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DEKOLONISERING

FOS neemt actief deel aan de toekomstwerf 
van de ngo – federatie over dekoloniseren. 

Naast een eigen midterm-evaluatie over het 
betrekken van internationale partnerorganisa-
ties in de werking België en het opvolgen van 
het leertraject over het betrekken van interna-
tionale partners, komt dit de komende jaren 
hoog op onze agenda te staan. 

Daarnaast vergt dit bewegen op verschillende 
domeinen en het doorlopen van een traject: 
van het nadenken over woorden en beeld-
vorming tot onze relaties met onze partners en 
interne structuur. 

De toekomstwerf is daarbij een belangrijke 
inspiratiebron waar er een woordenlijst en in-
spiratiegids opgemaakt wordt. In 2021 starten 
we het interne proces op en organiseren ook 
al enkele activiteiten over het thema. Wordt 
vervolgd.

FOS maakt werk van integriteit

In 2020 traden de ethische code en klacht-
enprocedure integriteit van FOS in werking. 
Beide documenten zijn te raadplegen op onze 
website: https://fos.ngo/over-ons/integriteit/.

Werknemers, leden van de raad van bestuur en 
vrijwilligers van FOS onderschrijven de ethische 
code. We namen een integriteitsclausule op 
in de partnerovereenkomsten, duidden een 
change manager aan en creëerden een 
meldpunt voor klachten. 

Zo gaat FOS voor een globale integriteitsaan-
pak in de gehele FOS-werking. Vanaf 2021 
zullen hier cijfers verschijnen over het aantal 
gerapporteerde en behandelde integriteits-
cases.

INTEGRITEIT

VOORWOORD

Hoe kan je als samenleving een pandemie verslaan?  Die vraag stellen 
we ons allemaal sinds het coronavirus opdook. Het coronavirus bedreigt 
niet alleen onze gezondheid, maar ook onze sociale contacten, onze 
economie en alle andere dingen die we belangrijk vinden.

Wat zorgt er vandaag voor dat het ene land de coronacrisis ‘makkelij-
ker’ aankan dan het andere? Een sterke gezondheidszorg, voldoende 
opgeleid zorgpersoneel, goed draaiende ziekenhuizen en een sterke 
overheid die adequate maatregelen kan nemen. Maar dat is niet 
het enige. Toegang tot een leefbaar inkomen en een goede sociale 
bescherming voor elke inwoner zijn minstens zo belangrijk. 

In 2020 was onze inspanning voor het recht op gezondheid belang-
rijker dan ooit. Wij werken wereldwijd samen met organisaties om het 
recht op waardig werk te garanderen, sociale beschermingssystemen 
te versterken en toegang tot gezondheidszorg te bieden.  

Aan al onze partners en medewerkers: wij willen jullie bedanken voor 
jullie inzet in het voorbije jaar. Jullie verdienen een enorm applaus voor 
het werk dat jullie, vaak in zeer moeilijke omstandigheden, verricht 
hebben. Bedankt ook aan alle sympathisanten. Jullie steun was en is 
bijzonder welkom. 

In dit jaarverslag vind je een overzicht van onze activiteiten. Je kan per 
land waar we actief zijn ontdekken wat we deden in 2020 en hoe we 
er samenwerkten met lokale organisaties. Aanvullend vind je de cijfers 
achter ons werk, verpakt in een financieel jaarverslag. 

De raad van bestuur

Gender en taal

Termen zoals ‘werknemer’, ‘werkgever’ en andere beroepsnamen die in 
de teksten gebruikt zijn voor groepen van mensen, slaan telkens zowel op 
vrouwen als op mannen

https://fos.ngo/over-ons/integriteit/
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De IAO hanteert 4 pijlers, die door de 
9 organisaties werden overgenomen in het GSK

Waardig werk is volgens de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
• Vrij gekozen werk
• Met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt
• Met respect voor fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op 

organisatie en collectieve arbeidsonderhandelingen
• Met sociale bescherming
• Met sociale dialoog
• Met gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen

• Leefbaar inkomen
• Arbeidsrechten
• Sociale bescherming
• Sociale dialoog

De leden van het CPWW 
FOS, Solsoc, ISVI-ABVV, de Socialistische Mutualiteiten, 
WSM, IIAV-ACV, CM, BIS-ACLVB, Oxfam Solidariteit

Ecuador: 

De feministische ngo SURKUNA werkte in 2020 
met meer dan 200 jonge vrouwen van andere 
feministische organisaties samen, waardoor 
een alliantie ontstond. De alliantie bracht het 
geweld tegen vrouwen permanent onder de 
aandacht. Die werkte aan wetsvoorstellen die 
een einde moeten maken aan dat geweld en 
abortus moeten legaliseren.

Centraal-Amerika: 

De maquilasector kreeg, door de covid-19 
crisis, te maken met massale productieop-
schortingen die zorgden voor de overgrote 
meerderheid van de arbeiders voor grote 
inkomensonzekerheid. De vakbondspart-
ners in de textielsector moesten dan ook een 
versnelling hoger schakelen in de onderhan-
delingen met bedrijven, om sluitingen af te 
wenden, om minimale loonbetalingen af te 
dwingen en preventiemaatregelen op het 
werk te monitoren.

Zimbabwe: 

Vakbondspartner in de landbouwsector 
GAPWUZ slaagde, door intensieve onderhan-
deling, erin een nieuw wettelijk instrument 
voor veiligheid, gezondheid en milieu op het 
werk goed te keuren. De verordening biedt 
bescherming aan werknemers, wat ook het 
type contract (tijdelijk, seizoensgebonden, 
voor bepaalde tijd of vast) zal zijn. Het statuut 
maakt ook speciaal melding van kwetsbare 
groepen in de arbeidswereld, zoals vrouwen 
en jonge werknemers. Een primeur.

Zuid-Afrika: 

Door beleidsbeïnvloeding en juridische 
aanklachten, zijn onze partners CWAO en 
SADSAWU erin geslaagd de staat af te dwingen 
om wijzigingen aan te brengen in de regeling 
voor steun aan werknemers. Die sloot aanvan-
kelijk miljoenen werknemers uit van wie de 
werkgevers op onrechtmatige wijze hadden 
nagelaten hen in te schrijven voor werkloos-
heidsuitkeringen of niet hadden bijgedragen 
aan het fonds.

SAMEN-
WERKEN
ISVI,  Solsoc en de Socialistische Mutualiteiten

FOS, ISVI, Solsoc en de Socialistische Mutu-
aliteiten maakten samen een programma 
dat medegefinancierd wordt door DGD. De 
samenwerking tussen de 4 organisaties groeit 
jaar na jaar.

Solsoc, ISVI en FOS lanceerden, met de steun 
van de Socialistische Mutualiteiten, ABVV-
Horval en de Algemene Centrale van het 
ABVV, een informatieve website over sociale 
bescherming in de landen van hun internatio-
nale partners. Alle initiatiefnemers zetten zich 
samen in voor de oprichting van een Mondiaal 
Fonds voor Sociale Bescherming. 

Seksisme is onaanvaardbaar. Ook op het 
werk. FOS, Solsoc en ISVI vroegen samen met 
het ABVV aandacht voor het probleem in een 
gezamenlijke campagne “Claim de werk-
vloer”. Hiermee sloten de organisaties zich 
aan bij de wereldwijde acties tegen seksisme 
van vakbondsactivisten.

In het gemeenschappelijke programma zijn er 
2 evaluaties door externe experten voorzien: 
een tussentijdse en een eindevaluatie. In 2019 
lieten de programmaorganisaties de 2 tussen-
tijdse evaluaties uitvoeren. In 2020 startten de 
programmaorganisaties met de verwerking 
van de aanbevelingen en met de voorbe-
reidingen voor de eindevaluatie en met het 
traject om een nieuw kwalitatief gezamen-
lijk programma uit te werken voor de periode 
2022-2026.

Het Coördinatieplatform Waardig Werk CPWW

Enkele jaren geleden besloot de Belgische 
overheid dat elk vijfjarenprogramma moet 
omkaderd worden door 1 of meerdere GSK’s 

(Gemeenschappelijk Strategisch Kader). FOS 
organiseerde zich met 8 andere organisaties 
in het Coördinatieplatform Waardig Werk dat 
een thematisch GSK Waardig Werk opstelde.

In 2020 werd de GSK Waardig Werk geëva-
lueerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie 
(Dienst binnen de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking). Het evaluatierapport is positief over 
de gerealiseerde werking en formuleert ook 
nog enkele aanbevelingen voor de toekomst. 

Enkele opmerkelijke realisaties door de 
FOS-partners

België:

Al jaren werkt FOS wereldwijd samen met 
organisaties van vrouwen- en LGBTI-activisten. 
Sinds 2016 worden gender en seksuele en 
reproductieve rechten in onze visie, ons werk 
en onze identiteit verankerd. Dankzij de twee 
grote CLAIM-campagnes, konden we de 
vruchten plukken van het harde werk achter 
de schermen. Met een moderne feministische 
boodschap prikkelden we mensen in België 
om de voetsporen te volgen van jonge acti-
visten wereldwijd. Het vuur en de enthousi-
asme brachten we over naar België.

