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OVERZICHT 
 

Tierra de Lucha is een documentaire en een fototentoonstelling. Ze 

vertellen het verhaal van 4 arbeiders: een huishoudelijke hulp in 

Medellín, een suikerrietsnijder in de regio Cali, een boer in de regio 

Cauca en een jonge vakbondsman in Bogota. 

Alle 4 strijden ze voor respect voor hun rechten, ondanks de 

moeilijkheden die zij ondervinden door de onderdrukking van de 

staat, de werkgevers en de verschillende gewapende groepen. Je 

wordt ondergedompeld in hun dagelijks leven, in hun gezin en hun 

werk. In een ingewikkelde historische en sociale context leer je hun 

angsten, maar ook hun dromen kennen. 

De arbeiders uit de documentaire en de tentoonstelling presenteren 

ook economische, sociale en solidaire alternatieven die de rechten 

van de arbeiders en het milieu respecteren. 

Waarom « Tierra de Lucha » ? 

‘Tierra’ (grond) staat voor grond dat een cruciale rol speelt in het 

Colombiaanse conflict en het speerpunt is van het vredesakkoord dat 

in 2016 werd ondertekend door de guerrilla’s van de FARC en de 

Colombiaanse overheid. ‘Lucha’ (strijd) staat voor de strijd van de 

verdedigers van mensenrechten in brede betekenis (de bevolking, de 

sociale leiders, de vakbondsmensen, maatschappelijke organisatie, 

enz.). Het woord ‘lucha’ wordt in het enkelvoud gebruikt, omdat we 

het samenspel van de sociale bewegingen in Colombia willen 

benadrukken. 

 
Voor de trailer van de documentaire, klik hier. 

Voor de foto’s, klik hier.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-c356e1z2as&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/h3rtqaruaytgv0d/AACxv4QOSWzXDpBU6U924U2pa?dl=0&fbclid=IwAR18SmFmUKNgN_MxoQ5K3SBHpb2gYHUava-BHHOX3f5l9bLVscp8ZGVrIcw
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CONTEXT 
 

Voor meer dan 50 jaar woedde in Colombia een gewapend conflict 

dat miljoenen doden en ontheemden heeft geëist. In 2016 tekende de 

regering Santos een vredesakkoord met de FARC-guerrilla's. Drie jaar 

later zijn de resultaten verre van positief. Ivan Duque, een 

beschermeling van de voormalige extreemrechtse president Alvaro 

Uribe en een trouwe tegenstander van de overeenkomst werd 

president. Er is maar heel weinig van de overeenkomsten binnen het 

vredesakkoord uitgevoerd. Het aantal moorden op 

mensenrechtenverdedigers, sociale leiders en vakbondsmensen is 

zelfs alarmerend toegenomen. 

De werkomstandigheden in Colombia zijn slecht. Het 

werkloosheidspercentage en het percentage informele 

tewerkstelling zijn bijzonder hoog. De ongelijkheden tussen mannen 

en vrouwen, met name op het gebied van lonen en toegang tot en 

behoud van werk, zijn schrijnend. De situatie van jongeren is 

zorgwekkend: de toegang tot waardig werk is moeilijk en het 

pensioenstelsel staat op instorten. Ondanks deze situatie bedraagt 

de syndicalisatiegraad nauwelijks 4,6% van de beroepsbevolking. De 

repressie van vakbonden behoort tot de hoogste ter wereld en de 

sociale dialoog is bijna onbestaande, zelfs binnen Europese of 

Belgische bedrijven, zoals Nestlé of AB InBev. 
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DOELSTELLINGEN 
 

Tierra de Lucha kwam tot stand door de samenwerking van drie 

partnerorganisaties van de Belgische socialistische beweging: FOS, 

IFSI en Solsoc werd uitgevoerd in het kader van de 100ste verjaardag 

van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 

Het doel van deze documentaire - en de bijhorende tentoonstelling - 

is het Belgische publiek te informeren en bewust te maken van de 

arbeidsomstandigheden in Colombia. In een context waarin de 

voorwaarden voor waardig werk bijna onbestaande zijn is het heel 

belangrijk dat mensen zich kunnen organiseren om op te komen voor 

deze rechten. Dat willen we onderstrepen. Ook willen we het geweld 

tegen mensenrechten- en vakbondsactivisten aan de kaak stellen, en 

economische alternatieven voorstellen die de rechten van de 

activisten in de arbeiders en het leefmilieu wel respecteren. 

In 2017 startten de drie organisaties met een gezamenlijk 

programma voor waardig werk in Colombia. Met als doel de rechten 

van de werknemers te verbeteren en de sociale en 

solidariteitsalternatieven te versterken. Hoe? Door steun te verlenen 

aan verschillende vakbonden en aan lokale familiale 

landbouwinitiatieven om het recht op waardig werk en sociale 

bescherming van de arbeiders te beschermen en een opwaardering 

van de beroepen te bekomen. 

Voor de uitvoering van dit programma vertrouwen FOS, IFSI en 

Solsoc, en op het engagement en de expertise van hun Belgische 

vakbondspartners Vlaams ABVV, ABVV Horval en Algemene Centrale 

- ABVV. 

 

Meer info : 

www.solsoc.be 

fos.ngo 

www.ifsi-isvi.be  

http://www.solsoc.be/
https://fos.ngo/
http://www.ifsi-isvi.be/
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MAKERS 
 

Bibbi Abruzzini is een bekroonde visuele 

verteller en werd genomineerd voor de 

Emmy Award. Via video en fotografie 

geeft zij een gezicht aan gender- en 

mensenrechtenkwesties. Als verdediger 

van de "Solutions Journalism" beweging, 

bevatten haar documentaires 

participatieve elementen met als doel de 

hiërarchie tussen filmmakers en 

"onderwerpen" te doorbreken. Bibbi richtte "World Chronicles" op, een 

visueel project dat zich richt op het vertellen van verhalen in 

gemeenschappen ver van de schijnwerpers. Momenteel werkt ze aan 

onafhankelijke documentaires over skateboarden in Marokko en 

intergenerationele relaties in haar familie in Italië. Meer informatie 

vindt u hier. 

