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WAT HEEFT 2021
ONS GEBRACHT?

Misschien herinner je je de verwoestende
overstromingen in Duitsland, België
en Nederland, die ons lieten zien hoe
belangrijk klimaatactie is. Of misschien
denk je aan de spanningen die gepaard
gingen met de covid-maatregelen – en
aan hoe Europese landen uiteindelijk de
meeste beperkingen ophieven.
Maar zoals gewoonlijk haalden talloze
hoopvolle verhalen de krantenkoppen
niet.
We schrijven dit om wat hoop te delen.
Twee speciale verhalen gaven ons in
2021 hoop op verandering. Ze kwamen
van gewone mensen in actie, in Spanje en
Servië.
In Tenerife stond de bouw van een megahaven op de planning, die walvissen en
ander zeeleven zou hebben uitgeroeid.
Acties van gewone mensen zetten daar
een streep door. Dat liet ons zien dat
people power kan winnen, zelfs van geld en
politieke connecties.

Dan gaat het om thema’s zoals het
ondersteunen van boeren bij het
groeien van duurzaam voedsel, het
beschermen van mensen die vastzitten
bij de grens, dieren redden van
mishandeling, onze oceaan verdedigen,
of verantwoording afdwingen voor
mensenrechtenschendingen. We doen
alles zodat Europa mens en planeet op
één zet.
Op de volgende pagina’s kan je meer
lezen over deze en andere ingrijpende
campagnes, en de tactieken die we
hebben toegepast.
Dankjulliewel voor jullie steun. Ik kijk uit
naar alle campagnes die we samen zullen
voeren, in 2022 en daar voorbij!

In Servië wilde mijnreus Rio Tinto lithium
winnen en de aarde verwoesten. Maar de
mensen daar beten zich vast, en lieten niet
los totdat ze Rio Tinto verslagen hadden.
WeMove Europe hielp deze communities
vanaf de zijlijn. We voorzagen hen van
een platform voor hun petitie, waarmee
ze fondsen konden werven en in contact
kwamen met een breder Europees publiek.
Maar niet al onze campagnes liepen uit
op grote overwinningen. Toch hebben we
veel vooruitgang geboekt, en met jouw
steun gaat de strijd op vele fronten door.

LAURA
SULLIVAN
Uitvoerend directeur
WeMove Europe
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BESCHERM FAMILIE
BOERENBEDRIJVEN, TREK HET CAP IN

Meer dan een derde van het gehele
budget van de EU gaat naar subsidies voor
grootschalige industriële landbouw. Het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid,
het CAP, geeft vooral geld aan de boeren
met veel land, en maar bar weinig aan de
kleinere familiale boerenbedrijven. Zo
moedigt het beleid milieuverwoestende
landbouwpraktijken aan. In 2021 had de EU
de mogelijkheid om dit alles aan te pakken,
toen zij de CAP hervormde.
En wij zaten er bovenop! 159.790 van
ons riepen de EU op om een armetierige
hervorming in te trekken, en in plaats daarvan
groene, gezonde en eerlijke landbouw te
ondersteunen. In maart hoopten hoge
Europese beleidsmakers snel een deal te
beklinken, en juist toen maakten we een
hoop kabaal. Duizenden van ons bekostigden
samen een video die duidelijk maakte
waarom de CAP fout is. Deze video is pijlsnel
het internet over gegaan en werd meer dan
30.000 keer bekeken.
Waar voorzitter Von der Leyen ook keek,
overal zag ze onze boodschap. Ondertussen
bouwde ook de beweging Fridays for Future
een hoop druk op – dat ging via social media,
en via ontmoetingen tussen Greta Thunberg,

andere activisten, en vicevoorzitter
Timmermans.
Maar we deden nóg meer! Samen met
activisten van Extinction Rebellion en Birdlife
organiseerden we een protest pal voor de
Europese Commissie in Brussel, net toen een
cruciale knoop werd doorgehakt. Die actie
vond veel weerklank, en werd veel gezien en
gedeeld op sociale media.
Onze WeMove-Community werd zelfs
genoemd in EURACTIV, een van de meest
gelezen nieuwssites in Brussel. Maar helaas,
ondanks alle acties konden we het CAP
geen halt toeroepen. Maar we geven niet
op, toen niet en nu niet: in de herfst kwamen
honderden WeMove-supporters samen op
het internet om een nieuwe koers te bepalen.
Wat doen we met het CAP, en hoe bereiken
we klimaatvriendelijke landbouw? Onze
missie zit er nog lang niet op!