Bolivia: 

Dankzij een onderzoek naar de arbeidsom-
standigheden in de productie van paranoten, 
ontstond een unieke alliantie van notenra-
pers, boeren, inheemse gemeenschappen 
en fabrieksarbeiders. Deze historische alli-
antie sloeg de handen in elkaar om te onder-
handelen, met de werkgevers, over betere 
arbeidsomstandigheden. 
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Landen Bolivia Colombia Ecuador Peru

Partners

Vereniging ter pro-
motie en verdedi-
ging van seksuele 
en reproductieve 
rechten en ge-
zondheid voor jon-
geren, Colectivo 
Rebeldía

Centrum voor het 
Onderzoek en de 
Promotie van de 
Landbouwsector 
CIPCA – CNTACB

Associatie ter 
promotie en ver-
dediging van 
vrouwenrechten, 
Asociación Coordi-
nadora de la Mujer 
– FENATRAHOB

Vereniging voor 
versterking gezond-
heidsbeleid, SEDEI 
- ALAMES

Nationale Een-
heidsvakbonds-
federatie van de 
Landbouw FEN-
SUAGRO

Nationale Vakbond 
van Arbeiders in de 
industrie van vet-
rijke en voedings-
producten SINTRAI-
MAGRA

Intersyndicaal col-
lectief ter verbete-
ring van preventie 
en beheer van 
werk-gerelateerde 
risico’s, COISO

Centrum ter ver-
dediging van de 
mensenrechten en 
voor meer gender-
gelijkheid, SURKU-
NA

Vrouwenorgani-
satie ter promotie 
seksuele, repro-
ductieve en vrou-
wenrechten, LUNA 
CRECIENTE

Stichting ter bijdra-
ge aan het maat-
schappelijk debat 
over gezondheids-
wetgeving en 
-beleid, DONUM

Nationale Federa-
tie van Arbeiders 
in de Watersector 
FENTAP

Nationale Fede-
ratie van Huis-
houdwerkers in 
Peru FENTTRAHOP

Vereniging Forum 
van de Civiele 
Maatschappij rond 
Gezondheid, FORO 
SALUD (tot 2019)

Centrum voor de 
Promotie en de 
Verdediging van 
de Seksuele en Re-
productieve Rech-
ten, PROMSEX

Doelgroe-
pen

Landarbeiders in 
de agro-industrie, 
inheemse ge-
meenschappen, 
huishoudpersoneel, 
vrouwelijke arbei-
ders, Jongeren van 
de regio Plan 3000 
in Santa Cruz

Landarbeiders in 
de voedings- en 
agro-industrie, huis-
houdwerkers en 
(ex-)arbeid(st)ers 
die slachtoffers zijn 
van een werk-ge-
relateerde ziekte of 
ongeval

Landarbeiders in 
de agro-industrie, 
huishoudwerkers, 
rurale en inheemse 
vrouwen, activisten 
rond recht op ge-
zondheid en socia-
le bescherming

Arbeiders in de 
watersector huis-
houdwerkers, vrou-
wen, adolescen-
ten, activisten voor 
recht op gezond-
heid

Budget € 266.503,19 € 146.555,73 € 320.328,52 € 368.442,30

Donoren

DGD, 11.11.11, 
Sociaal Fonds 
Voedingsnijverheid 
(HORVAL), Fonds 
voor Bestaansze-
kerheid petrole-
umsector, NVSM, 
FOS Kapellen, 
Schoten, Destel-
bergen 

DGD, 11.11.11, Al-
gemene Centrale 
Antwerpen-Waas-
land, Brussel

DGD, 11.11.11, 
NVSM, provincie 
Limburg, provincie 
Vlaams-Brabant

DGD, 11.11.11, 
ABVV West-Vlaan-
deren, NVSM, 
DVZA 

WAARDIG WERK IN ZUID-AMERIKA:
ARBEIDSRECHTEN EN SOCIALE BESCHERMING (INCLUSIEF HET RECHT OP GEZONDHEID)ANDES

Landen Bolivia Colombia Ecuador Peru

Coördinatie
Vanuit regionaal 
coördinatiebureau 
Lima, Peru.

Vanuit landenkan-
toor Quito, Ecua-
dor

Vanuit Landenkan-
toor Quito, Ecua-
dor

Regionaal coördi-
natiebureau Lima, 
Peru

Actiezones
Nationaal, Santa 
Cruz, La Paz, Tarija, 
Pando, Beni,

Nationaal, Medel-
lin, Magdalena, 
Cesar, Santander, 
Valle del Cauca, 
Cauca, Urabá, 
Meta, Casanare, 
Bogota, Cartage-
na, Pamplona, 
Bucaramanga

Nationaal, Sucum-
bios, Loja, Pichin-
cha, Cotopaxi, 
Esmeraldas, Quito

Nationaal, Lima, 
Callao, Arequipa, 
Arequipa, Trujillo, 
Chiclayo, Caja-
marca, Tarapoto, 
Piura, Tumbes

Type 
activiteiten

• Strategische en operationele planning
• Organisatieversterking (participatie, beheer enz.)
• Syndicalisering
• Vormingen met leiders en leden
• Onderzoek inzake recht op sociale bescherming
• Juridische bijstand
• Sociale dialoog en collectief overleg
• Sociale controle op gezondheidszorg
• Politieke beleidsbeïnvloeding
• Sensibiliseringscampagnes

Strategische 
werklijnen

• Werkomstan-
digheden voor 
huishoudwer-
kers

• Duurzame ener-
gie

• Werkomstan-
digheden van 
landarbeiders 
met focus op 
vrouwen

• Burgerparticipa-
tie in gezond-
heidsbeleid

• Seksuele en 
reproductieve 
rechten

• Gender
• Milieu

• Intersyndicale 
versterking

• Regionale 
toepassing en 
opmaak van 
arbeidsregelge-
ving

• Werkomstan-
digheden voor 
huishoudwer-
kers

• Gender
• Milieu

• Arbeidsrechten
• Privatisering ge-

zondheidszorg
• Burgerparticipa-

tie in gezond-
heidsbeleid

• Seksuele en 
reproductieve 
rechten

• Gender
• Milieu

• Werkomstan-
digheden van 
arbeiders in de 
watersector

• Werkomstan-
digheden van 
huishoudwer-
kers

• Ondersteuning 
van syndicale 
federaties

• Burgerparticipa-
tie in gezond-
heidsbeleid

• Seksuele en 
reproductieve 
rechten

• Gender

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN ZUID-AMERIKA
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De presidentiële en algemene verkiezingen 
werden driemaal uitgesteld door de regering 
Áñez, tot grote frustratie van tal van sociale 
bewegingen. Uiteindelijk vonden ze plaats 
op 18 oktober 2020. Zoals verwacht was de 
MAS de overwinnaar van de verkiezingen 
met een monsterscore van 55%, groter dan 
de MAS-overwinning van oktober 2019. De 
opkomst van de verkiezingen bedroeg 87%. 
De nieuwe president Luis Arce werd inge-
zworen op 8 november. De regering ging van 
start met een nieuwe universele uitkering in het 
kader van de covid-19 pandemie. Die startte 
de onderhandelingen op met Rusland over de 
aankoop van het Sputnik-V vaccin. Er kwam 
ook al snel een wet tot stand die loonver-
schillen tussen mannen en vrouwen verbood. 
Tenslotte kondigde Arce gerechtigheid aan 
voor de slachtoffers van Senkata en Sacaba. 
Ex-president Evo Morales keerde, na een jaar 
politiek asiel in Mexico en Argentinië, terug 
naar Bolivia. Morales keerde terug met Argen-
tijnse president Fernandez aan zijn zijde.

Het covid-19 beleid van Arce zette eind 
december in op drie pijlers: massaal testen 
(+5.000 tests/dag), start vaccinatie (van start 
op 29/01/2021) en coördinatie met lokale 
besturen. Op deze manier willen de Bolivi-
aanse overheden de lockdown vermijden. 
Die willen ook tegemoetkomen aan de lokale 
economie, die geleden heeft door de strenge 
lockdown. 

Op economisch vlak was het rampspoed. 
Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(INE), was er sprake van een negatieve groei 
van 10% van het BNP. Andere bronnen spreken 
van een negatieve groei van -6,2%.  Ook wat 
betreft waardig werk, was het een rampjaar 
zonder weerga. De toeristische sector, de 
horeca, transport, industrie, ... kregen rake 
klappen. Er wordt geschat dat 70.000 personen, 
die actief waren in de Boliviaanse industrie, 
hun baan verloren. 100.000 KMO´s gingen 
failliet waardoor 500.000 personen werkloos 
werden, 90% van het huishoudpersoneel werd 
ontslagen, ... Naast ontslagen kregen veel 
arbeiders te maken met verplicht collectief 
verlof, loonverminderingen, schrapping uit de 
sociale zekerheid.... Arbeidsspecialisten vrezen 

precarisering en informalisering van de Boli-
viaanse arbeidsmarkt. Dit zal bovendien ook 
effecten op lange termijn hebben. Vrouwen 
worden buitenproportioneel hard getroffen. 

