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... dat is de slogan waarmee FOS dit voorjaar het debat aanzwengelt. Samen- 
werken met mensen op basis van gelijkwaardigheid en het geloof dat mensen-
rechten voor iedereen gelden. Geen samenwerking vanuit een superieure 
positie.  

Zelf probeer ik dat op twee manieren te doen. Enerzijds door mij vrijwillig in 
te zetten voor Ghana, de verbondenheid met je thuisland gaat nooit meer weg. 
Anderzijds door mij al meer dan twintig jaar professioneel in te zetten voor 
FOS. Een organisatie die gelooft in verandering en vooruitgang. Die veran- 
dering begint bij de bevolking zelf. Door mensen te ondersteunen, door hen te 
versterken, zijn ze zelf in staat om tot duurzame omslag te komen. 

Laat dat een basisprincipe zijn waarin we allemaal kunnen geloven. In deze 
FOSFOR en op onze website ontdek je hoe we samen, zonder medelijden,  
hieraan meewerken.  
 
Kwaku Acheampong  - Diensthoofd zuidcoördindatie
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‘Geen medelijden  
maar medewerking’ 



Laten we de vooroordelen  
overbood gooien en samenwerken



Duurzaam samen 
Sturen we lunchpakketten naar arme naaisters of versterken 
we de vakbond die in de textielfabriek voor collectieve loons- 
opslag gaat? Sturen we medicijnen of ondersteunen we lokale 
gezondheidsorganisaties? Met de campagne ‘geen medelijden 
maar medewerking’ zwengelen we het debat aan.  

De laatste jaren is steun aan ontwik-
kelingslanden via private initiatieven 
meer en meer in trek. Niet zelden 
zijn het projecten van korte duur. 
Intussen staat het budget voor lang-
durige samenwerking via de officiële 
ontwikkelingshulp onder druk (zie 
kader). Lange termijnwerk is steeds 
moeilijker.

Materiële (nood)hulp blijft noodzake-
lijk, maar structurele ontwikkelings-
samenwerking (zie p.10) is minstens 
even belangrijk. Ngo’s en andere 
middenveldorganisaties die zich in-
zetten voor het maatschappelijk be-
lang, zijn essentieel om verandering 
in gang te zetten. Ze staan in contact 
met lokale organisaties en maken zo 
op lange termijn het verschil.

CAMPAGNE
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DUURZAAM 

Duurzame relaties zijn belangrijk. 
Door te werken op lange termijn, 
kunnen tegenslagen en uitdagingen 
het best aangepakt worden. FOS  
kiest er dan ook bewust voor om 
langdurig samen te werken met 
mensen die zich organiseren om voor 
hun rechten op te komen. We doen 
dat met een goede verstandhou- 
ding, met vertrouwen en respect voor  
ieders autonomie.

We gaan in tegen het klassieke beeld 
van andere landen en culturen. Het 
beeld van arme, weerloze kindjes 
of volwassenen is niet alleen deni-
grerend, maar ook onjuist. Mensen 
uit Zimbabwe, Peru of eender waar 
zijn even dynamisch als wie dan ook. 

FOS werkt samen met weerbare 
mensen, mensen zoals jij. En net als 
bij ons, krijgt niet iedereen dezelfde 
kansen. Daarom bouwen we samen 
met onze bevriende organisaties aan 
een duurzame tegenmacht. 

Met de fop-campagne  
‘bread for the buren’  
pookten we het debat op over 
structurele ontwikkelings-
samenwerking. 

Ontdek het filmpje  
op FOS.ngo/bread
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Officiële ontwikkelingshulp is overdracht van giften en leningen naar ontwik-
kelingslanden. Die moet aan een aantal voorwaarden voldoen, bepaald door 
de internationale organisatie OESO. Het budget voor officiële ontwikkelings- 
hulp stijgt, maar die stijging gaat vooral naar de opvang van mensen op de 
vlucht, klimaatuitdagingen en veiligheid. Minder middelen gaan naar de basis- 
werking van ontwikkelingssamenwerking zoals de daling van armoede en 
ongelijkheid.

© Agencia Prensa Rural



Kom meer te weten over de cases 
op www.FOS.ngo

IN ACTIE

Structurele ontwik- 
kelingssamenwerking:  
zo doen we het! 
Wereldwijd steunen we middenveldorganisaties en strijd- 
bewegingen. We versterken hen en brengen ze samen. 
Zo willen we een blijvende impact hebben op de leef- en 
werkomstandigheden van mensen. 
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• BOLIVIA
Gezondheidsactivisten leren tijdens workshops dat 
ze het beleid kunnen vormgeven. We brengen hen 
samen in allianties zoals ALAMES Bolivia. Zo ver-
anderen ze samen het gezondheidsbeleid op lokaal, 
provinciaal en nationaal niveau en versterken ze  
elkaar inhoudelijk. 

• ZUID-AFRIKA
Arbeiders komen op straat en trekken naar de recht- 
bank met onze steun. Daarnaast volgen ze work-
shops waarbij ze eisen formuleren en hun rechten 
leren kennen. Zo ontplooien ze zich tot sterke acti- 
visten. Maar ook infosessies over gender zijn belang- 
rijk. Zo worden organisaties ook intern meer gelijk.  

• CUBA
Het middenveld heeft meer aandacht voor relaties 
tussen mensen, sociale rolpatronen en seksuele di-
versiteit. Lesbische vrouwen verenigen zich dankzij 
gezondheidsorganisatie CENESEX in groepen en 
wisselen onderling uit. Ze werken ook samen met  
andere middenveldorganisaties. 

