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Niet blind 
voor solidariteit
Sociale bescherming als wereldwijde schokdemper



Een ziekte is onoverwinbaar zonder solidaire zorg. Een crisis 
die ons dwingt om thuis te blijven, is onleefbaar zonder vangnet. 
Een economische schok is onoverbrugbaar zonder solidariteit.

De coronapandemie zet ongelijkheid op scherp. Sociale 
bescherming helpt die ongelijkheid af te vlakken. Een vang-
net bij ziekte, werkloosheid en ouderdom samen met gezond-
heidszorg die voor iedereen toegankelijk is, maakt ons en onze 
samenleving gezond.

Covid-19 schudt ons dus wakker. Stevige sociale bescherming 
voor iedereen, wereldwijd, is hét strijdpunt om hoopvol naar de 
toekomst te kijken.

 
Dawu Sibanda - programmamedewerker Zimbabwe
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Het lukt niet 
zonder sociale 
bescherming



Grenzeloze  
solidariteit
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Solidair kunnen  
we dit aan!
Wat als een crisis ongelijkheid doet groeien? 
Dan gebruik je solidariteit als snoeischaar.

Covid-19 haalt wereldwijd uit en treft rijke oude mannelijke po-
litici in Groot-Brittannië, maar even goed arme jonge vrouwelij-
ke straatverkopers in Colombia. Toch is de impact voor de ene 
zwaarder dan voor de andere. De coronapandemie en bijhoren-
de regeringsmaatregelen leggen die ongelijkheid bloot. 

ZORG

Niet iedereen heeft toegang tot kwa-
litatieve en betaalbare zorg. 40% 
van de wereldbevolking heeft geen 
ziekteverzekering of toegang tot 
openbare gezondheidszorg. Jaarlijks 
belanden 100 miljoen mensen in 
extreme armoede omdat ze gezond-
heidsuitgaven niet kunnen betalen. 
Een pandemie zet ongelijkheid op 
scherp.

WERK

Niet iedereen die tijdelijk zonder job 
valt, kan rekenen op een uitkering. 
Voor drie vierden van de wereld is 
er geen vangnet wanneer er niet 
gewerkt kan worden. Ziek zijn of 
gedwongen thuisblijven, betekent 
voor hen geen inkomen. De ongelijk-
heid tussen werkenden en werklo-
zen, is plots gigantisch.
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SOLIDAIR

De coronacrisis lijkt misschien uit-
zonderlijk, maar het antwoord op 
plotse schokken kennen we al langer. 
Sociale bescherming is een vangnet 
in onzekere tijden. 

Door solidaire bijdragen, zorgt het 
voor een inkomensgarantie voor wie 
ziek is, een werkloosheidsuitkering 
voor wie zonder werk valt en toegan-
kelijke zorg voor iedereen. 

Het enige geneesmiddel om toekom-
stige crisissen en bijhorende onge-
lijkheid snel te overwinnen is sociale 
bescherming voor iedereen.

Aanvaarden we dat ongelijkheid 
toeneemt? Of zijn we solidair? 
Door samen te werken met lokale 
organisaties die al decennia strijden 
voor sociale bescherming, van de 
Andes tot Zimbabwe, kiest FOS reso-
luut voor een toekomst met solidari-
teit.

Ontdek meer op 
FOS.ngo/togetheragainstcorona

FLATTEN THE (ongelijkheids) CURVE

tijd Sociale bescherming wordt wel /niet ingevoerd

met sociale 
bescherming

zonder sociale 
bescherming
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DE PANDEMIE LEGT OOK GENDERONGELIJKHEID BLOOT

Op FOS.ngo/coronagender lees je dat 

• partnergeweld toeneemt. Vooral vrouwen zijn slachtoffer
• vrouwen de zorgtaken op zich nemen, thuis en in ziekenhuizen, en 

zo extra risico lopen
• seksuele en reproductieve rechten door politici in een verdomhoekje 

worden geplaatst
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INTERVIEW

“We moeten kledingmerken dwingen om sociale  
bescherming uit te bouwen. Zo kunnen de mensen die 
onze kleren maken, plotse noodsituaties overleven.”

Marta Zaldaña
Vakbondsleider bij textielvakbond FEASIES - El Salvador

Lees het interview op 
FOS.ngo/marta
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“Sociale bescherming is de beste schokdemper tijdens 
crisissen. Daarom is het de juiste keuze met het oog op de 
toekomst.”

Sacha Dierckx
Wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva - België

Lees het interview op
FOS.ngo/sacha
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MONDIAAL

Zo maak je de  
richtlijnen haalbaar 
Sociale bescherming zorgt voor een toekomst na corona. Maar 
wist je ook dat het een pandemie op korte termijn kan indijken?
Intussen weten we allemaal wat we moeten doen wanneer een 
epidemie of pandemie de kop opsteekt. Maar kan iedereen die 
wil, zich houden aan die richtlijnen?

 HOU ZO VEEL  
 MOGELIJK AFSTAND

Maar wat als je job inhoudt dat je 
dicht bij mensen komt? Een groot 
deel van de wereldbevolking werkt in 
de informele sector en haalt inkom-
sten uit contact op straat. Wan-
neer schoenenpoetsers, kappers of 
straatverkopers thuisblijven, wacht 
hen geen werkloosheidsuitkering en 
dus geen inkomen.

Het is onmenselijk om mensen 
te dwingen thuis te blijven zonder 
vervangingsinkomen. Hoe kan je 
verwachten dat ze zich aan de lock-
downmaatregelen houden? 

Daarom werkt FOS in Peru samen 
met FENTTRAHOP die via een sociale 
mediacampagne steunmaatregelen 
eist voor huishoudwerkers en straat-
verkopers.
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Ontdek meer op
FOS.ngo/wereldwijdtegencorona

 BLIJF  
 THUIS

Makkelijker gezegd dan gedaan voor 
de textielarbeiders die onze kleren 
maken en de landarbeiders die de 
suiker en palmolie oogsten voor in 
onze koekjes.

Ze kunnen vaak niet terugvallen op 
een uitkering bij ziekte en kennen 
geen systeem van werkloosheid. 
Thuisblijven betekent een gezin met 
honger.

Het kan niet dat mensen zich ver-
plicht zien om te gaan werken, met 
het risico ziek te worden of een ziekte 
verder te verspreiden.

Daarom werkt FOS in Zuid-Afrika 
samen met arbeidersorganisatie 
CWAO. Die zorgt dat arbeiders die 
gedwongen thuisblijven, toch een 
loon krijgen via een sociale bescher-
mingssysteem.

  BEN JE ZIEK?  
 GA NAAR DE DOKTER

Rap even je dokter bellen, zonder 
zelfs maar te moeten betalen. Voor 
miljarden mensen is het een utopie.

Gezondheidszorg die voor iedereen 
toegankelijk is, zorgt voor een samen-
leving die ziektes snel opspoort. Soli-
dariteit kan zorg betaalbaar maken 
en zo een virus indammen.

Het is niet eerlijk dat wie minder 
middelen heeft, niet geholpen wordt 
en dat zo de zwakste groepen het 
hardste getroffen worden. 

Daarom werkt FOS in Honduras 
samen met gezondheidsorganisatie 
ALCISAHO, die sensibiliseert niet 
alleen over het virus, maar onder-
handelt ook op nationaal niveau voor 
een nieuwe wet die gezondheidszorg 
voor iedereen toegankelijk maakt.

CONCLUSIE?
Zonder een stevig vangnet bij werkloosheid, ziekte of ouderdom en zon-
der solidaire toegankelijke zorg, zijn coronamaatregelen onhaalbaar en 
verspreidt het virus zich razendsnel.
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ZIMBABWE

Draai de  
volumeknop  
open en  
bescherm je!
In Zimbabwe is het midden-
veld een drijvende kracht in de 
strijd tegen corona.

Een pandemie treft altijd meerdere 
landen, dat spreekt voor zich. Toch 
zijn sommige landen extra kwets-
baar.

In Zimbabwe leeft 34% van de bevol-
king in extreme armoede. De econo-
mische impact van een pandemie is 
voor hen levensbedreigend. Intussen 
kan maar 2% van de bevolking terug-
vallen op sociale bescherming. 

Volgens cijfers van de overheid zou 
drie op de vier jobs in de informele 
sector, denk bijvoorbeeld aan straat-
verkopers, dreigen te verdwijnen 
door de crisis. Bovendien kan 93% 
van de bevolking niet op medische 
zorg terugvallen.

RADIO

Om de impact van het virus te 
beperken, gooit het Zimbabwaanse 
middenveld zich op creatieve wijze 

in de strijd. Daarbij speelt een klas-
siek communicatiemiddel plots een 
belangrijke rol.

Radio is namelijk helemaal terug. 
Zeker in de gebieden waar niet overal 
internet is, geven radioprogramma’s 
duidelijkheid over de gevaren van het 
virus.

Twee organisaties waar FOS mee 
samenwerkt, het onderzoekscen-
trum LEDRIZ en arbeidersorganisa-
tie ZCTU, vullen de ether met golven 
van solidariteit. Zo informeren ze de 
Zimbabwaanse bevolking over de 
verspreiding van het virus en hoe 
je jezelf en je gemeenschap kan 
beschermen. 

Er is ook aandacht voor de rechten 
waarop Zimbabwanen kunnen terug-
vallen. Die moeten versterkt worden 
om drama’s te vermijden in de toe-
komst.

Meer over de situatie in Zimbabwe vind je op
FOS.ngo/coronazimbabwe



11

IN ACTIE

Wat past niet in het rijtje?
Samen gaan we de strijd aan met de pandemie! 
Plaats de foute illustratie uit elke rij in quarantaine.

1. Chloor injecteren is geen middel om het coronavirus tegen te houden
2. Een 5G-zendmast zorgt niet voor de verspreiding van corona
3. De oorspronkelijke bevolking van de Andes, is geen prioriteit voor 

Latijns-Amerikaanse politici

PREVENTIE 

VERSPREIDING

PRIORITEITEN

Mondmasker Chloor Sociale bescherming Sociale afstand

Vuile handen Vleermuizen 5G-netwerk Niezen

Bedrijfsleiders Politici Sportevenementen Bevolking
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