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Allemaal op zoek, 
allemaal ‘en route’

Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict. Miljoenen 
anderen migreren omwille van armoede, ongelijkheid, klimaatverander-
ing, maar ook voor liefde, studies en werk. ‘En route’ naar een betere toe-
komst worden ze vaak gedegradeerd tot tweederangsburgers en verliezen 
ze hun rechten. Dat is ook het geval bij economische migranten op zoek 
naar werk. Ze worden geconfronteerd met uitbuiting, racisme en een grote  
afhankelijkheid van de werkgever. Dat zien we niet alleen in België, maar 
ook in andere landen waar we actief zijn. 

Waarom? Zijn we niet allemaal mensen? Allemaal op zoek naar geluk, een 
fijne job, een goede thuis? Hebben we niet allemaal recht op dezelfde 
kansen, op dezelfde bescherming? 

Het respecteren van de grondrechten van migranten is een van de aan-
dachtspunten in de campagne van 11.11.11 waar ook FOS aan deelneemt. 
Samen met tientallen middenveldorganisaties streven we naar een  
humaan migratiebeleid. Door eerlijk te communiceren over migratie en 
grondoorzaken aan te pakken, willen we meer mensen een waardig leven 
bieden.
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Bewegingsmedewerker

COLOFON
13e JAARGANG nr 3 (juli – aug – sep 2017)
Samenstelling en (eind)redactie Dries Merre
Vormgeving Thibault Verougstraete – Eskidoos
Coverfoto Alejandro Arango, 11.11.11,  

Foto’s © FOS, tenzij anders vermeld
Drukkerij EPO. Gedrukt met vegetale inkten  
op 100% gerecycleerd papier. 
Met medewerking van Caroline Bal, Ali Selvi.

@FOSngo facebook.com/FOSngo FOS.ngo @FOSngo

#Allemaal 
Mensen

2



 ©
fl

ic
k
r-B

ry
c
e

-S
p

iv
e

y

#Allemaal 
Mensen

3

FOS en migratie

De organisaties waarmee 
we samenwerken, komen 
dagelijks in contact met  
(arbeids)migranten. Wereld-
wijd verplaatsen mensen zich, 
al dan niet tijdelijk, op zoek naar 
waardig werk.  Door hun onzekere  
situatie, wordt dat recht hen te vaak 
ontzegd. Vanuit die ervaring met 
migratie en als reactie op Belgische  
actualiteit, staan we volledig achter de 
11.11.11-campagne.



Mensen op weg  
naar beter
Woonde je buurman ooit elders? Studeerde je 
zoon of dochter in het buitenland? Spendeer je het 
grootste deel van je dag in de stad waar je werkt? 
Het is allemaal niet abnormaal. Iedereen is op pad: 
we zijn allemaal mensen op weg naar beter.

Dit jaar stelt 11.11.11 migratie en 
vluchtelingen centraal. Niet toe- 
vallig, de cijfers spreken voor 
zich. 65 miljoen mensen zijn op 
de vlucht voor oorlog en ver- 
volging. Miljoenen anderen ont-
vluchten armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering… Complexe 
problemen waar organisaties als 
FOS en 11.11.11 een antwoord op 
proberen te vinden.

Rechtvaardig
Nu eisen we een rechtvaardig 
migratiebeleid, dat de oorzaken 
van migratie aanpakt. Een beleid 
dat veilige en legale migratie- 
routes aanbiedt. Dat verbindt en 
met juiste cijfers over vluchteling- 
en en migratie communiceert. 
Met de slogan #AllemaalMensen 
en de feiten in de hand, trekken 
we de straat op en naar politici.

campagne
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Dat is nodig want iedereen komt 
in contact met migratie. Migratie 
is van alle tijden en valt niet te 
ontkennen. Iedereen heeft wel 
familie, collega’s of kennissen 
die ooit ergens anders woonden. 
Ook de organisaties waar wij 
wereldwijd mee samenwerken 

komen in contact met migratie. 
Mensen verhuizen tijdelijk om 
een job te vinden of moeten el-
ders heen om de juiste medische 
zorgen te kunnen krijgen. Het is 
zo algemeen verspreid, dat het 
duidelijk is: migratie is menselijk!