• EL SALVADOR
“We werken samen met FOS op basis van weder- 
zijds respect”, zegt Margarita Posada van de Burger-
alliantie tegen de privatisering van gezondheid  
ACCPS. “Andere organisaties hebben nog steeds een te 
strakke en beperkte kijk op samenwerking met navel- 
staarderij en een te eigen interne logica.” 

• BELGIË
De socialistische beweging in Vlaanderen gaat voor 
internationale solidariteit. Door blijvend met hen 
samen te werken, bijvoorbeeld via campagnes en 
vormingen over onze thema’s, staan ze achter struc-
turele ontwikkelingssamenwerking. Intussen komen 
we via tal van netwerken in België op voor de rechten 
van mensen wereldwijd.
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“Door workshops te volgen werd ik een echte activist. Ik 
ontdekte hoe ik voor mijn eisen kan opkomen. Ik kreeg 
inzichten in de structurele oorzaken van mijn problemen. 
Kennis maakt mij sterk.”

Ontdek Eleonors verhaal op FOS.ngo/Eleonor

Eleanor Hoedemaker  
Activist en feminist - Zuid-Afrika 
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INTERVIEW



“Kennis is het belangrijkste. Zonder kennis van je rechten 
kom je nergens. Je kan jezelf niet verdedigen en niemand 
zal het voor jou doen. Zonder kennis lijkt alles onverander- 
baar en kan je evengoed opgeven.”

Ontdek Luz’ verhaal op  FOS.ngo/Luz

Luz Elena Camacho 
Advocaat  -Colombia 
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FOCUS
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Structurele ontwikkelings- 
samenwerking… Qué? 
Structurele ontwikkelingssamenwerking dat zijn twee woorden: 
structureel en ontwikkelingssamenwerking.
  
Structureel staat voor duurzaam-
heid. Geen eenmalige acties of hulp-
goederen, maar op lange termijn 
ingrijpen of langdurig werken op 
een bepaald project of thema. Op die 
manier probeer je als organisatie 
een grotere impact en een blijvende 
invloed te hebben. Ook wij gaan 
voor verandering op lange termijn. 
Dat doen we door blijvend samen te 
werken met lokale organisaties. We 
versterken hen waar zij dat nodig 
vinden, zodat ze hun expertise kun-
nen vergroten en duurzaam kunnen 
uitdragen.

Ontwikkelingssamenwerking staat 
voor samenwerken om zo tot ontwik-
keling te komen. Ontwikkeling in de 
enge zin van het woord? Niet zo voor 
FOS! Andere culturen of landen zijn 
niet onderontwikkeld. Er zijn wel 
mensen die hun rechten niet kun-
nen opeisen. Het zijn bijvoorbeeld de  
arbeiders die onze kleding naaien en 
de plukkers van onze bananen. Ze 
blijven niet bij de pakken zitten en 
gaan voor betere leef- en werkom-
standigheden. Wij nemen het op 
voor de organisaties die hen samen- 
brengen.



SDG’S

De duurzame  
ontwikkelingsagenda 
De ‘Sustainable Development Goals’ is de duurzame ontwikke-
lingsagenda 2030 van de Verenigde Naties. 17 doelstellingen 
vormen een toekomstagenda en krijgen de steun van meer dan 
190 landen. De ambitieuze doelstellingen gaan van zuiver water 
tot minder armoede. 

Landen moeten ook zelf aan de slag, 
weg van een starre blik die de wereld 
opdeelt in Noord en Zuid. Een brede 
benadering dus, die wel niet raakt 
aan de grote oorzaak van die ongelijk- 
heden. Het neoliberale geloof in 
een eeuwige groei laat de ontwikke-
lingsagenda immers niet los. Dat is 
meteen dan ook een eerste stevige 
kritiek.

Daarnaast bevatten de doelstellingen 
contradicties. Ze pleiten bijvoorbeeld 
voor volledige tewerkstelling, pro-
ductiviteitsgroei en economische 
groei ten koste van de klimaatdoel-
stellingen. Daarnaast ontbreken 
meet- en opvolgingsinstrumenten.

In combinatie met het brede aantal 
onderwerpen riskeren de doelstel-
lingen vergeefse moeite te worden. 
Landen zullen makkelijk kunnen rap-
porteren over zaken die ze al deden 
en hoeven geen prioriteiten te stel-
len. Het lijkt eenvoudig voor hen om 
de verantwoordelijkheid van zich af te 
schuiven.

Het middenveld zal een belangrijke 
rol spelen om te kijken of er wel echt 
iets gebeurt. Die rol wordt in België 
opgenomen door Perspective2030: 
middenveldorganisaties verenigen 
zich in dit samenwerkingsverband en 
kijken toe op de beloften van de Bel-
gische regering. Ontdek wat het plat-
form bereikt op FOS.ngo/perspective

Geen 
armoede
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Kwaliteits-
onderwijs
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Eerlijk werk en 
economische 

groer
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Goede 
gezondheid & 

welzijn
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Gender-
gelijkheid
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Ongelijkheid 
verminderen
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We komen wereldwijd op voor
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De verandering begint 
op FOS.ngo

       OF
Sturen we lunchpakketten  

naar arme naaisters?

Versterken we de vakbond die in 

de textielfabriek voor collectieve 

loonsopslag gaat?

Bij FOS draait ontwikkelingssamenwerking ook écht om samenwerking.  
Wereldwijd voeren mensen de sociale strijd en FOS doet mee!
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