnen internationaal
activisme door tolken, kennis
en apparatuur te leveren tijdens
meertalige of internationale
acties. Zo maken zij deze acties
toegankelijker voor een breder
publiek en krijgt iedereen de
mogelijkheid zich uit te spreken
tegen onrecht in hun eigen taal.
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Taal verdeelt

Workshops en trainingen

Als vanzelfsprekend zijn activistische bewegingen, organisaties
en acties altijd sterk afhankelijk
van taal. Zij maken daarbij
gebruik van hun primaire taal uit
het betreffende land of werelddeel. Dit betekent dat mensen die
deze taal minder goed beheersen of onderdeel zijn van een
andere taalgemeenschap, niet
mee kunnen doen aan bepaalde
acties of zich minder goed kunnen uitspreken wanneer hen
onrecht wordt aangedaan. Vooral
binnen meertalige, gemarginaliseerde groepen die te maken
hebben met racisme, seksisme,
uitsluiting of onderdrukking is het
van belang dat acties meertalig
georganiseerd of vertolkt worden.

De collectieven [bla] en
InterpRISE zetten zich in voor
meertaligheid binnen activisme
en organiseerden daarom vorig
jaar het Transnational Interpreting
Camp. Tijdens dit meerdaagse
kamp kwamen er verschillende
internationale actiegroepen, activisten en tolken samen en werden
er trainingen gegeven over het
organiseren van transnationale
acties. Deelnemers werden
bewust gemaakt van het politieke
effect van taalbarrières, er werd
praktische kennis uitgewisseld
over het vertolken of vertalen
van acties en technische kennis
over het maken en gebruiken van
tolkapparatuur.
Als internationale organisatie
hecht Het Actiefonds veel waarde
aan transnationale solidariteit en
inclusiviteit binnen grassroots
activisme en staat daarom ook
volledig achter de missie van
deze organisaties en hun
belangrijke initiatief!

In 2021 steunde Het Actiefonds:
België
Tegengas fietstocht

g

500

Duitsland
No Border Assembly
Bezettingsactie Dannenröder Wald
Mass action against animal industry
Defend Lützerath, End Coal
ZAD Rhineland
Bürger*innenAsyl Köln

800
800
1100
400
400
800

Frankrijk
Versterking van netwerk
voor dak- en werklozen
Acties voor rechten sekswerkers
Transnational Interpreting Camp

600
1000
1500

g

g

Griekenland
Re-establishment of Druck! Press Collective 1000
g

Nederland
Antiracisme demonstratie Westerpark
Printrights demonstratie Oosterpark
Free Russia NL Creatieve performance
Lopend Vuur Amsterdam:
voor humaan migratiebeleid
Erken de Oeigoerse genocide
#StopAsianHate demonstratie
Jongerenbijeenkomst Appelscha
Steungroep slachtoffers toeslagenaffaire
Stand with Palestine Wageningen
Rotterdam for Palestina
Coalitie Klimaatrechtvaardigheid Nu!
Trans Zorg Nu demonstratie
Quarre Netherlands power- memorial day
Solidariteitsgroep Cuba protesten
Demonstratie voor Afghaanse rechten
Stichting Iraanse Koerdische vrouwen
Mars met de Moeders –
8 Maart Comité Rotterdam
Manifestatie Free Humanitarians
g