In tegenstelling tot andere economische 
sectoren, hield de agro-industrie min of meer 
stand. De Boliviaanse regering faciliteerde het 
transport van arbeiders zodat de suikeroogst 
door de pandemie en de quarantaine niet in 
gedrang kwam. Heel wat grote agrobedrijven 
konden ook rekenen op steunmaatregelen. 
Vaak in de vorm van goedkope kredieten, 
uitstel of afstel van betaling van bepaalde 
kosten of belastingen. De overgrote meerder-
heid van de agro-industriële bedrijven nam 
geen of amper veiligheidsmaatregelen voor 
tewerkgestelde arbeiders. Beschermende 
kleding, mondmaskers, handgels, ... werden 
niet of nauwelijks ter beschikking gesteld. Een 
deel van de arbeidsmigranten kwam vast te 
zitten toen de Boliviaanse regering een strikte 
lockdown afkondigde.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

Coordinadora-Alames: het internationale 
congres van Alames, dat moest plaatsvinden in 
de Dominicaanse Republiek, werd omwille van 
de pandemie uitgesteld. Alames Internacional 
organiseerde ter vervanging een serie van 
webinars over gezondheid, met deelname van 
gezondheidsspecialisten uit heel Latijns-Ame-
rika. De organisatie als de moderatie van de 
webinars was in handen van een medewerker 
van het gezondheidsproject dat samenwerkt 
met Alames Bolivia. Alames Bolivia deed, in 
samenwerking met enkele sociale organisaties, 
beleids- en campagnewerk om de gezond-

“De regering ging van 
start met een nieuwe 
universele uitkering 
in het kader van de 
covid-19 pandemie”

Context

Bolivia werd in 2020 geconfronteerd met een 
nationale gezondheidscrisis. Dit in het midden 
van een institutionele crisis. Na de staatsgreep 
van november 2019, kwam interim-president 
Jeanine Áñez aan de macht. Haar kabinet 
bestond uit tal van hardliners die komaf 
wilden maken met het 14-jarig bestuur van de 
MAS (Movimiento Al Socialismo) bestuur. De 
regering van ex-president Evo Morales zocht 
ondertussen asiel in buurland Argentinië. Áñez 
werd zonder quorum als nieuw staatshoofd 
aangeduid in het parlement. Bij gebrek aan 
legitimiteit wou de regering autoriteit hard-
handig afdwingen. Politieke opposanten van 
de MAS werden vervolgd. De media werden 
via decreet 4231 (mei 2020) gemuilkorfd. Het 
decreet 4231 zorgde ervoor dat zogenaamde 
´desinformatie´ strafbaar zou zijn. Tal van inter-
nationale instellingen en organisaties trokken 
aan de alarmbel. Die spraken gealarmeerd uit 
over de straffeloosheid inzake de Senkata- en 
Sacaba-bloedbaden, die na de staatsgreep 
plaatsgevonden hebben. De regering Áñez 
als het Openbaar Ministerie nam geen enkel 
initiatief in 2020 om de ware toedracht achter 

de 36 vermoorde manifestanten te onder-
zoeken. Het parlement bleef echter in handen 
van de MAS. De wetgevende en uitvoerende 
macht stonden in 2020 recht tegenover elkaar. 
Transitiepresident Áñez trok de kaart van het 
presidentieel besluit. 

Midden maart werden de eerste covid-19 
besmettingen geregistreerd in mijnbouwstad 
Oruro. De interim-regering riep een strikte 
quarantaine uit. Alle interprovinciaal als 
-departementaal vervoer werd verboden, 
nationale grenzen werden gesloten, persoon-
lijke verplaatsingen werden beperkt tot enkele 
uren per week, minderjarigen mochten het 
huis niet verlaten, .... Eind september 2020 
kwam het leven weer min of meer op gang. 
Nationaal vliegverkeer werd weer mogelijk, 
het openbaar vervoer mocht rijden op een 
gecontroleerde manier en werknemers 
werden terugverwacht op de werkvloer. Eind 
2020 waren er ongeveer 160.000 bevestigde 
besmettingen en 9.165 covid-19 doden. De 
oversterftecijfers van maart t.e.m. december 
2020 bedragen 28.900. Er is m.a.w. sprake van 
een serieuze onderraportering door de Bolivi-
aanse overheden. 

Bolivia

© Santiago Sito
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huishoudpersoneel.  De lidvakbonden 
hebben, in samenwerking met lokale besturen, 
voedselhulp voor werkloos huishoudpersoneel 
gefaciliteerd, informatie over de universele 
uitkeringen van de Boliviaanse staat verspreid, 
uitstel van huur voor vakbondskantoren 
bekomen, ... De juridische dienstverlening was 
wederom uiterst succesvol. In totaal werden 
er 18 cases afgerond in 2020. Hierdoor konden 
18 huishoudwerkers, hoofdzakelijk uit of nabij 
La Paz en Santa Cruz, maar liefst 498.155 BOB 
(zo´n 60.000 euro) recupereren. Er zijn nog 
steeds heel wat zaken die lopend zijn. Tenslotte 
werden 4.250 mondmaskers, 2.400 latex hand-
schoenen en 848 flesjes ontsmettingsalcohol 
onder de 16 lidvakbonden aangekocht en 
verdeeld. Dit materiaal werd beheerd door de 
lidvakbonden en ter beschikking gesteld van 
aangesloten leden. Dit verliep samen met een 
sensibiliseringscampagne over covid-19 en de 
huishoudsector (veiligheid en gezondheid op 
werk, arbeidsrechten, algemene info covid).

Colectivo Rebeldía: covid-19 had een enorme 
impact op vrouwen en meisjes in Bolivia. 
Colectivo Rebeldía had in 2020 de handen vol 

met de opvolging van de seksuele en repro-
ductieve gezondheid en rechten (SRGR) van 
vrouwen en meisjes, die door de quarantaine 
thuis moesten blijven. Samen met het regionale 
netwerk CLACAI, stond Colectivo Rebeldía  in 
voor opmaak en verspreiding van een moni-
toringsverslag inzake SRGR in 2020. Dit verslag 
bundelde een heleboel indicatoren. Van 
toegankelijkheid van eerste lijncentra inzake 
SRGR tijdens de pandemie, HIV-testmogelijk-
heden tijdens de lockdown, tot ambulante 
zorg voor vrouwen die een legale, therapeuti-
sche abortus moeten ondergaan. Dat verslag 
werd ná het einde van de eerste Boliviaanse 
lockdown afgerond. Het bevatte concrete 
beleidsvoorstellen voor eventuele volgende 
lockdwons en harde covid-maatregelen (en 
de impact op vrouwen en meisjes). Daar-
naast heeft Colectivo Rebeldía, samen met 
de jongerenorganisaties die deel uitmaken 
van het project, een participatief onderzoek 
gedaan naar de prevalentie van tienerzwan-
gerschappen in grootstad Santa Cruz de 
la Sierra. Het onderzoek “Niñas No Madres” 
werd vervolgens voorgesteld aan moeders en 
tieners uit de wijk Plan 3000 van Santa Cruz de 
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heidshervorming SUS (2019) te vrijwaren van 
hervormingsplannen van de regering Áñez 
(en de Orde van Geneesheren). Bij wonder 
overleefde de gezondheidshervorming 
richting SUS de transitieperiode onder Áñez. 
De nieuwe regering Arce, aan de macht sinds 
november 2020, maakte duidelijk opnieuw te 
willen inzetten op de versterking van SUS. Alle 
fysieke vormingen en vergaderingen voor en 
met de sociale organisatie, gezondheidsraden 
en gemeentebesturen werden geschorst. In 
de mate van het mogelijke werd er overge-
schakeld naar digitale overlegmomenten. Het 
project financierde de totstandkoming van 
een website over sociale controle en partici-
patie inzake gezondheid (http://controlsocial.
net/). Op de website kunnen sociale organisa-
ties, gezondheidsraden als gemeentebesturen 
terecht voor alle (legale) informatie over de 
sociale controle en participatie. 

CIPCA-CNTACB: In de mate van het moge-
lijke, organiseerden de Nationale Confede-
ratie van Boliviaanse Landarbeiders CNTACB 
en zijn lidfederaties de syndicale activiteiten. 
Na de staatsgreep van november 2019 werd 
alle beleidswerk inzake de opname van 
landarbeid in de Boliviaanse arbeidswetge-
ving gestaakt (cfr. Verslag 2019). Echter, de 
MAS-overwinning tijdens de algemene verkie-
zingen van oktober 2020 bood weer perspec-
tief. Boliviaans president Arce (MAS) heeft een 
hervorming van de arbeidswet aangekon-
digd, wat mogelijkheden biedt.  

Net zoals de lidvakbonden van FENATRAHOB, 
slaagden de lidfederaties van CNTACB erin om 
covid-19 gerelateerde noodhulp te verkrijgen 
bij lokale besturen (voedselpakketten in 
Bermejo en Riberalta). In Bermejo en Montero 
werden collectieve onderhandelingen opge-
start, maar gestaakt door de pandemie. De 
collectieve onderhandeling in de notensector 
verliep in 2020 anders dan normaal. Dankzij 
het notenonderzoek, ontstond er een unieke 
alliantie van notenrapers, boeren, inheemse 
gemeenschappen en fabrieksarbeiders. De 
alliantie noemt het Bloque Amazónico de la 
Castaña. Deze historische alliantie sloeg de 
handen in elkaar om de werkgevers onder 
druk te zetten. De onderhandelingen verliepen 
echter moeilijk. Werkgevers reageerden hard 
op het onderzoek en de alliantievorming. 

Die weigerden elke constructieve dialoog. 
De onderhandelingen sleepten maar liefst 2 
maanden aan.  Werkgevers en grootgrondbe-
zitters in Bolivia als retailers en importbedrijven 
in Europa werden aangeschreven en aange-
maand de conclusies van het onderzoek 
aan te kaarten met de leveranciers.  Inzake 
vormingsactiviteiten, bleek het té moeilijk 
om een digitale vorming te organiseren. Wel 
werd er digitaal gecoördineerd, maar grote 
vormingen bleken een brug te ver. Daarom 
waren alle vormingen van 2020 fysiek van 
aard: in totaal gaat het om 17 vormingen (5 
in San Julian, 5 in Montero, 3 in Riberalta, 4 in 
Bermejo).  

Er werden duurzame energie-investeringen 
gedaan bij de verschillende federaties van 
landarbeiders, die lid zijn van CNTACB. De 
Federatie van Montero, de Federatie van 
Bermejo als de Federatie van Riberalta kocht 
´droge´ batterijen aan die hun zonne-energie-
systemen volledig autonoom maken, ook op 
momenten van grote energieconsumptie en 
op minder zonnige dagen. Daarnaast kocht 
de Federatie van San Julián 16 draagbare 
zonnepanelenkits aan, die bestemd zijn voor 
verlichtingsdoeleinden.

