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Amsterdam
De verwachte opkomst van Het 
Woonprotest was groot. Op 12 
september stroomden duizenden 
mensen naar het Westerpark om 
een radicaal ander woonbeleid af 
te dwingen. De sfeer was goed, 
het programma divers en de toon 
strijdbaar. Fatima Faïd was de mode-
rator en kondigde tussen 14:30 en 
16:30 o.a. Mustapha en Edwin uit 
de Tweebosbuurt, Terra en Massih 
van Verdedig Noord, Winfried van 
Niet te Koop, Hidaya van Amsterdam 
City Rights, Gwen van Recht op 
de Stad en de organisatie van de 
Woonopstand in Rotterdam aan. 
Daarmee slaagde de organisatie 
van Het Woonprotest erin een breed 
assortiment aan verhalen en per-
spectieven rondom de wooncrisis te 
belichten en duidelijk te maken dat 
het niet alleen een Amsterdamse 
aangelegenheid is. 

Rotterdam
Een maand later maakte een brede 
coalitie van solidaire organisaties 
een vuist voor een radicaal ander 
woonbeleid in Rotterdam. De 
Woonopstand-demonstratie was 
succesvol en verliep in eerste instan-
tie in goede sfeer. Na een inspirerend 
programma met sprekers en muziek 
vertrokken de actievoerders naar het 
park richting de Erasmusbrug. Tot 
grote ontzetting van de demonstran-
ten werd hier een groep actievoerders 
door de ME gescheiden van de rest 
van de demonstratie. Door politiege-
weld vielen er meerdere gewonden 

en werden mensen zonder reden 
gearresteerd. Het Actiefonds schaart 
zich achter de organisatie van de 
Woonopstand: “Wij veroordelen ten 
sterkste de poging vanuit de politie 
om onze beweging te criminaliseren 
en te verdelen. Het was de politie die 
besloot te escaleren en een groot 
deel van de mededemonstranten ver-
dacht te maken en te arresteren voor 
het dragen van zwarte kleding. (…) 
wij roepen de politiek om hiertegen 
stelling te nemen.” Als reactie op het 
buitensporig optreden van de politie 
volgde een week later een demon-
stratie tegen politiegeweld.

Den Haag
Na het Woonprotest in Amsterdam 
en de Woonopstand in Rotterdam 
was het in november tijd voor het 
Woonverzet in Den Haag, uiteraard 
weer mede mogelijk gemaakt dor Het 
Actiefonds. Dit jaar was het de derde 
grote landelijke demonstratie tegen 
het falende woonbeleid. Nog steeds 
hard nodig, want tot nu toe is er nog 
geen enkele stap in de goede richting 
gezet om de eisen van de beweging 
in te willigen. In plaats daarvan kun-
nen de demonstraties rekenen op een 
flinke dosis repressie van de staat. 
Maar het verzet gaat door! De eisen 
van het Woonverzet in Den Haag 
sluiten aan bij het eerder opgestelde 
Woonmanifest. Een gezamenlijk 
manifest, opgesteld door o.a. de 
organisaties van het Woonprotest, de 
Woonopstand en tientallen anderen 
actiegroepen. Het Actiefonds blijft 
solidair met de woonstrijd!

Huizen voor mensen,  
niet voor winst!
De afgelopen decennia is de woononzekerheid in 
Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld 
en de woningnood is geëxplodeerd. Het huren is ge-
flexibiliseerd en veel mensen wonen noodgedwongen 
tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen 
worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geli-
beraliseerd. Het Actiefonds steunde daarom in het 
afgelopen jaar verschillende protesten op het gebied 
van woonrecht. Het Woonprotest in Amsterdam, de 
Woonopstand in Rotterdam én het Woonverzet in 
Den Haag werden mede mogelijk gemaakt door Het 
Actiefonds. Een kleine terugblik. 