250
150
250
250
100
250
150
250
200
250
200
250
100
200
250
150
250
100
15

Shell Must Fall
250
Shell Seismic Survey Action –
Ocean Collective
250
All Included – Solidariteit met vluchtelingen
250
Platform Behoud Lutkemeer
750
De Sigaristen van Stichting Kunst Konfrontatie 500
Amsterdam Alternative
500
Alarm Phone NL – Borders Kill
800
SlutStand 2021
500
Internationale Vrouwendag Utrecht
300
VVD Nee – Nooit meer Rutte!
400
Stem Op Een Vrouw
300
Amsterdam Klimaatcoalitie
250
Demonstratie Sluit DCR
500
Stichting MiGreat – 20.000 namen
900
1 Mei Manifestatie Utrecht
800
SOS Nicaragua Holanda
250
Protestfietstocht tegen kernenergie
500
XR Zwolle Geluidsapparatuur
200
Black Queer & Trans Resistance
1000
Extinction Rebellion Klimaatkalender
200
Herdenking en bewustwording
afschaffing slavernij
500
Radical Solidarity – Justice for Sammy
500
Pride Demonstratie 2021
550
Zapatista’s in Nederland
1000
Woonopstand
800
Ongehoord
800
Fossil Free Culture NL
800
Transzorg Nu Eindhoven
400
Elke Afghaan Recht op een Veilig Bestaan
800
Het Woonprotest
800
Stichting Aralez
650
Podcast for undocumented migrants
250
Vestia Ratten – Kraakgroep Wielewaal
100
St. MiGreat – Love Thy Neighbour
500
Woonverzet Den Haag
800
Stop the War on Migrants
500
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Portugal
Climáximo
g

600

Tsjechië
Stop illegal pushbacks! Creatieve directe actie 250
g

Verenigd Koninkrijk
Radicaal mediaplatform tegen G7
Autonomy News Platform
Avon Against the Badger Cull
g

Zwitserland
Zapatista kamp Basel

250
300
200

g

1000

1+12+936721K

Oost-Europa en
het Midden-Oosten
In Belarus brak vorig jaar grote onrust uit. Een revolutie leek
aanstaande. Nadat president Aleksandr Loekasjenko opnieuw
de verkiezingen won gingen mensen massaal de straten op
om te protesteren. De bevolking eiste zijn aftreden: in dit al
26 jaar durende regime gingen nog nooit zó veel mensen in
verzet. Het Actiefonds steunde verschillende actiegroepen die
met gevaar voor eigen leven toch bleven strijden tegen het
onderdrukkende regime van deze dictatoriale leider. Ook in
andere delen van Oost-Europa bleef de repressie groeien: een
actiegroep in Polen verzette zich tegen de strenge abortuswet
die er sinds 2020 geldt.

De grens over voor de
morning-after
In september van vorig jaar
stierf een 30-jarige vrouw in
Polen als gevolg van de zeer
strenge abortuswet. De vrouw
was in de 22e week van haar
zwangerschap toen ze naar
het ziekenhuis werd gebracht in
Pszczyna, een kleine stad vlakbij
Katowice. Omdat de foetus
niet genoeg vruchtwater had,
besloten artsen te wachten tot
de foetus vanzelf zou sterven.
Een abortus behoorde niet tot
de mogelijkheden. De vrouw zou

haar familie nog hebben bericht
dat zij hoge koorts kreeg. Uiteindelijk stierf zij zelf aan septische
shock.
Deze afschuwelijke gebeurtenis
ontketende opnieuw landelijke
protesten tegen de abortuswet.
Het Actiefonds ondersteunt verschillende Poolse organisaties in
hun strijd tegen deze wet en voor
het recht op zelfbeschikking.
Stigmatisering
Het grenzeloos conservatieve
Polen onderneemt al jarenlang
systematisch stappen om