159,790

ondertekenaars
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BEVRIJD DE ZADEN! RED DE
TOEKOMST VAN ONS VOEDSEL
221,411

ondertekenaars

Sinds jaar en dag strijden we zodat iedereen
zaden, groente en fruit vrij kan verbouwen
en verkopen. In mei 2020 wonnen we een
grote slag: het Europees Octrooibureau
(EPO) bepaalde dat niemand conventioneel
gekweekte planten en dieren kan patenteren.
Dat was een grote stap richting een wereld
waarin elke boer ons broodnodige voedsel
kan verbouwen.
Maar grote bedrijven zoals Bayer-Monsanto
en Carlsberg vonden dat maar niks. Ze
zochten mazen in de wet, en begonnen met
het wegkapen van de rechten op tientallen
normale gewassen, zoals gerst, tomaat
of meloen. Ze creëren een wereld waarin
reuzenbedrijven de dienst uitmaken.

Samen boden we tegengas. Meer dan
220.000 van ons ondertekenden een
petitie, waarin we het EPO opriepen normale
planten en dieren vrij beschikbaar te houden.
In maart demonstreerden we buiten hun
kantoor in München, en in oktober kregen
we de kans om in een vergadering met EPOdirecteuren onze zaak te bepleiten.
Na ons protest heeft Carlsberg één van
zijn patenten op gerst laten vallen. Maar dit
spel is nog niet uitgespeeld. Duizenden van
ons hebben samen gespaard voor grotere
acties: zo gaan we videos produceren en
festivals overspoelen met bierviltjes die de
bierliefhebber voor onze zaak winnen. In
2022 zullen de hoge bazen onze druk voelen
zoals nooit tevoren.
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EEN ANTWOORD OP DE HUMANITAIRE
CRISIS AAN DE EU-GRENZEN

91,727

ondertekenaars

In augustus waren we getuige van een
ongehoorde crisis in Europa, toen het
Belarussische regime opzettelijk duizenden
migranten naar zijn grenzen stuurde.
Als gevolg daarvan ontvouwde zich op
schrikbarend tempo een humanitaire crisis
op de grenzen van Belarus, naast Polen,
Letland en Litouwen.
Het werd nog nijpender toen de Poolse
regering noodhulp aan de grens afsloot.
Zaken van levensbelang, zoals medische hulp,
eten en water, waren allemaal geblokkeerd.
Tussen september en november vroegen
op zijn minst 5.370 mensen hulp aan Grupa
Granica, een coalitie van Poolse NGO’s.

We moesten EU-politici ervan overtuigen
dat deze crisis niet alleen een Pools
probleem was – dat onze politici óók hun
verantwoordelijkheid moesten nemen.
Daarom begon in oktober onze Poolse
partner Akcja Demokracja een petitie tegen
de situatie aan de grens. Wij deden mee
en eisten dat EU-politici de mensen die
vastzaten aan de grens zouden helpen. Bijna
100.000 van ons ondertekenden die petitie.
Maar daar hielden we niet op. We zamelden
geld in om het werk van hulporganisaties op
de grens te ondersteunen, en met duizenden
kleine bijdragen hebben we toch een grote
impact gehad. Het bedrag dat we bijeen
kregen stelde de Ocalenie Foundation
in staat om advocaten aan te nemen,
ervaren in migratierecht. Deze advocaten
behandelden samen 41 gevallen, en vochten
tegen mensonterende omstandigheden en
behandelingen aan de grens.
Maar de humanitaire crisis is nog niet voorbij.
Sinds juni 2022, laat de Poolse overheid geen
dokters, NGO’s, advocaten en journalisten
toe aan de grens. Dus in 2022 houden we de
druk op de ketel, en ondersteunen we lokale
partners. Wij laten asielzoekende mensen
niet in de steek.
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TEGEN EXPORT VAN
LEVENDE DIEREN