“Iedereen heeft wel familie, collega’s of kennissen  
die ooit ergens anders woonden”

De politieke eisen van de campagne

Pak structurele oorzaken van migratie aan.  
Strijd tegen armoede, ongelijkheid en  
klimaatverandering.

Zorg voor veilige vluchtroutes.  
Zo vallen er minder doden en worden  
minder mensen misbruikt.

Behandel iedereen met respect.  
Vluchtelingen moeten als volwaardige  
burgers behandeld worden.

Praat correct over migratie.  
Halve waarheden vertekenen  
de werkelijkheid.
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Maak een statement en draag de 11.11.11-pin  
op je kleren of op je sociale media!  
Ga naar www.11.be/AllemaalMensen

“
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Kom samen met ons op tegen onrecht wereldwijd! 
Ontdek onze acties FOS.ngo/agenda

Verhuizen 
om te werken
Europa voelt dagelijks de gevolgen van de eco- 
nomische crisis. Door de zware besparingen lijkt er 
geen ruimte voor de erkenning van economische 
migranten. Maar de besparingen, in combinatie 
met politieke crisissen, zorgen wereldwijd voor een 
gebrek aan waardig werk. Laat dat net een van de 
oorzaken zijn van migratiebewegingen.

“Miljoenen mensen 
worden gedwongen om 
hun thuisland, stad of 
dorp te verlaten op zoek 
naar inkomsten”
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Vroeger werden economische 
migranten als goedkope arbeids- 
krachten geïmporteerd, vandaag 
doet men er alles aan om ze weg 
te houden. Net zo ontstaat een 
illegaal arbeidscircuit. 

Waarom?
Waar er werk is, vind je migranten.  
Daar spelen bedrijven op in. Multi- 
nationals verhuizen naar landen 
waar de arbeidsvoorwaarden 
laag zijn, liefst in combinatie met 
een gunstig fiscaal systeem. 

Intussen worden miljoenen 
mensen gedwongen om hun 
thuisland, stad of dorp te ver- 
laten op zoek naar inkomsten. Zij 
worden het slachtoffer van lage 
lonen, uitbuiting en discriminatie. 
Hun  afhankelijkheid van werk 
maakt hen kwetsbaar. Asielzoek-
ers en  arbeidsmigranten nemen  
elke job aan die ze vinden, want 
ze hebben geen netwerk of so-
ciale bescherming om op terug 
te vallen.

Overheden
Economieën hebben altijd vaca-
tures die niet ingevuld geraken. 
De nood aan extra werkwilligen 
trekt arbeiders aan, ook in België. 
Onder de noemer van ‘sociale 
dumping’ werken hier heel wat 
Poolse vrachtwagenchauffeurs 
tegen een lager loon dan hun 
Belgische collega’s. Dat is on- 

eerlijke concurrentie. De migratie- 
arbeider wordt zo uitgespeeld 
tegen de Belgische arbeider. 
“Als zij dat goedkoop kunnen,  
waarom jij niet?”

Er bestaat dus wel degelijk een 
systeem gebaseerd op de uit-
buiting van migranten. De vele 
uitzonderingen en inkrimpingen 
van hun rechten garanderen dat 
een goedkoop en niet-aange-
geven bestand van werkkrachten  
regelmatig vernieuwd kan 
worden. Migranten zijn immers 
bereid om flexibel en in pre-
caire omstandigheden te werk-
en. Respect voor de rechten van 
buitenlandse arbeiders is dan 
ook een uitdaging. Alle arbeiders 
verdienen eenzelfde behande-
ling en hebben recht op dezelfde 
arbeidsomstandigheden.

Als overheden zowel nationaal 
als internationaal niets onderne-
men, kan je migratie niet beper- 
ken. Toch kan het een hefboom 
zijn voor ontwikkeling en om de 
sociale zekerheid te versterken. 
Migratie kan helpen om de ver-
grijzing op te vangen en biedt 
culturele verrijking en innovatie. 
Door iedereen volwaardige 
burgers te maken, worden we  
allemaal sterker.

