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Democrawie?



Democratie eindigt niet in het stemhokje. Maar best ook, want het verkie-
zingsproces loopt niet overal perfect. Hoe politieke beslissingen vorm krij-
gen en uitgevoerd worden, botst soms met democratische waarden. Gelukkig 
speelt de democratie zich in Bolivia in het dagelijkse leven af. Hier is geen 
Boliviaan zonder lidkaart van een organisatie met een mening.

Want als democratie een georganiseerd meningsverschil is, dan is dat hier 
buiten het parlement te horen. Wegblokkades, stakingen en betogingen zet-
ten elke dag meningen in de verf. Het Boliviaanse maatschappelijk midden-
veld is een lappendeken van organisaties met onverzoenbare eisen en elke eis 
weerklinkt luider dan de vorige.

Die fanfare van botsende meningen geeft de essentie van democratie weer. 
Iedereen participeert, iedereen is betrokken en iedereen komt ooit wel eens in 
een conflict terecht. Democratie gaat over de wil van het volk, ook als een deel 
van het volk niet akkoord gaat. Meningen zijn te divers om ze enkel te laten 
uiten door een handvol politici. Als je de deliberatieve democratie in volle glorie 
wil aanschouwen, kom eens naar Bolivia!

David Verstockt  - Programma begeleider Bolivia
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Meer dan een 
bolletje kleuren



Een democratie  
voor en door allen



FOCUS
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Wat hebben we nog in de 
pap te brokken?
Mondiale problemen vereisen een mondiale aanpak. Hiervoor 
is internationale samenwerking nodig. Maar ligt de macht dan 
niet verder van de gewone vrouw en man? 

Intussen speelt de economie zich 
meer en meer op wereldschaal af. 
Producten zijn steeds goedkoper en 
er is minder armoede.  Maar waarom 
is er meer ongelijkheid binnen landen? 
En hebben nationale overheden nog 
greep op de economie? Mondialise-
ring en democratie, soms botsten ze.
 

FAKE NEWS

Het wereldwijde web zorgt voor toe-
gankelijke informatie. Nu blijkt die 
karrevracht aan info soms een gevaar 
voor de democratie. Fake news kan 
mensen beïnvloeden en zelfs een 
stembusgang ontwrichten.
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Populistische leiders maken hier 
gebruik van: ze spelen op een snelle 
manier in op de onmacht die velen 
vandaag voelen. Traditionele poli-
tieke partijen vinden er moeilijk een 
antwoord op. Ze hebben steeds min-
der leden en verliezen verkiezingen. 

Heel wat mensen omringen zich 
online enkel nog met gelijkgezinden 
die alle kritiek uitsluiten. Die zeepbel 
valt maar moeilijk te doorprikken.
 

Steeds minder Europeanen trekken 
naar de stembus. Ze geloven niet 
meer in de nationale politiek en voe-
len de kloof met hun vertegenwoor-
digers toenemen. Waarom zou je nog 
stemmen, als de elite de doorslag 
geeft?

Heel wat mensen willen op een andere manier wegen 
op het beleid. Ze willen concreet hun stem laten horen. 

Ze willen directe inspraak. Ze geven 
in groep hun mening buiten het klas-
sieke politiek systeem om. Dat doen 
ze op verschillende manieren: ze leg-
gen het werk neer, komen op straat, 
laten hun stem horen via sociale 
media of kopen bepaalde producten 
wel en andere niet. Ze organiseren 
zich in burgerbewegingen of spannen 
een rechtszaak aan tegen de over-
heid. 
 
Die initiatieven kunnen positief zijn 
en de democratie versterken. Van 
een bestuur van politici naar een 

bestuur door en voor mensen. Door 
middenveldorganisaties en burger- 
initiatieven te betrekken bij het 
beleid, zijn politieke beslissingen 
beter afgestemd op de noden van de 
bevolking. Commerciële belangen 
mogen niet langer doorwegen op 
gemeenschapsbelangen. Het komt 
gelijkheid en mensenrechten ten 
goede en maakt de samenleving écht 
democratisch.

De organisaties waarmee FOS samen-
werkt geloven er in. Elke dag gooien 
ze daarom hun gewicht in de schaal.

Ontdek meer op 
FOS.ngo/democratie



UIT HET ZUIDEN
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Waar de mensen het  
heft in handen nemen….
Kan burgerparticipatie de democratie redden? Na de fraudu-
leuze verkiezingen in Honduras lijkt de vrije en democratische 
samenleving er uitgeteld. Samuel Zelaya wil met zijn organisatie 
het vuur van burgerparticipatie aanwakkeren.

“Er schort wat aan het verkiezings-
proces. We zien politieke figuren de 
macht naar hun hand zetten en de 
democratie aan hun laars lappen.

We mogen regeringen geen vrij- 
geleide geven. Ons burgerplatform 
is een tegenmacht die het beleid zelf 
wil bijsturen. Dat proberen we op ver-
schillende manieren.

We voeren bijvoorbeeld zelf contro-
les uit in gezondheidscentra. Met de 
resultaten in de hand klagen we de 
tekortkomingen aan bij de directie. 
We stellen een verbeteringsplan voor 
dat we opvolgen.”

Functie? Coördinator
Organisatie? Burgeralliantie voor 
Gezondheid ALCISAHO
Doel? De bevolking controle geven 
over gezondheidsbeleid

INTERVIEW MET 
Samuel Zelaya
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VANWAAR ZO’N VERFRISSENDE 
AANPAK?

“We zagen hoe FOS samenwerkt met 
een Salvadoraanse organisatie die 
ook zo te werk gaat (zie FOSFOR 3, 
2018). We konden een dag meelopen 
en vol enthousiasme vertaalden we 
hun werkwijze naar onze context.