905,658

ondertekenaars

Toen het Suezkanaal verstopt raakte, ging
alle aandacht naar het schip dat de toegang
blokkeerde, de ‘Ever Given’. Maar een meer
macabere kant van het verhaal haalde maar
weinig krantenkoppen: tot wel 200.000
koeien, schapen en andere boerderijdieren
zaten samengeperst in snikhete schepen,
vast op het kanaal. Hun voedsel raakte op,
ze verhongerden dood – slachtoffers van de
wrede export van levende dieren.
Wereldwijd, van Engeland tot aan Nieuw
Zeeland, gingen steeds meer stemmen op
voor een verbod op de export van levende
dieren, op zulke onmenselijke reizen. Zo kwam
de EU onder druk om haar eigen wetten te
herzien.
We bundelden onze krachten en zetten een
grote petitie op touw, samen met Compassion
in World Farming, Four Paws, en vele anderen.
Daarin riepen we op tot directe actie ter
verbetering van dierenlevens. Zo eisten we
een verbod op het export van levende dieren
naar landen buiten de EU, beperkingen
aan reistijden, en meer onaangekondigde
controles en sancties.
En meer dan een miljoen van jullie sloten
zich aan! Luid en duidelijk lieten we weten:
de export van levende dieren is inhumaan en
onacceptabel. Begin dit jaar overhandigden
we deze petitie aan het Europarlement, en nu
wachten we af tot er een nieuw voorstel komt
voor EU-wetgeving over dierenwelzijn en
dierentransport.

“This is what
positive action brings
- it brings changes for
the better and the chance
for people like myself all over
the world who want to help
participate in those changes,
no matter how big or small.”
Katherine, France
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STOP DE OCEAAN
VERWOESTING
Maar om zeker te weten dat zo’n verbod
er ook echt komt, moeten de hoogste
EU-politici de aanzet opvolgen. Daarom
werden we in de loop van het jaar
nog creatiever: in de zomer doken we
mee met surfkampioen Maya Gabeira,
recht de Middellandse Zee in, om onze
boodschap te bezorgen aan één van ‘s
jaars grootste klimaatconferenties.

Politici die beweren onze oceanen te
beschermen, breken hun belofte. Ze
laten reuzennetten, zo breed als een
voetbalveld en lang als een flat van drie
hoog, de zeebodem leegschrapen. Dat
gebeurt nota bene in de kroonjuwelen
van onze oceanen, in de Beschermde
Mariene Gebieden (MPA’s).
In enkele seconden vernietigen deze
netten alles op hun pad. Ze vermoorden
koraal, dolfijnen, zeehonden en -paarden,
en honderden andere soorten. Deze
praktijk heet sleepnetvisserij, en in 2021
kwamen we in opstand om het een halt
toe te roepen.
Meer dan 150.000 van ons zetten onze
namen onder een oproep aan de EU om
sleepnetvisserij te verbieden. Daarna
verspreidden we onze boodschap met
tienduizenden tweets en e-mails aan
Europarlementariërs. Onze partners
vertelden ons dat onze druk een
belangrijke reden was waarom het
Europese Parlement voor zo’n verbod
heeft gestemd.

In de winter financierden we bovendien
samen een pop up-boek, dat ging over
de EU-politici die ervoor zorgden dat de
oceanen nog lang en gelukkig leefden.
Wij overhandigden het rechtstreeks aan
de verantwoordelijke voor onze oceanen,
de Eurocommissaris voor Oceanen.
Nu wachten we op het EU-Actieplan
voor Oceanen, die dit najaar uitkomt. Dan
zien we of de EU de sleepnetvisserij in
beschermd gebied eindelijk verbiedt.

177,319

ondertekenaars
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ROEP DE EU-GRENSPOLITIE
TER VERANTWOORDING

177,319

ondertekenaars

Al vanaf december 2020 eisten we
dat de Europese grenspolitie, Frontex,
verantwoording af moest leggen voor
mensenrechten misdaden. Zijn directeur,
Fabrice Leggeri, moest opstappen.
Dit jaar zijn we tot actie overgegaan,
toen Frontex werd beschuldigd van
medeplichtigheid bij gewelddadige,
illegale blokkades tegen mensen die
veiligheid zochten. In maart stemden
Europarlementariërs over het budget van
Frontex. Onze community stuurde duizenden
e-mails en tweets naar de parlementariërs,
waarin we opriepen het budget niet goed te
keuren zolang Frontex nog onder onderzoek
stond.
En ze luisterden naar ons: bijna alle
parlementariërs in de Commissie voor
Begrotingscontrole stemden tegen de
begroting! Politici van links tot rechts
bevochten de mensenrechtenschendingen
aan onze grenzen.

