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Wanneer je in Rusland 
openlijk uitkomt voor het 
steunen van de oppositie, 
hangt je een gevangenisstraf 
boven het hoofd. Op dit 
moment wordt de repressie 
in het land systematisch 
opgevoerd en voor activisten 
is het bijna onmogelijk om 
nog een tegengeluid te 
laten horen. Iets wat vijf jaar 
geleden nog mogelijk was 
in Rusland, is nu een utopie. 
Iedereen die vandaag nog 
niet angstig genoeg is, zal 
morgen worden vervolgd. 

Dreigementen
Dit is de harde realiteit in het land dat al 
22 jaar gebukt gaat onder een totalitair 
regime onder leiding van Poetin. Voor 
aanvang van geplande acties gaan 
politieagenten naar huizen van activis-
ten en hun familieleden om vervolgens 
te dreigen met torenhoge boetes of 
gevangenisstraffen. Demonstraties 
worden meestal uiteen gedreven en 
er vinden willekeurige en onterechte 
arrestaties plaats.
Reeks van protest
Maar in een grote Siberische stad (niet 
nader gespecificeerd vanwege de vei-
ligheid van de activisten) is een groep 
actievoerders opgedoken die zich niet 
het zwijgen op laat leggen: met steun 
van Het Actiefonds organiseren zij 
een protestreeks, met gevaar voor hun 
eigen vrijheid. Het doel van de groep 
is eigenlijk heel simpel, maar vooral 
dapper: zij willen hun doorzettings-
vermogen tonen. Zij laten zich niet de 
mond snoeren en komen op voor hun 
mensenrechten door middel van het 
organiseren van 12 protesten. 

Thema’s
Ieder afzonderlijk protest heeft een 
eigen relevant onderwerp of thema, 
met een specifieke eis gericht aan de 
autoriteiten. Bijvoorbeeld een protest 
tegen de passiviteit van de autoriteiten 
om iets te doen aan verhoogde lucht-
vervuiling in de betreffende stad. Het 
thema van iedere publieke, directe actie 
wordt gekozen op basis van het huidige 
mediaveld en de sociale en maat-
schappelijke situatie in de stad. 
Volgens de activisten staan er 
genoeg gevoelige onderwerpen op 
de stadsagenda, waarrond directe 
acties kunnen worden georganiseerd. 
Ondanks hun moed zijn de activisten 
berekend op buitensporig politieop-
treden. Het Actiefonds is solidair en 
ondersteunt deze dappere protestreeks. 

Ook in Rusland groeit het tegengeluid

Met uw steun kunnen wij helpen.  
Het Actiefonds IBAN:  
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In 2017 stemden inwoners van de 
Colombiaanse gemeenschap Cajamarca 
resoluut tegen mijnbouwactiviteiten 
in hun provincie. Zij verklaarden dat dit 
onverenigbaar is met hun visie op milieu, 
landbouw en leefomgeving. Toch gaat 
het Zuid-Afrikaanse bedrijf AngloGold 
Ashanti door met de geplande mijnbouw. 

Destructieve samenwerking
Het bedrijf is van plan samen te werken 
met het Chileense landbouwbedrijf 
Green SuperFood. Dit bedrijf koopt 
land op in Cajamarca om op grote 
schaal avocado’s te telen. De CEO van 
Green SuperFood is bovendien ver-
antwoordelijk voor de financiën in een 
ander bedrijf dat zich bezighoudt met 
mijnmanagement. De multinationals 
werken samen om het lokale verzet te 
verdrukken en de weg vrij te banen voor 
mijnbouwpraktijken. Dit doen zij letter-
lijk, door middel van het aanleggen van 
avocadoplantages.

Referendum
Om uit te breiden verbrandt Green 
SuperFood enorme delen van het lokale 
bos. De monoculturele avocadoplan-
tages dragen dus actief bij aan het 
verwoesten van de lokale flora en fauna 
en verjagen de lokale boeren. En alsof 
dat nog niet genoeg is worden er grote 
hoeveelheden water – zogenaamd 
bestemd voor het laten groeien van de 
avocado’s – gebruikt voor ondergrondse 
bassins voor mijnbouwactiviteiten.
COSAJUCA (Colectivo Socio-
Ambiental Juvenil de Cajamarca) is 
een goede bekende van Het Actiefonds: 
het collectief werd eerder ondersteund 
in 2017 en 2018. Met een populair refe-
rendum konden zij destijds geplande 
mijnbouwactiviteiten een halt toeroe-
pen. COSAJUCA is begonnen als een 
kleine activistische groep bestaande uit 
voornamelijk jonge kunstenaars. Door 
hun succesvolle referendum werd de 
groep bekend en intussen hebben ze 
veel invloed en mobilisatiekracht. 

Festival
Het collectief organiseerde afgelopen 
maand een festival met als doel het 
informeren van de jongere generaties. 
Met hulp van Het Actiefonds konden zij 
een informatieve film maken over de 
gehaaide plannen van de bedrijven, die 
op het festival in première ging. Dit is 
slechts het begin van een mogelijk zeer 
succesvolle campagne. Het Actiefonds 
blijft COSAJUCA ondersteunen in hun 
strijd voor mensenrechten en behoud 
van hun land. 

Hoe goud en avocado’s  
een gemeenschap verdringen



Niet wijken voor de rijken
Het sinds 2018 gekraakte Huize Ivicke 
te Wassenaar wordt met ontruimen 
bedreigd. Op het moment van schrijven 
loopt er een rechtszaak, en het spant 
erom. Het monumentale pand is officieel 
eigendom van Ronnie van de Putte: deze 
beruchte ‘krottenkoning’ kocht het al in 
2000 met het plan er kantoorruimte in 
te maken. Tot op heden is daar niets van 
terecht gekomen.

Toenemende woningnood
Deze situatie is tekenend voor de 
woningnood in Nederland. Ondanks 
zoveel leegstand blijft het aantal daklozen 
toenemen en hebben talloze mensen te 
maken met tijdelijke of onzekere woon-
situaties. De actiegroep Niet Wijken Voor 
de Rijken heeft genoeg van huichelachtige 
investeerders die panden opkopen om ze 
vervolgens te laten verkrotten. De activis-
ten grijpen de dreigende ontruiming van 
Huize Ivicke aan voor het aanwakkeren 
van het momentum van de woonstrijd. 
Ze willen de kraakbeweging een nieuwe 
impuls geven, onder andere door de 
mensen te mobiliseren die geïnspireerd 
zijn geraakt door de woonprotesten van 
het afgelopen jaar. 
Het Actiefonds is solidair met de krakers 
in Huize Ivicke en ondersteunt de actie-
campagne van Niet Wijken voor de Rijken; 
er worden bijeenkomsten georganiseerd 
om actietactieken te bespreken; er is 
ruimte voor skillsharing, discussie, work-
shops en er komt een online radioshow. 
En niet te vergeten verschillende directe 
acties in de loop van het jaar. Voor een 
eerlijk woonbeleid!
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