Coordinadora-REMTE-FENATRAHOB: 
FENATRAHOB zette in 2020 in op digitale 
vormingen. Deelnemers kregen hun internet- 
en telefoonkosten terugbetaald, om op deze 
manier de digitale en communicatiekloof te 
overbruggen. Vanaf eind september werden 
er weer fysieke vormingen georganiseerd. In 
2020 werden er in totaal 16 vormingen (685 
deelnemers) georganiseerd in verschillende 
delen van het land. Op het eind van het jaar 
vond er ook nog een nationale militantenbij-
eenkomst, met 40 deelnemers, plaats in Santa 
Cruz. De vorming over identiteit, racisme, 
dekolonisering en feminisme was nieuw dit 
jaar. 

Omdat de enorme impact op de huishouds-
ector, tijdens de eerste maanden van de 
pandemie, geen prioriteit was voor de Boli-
viaanse overheden, zette FENATRAHOB in 
op een communicatieoffensief van april tot 
augustus. Dit communicatie-offensief ging 
samen met de promotie van juridische dienst-
verlening van FENATRAHOB voor getroffen 
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een extreemrechtse en conservatieve transi-
tieregering aan de macht, die zware middelen 
niet weerde. FOS heeft, samen met enkele 
belangrijke Belgische partners zoals HORVAL, 
meteen zijn verontwaardiging en bezorgdheid 
uitgedrukt. Het heeft ook de talloze, vaak 
extreme mensenrechtenschendingen aange-
klaagd en gehekeld. FOS nam steeds duidelijk 
het voortouw. Het stelde, in samenwerking met 
andere Belgische ngo’s, een open brief op in 
het kader van de verkiezingen van oktober 
2020. De partners van FOS, onder andere 
Colectivo Rebeldía, Alames Bolivia, de basisor-
ganisaties Bartolina Sisa, CSUTCB, …, en REMTE, 
voelden zich gesteund door de positie van 
FOS en de Belgische achterban. Zelf stonden 
de partners in de voorlinie om het respect voor 
mensenrechten op te eisen, met alle gevaren 
van dien. 

Uitdaging: precarisering en informalisering Boli-
viaanse arbeidsmarkt: 
De economische en sociale schade van 
de pandemie zijn buitengewoon groot (zie 
context). Dit zal, ook op middellange termijn, 
tot een precarisering en informalisering van 
de arbeidsmarkt leiden. De gevolgen zullen 
vrouwen harder treffen. Het is belangrijk dat 
waardig werkprojecten in 2021 (en ook later) 
hiermee rekening houden.

Gender

De vorming, georganiseerd door Colectivo 
Rebeldia voor de federatie van suikerrietkap-
pers van Bermejo (zie jaarverslag 2020) in 2019, 
maakte heel wat los. In 2020, besloten enkele 
vrouwelijke suikerrietkappers om een vakbond 
op te richten, specifiek voor vrouwen. Dit is 
vanzelfsprekend een belangrijke stap voor-
waarts. De vrouwen willen de syndicale eisen 
binnen de federatie meer kracht bij te zetten 
door middel van een eigen vakbond. Het 
blijft echter wel belangrijk dat parallelle struc-
turen worden vermeden. En ook dat niet elke 
specifieke groep een eigen vakbond opricht. 
Het bestuur van de vakbondsfederatie van 
Bermejo zou, idealiter, alle zorgen en wensen 
van álle leden moeten behartigen, waardoor 
vakbonden volgens gender, leeftijd, ... geen 
noodzaak zouden zijn. De vrouwenvakbond, 
die vanuit het eigen initiatief van de suiker-

rietkappers ontstond, kan tijdelijk wel een 
goede manier zijn om tot meer gendereven-
wicht te komen in de syndicale wereld van 
Bermejo.

Milieu

De vormingen voor jonge landarbeiders 
(zie Resultaten) had ook aandacht voor de 
thema’s leefmilieu en klimaatwijziging. De 
gevaren van pesticides, agro-industriële mono-
cultuur, en extreme weerfenomenen kwamen 
uitvoerig aan bod. Ook FENATRAHOB en zijn 
lidvakbonden deden inspanningen om aan 
de slag te gaan met het thema. Tijdens enkele 
vormingen, was er aandacht voor gebruik van 
vervuilende kuisproducten, belang van het 
scheiden van afval,... 
Het gezondheidsproject met Alames Bolivia 
ontwikkelde een lessenpakket over sociale 
determinanten van gezondheid, met speci-
fieke aandacht voor waterkwaliteit en leef-
milieu. Tenslotte hielp Colectivo Rebeldía 
inheemse gemeenschappen van Ramada 
met het werven van fondsen in het kader van 
de preventie van bosbranden, wat een enorm 
gevaar vormt in de Boliviaanse Chiquitanía.

la Sierra. Ook gaf het collectief tien vormingen 
over seksuele en reproductieve rechten aan 
jongeren, medisch personeel, wijkcomités en 
inheemse groeperingen (Ramada, Urubo). 
Het organiseerde verschillende sensibilise-
ringsacties in de stad. Tijdens de pandemie, 
werd er hard ingezet op digitale vorming en 
sensibilisering. Sociale media speelden een 
belangrijke rol. De organisatie hekelde op 
verschillende manieren het beleid van de 
transitieregering Áñez. Samen met het abor-
tus-netwerk Campaña 28 de Septiembre, werd 
er campagne tegen het de facto verdwijnen 
van de scheiding van kerk en staat en vóór het 
recht op abortus gevoerd. Tijdens de weken 
voor de presidentiële verkiezingen, heeft de 
organisatie spotjes en andere communicatie-
materialen ontwikkeld en verspreid. 

Het waardig werk programma in Bolivia 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
11.11.11, Sociaal Fonds Voedingsnijverheid 
(via ABVV HORVAL), Fonds voor Bestaansze-
kerheid Petroleumsector (via de Algemene 
Centrale ABVV), NVSM, FOS Kapellen, Schoten, 
Destelbergen.

Geleerde lessen & uitdagingen

Les 1: productie- en waardeketenonder-
zoeken laten internationaal beleidswerk en 
synergie toe: 
Een samenwerkingsverband, tussen HORVAL, 
FOS, CIPCA, CNTACB, FSUTGCB (Federación 

Sindical Única de Trabajadores Gomeros 
Castañeros de Bolivia) en het Nederlandse 
onderzoeksinstituut SOMO, heeft een onder-
zoek naar de productieketen van paranoten 
georganiseerd en gefinancierd. In dit onder-
zoek stonden waardeverdeling binnen de 
productieketen enerzijds en arbeidsomstan-
digheden in de sector (oogst en verwerking) 
anderzijds centraal. De studie versterkte 
beleidswerk en onderhandelingspositie van 
de lokale vakbondsfederatie. Het leidde in 
oktober 2020 tot de totstandkoming van een 
intersectorale alliantie (Bloque Amazónico 
de la Castaña). Het liet tegelijkertijd interna-
tionaal/Europees beleidswerk toe. SOMO, 
HORVAL en FOS voerden campagne en 
legden contact met internationale, impor-
terende bedrijven. Dankzij dit werk, heeft 
een grote retailer bijvoorbeeld het initiatief 
genomen om zelf onderzoek te doen naar 
arbeidsrechten en levensomstandigheden 
van de notenrapers en de fabrieksarbeiders, 
om ervoor te zorgen dat de productie/import-
keten vrij is van kinderarbeid en dwangarbeid. 
Productieketens maken dergelijke internati-
onale allianties en beleidswerk mogelijk. Het 
stimuleert vakbonden om over de grenzen 
heen te kijken.

Les 2: belang van internationale solidariteit in 
extreem repressieve politieke context: 
2020 was niet alleen omwille van covid-19 een 
moeilijk jaar voor de Boliviaanse bevolking. Na 
de staatsgreep van 10 november 2019, kwam 
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was niet voorbereid om dit grootschalige 
volksgezondheidsprobleem aan te pakken. 
De reactie was dan ook totaal ontoereikend, 
waardoor Colombia tot de 10 landen ter 
wereld met de meeste gevallen van covid-19 
behoort. Het ziekenhuisnetwerk was overver-
zadigd, er ontbrak personeel en het gezond-
heidspersoneel raakte overwerkt. Het kreeg 
het karig loon niet of niet tijdig uitbetaald. Drie 
kwart van het gezondheidspersoneel bestaat 
uit vrouwen. Gezondheidsbonden hebben de 
regering beschuldigd van het bagatelliseren 
van het aantal sterfgevallen van werknemers 
in ziekenhuizen.  Er was ook een gebrek aan 
medicijnen, waardoor de zorggarantie voor 
patiënten in gevaar kwam. Het beroepsrisico-
systeem was ook niet in staat om adequaat 
te reageren om de massale besmetting op 
de werkplek te voorkomen. Alleen bedrijven 
met een sterke vakbondsvertegenwoordiging 
pasten bio-veiligheidsprotocollen toe. 

Gewapende groeperingen maakten ook 
misbruik van de quarantaine. Het aantal 
moorden op sociale en vakbondsleiders en 
mensenrechtenactivisten escaleerde. Sinds de 
inauguratie van president Ivan Duque, zijn er, 
tot december 2020, 91 bloedbaden geregis-
treerd. Bij de bloedbaden zijn er 381 mensen 
om het leven gekomen. Voorts zijn er in 2020 
310 moorden geregistreerd, waarvan 64 die 
deel uitmaakten van de ondertekenaars van 
het vredesakkoord. Ook een aantal leden van 
partner FENSUAGRO werden vermoord. De 
Algemene Centrale Antwerpen-Waasland en 
FOS klaagden deze onaanvaardbare situatie 
meerdere malen aan bij de Colombiaanse 
overheden. 