TEKST Caroline Bal
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“Het is ofwel migreren, ofwel honger lijden. Maar als migrant wordt er 

extra van je geprofiteerd, omdat je geen papieren hebt en iedereen 

weet dat je nergens terecht kan. Daarom zijn organisaties als FOS 

belangrijk. Ze helpen het middenveld om voor onze rechten op te 

komen.”

Lees het volledige interview op 
FOS.ngo/Alice

Alice 
Zimbabwaanse poetshulp  
die al tien jaar in Zuid-Afrika werkt.

Interview
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“De eerste jaren in België waren wennen. Het was koud, ik mocht 
niet werken en botste op heel wat racisme. De tijden zijn al wat 
veranderd, maar migranten zijn nog steeds politiek, sociaal en 
cultureel ondervertegenwoordigd. Daar moeten we samen iets aan 
doen.”

Lees het volledige interview op
FOS.ngo/Kwaku

Kwaku  
Acheampong 
Politiek vluchteling uit Ghana,  
Diensthoofd Zuidcoördinatie bij FOS.
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Fact check

“Ze komen  
allemaal  
naar hier”

86% van de vluchtelingen  
verblijft in ontwikkelingslanden.
 
De rijkste landen vangen slechts 
een habbekrats op. Bij ons daalt 
het aantal asielaanvragen. De 
recente piek van 2015 was nog 
steeds lager dan tijdens het  
Balkanconflict in 2000.

“Migranten kosten 
geld en nemen 
onze centen af”

De opvang van vluchtelingen 
kost ons land 0,09% van het 
bbp in 2015, 

volgens cijfers van het Inter- 
nationaal Monetair Fonds. Uit 
een onderzoek van de OESO 
over 2013 blijkt dat migratie een 
positief effect heeft op de fiscale 
balans. 

De feiten 
achter 
migratie
We worden overstelpt met halve waar-
heden over migratie. En dat ondanks dat 
migratie een eeuwenoud fenomeen is en er 
heel wat expertise is in Vlaanderen. Denk 
maar aan de talrijke middenveldorganisaties 
en academici die dagdagelijks met migratie 
bezig zijn. Wij houden een aantal boude 
uitspraken tegen het licht.
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“Vluchtelingen  
bedreigen onze  
waarden”

Het merendeel van de vluchtelin-
gen ontvlucht terreur en gaat op 
zoek naar onze waarden.

Uit een Duits onderzoek blijkt 
dat 96% van vluchtelingen voor 
democratie is en 93% gelijke  
rechten voor mannen en vrouw-
en evident vindt. Ze verlaten hun 
land vaak voor schendingen van 
hun democratische waarden.

“Reddingsoperaties  
hebben een  
aanzuigeffect”

Reddingsoperaties hebben geen 
effect op de toestroom. 

Dat blijkt uit een onderzoek van 
de universiteit van Oxford. Toen 
in 2014 de EU reddingsoperaties 
stopzette, steeg zelfs het aantal 
mensen dat de oversteek waag-
den.

“België doet  
al genoeg voor  
vluchtelingen”

België haalt niet eens het 
Europees minimum. 

Zowel in 2015 als 2016 slaagde 
België er niet in om de beloofde 
550 vluchtelingen uit conflict-
gebieden naar hier te brengen. 
Het ziet er bovendien naar uit 
dat België in 2017 een andere 
belofte, 3 812 mensen opvangen, 
evenmin zal waarmaken.

“Migranten  
laten hun land  
in de steek”

Migranten zetten zich  
in voor hun thuisland. 