vrouwenlichamen te controleren.
Eén van die stappen – naast het
nagenoeg verbieden van abortus
– was het uit de handel nemen
van de morning-afterpil zonder
doktersrecept. Het is artsen nu
toegestaan om op basis van hun
persoonlijke overtuiging de pil te
weigeren aan vrouwen die daar
om vragen.
Pillen uit het buitenland
Het collectief Dzién Po (‘de
morning-after’) biedt toegang tot
noodanticonceptie aan iedereen
die dat nodig heeft; ongeacht hun
leeftijd, nationaliteit of financiële
middelen. Dankzij internationale
feministische vriendschappen en
support van andere collectieven
lukt het de activisten om een
vrij gestage stroom van morning-afterpillen uit het buitenland
op peil te houden. Dzién Po doet
dit werk intussen al drie jaar en
in 2021 wilde het collectief meer
zichtbaarheid geven aan deze
belangrijke issue. Het Actiefonds
mocht daaraan bijdragen.
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“We gingen allemaal
naar de barricades”
Het Actiefonds sprak een (anoniem) activist uit Belarus, afkomstig uit een kleine stad in het
oosten van het land. Het volledige
interview is te lezen op onze
website.
Kun je in het kort omschrijven
wat de situatie was in Belarus,
voor de verkiezingen in 2020
plaatsvonden?
“Al voor de presidentsverkiezingen van 2020 was de situatie
in Belarus erg gespannen. De
samenleving stikte praktisch in
de anti-Belarussische politiek van
Alexander Loekasjenko! Al zijn
acties zijn gericht tegen Belarus;
hij is alleen maar bezig met de
belangen van Rusland. Zowel in
Minsk als in mijn eigen provincie, in
een extreem afgelegen en geïsoleerd deel van het land, waren er
manifestaties ter ondersteuning
van Svetlana Tikhanovskay (de
oppositieleidster). Alle inwoners
wilden verandering.”
“We zagen het hele land als het
ware haar schouders rechten om
de Russische tirannie van haar af
te schudden. En de belichaming
daarvan is de bloederige dictator
Loekasjenko. De samenleving
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van mijn regio heeft nu eindelijk
gezien dat we de mógelijkheid
hebben om de situatie te veranderen. We gingen allemaal naar de
barricades!”
Toen de verkiezingsresultaten
bekend waren, hoe voelde je je
toen?
“De verkiezingsresultaten in
augustus 2020 waren niet echt
een verrassing voor ons. De resultaten zijn altijd al vervalst: sinds
1996 is er geen enkel stadium
binnen de verkiezingen op een
eerlijke manier verlopen. Maar wat
wel degelijk een shock teweeg
bracht waren de ongekende
afranselingen en martelingen van
demonstranten en oppositieaanhangers door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en andere
veiligheidsdiensten, onmiddellijk
na de bekendmaking van de
uitslag.”
Hoe heeft Het Actiefonds jullie
geholpen?
“Na de verkiezingen zijn we enorm
geholpen door Het Actiefonds. In
de support van Het Actiefonds
zagen we het gezicht van
Europese solidariteit! En niet
alleen in onze eigen regio, maar
ook omliggende gemeenschappen ontvingen steun voor hun

activisme. Dus ja, de hulp die we
destijds van Het Actiefonds kregen
was ontzettend significant voor
onze protesten.”
Hoe zie je de toekomst voor
Belarus? En de toekomst voor
actiegroepen daar?
“Het vechten tegen de dictatuur in Belarus is niet bepaald
een lonende bezigheid. Maar
natuurlijk gaan we door met ons
werk, we blijven vechten tegen
het bloeddorstige Rusland en
haar bloeddorstige personificatie,
Loekasjenko… Ik weet zeker dat
‘Loeka’ allang omver zou zijn
geworpen door de Belarussen,
ware het niet dat de Russische
dictator vierkant achter hem staat.
Ik ben bang dat de situatie in
Belarus alleen kan worden veranderd, als we de situatie in Rusland
veranderen.”
Het Actiefonds blijft in nauw contact met activisten in Belarus en
is solidair met protestbewegingen wereldwijd die gebukt gaan
onder repressie.