Het Actiefonds  
steunde ook:
Portugal
Blokkade tegen uitbreiding 
luchtvaartsector
€600,-
Tsjaad
Burgerbeweging voor democratie 
en recht op demonstratie
€760,-
Nederland
Solidariteitsdemonstratie – Elke 
Afghaan recht op een veilig bestaan! 
€800,-
Nigeria
Campagne voor 
vaccinatiegelijkheid 
€800,-
Israël
Activistennetwerk voor jonge 
dienstplichtweigeraars
€1000,-
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Klimaatstrijd in de Stille Oceaan
In Vanuatu – een onafhankelijke eilandengroep 
in de Stille Oceaan – voert de organisatie Pacific 
Islands Climate Action Network (PICAN) een cam-
pagne voor klimaatrechtvaardigheid. Het water 
staat deze republiek bijna letterlijk aan de lippen: 
hoog tijd voor actie dus.

Opgerolde pijpen
Tijdens de COP26 klimaattop van 
dit jaar hield minister Simon Kofe 
van het eiland Tuvalu een toespraak 
terwijl hij met opgerolde broekspij-
pen tot aan zijn knieën in het water 
stond. ‘Show, don’t tell’, moet hij 
hebben gedacht. Want de eilanden 
in de Stille Oceaan zijn langzaam 
aan het verdwijnen ten gevolge van 
de stijgende zeespiegel. Vanuatu 
is een kwetsbare eilandengroep en 
zeer vatbaar voor de gevolgen van 
klimaatverandering. Op alle niveaus 
wordt ernstige schade en verlies 
geleden en vooral gemarginali-
seerde gemeenschapsleden worden 
getroffen door de gevolgen van de 
klimaatcrisis.

Intersectionele 
klimaatactie 
Pacific Islands Climate Action 
Network is een overkoepelend orgaan 
van meer dan 130 organisaties die 
strijden voor klimaatrechtvaardigheid 
in de hele regio. PICAN heeft als doel 
om bruggen te slaan tussen ver-
schillende kwetsbare groepen en hen 
actief te betrekken bij de klimaatstrijd. 
Het bijzondere aan de campagne is 
dat PICAN actief gemarginaliseerde 
groepen betrekt; onder meer de 
oorspronkelijke bewoners van het 
gebied, LGBTQIA+ communities en 
mensen met een beperking.

Radicale verandering
Voor deze campagne – ondersteund 
door Het Actiefonds – wil PICAN 
milieu-, studenten-, vrouwen- en 
LGBTQIA+-organisaties mobi-
liseren en betrekken bij een dag 
vol vreedzame directe acties. De 
activisten verwachten dat dit één 
van de grootste actiedagen ooit zal 
zijn in Vanuatu. Ook werkt PICAN er 
momenteel aan om het parlement 
van Vanuatu ertoe te bewegen een 
motie aan te nemen waarin offici-
eel de klimaatnoodsituatie wordt 
uitgeroepen. De tekst die de groep 
aandraagt benadrukt dat juist de 
kwetsbaardere en gemarginaliseerde 
groepen de aanjagers kunnen zijn 
van radicale verandering!



54

Deze lokale gemeenschap  
won haar land terug

Gerechtigheid voor de ouders
Institutioneel racisme
In november 2019 werd het toe-
slagenschandaal aan het licht 
gebracht: de Belastingdienst bleek 
te discrimineren en institutioneel 
racisme in de hand te werken. 
Maar liefst 30.000 ouders wer-
den onterecht als fraudeurs in de 
kinderopvangtoeslag bestempeld. 
Gezinnen belandden van de één op 
de andere dag diep in de schulden 
en grote financiële stress.

Compensatie
Mars met de Moeders is een samen-
werking tussen 40 gedupeerde 
ouders en het 8 Maart Comité 
Rotterdam. Op 11 november werd als 
onderdeel van een grotere campagne 
de volgende stap gezet naar recht-
vaardigheid voor gedupeerde ouders. 
Zo’n 300 ouders met hun gezinnen 
overhandigden hun eisen aan staats-
secretaris Van Huffelen. De ouders 
eisten een eerlijke en rechtvaardige 
compensatie. Een einde aan het 
toeslagenschandaal nu! 

Slachtoffers van het toe-
slagenschandaal spreken 
zich uit. Na meer dan tien 
jaar van verdachtmakin-
gen, doelbewuste leugens 
en het monddood probe-
ren te maken van critici, 
is het tijd voor gerech-
tigheid. Het Actiefonds 
steunde verschillende 
acties georganiseerd door 
de slachtoffers van het 
toeslagenschandaal. Zo 
vond op 11 november de 
Mars met de Moeders 
plaats: gedupeerde ouders 
liepen een mars naar 
het belastingkantoor in 
Rotterdam-Zuid.