Jaarlijks sturen migranten meer 
dan drie keer het bedrag van in-
ternationale ontwikkelingshulp 
naar familie in hun thuislanden. 
Maar ze verspreiden ook kennis, 
ideeën en talenten.
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Ontdek nog meer waarheden over 
migratie op FOS.ngo/Migratie

93%

3x
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De wereldwijde sociale strijd stopt niet!
Drie vierde van de wereldbevolking komt in levensgrote problemen bij de minste 
tegenslag. Sociale bescherming, wereldwijd en voor iedereen, kan het tij keren. 
Samen met 11.11.11, ABVV, de socialistische mutualiteiten, sp.a en vele andere orga-
nisaties voerden we voor het tweede jaar op rij campagne voor sociale bescherming 
voor iedereen. Want sociale bescherming kan het verschil maken! Dat is niet alleen 
onze overtuiging: in 2016 bewezen onze partnerorganisaties het keer op keer.

FOS kreeg vorig jaar een nieuwe erkenning van de overheid, na een veeleisende 
toetsing. We ontwikkelden met partners uit onze sector gemeenschappelijke strate-
gische kaders (GSK’s) om waardig werk wereldwijd te versterken en om meer impact 
te hebben in België. We besloten om samen met andere geëngageerde organisa-
ties een coördinatieplatform op te richten. Dat platform coördineert onder andere 
de opvolging van de GSK Waardig Werk en organiseert uitwisseling van informatie 
tussen de leden. Samen met ISVI (ABVV) konden we onder de vleugels van dat 
platform, onze toekomst voor de periode 2017-2021 uittekenen. Zo kunnen we ook 
de komende jaren verder werken aan een wereld zonder uitbuiting, waar mensen 
voor hun rechten kunnen opkomen. 

In dit jaarverslag vind je een overzicht van acties die FOS in 2016 ondernam, 
aangevuld met het fi nancieel verslag. We wensen je veel leesplezier.

COLOFON
Dit jaarverslag 2016 is een uitgave van FOS
Samenstelling en (eind)redactie Dries Merre
Vormgeving Thibault Verougstraete – Eskidoos

Coverfoto Reporters
Drukkerij EPO. Gedrukt met vegetale inkten op 
100% gerecycleerd papier.

Ontdek alles wat FOS bereikte in 2016 op FOS.ngo/jaarverslag

Alain André 
voorzitter

Annushka Vandewalle 
algemeen secretaris

Dirk Van Der Maelen 
erevoorzitter

België

Dit was ons 

2016!

Hart Boven Hard  
Grote Parade in Brussel

Stop The Killings
We steunen activisten die op-

komen voor sociale bescherming

Santé met 11.11.11
Samen met VIVA-SVV voor 

het recht op gezondheid

Sophia Kisting van People’s 
Health Movement spreekt 

voor het Europees Parlement

Solidariteit kan je zien 
Lancering van de 
campagne 2016

Vakbondsbetoging 
in teken van waardig werk 

en sociale bescherming

ASTAC uit Ecuador 
schudt de Belgische en 

Europese politiek wakker

Soirée Sociale
Campagne-avonden in Roeselare 
Genk, Leuven, Antwerpen & Gent

Internationale Vrouwendag
het moment voor de Ladies in 

Red om op straat te komen

Nieuwjaarsconcerten 
van nvsm, waar we 100 
campagnefoto’s trekken

Gezondheidsdag
pleiten voor het recht 

op gezondheid

Afsluitmoment
van twee jaar campagnevoeren 

over sociale bescherming

Stop TTIP/CETA 
betoging in Brussel

Alex Saco van ForoSalud 
vertelt over gezondheid 

als basisrecht
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Sociale bescherming voor iedereen

Ook in 2016 stond sociale bescherming centraal.  

Samen met 11.11.11 en andere organisaties zetten 

we het thema op de kaart. Sinds 2015 steunden 

90 000 mensen onze boodschap, waren er meer 

dan 3000 acties in 20 landen en bewezen harde 

cijfers dat sociale bescherming wereldwijd haalbaar 

en betaalbaar is. De Kamer keurde een belangrijke 

resolutie over sociale bescherming goed en de 

regering engageerde zich om sociale bescherming 

te verankeren in haar buitenlandbeleid.