34+3+61140K

In 2021 steunde Het Actiefonds:
Belarus
Bysol team
Acties tegen repressie
Demonstratie tegen oneerlijke verkiezingen
Creatieve acties publieke ruimte
Protest voor democratie
Solidariteitsnetwerk van activisten
g

750
1750
750
750
750
750

Georgië
Women for Freedom Georgia

500

Oekraïne
Acties tegen privatisering &
uitbuiting landbouwgrond

900

g

g

Palestina
Campagne voor rechten Palestijnse vrouwen 800
Acties tegen politieke arrestaties jongeren
1000
g

Polen
Campagne tegen abortuswet
en voor anticonceptie
Wilcycze bosbezetting
Actie voor inclusieve schoolstatuten
Make Poland Queer Again

1800
1800
800
2000

Rusland
Protestcampagne tegen verbrandingsoven

1000

g

g
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Azië
In 2021 steunde Het Actiefonds verschillende protestgroepen
in Myanmar ten tijde van de staatsgreep. Myanmar verkeerde
in een nationale noodtoestand door een genadeloze coup,
gepleegd door het leger. Regeringsleider Aung San Kuu Kyi
en consorten werden gearresteerd, waarmee de hoop op een
democratische samenleving verder naar de achtergrond verdween. Activisten zetten zich met gevaar voor eigen leven in
tegen het militaire regime en konden daarbij rekenen op steun
van Het Actiefonds. Daarnaast werd er volop actiegevoerd in
de Filipijnen, Cambodja, Pakistan, Bangladesh en India. Én een
bijzondere klimaatactie in de Stille Oceaan.

Onzichtbaar geweld
in Pakistan
Actiecollectief The Awakening
vecht al sinds 2013 tegen gender
gerelateerd geweld in Pakistan.
Door de coronapandemie zagen
zij een stijging van huiselijk
geweld jegens vrouwen en tegelijkertijd een afbraak van sociale
of rechterlijke hulp voor de slachtoffers hiervan.
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Pandemie
Seksuele intimidatie, vrouwenhandel, gedwongen huwelijken,
en andere vormen van uitbuiting
en geweld kenden een enorme
toename tijdens de pandemie.
Omdat het geweld zich in de
huiselijke sfeer afspeelt blijft
het leed grotendeels verborgen. De omstandigheden in de
coronapandemie maakten het
daarbij nog minder zichtbaar.
Vooral vrouwen en kinderen zijn
slachtoffer.

Bewustmaking
Gender gerelateerd geweld is
helaas een structureel probleem
in Pakistan. Daarom is het des
te belangrijker dat er collectieven
bestaan als The Awakening.
Want veel geweldsincidenten
worden nooit vervolgd of überhaupt gemeld. De activisten van
The Awakening organiseerden
een speciale campagne: door
middel van flyers, radiocommercials, podcasts en gebruik
van social media maakten zij
de lokale bevolking bewust van
verborgen huiselijk geweld in de
pandemie. Met het naar buiten
brengen van persoonlijke getuigenissen en feitelijke cijfers en
informatie werden maatregelen
tegen deze hardnekkige problematiek weer op de politieke en
maatschappelijke agenda gezet.

Geen dag zonder
protest in Myanmar
Op 10 januari van dit jaar werd
voormalig regeringsleider van
Myanmar Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vier jaar extra gevangenisstraf, onder andere omdat zij
walkietalkies zou bezitten zonder
vergunning. In december 2021
kreeg ze ook al vier jaar gevangenisstraf opgelegd, voor ‘opruiing
tegen het leger’.
Geweren en traangas
Sinds 1 februari 2021 gaat de
bevolking van Myanmar gebukt
onder een militaire staatsgreep.
Er stond onmiddellijk een sterke
protestbeweging op die zich met
steun van Het Actiefonds verzette
tegen het gewelddadige regime
van het leger. De militairen probeerden hun macht te behouden
door politieke activisten, studenten
en jongeren die bij de protesten
betrokken zijn, te arresteren en te
martelen. Geweld werd daarbij
niet geschuwd; geweren, traangas, waterkanonnen en fysiek
geweld werden veelvuldig ingezet.
Arrestanten werden getrapt,
geslagen en beschoten.