Het sociaal protest werd noodgedwongen 
opgeschort, maar kwam in het tweede 
semester terug op gang. In oktober 
marcheerde de inheemse beweging naar 
Bogotá om een onderhoud te eisen met 
president Duque, die dit pertinent weigerde. 
Partner FENSUAGRO marcheerde mee. Verder 
vindt er sinds september maandelijks één 
stakingsdag plaats. Op 19 november organi-
seerde het Nationaal Stakingscomité opnieuw 
een actiedag voor het leven, de gezondheid, 
de democratie en de vrede. Op 25 november, 
internationale dag tegen het geweld op 

vrouwen, waren er ook betogingen, ditmaal 
voor garanties voor een vrij en veilig leven 
voor vrouwen en de noodzaak om hulde te 
brengen aan al de vrouwen die vermoord, 
verkracht, ontheemd en fysiek en psychisch 
misbruikt zijn. Het gendergeweld nam immers 
enorm toe tijdens de pandemie. De legalisatie 
van abortus behoorde ook tot de eisen.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

In 2020 is de strijd van vakbonden en organi-
saties van het maatschappelijk middenveld 
aangetast door quarantainemaatregelen, 
door kritieke gezondheidssituatie met zieken 
en sterfgevallen onder leiders en familieleden 
als gevolg van besmetting met covid-19 en 
door escalatie van geweld op het terrein. In 
eerste instantie vielen hun activiteiten stil maar 
al snel begonnen ze zich te herorganiseren en 
zetten ze stappen in digitalisering om weerwerk 
tegen de continue aanvallen te kunnen 
bieden vanuit de regering op hun rechten. Zij 
hebben nieuwe vormen van pleitbezorging en 
protest ontdekt, door van zich te laten horen 
op sociale netwerken, op de radio en via de 
campagne ‘Zet je in voor hun rechten. Het zijn 
ook de jouwe.’ (zie geleerde lessen). Tenslotte, 
ook door nieuwe allianties aan te gaan zoals 
met het Pact voor Gezondheid en Leven. 
Daarvoor moesten ze leren omgaan met 
digitale platformen en nieuwe technologieën 
en moesten ze audiovisuele producten leren 
maken. Zo hebben ze niet alleen alle voorziene 
activiteiten kunnen uitvoeren, maar meer dan 
gepland.

“In eerste 
instantie vielen 
hun activiteiten 
stil maar al snel 

begonnen ze zich te 
herorganiseren”

Context

Als reactie op het uitbreken van de pandemie, 
riep de Colombiaanse regering de nationale 
noodtoestand uit met een verplichte preven-
tieve isolatie (quarantaine). Dit had grote 
gevolgen voor het recht op werk, op een 
toereikende levensstandaard en op onderwijs. 
Vooral Colombianen, die overleven van wat 
ze dagelijks op straat verdienen, kregen het 
erg zwaar te verduren. Maar ook meerdere 
huishoudwerkers verloren van de ene dag op 
de andere hun job. De werkloosheidsgraad 
schoot de lucht in van 12,2% in februari naar 
20,2% in juli. In de praktijk komt dit neer op 
28,8% als je de nieuwe inactieven – mensen 
die hun job verloren en geen werk zoeken 
omdat er simpelweg geen werk te vinden was 
– erbij telt. De economie kromp met 8%. 

Een brede coalitie van sociale organisaties 
eiste van de regering garantie op een tijde-
lijk minimumloon voor de meeste kwetsbare 
groepen. Dit werd echter nooit goedgekeurd. 
De schamele subsidies, die door de overheid 
wel uitgedeeld was, verdwenen vaak in 
corrupte zakken alvorens die de bestemming 

bereikten. De belangrijkste vakbondskoepel 
van Colombia, de CUT, beschuldigde de 
regering van Iván Duque van het misbruiken 
van de pandemie om middelen door te sluizen 
naar banken en grote bedrijven, in plaats van 
naar de kleinere bedrijven. Hoewel de kleine 
bedrijven 80% van de werkgelegenheid in het 
land genereren.

De nationale noodtoestand maakte de 
regering ook mogelijk om decreten uit te 
vaardigen, zonder langs het Parlement te 
moeten passeren. Duque vaardigde verschil-
lende, maar zeer schadelijke decreten uit: een 
decreet dat onderaanneming in de gezond-
heidssector legaliseert (en daarmee arbeids-
voorwaarden binnen de sector verlaagt) en 
een decreet dat, onder het voorwendsel van 
het reglementeren van de sociale bescher-
mingsvloer van de IAO, het aanwerven van 
werknemers via uurcontracten en het uitbe-
talen van minder dan het minimumloon 
toelaat. Het gaat om een verdoken arbeids- 
en pensioenhervorming. Ook een niet-pro-
gressieve belastingvorming wordt voorbereid.

De gecommercialiseerde gezondheidszorg 

Colombia
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bepaalde gebieden en plaatsen, het gebrek 
aan apparatuur en het gebrek aan kennis 
over het werken met virtuele platforms en 
sociale netwerken. Zowel FENSUAGRO als 
SINTRAIMAGRA deed een bevraging bij de 
doelgroep om de bestaande digitale kloof in 
kaart te brengen. Dit is erg nuttig geweest om 
de gepaste maatregelen te kunnen nemen 
om de kloof te overbruggen. FOS heeft ertoe 
kunnen bijdragen om de tweede en derde 
hinderpaal uit de weg te ruimen. 

Daarnaast stelden de partners vast dat vooral 
vrouwen gemakkelijker aan virtuele vakbonds-
activiteiten konden deelnemen omdat die zich 
niet hoefden te verplaatsen of geen kinder-
opvang hoefden te regelen. Die merkten ook 
dat sociale netwerken veel mogelijkheden 
bieden voor pleitbezorging ten behoeve van 
de verdediging van hun rechten. Door het 
leren van het beheer van digitale platforms 
en sociale netwerken, konden die zichzelf 
weerbaarder maken en het gevoel van eigen-
waarde vergroten. Door te leren omgaan met 
audiovisuele instrumenten, kunnen de partners 
ook op een andere manier communiceren, 
door zelf video’s, infografieken en documen-

taires te maken.

Daarom zullen alle partners digitalisering in 
hun dagelijks werk integreren, ook nadat de 
pandemie is afgelopen, wat bijdraagt tot de 
duurzaamheid van het programma. 

Een gemeenschappelijke campagne in 
antwoord op de achteruitgang van de 
rechten.
De Colombiaanse en Belgische partnerorgani-
saties van het gemeenschappelijk programma 
waardig werk sloegen de handen in elkaar om 
een campagne uit te werken, getiteld “Zet je in 
voor hun rechten. Het zijn ook de jouwe.” Deze 
campagne focust op het recht op waardig 
werk, het recht op gezondheid, het recht op 
voedsel, het recht op grond en het recht om 
te leven. Vijf rechten die sterk verbonden zijn 
met elkaar.  

De bedoeling van deze campagne is bij 
te dragen tot de totstandkoming van een 
gunstig beleid voor verdediging, bevordering 
en bescherming van de rechten in Colombia. 
De campagne werd succesvol gelanceerd in 
oktober met de deelname van de Belgische 

Nationale Boeren en Landarbeidersfede-
ratie FENSUAGRO en de 8 andere agrovak-
bonden van het intersyndicaal platform uit de 
bananen-, suiker- en Afrikaanse palmsector 
slaagden erin om het verschil te maken op 
vlak van gezondheid en veiligheid op werk op 
plantages tijdens de pandemie. De productie 
is, in deze sectoren, nooit stilgelegd waardoor 
de arbeiders aan een hoog besmettingsrisico 
werden blootgesteld. Dankzij hun verworven 
kennis tijdens het vormingsproces met de Nati-
onale Universiteit konden ze de nodige veilig-
heidsprocedures afdwingen. Door middel van 
digitale onderhandelingen, konden ze enkele 
CAO´s afsluiten met clausules over gezond-
heid en veiligheid op werk. FENSUAGRO kende 
een ledengroei. Door het vormingsproces 
over nieuwe vormen van mannelijkheid, 
kwam er ook een verandering tot stand in 
het gedrag van een aantal mannelijke leiders 
(zie punt 4 gender). FENSUAGRO is boven-
dien begonnen met een nieuw opleidings-
proces over videoproductie en -bewerking 
en de productie van audiovisuele communi-
catiestukken. Te midden een pre-electorale 
periode moest ook het klassenbewustzijn weer 
aangewakkerd worden door middel van een 
tweedaagse politieke workshop in 6 verschil-
lende regio’s. FENSUAGRO heeft het voorstel 
voor de oprichting van een spaarkas voor de 
vakbonden daar gesocialiseerd. Er werden 
vijf impulscomités gevormd die tot taak zullen 
hebben het voorstel verder onder de werkne-
mers te verspreiden. Het is de bedoeling om in 
2021 de spaarkas formeel op te richten.

