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Solidariteit in crisistijd
Als 2020 één ding duidelijk heeft gemaakt dan is
het wel dat activisme zich niet laat stoppen. Zelfs
een pandemie kon activisten niet weerhouden van
hun belangrijke werk. Actievoeren gaat door en blijkt
urgenter dan ooit. En dat het werkt mochten we in
het afgelopen jaar keer op keer zien. We noemen
graag een paar succesvolle projecten!
Zimbabwaanse jeugd
in verzet
In Zimbabwe grijpt de autoritaire
regering de lockdown aan om nog
meer macht naar zich toe trekken.
Een fenomeen dat we helaas veelvuldig zagen terugkomen in het
afgelopen jaar. De pandemie zorgt
wereldwijd voor machtsmisbruik en
mensenrechtenschendingen.
Inwoners in het hele land zijn woedend – niet alleen over willekeurige
arrestaties en andere schendingen
van mensenrechten, maar ook over
de erbarmelijke toestand van het
gezondheidssysteem en verslechterende levensomstandigheden.
Het verlangen onder de jongeren in
Zimbabwe om bij te dragen aan de
verandering die ze willen zien, groeit.
Daarom startte de groep Paden
Network de Youth Can! campagne:
jonge activisten verspreidden in het
holst van de nacht in verschillende
sloppenwijken en voorsteden van
Harare flyers, borden en posters
met kritische slogans gericht op de
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regering. De betreffende buitenwijken
hebben bijna een miljoen inwoners,
en door de borden op strategische
punten met veel verkeer te plaatsen,
bereikte de actie een enorm publiek!

Informatiecampagne
in pandemie
Toen CONAIE (Confederation of
Indigenous Nationalities of Ecuador;
de grootste overkoepelende inheemse
organisatie van Ecuador) de ernst
inzag van de pandemie en haar gevolgen, begonnen activisten onmiddellijk
met het verspreiden van informatieve
flyers, folders en veiligheidsprotocollen
onder verschillende gemeenschappen.
Met de informatiecampagne zorgt de
organisatie ervoor dat ook de slecht
bereikbare gemeenschappen de
juiste maatregelen kunnen nemen
om verspreiding van het virus tegen
te gaan. De Ecuadoraanse overheid
bekommert zich vrijwel niet om de
oorspronkelijke bewoners en zij – met
name in de meest afgelegen dorpen
– worden aan hun lot overgelaten met
weinig of geen kennis over bestrijding

van het virus en geen toegang tot
gezondheidszorg, voedselvoorziening
of andere toereikende hulpmiddelen. CONAIE: “Dankzij verschillende
helpende handen zoals die van
Het Actiefonds, slaagden we erin
gemeenschappen door het hele land
te helpen!”

Vrij van pandemie
en tirannie
Met de projecttitel ‘100% Freedom!
Free from Pandemy and Tyranny!’
organiseerde de Indonesische groep
Perserikatan Sosialis een succesvolle
campagne met protesten door het
hele land. Met deze gelijktijdige nationale actie blies de groep het verzet
van jongeren en de arbeidersklasse
tegen de heersende bourgeoisie nieuw
leven in.
Er werd actiegevoerd voor een veilige werkomgeving voor essentiële
beroepsgroepen tijdens de pandemie
en een eerlijke nationale herverdeling
van rijkdom. Indonesië hoort bij de
landen met het hoogste sterftecijfer
ten gevolge van COVID-19, maar
coronatesten waren nauwelijks
voorhanden. De kosten voor de
pandemiebestrijding belanden
bovendien op de schouders van de
arbeidersklasse.
De demonstranten riepen op tot een
grote staking onder de arbeidersklasse om hun onvrede te tonen. Door
COVID-19 werden de massaprotesten verder uitgevoerd in een online
campagne.

Nog steeds baas
in eigen buik
De anti-abortuslobby vindt wereldwijd steeds meer
draagvlak – zoals pijnlijk duidelijk werd in Polen, waar
honderdduizenden activisten de straat op gingen om te
protesteren tegen de vrijwel complete afschaffing van
de Poolse abortuswet. Het Actiefonds steunde dit jaar
verschillende groepen die vechten voor het recht op
veilige abortus en het zelfbeschikkingsrecht.
In Nederland steunde Het Actiefonds
het feministisch collectief De
Bovengrondse: zij lanceerden de
‘Abortus Redt Levens’ online campagne, waarmee zij aandacht vragen
voor een objectiever, positiever en
liefdevoller verhaal over abortus.
Daarnaast steunde Het Actiefonds
dit jaar opnieuw het initiatief
#NogSteeds: door verschillende
kunstenaars werden er posters
ontworpen met daarop ‘zelfbeschikkingskunst’. De kleurrijke posters
werden landelijk verspreid en massaal
geplakt in de publieke ruimte.