Stakingen
Naast de protesten werd er ook
een grote staakactie gestart door
de Civil Disobedience Movement,
die het openbare leven grotendeels
stil heeft gelegd. Ondertussen
werd de militaire onderdrukking
almaar heviger. De arrestaties van
prominente politieke activisten
en mensenrechtenverdedigers
brachten de huiveringwekkende
boodschap dat de militaire autoriteiten geen afwijkende meningen
tolereren.
Om de veiligheid van de demonstranten te waarborgen, kunnen
we geen namen van actiegroepen
vermelden. Wel kunnen we melden
dat we verschillende actiegroepen binnen de protestbeweging
gesteund hebben. De financiële
bijdrage van Het Actiefonds
ondersteunde de demonstranten
die dagelijks de straat op gingen
tegen het gewelddadige regime
en vechten voor hun vrijheid en
democratie!
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In 2021 steunde Het Actiefonds:
Indonesië
Campagne voor arbeidersrechten in pandemie 3000
Stop vervuiling door plastic
1980
Online demonstratie Dag van de Arbeid
500
Actiecampagne socialistische jeugdbeweging 500
Solidariteitsacties LGTBQ gemeenschap
350
Campagne voor West-Papoea
2000
Acties tegen seksueel geweld in Indonesië
900

g

India
Acties tegen discriminatie kastenstelsel

g

2000

Myanmar
Herstel democratie in Myanmar
Stakingsacties
Solidariteit met stakersbeweging
Support voor Civil Disobedience Movement
Sociaal supportnetwerk
Solidariteitsacties CDM
Solidariteitscampagne stakers
Opzetten van safehouse voor activisten

2000
2000
2000
1250
1250
1250
1250
1500

g

g

g

Vanuatu
Pacifische Eilanden Klimaatactienetwerk
g

500

Cambodja
Activistisch platform tegen autoritair regime 1500
g

Bangladesh
Campagne voor herstel landrechten
Filipijnen
Alternatieve eco-anarchistische vrijplaats

2000

g

32+7+404253K
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Pakistan
Campagne tegen huiselijk geweld in pandemie 1000

900

Financieel beleid
Financieel resultaat
Het Actiefonds genoot een financieel gezond 2021: we sloten het
boekjaar af met een resultaat van €131.434, bijna een ton hoger dan
begroot. Een grote rol speelden de nalatenschappen die we ontvingen, welke samen op het totaalbedrag van €179.589 uitkomen.
Een andere belangrijke factor was de toename van inkomsten door
institutionele fondsenwerving. Deze is door een nieuwe strategie
bijna verdubbeld naar €69.9734. Helaas hebben we ook moeten
inleveren en zijn de inkomsten van zowel de periodieke als incidentele
particuliere giften achteruitgegaan, wat voornamelijk kwam door
ziekte en wisselingen binnen het team. Alsnog komen de totale giften
van particulieren uit op €257.575 en verwachten we dat door de
(uitgestelde) start van de marketing- en communicatiestrategie deze
inkomsten in 2022 zullen toenemen. De totale uitgaven bedroegen
€374.726. Met de meerjarenstrategie als basis en hernieuwde focus
op donateurswerving zal Het Actiefonds in 2022 naar verwachting
verder groeien, zodat we nog meer bewegingen kunnen ondersteunen
in hun onmisbare strijd voor een betere wereld.
Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer organisatie

Gehanteerde
fondsenwervingsmethoden
Het Actiefonds heeft in 2020 op
de volgende manieren fondsen
geworven:
• V
 ia periodieke donaties van
donateurs;
• Via het werven van losse,
eenmalige giften;
• Via het werven van nalatenschappen en legaten;
• Werven van gelden bij particuliere vermogensfondsen;
• Het verspreiden van de
nieuwsbrieven;
• Via online werving op social
media.