Via acties en steun van het Intersyndicaal 
Collectief voor Gezondheid en Veiligheid op 
het Werk COISO leerden de werknemers actief 
gebruik maken van digitale instrumenten om 
de gezondheidsproblemen op werk op te 
lossen en naleving van de gezondheidswet-
geving op werk op te eisen. De COISO onder-
steunde ook actief de paritaire comités voor 
gezondheid en veiligheid op werk zodat die de 
taken konden vervullen, wat nog belangrijker 
is in tijden van covid-19. COISO kon al zijn voor-
ziene vormingssessies organiseren, waarvan 
de meeste virtueel zijn: 54 over technische 
en juridische aspecten van gezondheid op 
werk, zeven over de werking van de paritaire 
comités plus één nationale bijeenkomst. Bij 

de nationale bijeenkomst, werd er een strate-
gisch actieplan uitgewerkt om de gebreken in 
de werking aan te pakken. Ook vonden er 45 
“Clinica Juridica” plaats voor de begeleiding 
van zieke en/of gewonde werknemers. Door 
digitaal te werken is COISO erin geslaagd zijn 
werkterrein op nationaal niveau uit te breiden 
en ook meer te doen met minder middelen.
 
De leiders van de sector betaald huishoudper-
soneel, georganiseerd in de nationale indus-
trievakbond SINTRAIMAGRA, hebben zichzelf 
in 2020 vele malen overtroffen. Ondanks de 
bijzonder moeilijke situatie die ze kenden 
door de pandemie, hebben ze zichzelf heel 
strijdvaardig opgesteld. Die hebben er alles 
aan gedaan, om op erg creatieve wijze, 
de ellendige situatie in de kijker te zetten. 
Hoewel het ministerie van Arbeid niets heeft 
ondernomen om deze vrouwen te steunen, 
hebben die toch hulp en steun losgekregen 
bij lokale overheden. Maar die hebben vooral 
elkaar gesteund, wat de groepswerking ten 
goede komt. Die hebben voor het eerst, via 
de methodiek van train-the-trainers, zelf oplei-
ding gegeven aan de leden, waardoor het 
gevoel van eigenwaarde is toegenomen.  
Die konden 22 nieuwe leden aansluiten. Die 
leerden omgaan met digitale platformen en 
voelden op virtuele fora parlementsleden en 
zelfs de minister van Arbeid aan de tand. 

Het waardig werk programma in Colombia 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
11.11.11, de Algemene Centrale ABVV Antwer-
pen-Waasland en Brussel.

Geleerde lessen 

Les : invloed van COVID-19 op de partnerwer-
king 

Digitalisering
De partners hebben zich verplicht gezien, 
maar zijn toch in staat geweest om digitalise-
ring in de dagelijkse werking in te voeren. Die 
ontdekten dat de nieuwe manier van werken 
meer kansen biedt dan nadelen kent. 

In 2020 werd het ons duidelijk dat er in 
Colombia drie obstakels zijn om digitaal te 
werken: het gebrek aan connectiviteit in 
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ambassadeur in Colombia. Er werden allerlei 
audiovisuele producten verspreid via sociale 
netwerken, radio en zelfs televisie met getui-
genissen vanop het terrein, uit het echte leven 
gegrepen. En dit met een goede genderba-
lans. In 2021 moet deze campagne ook een 
Belgisch luik krijgen. 

Gender 

FENSUAGRO heeft, in samenwerking met 
het Collectief Mannen en Mannelijkheid, 
in een reeks van 18 virtuele workshops een 
vertrouwenssfeer kunnen creëren. De work-
shops stelden de deelnemers in staat om 
elkaar tegemoet te komen in een collec-
tieve reflectie en om de patriarchale cultuur 
van geweld tussen mannen en van mannen 
tegen vrouwen te deconstrueren. Op deze 
manier konden de deelnemers andere 
relaties aanknopen met hun collega’s op het 
werk en met familieleden, waardoor dialoog 
en empathie mogelijk werden en geweld 
wordt uitgeroeid. Volgens de resultaten van 
een deelnemersenquête erkent 90% van de 
deelnemers positieve invloed van de oplei-
ding op hun persoonlijk leven. 75% stelde ook 
een positief effect op hun gezinsleven vast, 
doordat hun gezinsleden ook deelgenomen 
hebben of door de gesprekken die er hebben 
plaats gevonden binnen hun gezin over de 
materie. 90% van de deelnemers wil dat 
vrouwen een grotere rol spelen in het bestuur 
van de vakbondsorganisatie. 90% van de 
deelnemers weet wat de repercussies zijn van 
het patriarchaal systeem op de samenleving. 
Dit percentage van de deelnemers staat hier 

analytisch, kritisch en reflectief tegenover.

COISO is begonnen met het collectief opzetten 
van een genderbeleid op basis van het insti-
tutioneel document van FOS over gender-
mainstreaming. Dankzij digitalisering, konden 
vrouwen in grotere getallen deelnemen aan 
de activiteiten van COISO omdat ze zich niet 
moesten verplaatsen en geen opvang voor 
hun kinderen moesten zoeken. Ook is COISO 
begonnen met de verbetering van de werking 
van de paritaire comités in de bedrijven, die 
zich specifiek bezighouden met pesterijen op 
werk, waarvan vrouwen het meest het slacht-
offer zijn. 

Milieu

Enerzijds heeft de pandemie de ecologische 
voetafdruk van de partneractiviteiten dras-
tisch verminderd, aangezien de meeste acti-
viteiten virtueel werden uitgevoerd, zonder 
gebruik te maken van transportmiddelen, 
drukwerk of voedselverpakkingen. Anderzijds 
heeft de pandemie en de quarantaine de 
partners en hun leden bewust gemaakt van 
het belang van voedselsoevereiniteit en van 
het belang van een integrale rechtenbena-
dering.  In het politiek vormingsproces heeft 
FENSUAGRO de milieueffecten van de agro-in-
dustrie opgenomen, met name de bodem-
aantasting en water- en luchtverontreiniging 
door het gebruik van chemische sproeistoffen. 
In 2021 zal FENSUAGRO dit werk verdiepen in 
samenwerking met Corporación Aury Sara 
Marrugo, partner van ISVI. Die zullen samen 
fysieke en virtuele workshops organiseren. 



24 25

verder te kunnen helpen.  

Hoewel het neoliberaal model aan de oorzaak 
ligt van het lijden van de bevolking, wordt een 
verdere liberalisering door de overheid als 
leidraad naar voor geschoven om een uitweg 
uit dat lijden te vinden. Guayaquil is hier een 
schoolvoorbeeld van, met zijn neoliberale 
stadsmodel dat enorme ongelijkheden tussen 
de verschillende lagen van de bevolking 
heeft gecreëerd. Dit wordt tot op de bodem 
uitgespit in een recente studie van onze 
partner DONUM. De regering zette vanaf juni 
massaal in op economische reactivering, met 
onderhandelingen over verschillende vrijhan-
delsovereenkomsten, zonder daarnaast een 
doortastend beleid neer te zetten dat verdere 
besmetting moest voorkomen en dat besmette 
patiënten gepaste zorg garandeerde. Ook 
mensen met andere aandoeningen werden 
aan het lot overgelaten. 

Eind 2020 heerste er een onrustig politiek 
klimaat als gevolg van de verkiezingen van 
de uitvoerende en wetgevende macht van 
februari 2021. Het jaar werd ook afgesloten 
met alarmerende berichten over aanvallen 
op milieuactivisten die de vernietiging van het 
milieu door mijnbouw willen voorkomen.

Ondanks het uitbreken van de pandemie 
kon er in 2020 toch verder gewerkt worden 
aan complementariteit en synergie. De 
geallieerde actor uit Colombia, Collectief 
Mannen en Masculiniteiten, gaf, via partner 
SURKUNA, een workshop aan de Ecuado-
raanse vakbondsconfederatie CEDOCUT. 
SURKUNA voerde verder succesvol campagne 
voor de ratificering van Conventie 190 van de 
IAO. Daarbij werd de strijd van verschillende 
vrouwengroepen extra in de verf gezet. Net 
voor de uitbraak van de pandemie, deelde 
SURKUNA ervaringen op vlak van het opeisen 
van vrouwenrechten in België in het kader van 
de campagne CLAIM. Ook de link met het 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) 
Ecuador werd gewaarborgd door middel van 
uitwisselingen en het wederzijds leren met de 
ngo´s van de GSK Ecuador. De uitwisselingen 
gingen over de effecten van de pandemie 
op onze werking en de antwoorden hierop. 
Partners van FOS als die van 11.11.11 werkten 

samen in het netwerk Ecuador Decide aan 
aspecten die sociale determinanten van 
gezondheid linken aan de impact van het vrij-
handelsakkoord met de Europese Unie en met 
het ‘extractivisme’ in Ecuador.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

De totaal onverwachte uitbraak van de 
COVID-19 pandemie en daaropvolgende 
strikte quarantainemaatregelen gooiden het 
activiteitenplan van onze drie partners erg 
overhoop. Alle voorziene fysieke activiteiten 
moesten worden afgelast. Partners en doel-
groepen moesten leren omgaan met digi-
tale platformen. Dankzij de inzet, creativiteit 
en begeleiding van FOS, zijn die er toch in 
geslaagd om al de geplande (en extra) activi-
teiten in 2020 uit te voeren, dit op digitale wijze. 
Zij het met een accumulatie van activiteiten in 
de laatste maanden van het jaar. 

De partners hebben, tijdens de pandemie, een 
actieve rol gespeeld. Mensenrechtenschen-
dingen werden aan de kaak gesteld, zoals 
geweld tegen vrouwen, voortijdige ontslagen, 
vernietiging van de natuur en toegang tot 
alomvattende en seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten en –voorzieningen. 
Bovendien vonden die manieren om kwets-
bare groepen in de samenleving bij te staan, 
aangezien de overheidsinstellingen er niet in 
slaagden om deze problemen op een alom-
vattende manier aan te pakken.  

