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sociale bescherming



Een gezond gezondheidsbeleid? Dat is in Centraal-Amerika niet alleen een 
verhaal van politici en dokters. Hier beslissen activisten mee.
 
Gezond blijven? Dat is niet alleen een verhaal van pillen en ziekenhuizen. Als 
je niet genoeg te eten hebt, nauwelijks toegang tot drinkwater hebt, geen 
inkomen hebt en slecht of onhygiënisch woont, zal je gezondheidstoestand 
navenant zijn. Strijden voor het recht op gezondheid is ijveren voor het aan-
pakken van die sociale determinanten.
 
Lokale gezondheidsactivisten willen wereldwijd meebeslissen. Je vindt ze in 
wijkgezondheidscentra of lokale gezondheidscomités. Hun sociale partici-
patie hoeft geen bedreiging te zijn voor de overheid en kan sociale bescher-
mingssystemen versterken. Ze kunnen op onze steun rekenen!

Jasper Rommel - programmabegeleider Centraal-Amerika
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De gezondheid 
die we delen



Samen  
en solidair
Bescherming in moeilijke tijden, mét participatie!



FOCUS
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Iedereen beschermd
...bij ongevallen, ouderdom, ontslag of ziekte.   

        KAN DAT? 

De Internationale Arbeidsorganisatie 
en de Wereldbank geloven er alvast 
in. Met hun project Universal Social 
Protection 2030 willen die internatio-
nale instellingen, landen bijstaan om 
hun sociale beschermingssystemen 
beter uit te bouwen. Zo kunnen ze 
een steentje bijdragen aan het berei-
ken van SDG 1.3.

        WAAROM?

Sociale beschermingssystemen hou-  
den mensen op de been. Denk 
aan tussenkomsten bij de dokter, 
ouderschapsverlof, werkloosheids-
uitkering of ziekteverzekering.Het 
beschermt ons bij tegenslagen waar 
iedereen wel eens mee te maken 
krijgt. Door solidair te zijn met wie 
ziek, oud of werkloos is, vermindert 
de ongelijkheid.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) moeten verschil-
lende wereldproblemen aanpakken. SDG 1.3 wil dat in elk 
land iedereen op sociale bescherming kan terugvallen. Want 
een beschermde bevolking helpt om de andere ontwikke-
lingsdoelstellingen te bereiken.
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Sociale bescherming blijft nodig. 
Meer dan drie vierde van de wereld-
bevolking komt in levensgrote pro-
blemen bij de minste tegenslag. Vier 
miljard mensen kan niet terugvallen 
op een enkele sociale beschermings-
maatregel. Zonder buffer zijn ze 
kwetsbaar voor armoede, ongelijk-
heid en sociale uitsluiting. Het staat 
ook ontwikkeling binnen landen in de 
weg.

Tussen regio’s zijn er grote verschil-
len. Het merendeel van de onbe-
schermde mensen woont in Afrika, 
Azië en de Arabische staten.
 
        IS DAT ÉCHT NODIG?

Wereldwijd staan we voor grote uit-
dagingen: de klimaatverandering, 
populisme, migratiebewegingen en 
de veranderende arbeidsmarkt 
waarbij steeds minder jobs toegang 
bieden tot sociale bescherming.

Door die veranderingen stellen som-
migen zich vragen. Moeten die pensi-
oenen wel? Heeft iedereen recht op 
een werkloosheidsuitkering? Toch is 
sociale bescherming net de grootste 
dam tegen die mogelijke problemen. 
Het is een mensenrecht waar we 
samen financieel aan bijdragen en 
bij winnen. Het versterkt de sociale 
cohesie binnen een samenleving en 
zorgt voor politieke stabiliteit. Het is 
de beste waarborg voor waardig werk 
en inclusieve economische groei.

FOS zet daarom, met hulp van lokale 
organisaties, haar schouders onder 
sociale bescherming voor iedereen!
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Meer weten? FOS.ngo/ 
samenvoorbescherming



INTERVIEW
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“Wie kan de oorzaken van ziekten beter inschatten dan wijzelf? 
Wanneer we weten wat ons ziek maakt, kunnen we er zelf iets 
aan doen. Samenspraak en solidariteit maken het verschil.”