Het Actiefonds besteedde in 2021 71% van de totale uitgaven aan
haar doelstelling. Dit bedrag komt uit op €267.176. Hieronder wordt
de financiële steun aan projecten gerekend, maar ook de kosten in het
kader van de toekenning, verslaglegging en evaluatie van projecten.
Van de totale uitgaven ging een overige 11% naar de inspanningen ten
behoeve van de werving van fondsen en particuliere donateurs. De
overige 18% van de uitgaven waren organisatiekosten.
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Personeel
en organisatie
Vrijwilligers
Bij Het Actiefonds zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste van
hen zijn actief in vijf, op continent gebaseerde, secties (Afrika, Azië,
Latijns-Amerika, Oost-Europa, West-Europa en VS). Deze secties
dragen zorg voor het beoordelen van de binnengekomen projectaanvragen. Deze vrijwilligers komen zelf uit de regio’s waar Het
Actiefonds groepen steunt, of hebben vanwege hun werk of vanwege
hun privésituatie gedegen kennis van de betreffende gebieden en
beschikken over lokale contacten. Hun kennis en expertise is cruciaal
bij het toekennen van steun aan projecten.

Personeel
In 2021 werken er 5 parttimers bij Het Actiefonds die bij elkaar opgeteld voor 3,6 fte werken. Het personeel vormt een zelfsturend team.
Beloning geschiedt volgens het arbeidsvoorwaardenreglement en het
bijbehorende functiegebouw van Het Actiefonds.
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Bestuur
Het bestuur is een bestuur op
afstand. In 2021 vergaderde het
bestuur 8 keer. Het werk van de
bestuursleden is onbezoldigd.
Het bestuur van Het Actiefonds
bestaat in 2021 uit:
• S
 andra Ball is bestuursvoorzitter. In het dagelijks leven
werkt zij bij Lowlander Project
en is zij trainer en coach bij
M-Powering.
• Harjanti Kertokarijo is secretaris in het bestuur. In het
dagelijks leven werkt zij bij
Women Win.
• Ivo Verburg is bestuurslid
personeelszaken en werkt bij
Milieudefensie.
• Alex Tess Rutten is penningmeester en werkt aan haar
Cultural Analysis Master.
• Maartje Eigeman is werkzaam bij Stichting Democratie
en Media en is algemeen
bestuurslid.

Teamleiders, vrijwilligers
en bestuur
Afrika

Azië

West-Europa en de VS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Marian Dupré
Justine de Korte
Luca Hopman
Vivian Hartlief
Fiona Dragstra
Lisanne van de Kerkhof
Wouter de Rijk
Mojisola Ogundiran
Stephen (Dradenya) Amazia
Yves Nahimana

Ame Trandem
Huub Kistermann
Alex de Jong
Minke van Oeffelt
Christa Nooy
Joeri Scholtens
Corinne Lamain
Nafeesa Usman
Mazhar Ali

Yu-Lan van Alphen
vreer
Widmar Klaver
Anke van Ravensteijn
Rob van Elburg
Tirza
Jesse van Duijl
Djoeke Ardon

Latijns-Amerika

Oost-Europa en Midden-Oosten

Bestuur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jordy Willems
Marjolein Kuijers
Doron Joles
Saskia van Orsel
Mariana Rodríguez
Carlos Infante
José Utrera
Jorge Durán Solórzano
Manuel Navarro Sanint

Halla Al Mansouri
Dana Khudaybergenova
Erick Burke
Bahar Sakizlioglu
Huub Scheele
Sobhi Khatib
Harry Hummel
Fred van den Berg

Harjanti Kertokarijo
Ivo Verburg
Alex Tess Rutten
Sandra Ball
Maartje Eigeman

Team
•
•
•
•
•

Katja Berends		Particuliere fondsenwerving, marketing en communicatie en projectcoördinator
Willeke te Flierhaar	Marketing en communicatie, projectcoördinator
Jelle van der Plas	Financiën en office management, projectcoördinator
Sanne Visser		Office management, financiën, donateursadministratie, projectcoördinator
Diana Quirschfeld	Institutionele fondsenwerving & partnerships, projectcoördinator
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