De feministische ngo SURKUNA werkte in 2020 
met meer dan 200 jonge vrouwen van andere 
feministische organisaties samen. Hierdoor 
ontstond er een feministische alliantie, die het 

“Ondanks de 
pandemie kon 

gewerkt worden aan 
complementariteit 

en synergie.”

Context

Als gevolg van de sociale protesten van 
oktober 2019 en een economische crisis die 
al vijf jaar aansleepte, kende het jaar 2020 
een onstabiele start met een etnisch gepola-
riseerde samenleving en grote internationale 
schuldenlast. Daar kwam in maart de uitbraak 
van de covid-19 pandemie bij. De beelden 
van lijken, die in de verzengende zon lagen te 
rotten in de straten van havenstad Guayaquil, 
gingen de wereld rond. De beelden brachten 
ook in België geschokte reacties teweeg. Het 
gezondheidssysteem, dat voordien al belang-
rijke gebreken vertoonde, kon de toevloed 
aan besmette gevallen onmogelijk aan. De 
regering reageerde door een volledige lock-
down in te stellen tussen maart en juni. Daar-
door kleurden de economische cijfers, die al 
vijf jaar lang slecht waren, bloedrood. Massale 
ontslagen volgden. Hoewel de straatventers 
de straat niet op mochten, deden ze dat 
toch uit pure noodzaak. Maar zelfs op straat 
viel er niets meer te rapen in de informele 
economie. Spaarcentjes, om de grootste 
nood van de bevolking te ledigen, waren niet 
aanwezig. De overheid nam nog maar eens 

de toevlucht tot leningen bij het IMF en de 
Wereldbank. Zo is de overheidsschuld tussen 
december 2019 en december 2020 gegroeid 
met bijna zes miljard dollar. De totale schuld 
bedraagt nu 65,3% van het bruto binnenlands 
product. Een record. Een deel van dat geld 
verdween in corrupte zakken. Een ander deel 
werd gebruikt om openstaande schulden af 
te betalen, in plaats van te investeren in de 
openbare gezondheidszorg.

De bevolking bleef verweesd achter, zonder 
toegang tot een minimuminkomen en zonder 
toegang tot voedsel, tot gezondheidszorgen, 
tot onderwijs en tot werk. Als gevolg, piekt de 
sociaaleconomische ongelijkheid in Ecuador. 
38% van de nationale bevolking en 71% van 
de plattelandsbevolking is multidimensionaal 
arm. Veel kinderen, vooral op het platteland, 
verlieten de (digitale) schoolbanken. Vrouwen 
kregen het zwaarder te verduren dan mannen. 
Geweld tegen vrouwen nam enorme propor-
ties aan. In 2020 werd er, in Ecuador, om de 3 
dagen een vrouw vermoord. De toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheidszorg 
werd ernstig belemmerd. Partner Surkuna 
zette een 24/7 hotline op om vrouwen in nood 

Ecuador
© Paul Salazar - Banco Mundial
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bereik van de activiteiten te vergroten. Zo 
bleken sociale mediacampagnes een succes 
te zijn. Die stelden dat digitale communicatie-
middelen in staat zijn om 24/7 steun te bieden 
aan vrouwen die slachtoffers zijn van geweld.

Partner SURKUNA leerde ons dat het ook, 
op digitale wijze, participatief en interactief 
werken mogelijk is mits gebruik van participa-
tieve, inclusieve en respectvolle werkmethodes 
en instrumenten. De partner organiseerde een 
grote feministische bijeenkomst die kunstzinnig 
werd ingevuld met originele bijdragen van alle 
organisaties die zich inschreven. Er werden 
vertalers in gebarentaal ingezet zodat vrouwen 
met auditieve beperking konden deelnemen 
aan de feministische workshops. 

Uitdaging: integratie van feministische voor-
stellen en nieuwe vormen van mannelijkheid 
Hoewel FOS ervan overtuigd is dat ‘nieuwe 
vormen van mannelijkheid’ een invalshoek 
is die positieve resultaten teweegbrengt op 
vlak van genderverhoudingen, thuis, op orga-
nisatieniveau en op de werkvloer. En ook dat 
FOS via enkele partners in Ecuador in 2019 

kennismaakte met de invalshoek, zagen we 
dat FOS die in 2020 toch niet opnamen in de 
opleidingsprocessen. Een externe actor, die 
hierin gespecialiseerd is, zou een reeks work-
shops geven in 2020, maar na de eerste work-
shop werd het proces afgeblazen. De leiders 
van het doelpubliek zagen het proces en de 
voorgestelde methodologie immers niet zitten.  
Mogelijk had dit te maken met het feit dat de 
workshop digitaal verliep i.p.v. fysiek. Het blijft 
echter een uitdaging om in de Ecuadoraanse 
samenleving nieuwe vormen van mannelijk-
heid aan te pakken. Feministische groepen 
concentreren het werk en inspanningen nog 
steeds op vrouwen. Die integreren nog niet het 
werk met mannen en mannelijkheid/vrouwe-
lijkheid. Andere groepen, zoals de vakbonden, 
erkennen nog steeds niet dat het werk begint 
bij zichzelf, de mannelijke rollen en de“manne-
lijke” privileges.  

  © Paul Salazar/Banco Mundial

geweld tegen vrouwen permanent onder de 
aandacht bracht. Die werkte aan wetsvoor-
stellen die een einde moeten maken aan 
dat geweld en abortus moeten legaliseren. 
SURKUNA organiseerde onder meer vijf repli-
ca’s van de Feministische School van 2019. 
Er werden webinars over feministische peda-
gogieën opgezet om de manieren van het 
onderwijzen en het leren uit te wisselen. En ook 
een school om vrouwelijke advocaten over 
kwesties van vrouwengeweld op te leiden. 
Het jaar werd afgesloten met een grootscha-
lige feministische bijeenkomst genaamd “We 
zetten de wereld op zijn kop”. Diverse vrouwen, 
waaronder LGBTI-personen- en vrouwen met 
auditieve beperking, namen deel aan de 
bijeenkomst. Met als resultaat, het uitwerken 
van een feministische agenda waarin wordt 
beschreven wat er moet gebeuren om het 
feminisme te integreren in verschillende lagen 
van de samenleving. Samen met de vakbonds-
beweging, voerde SURKUNA een studie over 
seksuele intimidatie op de werkvloer uit. Het 
voerde ook een campagne voor de ratifice-
ring van C190 van de IAO.

Vrouwenbeweging LUNA CRECIENTE organi-
seerde zes opleidingsscholen over seksuele en 
reproductieve rechten en politieke vorming 
op nationaal niveau en 36 scholen op lokaal 
niveau. De partner reageerde op de pandemie 
met het aanschaffen van computers voor de 
basisorganisaties in 6 provincies en met de 
organisatie van cursussen over het omgaan 
met digitale platformen en sociale netwerken. 
De vrouwen van de inheemse stam Shuar 
Arutam kregen bovendien een antenne om 
het internetsignaal te kunnen ontvangen in 
het zuidelijk Amazonegebied. Daarnaast heeft 
LUNA, samen met verschillende andere femi-
nistische organisaties in Ecuador, zich laten 
horen op verschillende digitale evenementen 
op nationaal en internationaal niveau waar 
de toegenomen werklast voor vrouwen als 
gevolg van de pandemie en het voortdurend 
geweld tegen vrouwen werden besproken. 
LUNA werkte mee aan het schaduwrapport 
over het VN-Vrouwenverdrag. Het sloot enkele 
akkoorden af met lokale overheden om 
vrouwen in de plattelandsgebieden hulp te 
bieden om in hun basisbehoeften te voorzien, 
maar zorgde er ook voor dat die konden terug-

vallen op gedeelde kennis over medicinale 
planten om zich te kunnen behoeden voor de 
gevolgen van besmetting met covid-19.

Vereniging DONUM  focuste zich op sociale 
determinanten van gezondheid om, in de 
studies, verschillende structurele, maatschap-
pelijke problemen bloot te leggen m.b.t. 
schrijnende sanitaire situatie bij aanvang van 
de pandemie in Guayaquil. Interculturele 
gezondheid, de link tussen gezondheid en 
voedingspatronen in inheemse gemeen-
schappen, en moedersterfte zijn de grootste 
problemen. DONUM organiseerde, samen 
met vakbondsconfederatie CEDOCUT, drie 
webinars over gezondheid en veiligheid op 
werk met een genderfocus en één nationale 
bijeenkomst over interculturele gezondheid, 
samen met de Confederatie van Inheemse 
Nationaliteiten van Ecuador. DONUM voerde 
ook campagne tegen de privatisering van 
de sociale zekerheid op sociale netwerken. 
Het Interuniversitair Netwerk voor Feministisch 
Onderzoek over Seksuele Intimidatie, dat sinds 
de oprichting gesteund wordt door DONUM 
en waar intussen 15 universiteiten deel van 
uitmaken, heeft een tweede boek uitgebracht 
over de machometer. De machometer is een 
project om seksuele intimidatie uit te bannen 
in universiteiten van het land.

Het waardig werk programma in Ecuador 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
11.11.11, NVSM, de provincie Limburg en de 
provincie Vlaams-Brabant.

