Rotary nieuwsbrief
ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45
landen werken ze zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist
maken tegen onrecht en die net als zij geloven in gelijke kansen voor iedereen.
ActionAid’s hoofdkantoor is gevestigd in Johannesburg. Ze waren de eerste internationale NGO met
een hoofdkantoor in Afrika en werken al 15 jaar als democratische federatie. Inmiddels zijn ze
wereldwijd in ruim 2.000 gemeenschappen actief.
ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. Ze luisteren naar wat
mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren. ActionAid
helpt mensen samen in actie te komen en hun overheid aan te sporen om hun mensenrechten te
beschermen. Daarbij worden ze gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele
wereld. Zo werken ze aan duurzame verandering.

Arifa Gazi (22) uit West Bengal, India, is voorzitter van een ActionAid vrouwengroep met meer dan 200 leden. "We bespreken
waar we tegenaan lopen, zoals het onderwijs van onze kinderen. Samen staan we sterk en komen we voor onze rechten op."
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Het ActionAid-kantoor in Nederland werkt voornamelijk op de volgende thema’s:
Duurzame aarde: ActionAid wil dat voedsel eerlijker en duurzamer wordt verbouwd.
Daarom komen ze in actie tegen landroof, wapenen ze mensen tegen
klimaatverandering en steunen zij boeren in ontwikkelingslanden. Daarnaast zetten ze
zich in voor een eerlijk gebruik van grondstoffen en de winning daarvan, zodat dit niet
langer gepaard gaat met conflict, armoede en vervuiling.
Eerlijke economie: ActionAid wil eerlijk beleid en regelgeving die niet ten koste gaan
van de allerarmsten. Daarom voeren ze campagne tegen ongelijkheid,
belastingontwijking door multinationals en zetten ze zich in voor een eerlijke manier van
zakendoen.
Noodhulp: Vanwege hun jarenlange samenwerking met lokale partners, zijn ze vaak
snel ter plaatse om noodhulp te verlenen. De bewoners brengen in kaart wat er nodig is
en schakelen het ActionAid-noodfonds in voor voedselhulp, water en tijdelijk onderdak.
In de weken, maanden en soms zelfs jaren na de ramp, werkt ActionAid met de
gemeenschap aan weerbaarheid tegen een toekomstige ramp.
Vrouwenrechten: ActionAid wil gelijke behandeling en bescherming van vrouwen.
Vrouwen zijn een katalysator voor verandering en bovendien een drijvende kracht in het
terugdringen van honger en armoede. Daarom helpen ze vrouwen een eigen inkomen
te verdienen, versterken ze de (leiderschaps)positie van vrouwen, en maken ze zich
sterk voor hun veiligheid.
ActionAid’s sterke punten:
 ActionAid werkt lokaal: ze werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en
zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief.
 ActionAid pakt structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid aan: geen enkel
probleem staat op zichzelf, daarom verbindt ActionAid lokale organisaties binnen en tussen
landen, om samen hun rechten op te eisen bij overheden en bedrijfsleven.
 Vrouwen zijn prioriteit: armoede en ongelijkheid worden in veel gevallen veroorzaakt of in
stand gehouden door uitsluiting van vrouwen. Tegelijkertijd hebben juist zíj een enorm
potentieel om positieve veranderingen in gang te zetten.

ActionAid verleent noodhulp aan Rohingya vluchtelingen uit Myanmar, die te maken kregen met extreem geweld in Bangladesh.
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Meer informatie
ActionAid Website: https://actionaid.nl/
Huidige projecten en projecten met financieringstekort: https://actionaid.nl/doe-mee/grote-giften-enpartnerschappen/projectoverzicht/
Contactgegevens
Ester van den Berg
Relatiemanager
E-mail: ester.vandenberg@actionaid.org
Tel. 020-520 6210