Onze nieuwe website

Het was tijd voor een nieuwe look! FOS zette 

meer in op digitale communicatie en daarbij 

hoorde ook een nieuwe website. Sinds oktober 

2016 vind je alles over de sociale strijd wereldwijd 

op FOS.ngo! Een website waar je gemakkelijk alle 

informatie over ons werk vindt. Een prachtige, 

moderne site die er zowel op smartphone, tablet 

als computer fantastisch uitziet. 

58 000 keer werd ons fi lmpje bekeken

2400 affi ches bij partners in Vlaanderen

35 300 mensen zagen de campagne tijdens manifestaties

8000+ enthousiastelingen verdiepten zich in ons campagnemagazine

4834 mensen kwamen naar een FOS-activiteit

225 artikels, advertenties en aankondigingen van en over FOS 

verschenen in magazines, infobladen of online

Solidariteit kan je zien

In 2016 overtuigden we voor het tweede jaar op 

rij, iedereen van het nut van sociale bescherming. 

Overal in Vlaanderen verspreidden we de bood-

schap dat solidariteit het verschil maakt. Online 

trokken we de aandacht met een uitdagend fi lmpje.

www.FOS.ngo
5
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Werken onder
Israëlische bezetting
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PALESTINA

2016 was het laatste jaar waarin FOS in Palestina 
actief was. Samen met de Algemene Centrale 
– ABVV steunden we er petrochemievakbond 
PUPW.

In 2016 ontwikkelden we samen met de Alge-

mene Centrale - ABVV een knappe brochure 

over de uitdagingen van de Palestijnse arbei-

ders die werken onder Israëlische bezetting. 

In Bolivia, Colombia, Peru en Ecua-
dor, vier landen in het Andesgebied, 
strijden we met lokale organisaties 
voor het recht op waardig werk en 
sociale bescherming.

In april 2016 werd Ecuador getroffen 

door een krachtige aardbeving. Hon-

derden mensen lieten het leven en 

tienduizenden verloren hun woonst. 

Onze oproep voor steun viel niet in 

dovemansoren: dankzij Belgische 

solidariteit kon onze lokale partner 

ASTAC getroffen leden helpen om 

de draad terug op te pikken.

Meer weten? Surf naar FOS.ngo/jaarverslag

ANDES

Dankzij steun van deze organisaties uit de socialistische beweging, 
bedrijven en andere organisaties maakten we in 2016 het verschil.

© Reporters

Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen
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CUBA

CENTRAAL-AMERIKA

Het leven van arbeiders die werken in de Hondurese maquilas is zwaar.

In die (textiel)fabrieken in de vrijhandelszones maakt het vakbondsnetwerk 

RSMH het verschil. In 2016 konden de eerste arbeiders beroep doen op een 

sociale woningproject, waardoor ze nu een betaalbare woonst hebben.

In de Centraal-Amerikaanse landen El Salvador, Honduras en Nicaragua werken 
we samen met lokale organisaties om waardig werk en sociale bescherming 
af te dwingen. 

In Cuba steunen we vrouwen-, gezondheids- en vakbondsorganisaties om 
waardig werk en sociale bescherming te garanderen voor de lokale bevolking.

Bouwvakbond SNTC tekende in 2016 een samenwerkingsakkoord met de 

internationale vakbondskoepel ICM.

7

De arbeiders van het Zuid-Afrikaanse 

wijnbedrijf Robertson Winery waren 

hun lage lonen, lange uren, de intimi-

datie en het racisme beu. Met steun 

van vakbond CSAAWU staakten ze 

14 weken lang, tot ze een loonsver-

hoging uit de wacht konden slepen. 

Wij brachten de stakers in contact 

met Belgische vakbonden, politici en 

middenveldorganisaties, die mee de 

druk op de wijnbazen opvoerden.

In Mozambique, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika streden we in 2016 met 
lokale organisaties voor waardig werk en sociale bescherming. Onze werking 
in Namibië werd in 2016 afgerond.

In Ghana strijdt FOS voor sociale 
bescherming en gezondheid door in 
te zetten op drinkwater en sanitaire 
voorziening. 