Emelda Sitoe
Gezondheidsactivist - Mozambique

Ontdek het verhaal van Emelda op 
FOS.ngo/emelda
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“Ik heb recht op sociale bescherming. Toch raakte ik in de 
problemen na een verkeersongeval. Tijdens publieke groeps-
gesprekken ontdekte ik dat ik niet de enige ben. Door die clinica 
juridica eis ik nu mijn recht op.”

Catherine
Gezondheidsactivist - Colombia

Ontdek het verhaal van Catherine op
 FOS.ngo/catherine



UIT HET ZUIDEN
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Inspraak  
voor Ecuador! 
2019 was een jaar vol politieke onlusten in Latijns-Amerika. In 
Ecuador was het na de protesten duidelijk: overleg en inspraak 
verrijken de democratie. 

Begin oktober 2019: de Ecuado-
raanse president Moreno kondigt 
maatregelen aan om het land te her-
vormen. Meteen trekt de bevolking 
massaal de straat op, met als eis een 
radicale omzwaai.
 
ONGELIJKHEID  

Eén op drie Ecuadoranen kan niet 
aan de eigen basisbehoeften vol-
doen. Een kwart leeft in een situatie 
van inkomensarmoede. De extreme 
armoede treft 8,7% van de bevolking.  
  

Alsof dat niet erg genoeg is, moest 
president Moreno van het Internatio- 
naal Monetair Fonds (IMF) in 2019 
economisbche hervormingen door-
voeren. ‘Aanbevelingen’ zoals het 
verhogen van de brandstofprijzen.
 
Ogenschijnlijk kleine ingrepen, die 
zwaar doorwegen op mensen die niet 
kunnen terugvallen op basisdiensten 
als drinkbaar water, onderwijs of 
gezondheidszorg. Het voldongen feit 
van een pakket aan maatregelen met 
een grote impact op de Ecuadoranen, 
hun families en hun gemeenschap-
pen, zorgde voor protest. 
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Lees meer op FOS.ngo/samenvoorbescherming

SOCIALE BESCHERMING 

Een aanval op de sociale bescher-
ming in Ecuador zorgde daarbij voor 
nog meer onrust. Na de verkiezin-
gen, moest er geld gevonden worden 
voor de sociale zekerheid. Meer dan 
een op vijf Ecuadoranen voelde hoe 
de gezondheidsdiensten, pensioenen 
en uitkeringen bij arbeidsongevallen 
niet meer dezelfde waren.
 
Andere Ecuadoranen kunnen niet 
eens op de sociale zekerheid terug-
vallen. Meer dan de helft heeft geen 
enkele ziekteverzekering. Vooral 
vrouwen zijn het hardst getroffen. Die 
schrijnende situatie op vlak van soci-
ale bescherming verklaart mee de 
uitbraak van de protesten in het land.

INSPRAAK  

Voor de bevolking was duidelijk dat 
inspraak bij politieke beslissingen 
niet enkel via verkiezingen kan ver-
lopen, maar er nieuwe vormen van 
participatie nodig zijn.
 

Sociale organisaties verenigden zich 
daarom in een volksparlement. Die 
gaf de president een alternatief voor-
stel op de besparingen. Het bracht 
een einde aan de onrust en luidde 
een nieuw begin in, van een samen-
leving die participatie eist binnen de 
democratie.

IN CIJFERS 
1 op drie Ecuadoranen kan niet aan de eigen basisbehoeften voldoen  

3 op vier Ecuadoranen leeft in een situatie van van inkomensarmoede 

8 procent van de Ecuadoraanse bevolking leeft in extreme armoede 

56 procent van de Ecuadoranen heeft geen ziekteverzekering



MONDIAAL
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Participawie? 
Overheden moeten mensenrechten laten gelden. Ze moeten 
ongelijkheden wegwerken en gaan voor inclusiviteit. Een goed 
sociaal beschermingssysteem is daarbij essentieel. 
 
Zo’n systeem moet transparant en 
gedragen zijn door de samenleving. 
De beste garantie daarop is partici-
patie van sociale organisaties. Dat 
kan via sociale dialoog, waarbij over-
heden sociale groepen betrekken bij 
het vormgeven, beheer en controle 
van en op het beschermingssysteem.
 