 

Ioanna Gimnopoulou heeft een diploma 

in journalistiek en mensenrechten en is 

gespecialiseerd in kinderrechten. Ze 

werkt al enkele jaren als 

communicatiemedewerker voor de NGO 

Solsoc, Ze schrijft artikels en reportages 

over sociale en Noord-Zuid kwesties, 

met name voor het feministische 

tijdschrift Femmes Plurielles. Ioanna is 

gepassioneerd door fotografie; ze heeft verschillende trainingen 

gevolgd en gebruikt haar foto's om haar artikels te illustreren. Haar 

activisme komt ook tot uiting in haar vele vrijwilligersprojecten, onder 

meer bij Amnesty International in Spanje. In Brussel lanceerde en 

coördineerde ze onlangs een project met straathoekwerkers en 

kinderen in haar buurt. 
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MAKERS (2) 
 

Ali Selvi is een autodidactische fotograaf die 

via foto uitdrukking geeft aan zichzelf en 

mistoestanden aan de kaak te stelt. Hij is lid 

van het Krasnyi Collectief, bestaande uit 

activistische en geëngageerde fotografen die 

de politieke, sociale, economische en 

ecologische omwentelingen in onze 

samenleving documenteren. Parallel met zijn 

werk bij de NGO FOS, begon Ali in 2016 met zijn studie fotografie aan 

de LUCA School of Arts. Hij is gespecialiseerd in zwart-wit fotografie, 

portretten en fotoreportages met de nadruk op sociale kwesties. In 

2018 reisde hij naar Colombia, waar hij verslag deed van de strijd van 

arbeiders voor betere werkomstandigheden. Meer informatie vindt u 

hier. 

 

Dimitri Vanham is afgestudeerd in informatie 

en communicatie en het schrijven en 

analyseren van films. Gepassioneerd door 

cinema, werd hij regisseur en activistische 

cameraman. Sinds enkele jaren is hij 

betrokken bij de sociale strijd door video's en 

films te maken voor sociale bewegingen, 

activisten en boeren, rond politieke, sociale, 

economische en ecologische thema's, over de hele wereld. Dimitri 

heeft samengewerkt met Zin TV, CNCD-11.11.11 en Via Campesina. 

In 2014 heeft hij een tiental rapporten geproduceerd over boeren die 

in Costa Rica agro-ecologie beoefenen. Het project is nu een 

referentie op dit gebied met meer dan 200.000 views. Zijn politieke 

betrokkenheid is de basis van zijn audiovisuele werk. 
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TECHNISCHE FICHE 
 

De documentaire : 

• Type : audiovisuele documentaire 

• Duur : 1h07’  

• Taal : Spaans gesproken, Frans en Nederlands ondertiteld 

De fototentoonstelling : 

• Type : 20 zwart-wit foto’s, 14 horizontaal, 6 verticaal, afmetingen : 

40 x 60 cm 

• Materiaal : één exemplaar in dilite en een tweede in dibond 

• talen : een brochure bijschriften in Frans en Nederlands, een 

brochure met bijschriften in Engels en Spaans 

• Copyright verplicht : Ali Selvi – FOS, IFSI, Solsoc 
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PLOEG 
 

Projectcoordinator Ioanna Gimnopoulou 

Fotograaf Ali Selvi 

documentairemakers Bibbi Abruzzini, Ioanna Gimnopoulou, 

Dimitri Vanham 

Beelden Bibbi Abruzzini, Dimitri Vanham 

Drones beelden Alaaeddine Skouri 

Montage Bibbi Abruzzini, Dimitri Vanham, Ioanna 

Gimnopoulou 

Muziek Alejandro Aguiar Chuquén, Checho 

Lopez, Los Confidentes 

Geluid Tom Van Lippevelde 

Mix geluid Anton Vodenitcharov 

Ondertiteling Dimitri Vanham 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

MET DE STEUN VAN: 
 

ACIN - Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca  

ATI – Asociación de Trabajo Interdisciplinario 

CIMA - Comité de Integración del Macizo Colombiano 

COISO – Corporación Colectivo Intersindical de Salud Ocupacional 

Comité Regional SALSA Bogotá Cundinamarca. 

CUT – Central Unitaria de Trabajadores 

FENSUAGRO – Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 

FGTB Centrale Générale 

FGTB Horval 

IPC – Instituto Popular de Capacitación 

MOSP – Mercado Orgánico del Sumapaz 

RENAF – Red Nacional de Agricultura Familiar 

SINTRACATORCE – Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Azucarera 14 de junio 

SINTRAIMAGRA – Sindicato Nacional de trabajadores de Alimentos 

SINALTRAINAL – Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 
Agroalimentario 

USTIAM – Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Cervecera, 
Bebidas, Alimentos, Malteros y Similares 

Vlaams ABVV 

 

Met de financiële steun van: 
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CONTACT 
 

Voor de documentaire : 

 

Ioanna Gimnopoulou – igimnopoulou@solsoc.be  – +32 (0)2/505.40.83 

Maïté Verheylewegen – mverheylewegen@solsoc.be  – +32 (0)2/505.40.79 

 

Voor de fototentoonstelling : 

 

Ali Selvi – ali.selvi@fos.ngo – +32 (0)2/552.03.15 

mailto:igimnopoulou@solsoc.be
mailto:mverheylewegen@solsoc.be
mailto:ali.selvi@fos.ngo