Met uw steun  
kunnen wij helpen.

Het Actiefonds IBAN: 
NL 46 TRIO 

0338622039

Slavernij
Al decennialang leeft het Sáparavolk 
onder verschillende dreigingen. 
In een eeuw tijd slonk hun bevol-
kingsaantal 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 leef-
gebied 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 belan-
gen van het volk om het woud te 
beschermen tegen vervuiling, extrac-
tie 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 bijeen-
komst 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. 

“We hebben een 
harde en moeizame 
strijd geleverd tegen 
de overheid en haar 
politieke belangen. 
Maar dankzij het 

activisme vanuit de 
Sáparagemeenschap 

en met de hulp van 
andere lokale groepen 
hebben we ons land 

teruggewonnen!”

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 gemeen-
schap met hun overwinning en zijn 
blij een bijdrage te hebben kunnen 
leveren in de strijd voor het behoud 
van hun land.

Het Sáparavolk is een 
autonome, oorspron-
kelijke 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 kapi-
talistische en politieke 
belangen van externe 
partijen. 



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 inkomsten-
belasting, 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 

Stop illegale pushbacks
De grens wordt zwaar bewaakt 
door zo’n 15.000 militairen. Polen 
en de Europese Unie beschuldigen 
Loekasjenko ervan dat hij de migran-
ten naar de Poolse grensgebieden 
stuurt als vergelding voor westerse 
sancties tegen zijn bloeddorstige 
regime. Ondertussen sterven er 
aan de grens letterlijk mensen aan 
de uitputting, honger, bittere kou en 
een totaal gebrek aan medische 
voorzieningen. 
Een collectief in Tsjechië komt in actie 
tegen de illegale pushbacks die blij-
ven plaatsvinden. Talloze migranten 
worden mishandeld en hardhandig 
teruggestuurd naar andere landen. 
Met een confronterende performance 
willen deze Tsjechische activisten 
politieke druk zetten op de Poolse en 
Belarussische ambassades. In de 
performance spelen ze milities en 

een groep vluchtelingen; de ‘vluchte-
lingen’ proberen naar de ambassade 
te komen voor een asielaanvraag, 
maar zij worden aangevallen door de 
‘milities’.

Confronterend 
straattheater
De scène zal een aantal keer worden 
herhaald. Het optreden vindt plaats 
in de publieke ruime tussen de twee 
ambassades in en zal worden vast-
gelegd en verspreid via social media. 
Met het geld van Het Actiefonds kon 
het collectief de materialen bekosti-
gen; denk aan nepbloed, make-up, 
uniformen en (neppe) wapenstokken. 
Doel van de groep is om het onder-
werp onder de aandacht te brengen 
in het Tsjechische mediadiscours en 
om druk te zetten op de politiek.

Politieke performance  
in solidariteit 
met migranten
Al maandenlang heerst er een humanitaire crisis aan 
de grens tussen Polen en Belarus. Duizenden mi-
granten proberen via Polen de EU te bereiken in de 
hoop op een beter leven. Ze zitten vast in een geïm-
proviseerd kamp waar mannen, vrouwen en kinderen 
zich proberen warm te houden met kampvuurtjes. 
Ondertussen zakken de temperaturen tot beneden 
het vriespunt en is er nauwelijks eten; de leefom-
standigheden zijn erbarmelijk en mensonterend.

Schenken met belastingvoordeel
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 hetactiefonds.nl, 
kunt u de overeenkomst periodiek 
schenken downloaden. Vul de over-
eenkomst in, print deze uit en stuur 
de overeenkomst naar:

Het Actiefonds 
Lombokstraat 40 
1094 AL Amsterdam

Wij vullen vervolgens de overeen-
komst verder in en sturen deze binnen 
twee weken naar u terug. De overeen-
komst kunt u vervolgens gebruiken bij 
de jaarlijkse belastingaangifte voor de 
aftrek van uw donatie.
Wilt u meer informatie over periodiek 
schenken?  
Email dan naar: 
info@hetactiefonds.nl 
of per telefoon:  
020-6279661
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