Bij ons vertegenwoordigen bijvoor-
beeld de Belgische mutualiteiten de 
rechten van de patiënten en beheren 
ze ook delen van onze sociale zeker-
heid. Zo houdt ons sociale bescher-
mingssysteem rekening met de 
lokale context en is er een link naar 
de bevolking. Zo hoort het!  

PARTICIPAWIJ!

Dat is ook waar de organisaties waar-
mee FOS wereldwijd samenwerkt in 
geloven. Ze nemen deel aan gezond-
heidsraden, ze controleren wat de 
gevolgen zijn van nieuwe overheids-
maatregelen en pleiten bij werkge-
vers voor een eerlijke bijdrage aan 
sociale beschermingssystemen.  
 
Zo bouwen we aan sociale bescher-
ming voor iedereen: inclusief en 
kwaliteitsvol, participatief en gericht 
op lange termijn!

Lees meer op FOS.ngo/samenvoorbescherming



Quiz ???
Kan jij terugvallen op sociale bescherming? Los de vragen op en kom het snel te weten!

To be or not to be – sociaal beschermd ofnie

Ben je afgelopen jaar ziek geweest? 

A)  Natuurlijk niet, ik ben nooit ziek. 
B)  Ik heb nogal een zwak gestel. Dit jaar was ik toch drie keer ziek. #zwakkeling
C)  Die griep had mij te pakken, ik ben toch een keer ziek geweest.

Heb je kinderen? 

A)  Ja, dat is toch de reden van ons bestaan.  
B)  Nog niet, maar ik heb wel een grote kinderwens.  
C)  Neen, er zijn al genoeg mensen op de planeet. #climatechange 

Ga je wel eens met vakantie?  

A)  Ik heb daar geen nood aan. Ik ga liever werken. #workaholic 
B)  Zo veel mogelijk, mijn vakantiedagen zijn snel opgebruikt.  
C)  Ja, staycation met de kids. Zaalig! 

Denk jij al aan je pensioen?  

A)  Elke dag, ik tel de kalender af sinds mijn eerste werkdag.  
B)  Een pensioen? Daar gaan wij toch geen recht meer op hebben. Ik spaar zelf wel.  
C)  Op het einde van het jaar, doe ik nog snel aan pensioensparen. #fiscaalaftrekbaar 

Hoe vul jij jouw dagen in? 

A)  Ik werk in de horeca maar kijk uit naar een vast contract.  
B)  Ik pendel alle dagen naar Brussel. #9to5  
C)  Momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Gelukkig krijg ik 
      maandelijks een werkloosheidsuitkering.  

5 - 8 punten 
Ken jij het systeem van sociale 
bescherming wel? Laat de teugels 
gerust wat vieren en profiteer 
van dit universeel mensenrecht 
#right? Kinderbijslag of school-
premies maken het leven van 
ouders net iets dragelijker. 

 

8 - 12 punten 
Oef! Niet voor niets streden tal 
van vakbonden en bewegingen 
zodat jij nu recht hebt op inko-
mensgarantie tijdens ziekte, 
jouw gezondheid komt op de eer-
ste plaats!

12 - 15 punten  
Hoera, jij maakt optimaal gebruik 
van sociale bescherming; Wist 
je dat meer dan 70% van de 
wereldbevolking niet van een 
volwaardige sociale bescherming 
geniet? Gelukkig beschik jij wel 
over een toegankelijke, betaal-
bare gezondheidszorg en een 
pensioen op je oude dag.

A = 1 
B = 3 
C = 2 

A = 3 
B = 2 
C = 1 

A = 1 
B = 3 
C = 2 

A = 3 
B = 1 
C = 2  

A = 2 
B = 1 
C = 3 
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Grasmarkt 105/bus 46, 1000 Brussel
15e jrg. - nr 4 oktober - november - december
v.u. Annuschka Vandewalle 
tel 02 552 03 00 - info@FOS.ngo
Afgiftekantoor Antwerpen X - P 308571

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers 

op 11.be/changemakers

Steun hun strijd. 