We ontmoetten een patiënt die twee 
maanden moest wachten op een 
consultatie, terwijl ze dringend hulp 
nodig had. In een ander ziekenhuis 
doet het personeel geen mammo-
grafieën meer door een tekort aan 
materiaal. Dergelijke verhalen zijn 
onaanvaardbaar en zouden nooit aan 
het licht gekomen zijn zonder ons 
bezoek. Zelf controleren werpt dus 
vruchten af.”

BEREIKEN JULLIE OOK  
DE POLITICI?

“We schotelen beleidsmakers feiten 
voor en we volgen hun beslissingen 
op de voet. Als die ingaan tegen het 
belang van de Hondurezen laten we 
ons horen. We voeren actie of doen 
een tegenvoorstel. Onlangs nodigde 
de nieuwe minister van Gezond-
heid ons uit om onze voorstellen te 
bespreken.

We willen ook zoveel mogelijk men-
sen betrekken. We werken daarom 
samen met vakbonden uit de gezond-
heidssector. We reiken de hand aan 
andere organisaties die mensen 
samenbrengen zoals vakbonden, 
vrouwenbewegingen of andere 
gezondheidsorganisaties. Zo krijgen 
we meer slagkracht en kunnen we 
elkaar versterken.” 

Lees het volledige interview! 
FOS.ngo/samuel



INTERVIEW

“Dankzij de burgerbeweging vinden we elkaar. Verschillende 
strijdpunten, van klimaat tot armoede, zetten we samen op de 
politieke agenda. Onze droom: een andere samenleving die de 
mens centraal stelt.”

Seppe Malfait
Actief bij Hart Boven Hard - België
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Lees het interview!
FOS.ngo/seppe
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Aan politiek doen? 
Simpel!
Alles is politiek. Sta jij te popelen om de democratie 
open te trekken en zelf het beleid vorm te geven? Het 
is gemakkelijker dan je denkt.

DRINK EEN KOFFIE MET GELIJKGEZINDEN
Burgerbewegingen zoals Hart Boven Hard of 
Climate Express snakken naar je input. Ga eens langs.

SCHEP EEN LUCHTJE
Kom met je vrienden op straat en eis verandering 
tijdens een betoging of een ludiek protest.

STEL EENS EEN MAILTJE OP
De publieke contactgegevens van politici vind je op hun website. 
Spreek hen rechtstreeks aan.

DAAG JE BREIN UIT
In Vlaanderen zijn er adviesraden en burgerbudgetten 
waarmee je het verschil kan maken.

LAAT JE GELD ROLLEN
Organisaties proberen dagelijks verandering af te dwingen. 
Sterk hen in hun weerwerk.

WEES GEEN DOMOOR 
Maak een verschil in je aankoopgedrag. 
Moet die nieuwe t-shirt? Welk verhaal zit er achter?

SNAP JE BUREN
Heb begrip voor je medemens. 
Solidariteit kan de samenleving veranderen.

IN ACTIE



MONDIAAL
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We nemen het  
klimaat in handen!
De aarde warmt op en daar draagt de mens een verpletterende 
verantwoordelijkheid voor. Het staat na decennia van nauwkeurig 
wetenschappelijk onderzoek vast. Maar nu wordt het ook in het 
dagelijkse leven merkbaar. Extreme weersomstandigheden, 
smeltende ijsbergen, uitstervende insecten en dieren. Wie nog 
tracht te ontkennen dat er een probleem is, is er aan voor de 
moeite. 
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Zo kan het
 

SPIJBELEN In verschillende Europese landen staken scholieren voor 
een ambitieus klimaatbeleid. 

NAAR DE RECHTER STAPPEN Actiegroepen slepen overheden of 
bedrijven voor de rechter omdat ze het milieu verwaarlozen.

MET EEN KNIPOOG ACTIE VOEREN Klimaatorganisaties organiseren 
ludieke acties of verzet. Check maar eens op youtube!

LOKAAL HET VERSCHIL MAKEN Steden zoals Vancouver, Singapore 
en Gent gaan verder dan hun nationale overheden.

 
Een onleefbare aardbol, waar je je 
huis moet achterlaten door natuur-
rampen en mislukte oogsten, dat 
wil toch niemand? Een wereld waar 
enkel de rijksten met klimaat- 
verandering kunnen omgaan is toch 
niet rechtvaardig? 

Toch onderneemt de politiek maar 
weinig. Nationale overheden en 
internationale instellingen slagen er 
niet om de opwarming van de aarde 
te beperken en de uitstoot van broei-
kasgassen tegen te gaan. Politieke 
ambitie is zoek.

ACTIE

Daarom is er wereldwijd protest.  Het 
klimaatvraagstuk mobiliseert mil-
joenen mensen. Op tal van manieren 
doen zij waar politici te bang voor 
zijn. Van een grootschalig buurton-
derzoek naar schone lucht tot een 
boerengemeenschap die een rechts-
zaak aanspant tegen een bedrijf die 
productiewater loodst in rivieren.

Onze aarde is te belangrijk om toe te 
kijken hoe een elite blind blijft voor 
het falen van een systeem. Er is een 
omslag nodig naar duurzame ont-
wikkeling waar zorg voor het klimaat 
een van de prioriteiten is en hand in 
hand gaat met een sociaal beleid.
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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Al een eeuw komen vakbonden bij de Internationale Arbeidsorganisatie 
op voor jouw rechten. Ook in de jobmarkt van de toekomst zullen we die 
rechten moeten laten gelden en blijven versterken. Daar gaan we voor! 
FOS.ngo/waardigwerk

Dit jaar vieren we 100 jaar internationale arbeidsrechten.

Nog 100 jaar erbij