Toen begon men ook de
beschuldigingen tegen Frontex van de
mensenrechtenschendingen serieus te
nemen. Het Europarlement zette een nieuwe
commissie op om Frontex te controleren,
en voorzitter Roberta Metsola, inmiddels
voorzitter van het Europees Parlement,
wilde Leggeri verhoren. Maar het was een
grote domper toen we erachter kwamen dat
Metsola dit verhoor achter gesloten deuren
wilde afnemen!
We wisten gelukkig dat
volksvertegenwoordiger Metsola gevoelig
was voor druk van Europeanen. Met de
hashtag #MetsolaDecides trok onze
community de aandacht, en dwong Frontex
tot openbare verantwoording. En we wonnen!
Het verhoor werd op 4 maart 2021 live
uitgezonden.
In april 2022 moest Fabrice Leggeri
eindelijk opstappen. Een langverwacht
EU-onderzoek naar fraude legde namelijk
de medeplichtigheid van Frontex bloot in
honderden pushbacks van vluchtelingen.
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YOUMOVE
EUROPE

Ons platform YouMove maakte in 2021
een spetterende entree en behaalde
vele overwinningen. YouMove is een
platform waar andere organisaties
petities op kunnen zetten en support
verzamelen voor zaken die hen aan
het hart gaan.

173,245

ondertekenaars

RIO TINTO’S MIJN MAG
NIET DE NATUUR VAN
SERVIË VERWOESTEN!
We stonden de Serviërs in de Jadar Vallei bij in
hun strijd om landjepik van een multinational te
verhinderen. Hier gaat het om de lokale bevolking
die strijdt om hun land, hun natuur en hun
levenswijze te behouden. Het bedrijf Rio Tinto
heeft zijn oog op het gebied laten vallen omdat
het rijk is aan lithium, en wil daarom zonder
pardon generaties aan geschiedenis bulldozeren.
Hun doel is winst, ongeacht de onherstelbare
schade aan het water, het land, de lucht en de
mensen van de Jadar Vallei.
In 2021 begonnen de mensen aldaar terug
te vechten: middels YouMove lanceerden ze
een petitie, en transformeerden ze zo een
keukentafelgesprek tot maatschappelijk debat.
Duizenden mensen tekenden de petitie en
namen deel aan demonstraties om Rio Tinto’s
opmars te stuiten. Het project is nu in de ijskast
gezet door de lokale overheid, maar het gevecht
is nog niet compleet voorbij – wij blijven hen
steunen in 2022.
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YOUMOVE
EUROPE

RED EEN ZEERESERVAAT IN TENERIFE
“Ik ben
trots op zowel het
walvisreservaat als de
strijd tegen Rio Tinto… Samen
met de mensen die ter plaatse
zijn en de actie mogelijk maken,
kunnen we zo allemaal een
stukje bijdragen aan een
betere wereld.”
Angela, Spanje

423,876

ondertekenaars

Tenerife is de enige plek in Europa met
walviserfgoed. Maar nieuwe plannen voor een
reusachtige haven bedreigde het ecosysteem
van dit kwetsbare zeereservaat. Toen een
babywalvis in het reservaat omkwam bij een
botsing met een boot, kreeg het probleem
de aandacht van het publiek. De mensen in
Tenerife begonnen zich te organiseren, en het
burgerplatform ‘Plataforma Ciudadana No al
Puerto de Fonsalía’ ondernam actie. Ze vreesden
dat dit project gefinancierd zou kunnen worden
door de Europese Unie, die graag investeert in
milieuvriendelijke projecten.