Dankzij de projecten die we in 2016 

uitvoerden, kunnen lokale gemeen-

schappen in Ghana genieten van 
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FOS heeft een gemiddeld jaarinkomen 

van 5,7 miljoen euro. Gemiddeld 78% 

van de middelen gaan naar het Zuiden. 

Hiermee steunen we partnerorganisa-

ties op basis van gemaakte afspraken 

en plannen. We besteden 9,4% van 

de middelen aan noordwerking. Zo’n 

0,01% besteden we aan fondsen-

werving. Gemiddeld 12,59% van onze 

middelen worden gespendeerd aan 

algemeen beheer.

FOS sluit het boekjaar 2016 af met een 
positief resultaat van 8 625 euro.

ACTIVA PASSIVA

Vaste Activa 445 300 Eigen Vermogen 1 471 180

Vlottende Activa 1 809 140 Schulden en voorzieningen 783 260

Totaal van de activa 2 254 440 Totaal van de passiva 2 254 440

KOSTEN 2016 OPBRENGSTEN 2015

Huisvestingskosten 28 125 Gemeenschappelijke Actie 117 687

Computermaterialen 20 633 Giften 82 477

O&H burelen 15 510 Subsidies 5 565 835

Werkingskosten 65 630 Andere bedrijfsopbrengsten 13 907

Personeelskosten 709 691 Financiële opbrengsten 607

Afschrijvingen / waardeverminderingen 120 675

Belastingen 853

Financiële kosten 12 930

Subsidies voor FOS werking N & Z 4 797 841

Totaal 5 771 888 Totaal 5,780,513

Financieel jaarverslag 2016
De rekeningen van FOS boekjaar 2016 werden nagezien door EY. De jaarrekening en 

het revisoraal verslag werden neergelegd op de algemene vergadering van 13 juni 

2017 en kunnen geraadpleegd worden op www.FOS.ngo/jaarverslag. 

De jaarrekening werd ook neergelegd bij de Nationale Bank van België, 

waar alle cijfers vrijblijvend kunnen opgevraagd worden.

9,4 % 
Noorden 

12,6 % 
algemeen 
beheer

78,0 % 
Zuiden

0,01 % 
fondsen-
werving

Grafi ek - uitgaven

Wie steunt FOS ?
Om toegang te krijgen tot subsidies (EU, DGD) voor 

projecten in Noord en Zuid, moet FOS zelf instaan 

voor een deel van de middelen.

FOS kon in 2016 rekenen op steun van:

Provincie-
bestuur van

Stads-en Gemeente
besturen:

Diverse organisaties 
en bedrijven

Socialistische 
beweging

Limburg Herk De Stad 11.11.11 NVSM

Kapellen P&V SP.A

Destelbergen Multipharma Algemene Centrale

Antwerpen Deme Algemene Centrale Antwerpen

Voedingssector Sociaal Fonds ABVV West-Vlaanderen

Petroleumsector Sociaal Fonds Werkerswelzijn Brugge

Chemiesector Sociaal Fonds Bond Moyson West-Vlaanderen

FNV Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Nationale Loterij De Voorzorg Limburg

Vrienden van Cuba De Voorzorg Antwerpen

FSMB

Herkomst van de fi nanciering 

Voor de fi nanciering van de projecten 
en partnerwerking in Noord en Zuid, 
kon FOS rekenen op steun van: 
Federale Overheid, Directie-Generaal 
voor Ontwikkelingssamenwerking - 
DGD - Vlaamse Overheid

 

Grafi ek - continenten 

Voor elke 100 euro 
die naar het Zuiden gaat:

6,3 % 
Belgisch 
Overlevings-
fonds

3,7 % 
Vlaamse 
Gemeen-
schap 

2,38 % 
andere

87,6 % 
DGD

€ 26 
naar 
Afrika

€ 38 
naar Zuid-
Amerika

€ 3 
naar het 
Midden-Oosten

€ 33 
naar Centraal-
Amerika en Cuba

78,0 % 
Zuiden
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Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen


