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De toekomst nu



Decennia lang blinken Latijns-Amerikaanse regeringen uit in halfslachtige 
maatregelen om de toenemende ongelijkheid aan te pakken. Covid-19 legde 
in 2020 de pijnpunten en zwaktes van de overheden nog eens extra bloot. 
Intussen werden middenveldorganisaties nauwelijks of niet betrokken bij het 
crisisbeheer. Daarenboven kwamen nog eens corruptieschandalen. Hoe kan 
je in zo’n situatie hoopvol vooruit kijken?

“Al wandelend maakt men de weg”, klinkt een bekend Ecuadoraans gezegde. 
Dat is exact wat vakbondsleiders, feministen en gezondheidsactivisten deden. 
Ze wachtten niet op het signaal van de falende overheid, maar namen het heft 
in handen.

Ook vandaag nog organiseren ze solidariteitsacties voor kleding en eten, ver-
delen ze anticonceptiva en medisch veiligheidsmateriaal, geven ze psycholo-
gische ondersteuning via internet en juridische dienstverlening voor slacht-
offers van gendergerelateerd geweld of ontslagen huishoudpersoneel. Die 
acties verdienen onze internationale solidariteit.

Meer dan ooit bepalen we samen en solidair onze toekomst. Dat doen we door 
de uitdagingen die ons voorgeschoteld worden, samen aan te pakken. De weg 
vooruit maken we al wandelend.
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Wat nu?



Met de blik vooruit
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Portret van een jonge scholier uit Ghana



FOCUS
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De toekomst  
maken we
De wereld verandert, maar dat betekent niet 
dat we machteloos moeten toekijken.
De voorbije decennia vuurden uitda-
gingen op ons af. Klimaatverandering 
stelt onze manier van produceren en 
consumeren in vraag. 

De coronapandemie toont wereldwijd 
de nood aan sociale bescherming 
voor iedereen. Intussen verandert 
onze economie door digitalisering: 
productieprocessen en de manier 
waarop we werk organiseren zijn niet 
meer als vroeger.

Die eindeloze zoektocht naar winst 
vergrootte die uitdagingen niet alleen, 
het versterkte ook de ongelijkheid 
die ermee gepaard gaat. Wie is er het 
beste gewapend tegen klimaatveran-
dering? Wie heeft exclusieve toegang 
tot goede ziekenhuizen? Wie heeft er 
baat bij het uitbesteden van jobs via 
obscure interimcontracten? Moeten 
we toelaten dat de toekomst samen-
gaat met toenemende ongelijkheid?
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LOKAAL EN MONDIAAL

Voor een Colombiaanse huis-
houdwerker die bij een fami-
lie inwoont, is een rechtvaardige 
toekomst niet verzekerd doordat 
arbeidsrechten op papier staan. Een 
leefbaar loon en veilige werkomstan-
digheden moeten afgedwongen wor-
den. Hetzelfde geldt voor het recht op 
gezondheid, gendergelijkheid of een 
gezond milieu.

Maar hoe dwing je jouw rechten af, 
als je in een ongelijke positie zit? 
Door met gelijkgezinden een front te 
vormen.

Wereldwijd verenigen mensen zich 
om hun rechten op te eisen. Dankzij 
hun vakbonden, feministische orga-
nisaties en gezondheidsorganisaties 
veranderen ze hun leven. Wanneer 
die organisaties dan ook nog eens 
samenwerken en een alternatief voor 
de toekomst opwerpen, is duurzame 
verandering binnen handbereik. 

Dat zien we vandaag gebeuren als 
reactie op plotse veranderingen en 
zelfs over grenzen heen. Niet toe-
vallig op het moment dat vele lokale 
problemen een mondiale aanpak ver-
eisen.

VANDAAG

Wat brengt morgen? Een wereld met 
internationale solidariteit waar de 
onmachtigen zichzelf sterken, hun 
organisaties vormgeven, hun dienst-
verlening op punt zetten, zich richten 
tot anderen en het beleid zowel lokaal 
als mondiaal mee in handen nemen. 
Zo wordt de toekomst die onze droom 
is, vandaag de realiteit.

Meer op 
FOS.ngo/toekomst

FOS zet zich samen met middenveldorganisaties wereldwijd in voor 
een lokale en mondiale rechtvaardige samenleving. Met oog voor:

• fundamentele rechten en vrijheden, met nadruk op waardig werk
• gelijke kansen voor iedereen, met nadruk op geslacht, gender- 

identiteit en seksuele voorkeur
• nieuwe vormen van democratie, waar iedereen gelijkwaardig deel-

neemt
• een sterk middenveld dat veilig haar werk kan doen en een goed 

functionerende overheid



6

INTERVIEW

“Tijdens de staatsgreep in Bolivia namen mensenrechten-
schendingen toe. Door de pandemie neemt de ongelijkheid toe. 
In het verleden hebben feministen met succes voorop gelopen 
om onze rechten, democratie en gelijkheid af te dwingen. Dat 
doen we nu opnieuw.”

Moira Rimassa 
LGBT+- en gezondheidsactivist bij Colectivo Rebeldía - Bolivia

Lees het interview op 
FOS.ngo/moira
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“Na 29 jaar bij FOS, heb ik hoop voor de toekomst. De plotse 
schokken die we nu doormaken, schudden ons wakker. Positie-
ve verandering is een langdurig proces, maar als we solidariteit 
versterken en doorzetten komen we er.”

Kwaku Acheampong
Voormalig diensthoofd Zuidcoördinatie FOS - België

Lees het interview op
FOS.ngo/kwaku
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MONDIAAL

We leren  
van het heden 
Wat doe je als je ziet dat bij een gezondheidscrisis een groot 
deel van de bevolking uit de boot valt? Je trekt conclusies. Dat is 
net wat middenveldorganisaties in Zuidelijk Afrika doen.

ONGELIJKHEID

Meer dan ooit legt de pandemie 
ongelijkheid bloot. In Mozambique, 
Zimbabwe en Zuid-Afrika is dat niet 
anders.

De publieke gezondheidszorg is in 
elk van die landen minder goed dan 
de private zorg. Maar die toegang tot 
betere ziekenhuizen en gezondheids-
diensten is er voor het grootste deel 
van de bevolking onbetaalbaar.

De economische gevolgen van het 
virus, denk aan lockdowns of ontsla-
gen, treffen er vooral diegenen die 

op de slechtere publieke zorg zijn 
toegewezen. Intussen zijn het ook die 
mensen die in moeilijke omstandig-
heden werken en leven, waardoor ze 
sneller blootgesteld worden aan het 
virus. Ongelijke gezondheid en eco-
nomische ongelijkheid gaan hand in 
hand.

Tijdelijke steunmaatregelen van de 
overheden, zijn een stap in de goede 
richting. Maar er is nood aan duur-
zame sociale bescherming. Dat bete-
kent solidaire zorg en een vangnet 
in tijden van ziekte, werkloosheid en 
ouderdom, om iets aan beide vormen 
van ongelijkheid te doen.
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Ontdek meer op
FOS.ngo/wereldwijdtegencorona

TOEKOMST

Gezondheid moet je dus vanuit ver-
schillende perspectieven benaderen. 
Want gezond zijn is meer dan zieken-
huizen en pilletjes.

Om een betere gezondheid af te 
dwingen, betrekken middenveldor-
ganisaties in Zuidelijk Afrika men-
sen op verschillende niveaus bij het 
gezondheidsthema. Ze tonen het nut 
van solidariteit aan en stellen men-
senrechten centraal.

Ze slagen erin om vanuit hun eigen 
perspectief en met eigen exper-
tise de effecten van de crisis aan te 
pakken. Ze sensibiliseren, brengen 
gevolgen van de crisis in kaart, bren-
gen bezorgdheden van de bevolking 
aan het licht en geven dienstverle-
ning waar overheden tekort schieten.
Die diverse kijk op plotse verandering 
en de manier waarop organisaties 
de prioriteiten voor de samenleving 
kunnen formuleren, tonen aan dat 
de beste toekomst er één is met een 
stevig middenveld.

ENKELE ACTIES UITGELICHT

De organisaties waar FOS mee 
samenwerkt zitten niet stil!

• De Mozambikaanse organisatie 
SINED helpt huishoudwerkers om 
zich aan te melden bij de nationale 
sociale bescherming

• De Zimbabwaanse arbeiders-
organisatie ZCTU onderhandelt 
met overheid en werkgevers voor 
gezondheidsmaatregelen op de 
werkvloer

• De Zuid-Afrikaanse onderzoeks- 
instelling ILRIG publiceert een 
stripverhaal over covid-19 en de 
gevolgen voor de leefomgeving
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Q & A

De arbeider van de  
toekomst? Een syndicalist!
Vakbondsactivist Salvador Galán uit El Salvador 
beantwoordt vragen over kleine en grote uitdagingen.

Q: Wat zijn veranderingen waarmee 
arbeiders in jouw sector te maken 
krijgen?

A: Arbeiders die actief zijn in de dran-
kensector, werken vooral voor bedrij-
ven die op hun beurt produceren voor 
multinationale ondernemingen. Zo 
werkte ik al voor Coca Cola, maar 
nu voor ABInbev en dat in dezelfde 
fabriek. Dat betekent dat ons loon, 
onze werkuren en ga zo maar door 
van de ene dag op de andere kunnen 
veranderen.

Q: Wat kan een arbeider betekenen 
in een ellenlange productieketen?

A: Ingrediënten van dranken komen 
vandaag van de ene kant van wereld, 
worden elders verwerkt, en terug 
verpakt en verkocht aan de andere 
kant van de wereld. In dat raderwerk 
van productie en winstbejag zitten er 
echte mensen. De arbeiders maken 
het product en zorgen voor de winst. 
Verenigt maken we het verschil.

Q: Brengt het oprichten van een vak-
bond echt soelaas?

A: Ja. Hier in de fabriek waar ik werk 
in El Salvador, hebben we zo de mas-
sa-ontslagen een halt toegeroepen, 
een nieuw personeelsbeleid afge-
dwongen en het respect voor arbei-
ders laten terugkeren.

Q: Is de enige bekommernis van 
een syndicalist, een toekomst met 
arbeidsrechten?

A: Neen. We leven op een aardbol 
waar onze omgeving even belangrijk 
is als onze werkplaats. Daarom orga-
niseren we ons ook buiten de fabriek. 
Met actiegroepen eisen we van over-
heid en bedrijven een gezonde leef-
omgeving. Zo hameren we bijvoor-
beeld op een toekomst met het recht 
op drinkbaar water.

?

Meer op 
FOS.ngo/toekomst
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DOE MEE

Rechtvaardige rebus
Vervolledig deze rebus en ontdek dit solidaire woord!

Antwoord: Sociale bescherming!
Een solidaire sociale bescherming vangt ongelijkheden op en garandeert iedereen 
een rechtvaardige toekomst met een waardig bestaan. Ook in geval van ziekte, ouder-
dom en werkloosheid.

-S + CI -INTERNATION

-TEK R = RM

+

+ +

TIP: geuzennaam 
voor socialisten

TIP: wereldberoemd 
strijdlied

TIP: voornaam