Daarom begonnen ze een campagne op
YouMove. Toen mensen met eigen ogen het
gevaar voor ons kwetsbare zeeleven zagen,
tekenden meer dan een kwart miljoen.
En in de straten van de Canarische Eilanden
begonnen vrijwilligers aandacht te vragen voor
het probleem. Hun verhaal werd opgetekend
door de National Geographic, het Spaanse
nationale nieuws, radio, en TV.
Uiteindelijk hebben ze de verantwoordelijke
lokale autoriteiten overtuigd, en zijn de plannen
veranderd. Zelfs de regionale overheid sprak
zich uit tegen de haven. Zo hebben ze bouw van
de haven verhinderd en het zeereservaat gered!
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ONZE
FINANCIERING

ONZE INKOMSTENBRON

INKOMEN

We worden gefinancierd door doorsnee mensen
door heel Europa, die geloven in het doel van deze
beweging en hun best doen om haar slagvaardig te
houden. Dit jaar waren kleine individuele donaties
goed voor maar liefst 88% van ons budget – meer
dan de 76% in 2020, wat laat zien hoe steeds
mensen hun steentje bijdragen voor een beter
Europa.

2021 Totale Inkomsten
2,030,000

Ons succes komt van duizenden mensen uit heel
Europa die achter WeMove Europe staan. Dat
betekent dat we geen ene cent van bedrijven,
overheden of politieke groepen hoeven aan te
nemen. We kunnen de luis in de pels zijn, wanneer
en waar dan ook.
Van één euro tot duizend, elke donatie komt van
iemand die gelooft in de gezamenlijke visie: een
Europa dat mens en planeet op één zet.
Het restbedrag komt van partners, progressieve
stichtingen en grotere individuele donaties.
In 2021 kregen we:
· 88% van individuen die kleine beetjes
doneerden, in totaal € 1,7 miljoen. Deze
inkomstenbron groeide dat jaar met 15%
· 6%, ofwel € 177.000, van individuele
progressieve donoren die elk € 5.000 of meer
gaven
· 7% van stichtingen en partners, in totaal €
135.000 van twee bronnen: La Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme (FPH) en het European Climate
Foundation.
Ze steunen ons omdat ze veel geven om de zaken
waarvoor we actievoeren, omdat ze onze waarden
en visie voor Europa delen, en graag de handen
ineenslaan om de wereld ten goede te veranderen.
Dit geeft ons totale vrijheid om eerlijk en gewaagd
te zijn in onze campagnes – iets wat we heel
belangrijk vinden.

Stichtingen
135.000 €
Individuele Donaties
(Grote giften) 177.000 €
Individuele Donaties
(Kleine giften) 1.7m €

UITGAVEN
2021 Totale Uitgaven
2,055,000
Fondsenwerving
voor Campagnes
148.000 €
Bedrijfsvoering
& Bestuur
407.000 €
Tech voor Campagnes
356.000 €
Campagnes
1.144m €

ONZE UITGAVENPOSTEN
WeMove Europe heeft een team van 28
werknemers (waarvan 12 part-time). Zoals ons
budget uitwijst, gaat het grootste deel van ons werk
en onze uitgaven naar campagnes vol innovatieve
methodes en tactieken. We voeren online én offline
actie in 7 Europese talen. Het is ons Europees
campagneteam dat onze campagnes voert, met 9
voltijds- en 9 parttime-medewerkers (in 9 landen).
Tegen eind 2021 werden ze ondersteund door het
tech-team (3 mensen), het operations-team (4
mensen), het fondsenwervingsteam (2 mensen) en
onze uitvoerend directeur.

TECH EN PRIVACY
Ons werk vereist een bewustzijn over
de impact van technologie op de
wereld van nu. We proberen altijd het
grotere plaatje in beeld te houden: zo
wegen we zaken als klimaatimpact,
inclusiviteit en toegankelijkheid mee
in onze beslissingen over technologie.
Daarnaast doen we veel met privacyen datavraagstukken. Daarom doen
we extra ons best om de privacy van

mensen te beschermen wanneer we
werken met persoonlijke data van
communityleden. Over het algemeen
gebruiken we Europa-gebaseerde
software, tools en servers. Die moeten
voldoen aan strikte privacy-wetgeving,
dankzij de GDPR. Onze platforms en
tech team bouwen aan tools die onze
campagnes laten opbloeien terwijl ze
ook onze online veiligheid en privacy
waarborgen.

WE KIJKEN ERNAAR UIT
VAN JOU TERUG TE HOREN!

info@wemove.eu

@wemoveeu

WeMove Europe

Wemoveeu

wemoveeurope