Ook in Malawi staan groepen op
voor het recht op veilige abortus:
Zenith For Young Women Achievers
organiseerde in Malawi een
publiekscampagne om leden van
het parlement aan te sporen de wet
op zwangerschapsafbreking door
te voeren. Het merendeel van de
abortusprocedures in Malawi wordt
nu uitgevoerd onder clandestiene en
onveilige omstandigheden en is een
belangrijke oorzaak van een hoog
moedersterfte-percentage.

Het Actiefonds
steunde ook:
Nederland
Animal Rebellion - acties in
Den Bosch tegen industriële
landbouw
€500,Zimbabwe
Blokkade van overheidsgebouw tegen onwettige
grondwetswijzigingen
€700,Tsjechië
Autonoom sociaal centrum in
Praag
€500,Laos/Thailand
Protest tegen stuwdammen
€2000,Togo
Acties tegen mensenrechtenschendingen in pandemie
€750,-
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2020: Hét moment voor klimaatactie
Terug naar ‘normaal’ kan niet meer: we moeten
anders omgaan met het klimaat. Het afgelopen jaar
steunde Het Actiefonds weer verschillende groepen
die actievoeren voor het klimaat en een schonere
leefomgeving. De pandemie maakt deze problematiek alleen maar urgenter.
Ineos Will Fall
In het Antwerpse havengebied staat
een nieuw project gepland waar
55 hectare bos voor zal worden
gekapt. Het Britse chemieconcern
INEOS bereidt de bouw voor van
een plasticfabriek. Het project, dat
hoogstwaarschijnlijk schaliegas
zal inzetten voor het maken van
wegwerpplastic, is volgens actiegroep Ineos Will Fall ‘hét voorbeeld
van de foute keuzes die gemaakt
worden over de toekomst van de
Vlaamse industrie.’ De actiegroep
wil een maatschappelijk gesprek
uitlokken over investeren in circulaire en klimaatneutrale projecten
voor de duurzame transitie van de
Antwerpse haven. Zo’n 100 activisten bezetten twaalf uur lang het
nu nog met bos bedekte terrein. De
media-aandacht was groot en ook
via social media kwamen er reacties
uit alle hoeken.
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Actie tegen
auto-industrie
Het Oostenrijkse System Change,
Not Climate Change voerde actie
tegen het huidige kapitalistische en
vervuilende verkeersbeleid dat alleen
maar werkt in het voordeel van de
auto-industrie. De groep organiseerde
een kleurrijke en succesvolle burgerlijke
ongehoorzaamheidsactie met de blokkade van de ‘Industriellenvereinigung’
en hield een fietsdemonstratie door
Wenen.

Fossielvrije musea
Tot slot steunde Het Actiefonds
opnieuw Fossil Free Culture NL. Zij
gaan begin 2021 campagne voeren
tegen Shell en de culturele instellingen
die nog door Shell worden gesponsord (o.a. Boerhaave in Leiden, Nemo
in Amsterdam). De nieuwe campagne
focust op het organiseren van performances en het opbouwen van nieuwe
actiegemeenschappen. Tot alle culturele instellingen fossielvrij zijn!

No More Moria:
protesten tegen vluchtelingenbeleid
Vluchtelingenkamp Moria
brandde op 9 september volledig af en maakte
13.000 mensen dakloos.
In heel Nederland (en
daarbuiten) werden acties
georganiseerd tegen inhumaan vluchtelingenbeleid.
Zo pleitte actiegroep
‘Evacueer Moria’ ervoor dat
de Nederlandse overheid
haar verantwoordelijkheid moet nemen. Tijdens
een 24-uurs demonstratie bivakkeerden zo’n
20 man voor de Tweede
Kamer om de humanitaire
crisis zo tastbaar mogelijk
te maken voor politici en
voorbijgangers.

Er werden op verschillende plekken
in het land vergelijkbare symbolische tentprotesten georganiseerd.
Het Actiefonds mocht er een aantal
steunen. De kwetsbaarheid van 24
uur lang buiten zijn dwong volgens
organisaties respect af bij voorbijgangers en er ontstonden persoonlijke
gesprekken. Politici lieten weten dat
het protest door velen opgemerkt is
in de Tweede Kamer. Ondanks dat de
actie een succes was, reflecteerde de
actiegroep dat we er nog niet zijn:

“Zolang ons asielbeleid zo mensonterend blijft, blijven wij ons inzetten
voor menswaardige opvang en veilige
migratieroutes.” De transnationale
organisatie ‘Europe Must Act’ benaderde ‘Evacueer Moria’ en liet weten
deze manier van demonstreren door
heel Europa te willen doen.
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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 Actiefonds
Lombokstraat 40
1094 AL 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,
Anouk van Wijk, Jonathan Luger
Vormgeving: Boris de Vries
Druk en verzending: Mailtraffic
Ontwerp: Cometa
Voor meer informatie, email
naar: Willeke te Flierhaar
willeke@hetactiefonds.nl
www.hetactiefonds.nl