Geleerde lessen

Les : invloed van COVID-19 op de partnerwer-
king 
Om continuïteit te kunnen bieden aan de 
werking tijdens de pandemie, zijn de partners 
noodgedwongen overgeschakeld op digitale 
werkmodus. Hiervoor moesten verschillende 
obstakels overwonnen worden, zeker op het 
platteland. Door investeringen in de nodige 
technologische uitrusting en door opleidingen 
over het omgaan met digitale platformen, 
kon die overschakeling gemaakt worden. De 
partners leerden gaandeweg dat digitaal 
werken nieuwe mogelijkheden biedt voor hun 
strategieën om doelen te bereiken en om het 
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Gender

Onze partners houden zich actief bezig met 
gendervraagstukken, het maakt deel uit van 
de essentie van het werk. Ze vullen elkaar 
bovendien goed aan, aangezien ze zich 
richten op verschillende vrouwengroepen: 
vrouwen op het platteland, vrouwen in de 
steden, vrouwen in de academische wereld, 
vrouwen van verschillende leeftijd en etniciteit 
en met verschillende seksuele voorkeuren. Het 
is duidelijk dat het werk van onze partners leidt 
tot een grotere gevoeligheid binnen de Ecua-
doraanse samenleving voor de problemen 
waarmee vrouwen te maken hebben en dat 
hun activiteiten ook bijdragen aan de verwe-
zenlijking van de SDG’s. 

DONUM is erin geslaagd in de webinars over 
gezondheid op werk met de vakbondsbe-
weging een duidelijk genderperspectief in te 
brengen. SURKUNA integreerde meer jonge 
vrouwen, vrouwen met beperking en LGBTI-
vrouwen in de opleidingen en evenementen. 
De partner richtte specifiek een hotline op 
voor vrouwelijke slachtoffers van geweld 
tijdens de covid-19 pandemie (24/7) en orga-
niseerde een school voor feministische advo-
caten, zodat het netwerk van advocaten die 
vrouwen verdedigen in het land groter wordt. 
LUNA heeft overeenkomsten gesloten met 
plaatselijke gemeentebesturen, met als voor-
stel de genderproblematiek als transversaal 
thema op te nemen in de agenda’s voor 
plaatselijk bestuur als in het beleid. 

Milieu

Enerzijds heeft de pandemie de ecologische 
voetafdruk van de activiteiten van de part-
ners drastisch verminderd, aangezien bijna 
alle activiteiten digitaal werden uitgevoerd, 
zonder gebruik te maken van vervoer, druk-
werk of voedselverpakkingen. Anderzijds 
heeft die de partners ertoe gebracht om in de 
werking de link tussen gezondheid en milieu 
vanuit een integrale rechtenbenadering meer 
naar voren te schuiven. De partners hebben 
het thema van de zorg voor het milieu op 
verschillende manieren omarmd. LUNA werkt 
met agro-ecologische tuinen om voedsel en 
medicinale planten te kweken voor de fami-
lies. Op deze erkennen die het belang van 
voedselsoevereiniteit en van zelfvoorziening 
op vlak van gezondheidszorg. SURKUNA doet 
het in de dagelijkse praktijk met afvalver-
zorging. Maar de acties verbleken naast de 
milieu- en gezondheidsschade die worden 
aangericht door de grootschalige mijnbouw, 
de monoculturen met overmatig gebruik van 
chemische sproeistoffen en de olie-ontginning 
die zonder gepaste technologie die negatieve 
gevolgen opvangt en die de overheid toch 
promoot. Daarom werken DONUM en LUNA 
samen met verschillende bondgenoten aan 
milieuzorg via studies, workshops, debatten en 
aanklachten.



30 31

Eind januari 2020 leverden de vervroegde 
parlementsverkiezingen een uiterst gefrag-
menteerd nieuw parlement op. APRA haalde 
voor het eerst in decennia geen enkele zetel. 
Het verdeelde linkse blok haalde slechts 10 
zetels met Frente Amplio, Juntos por el Perú 
bleef onder de kiesdrempel. Het parlement 
ging op 16 maart van start, net toen de 
quarantaine begon. Het vaardigde, onder 
druk van de getroffen bevolking, een aantal 
wetten uit ten gunste van de arbeiders, die 
de regering niet altijd kon blokkeren. Zo kwam 
er een nieuwe wet met volwaardige rechten 
voor de huishoudwerkers. Er werden de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten in de openbare 
sector in ere hersteld. De arbeiders kregen 
vervroegd toegang tot een deel van hun 
pensioenfonds. Dit leidde tot een toenemende 
spanning tussen regering en parlement. 

De politieke onrust bleef duren tot november. 
Toen kwam er een nieuw schandaal aan het 
licht, met diverse getuigen dat Vizcarra, destijds 
als gouverneur van de regio Moquegua, smeer-
geld van diverse bouwbedrijven voor open-
bare werken aanvaardde. Op 9 november 
werd Vizcarra afgezet door een ruime meer-
derheid in het parlement. 

Manuel Merino kon hiermee het president-
schap bemachtigen, maar een ruime meer-
derheid van de bevolking oordeelde dat 
het om een verdoken staatsgreep ging van 
enkele partijen, die hiermee hun persoon-
lijke belangen tegen juridische aanklachten 
wegens corruptie wilden beschermen. Merino 
benoemde meteen een extreemrechtse 
regeringsploeg. Het massale volksprotest liet 
niet op zich wachten, met dagelijkse beto-
gingen in alle grote steden van het land, en 
in alle wijken van de hoofdstad Lima. Merino 
reageerde met brutale repressie door de 
politie, die met scherp schoot op de betogers. 
Op 14 november vielen er twee doden, meer 
dan 100 gewonden en 41 “verdwenen” beto-
gers. De hele regering nam ontslag, het leger 
trok zijn steun in en Merino werd gedwongen 
om ontslag te nemen op 15 november. Om uit 
de impasse te raken, verkoos het parlement 
een nieuwe voorzitter, Francisco Sagasti van 
de Partido Morado, die hiermee automatisch 
interim-president werd tot juli 2021. 

Hiermee keerde de rust niet helemaal terug, 
want Peru werd begin december getroffen 
door wegblokkades van betogende arbeiders 
van de agro-export, die tegen de discrimine-
rende wet, die hun arbeidsrechten beperkt, 
streed. Opnieuw greep de politie erg brutaal 
in en werden drie betogers doodgeschoten.  

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

In dit vierde jaar van het vijfjarenprogramma 
van FOS en IFSI-ISVI samen in Peru, in het kader 
van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
Waardig Werk, werd de synergie tussen beiden 
verdergezet via digitale kanalen, vooral via de 
whatsapp-groep Perubel. De vakbondskoepel 
CGTP (partner van IFSI-ISVI) steunde meer dan 
ooit de voorstellen en beleidsbeïnvloeding van 
de FOS-partners FENTAP en FENTTRAHOP. De 
vakbondsfederaties namen ook actief deel 
in diverse acties en beslissingsorganen van de 
CGTP. 

Met WSM werd er nagegaan welke mogelijke 
synergie tussen het Gemeenschappelijk Stra-
tegisch kader Waardig Werk en Peru in het 
komende programma 2022-2026 kan onder-
nomen worden. En ook over de beleidsbeïn-
vloeding van de partners voor de ratificatie 
en implementatie van Conventie 190 van IAO 
over geweld op werkvloer. Eind 2020 begonnen 
FENTTRAHOP en FENTAP (net als FOS) steeds 

 “Het schrijnend 
gebrek aan 

infrastructuur en 
medisch personeel 
leidde tot massale 

sterfte van mensen 
die nergens terecht 

konden”

Context

2020 was een erg bewogen jaar in Peru, zwaar 
getroffen door covid-19 en de politieke onrust. 
Op 16 maart 2020 ging een eerste strenge 
quarantaine van kracht wegens covid-19, 
die daarna meerdere keren verlengd werd 
tot eind juni. Het gezondheidssysteem in Peru 
stortte in. De ziekenhuizen en spoedafdelingen 
werden overspoeld. Het schrijnend gebrek aan 
infrastructuur en medisch personeel leidde 
tot massale sterfte van mensen die nergens 
terecht konden voor behandeling in het 
gefragmenteerd, ondergefinancierd, niet-so-
lidair en discriminerend gezondheidssysteem, 
dat meer dan ooit aan een drastische hervor-
ming toe is. Peru en België wisselden onderling 
de eerste plaats uit qua aantal doden per 
capita in de hele wereld. Eind 2020 telde Peru 
al meer dan 100.000 ‘oversterfte’. 

Hoewel het aantal besmettingen en doden 
nog bleef stijgen tot begin augustus, lanceerde 
de Peruaanse overheid de economische 
heropening, met winkels en andere diensten 
die hun deuren opnieuw openden, open in juli 
2020. Daarna begonnen de covid-19 cijfers te 

zakken tot oktober, waarna die op een nog 
altijd redelijk hoog niveau stagneerden, om 
vanaf december weer te stijgen.

De economische heropstart leidde tot veel 
besmettingen en doden op het werk, door het 
gebrek aan veiligheidsprotocollen en bescher-
mende kledij. De overheid liet de bedrijven 
toe om hun werknemers met verlof zonder 
wedde naar huis te sturen, een maatregel die 
intussen al verlengd werd tot september 2021. 
Op het hoogtepunt van de crisis, gingen liefst 
6,7 miljoen jobs verloren. Eind 2020 waren dat 
er nog altijd 3 miljoen. 

Peru kende een recessie van 11,2% in 2020, 
hoger dan in andere landen van Zuid-Amerika 
en Europa. De tweede covid-19 golf zal een 
snelle heropleving beletten. Deze heropleving 
zal er sowieso komen met nog meer informele 
en tijdelijke jobs, slecht betaald en onveilig. 
Het gemiddeld loon is sterk gezakt en de 
monetaire armoede is al met 10% gestegen. 
De subsidies van de overheid voor de zwaarst 
getroffen bevolkingsgroepen kwamen er veel 
te laat en waren volstrekt onvoldoende. 

Peru

©Victor Idrogo/Banco Mundial
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andere medische experten en opiniemakers 
die pleiten voor een correcte aanpak van 
covid-19 en de vaccinatiecampagne, met 
inspraak en participatie van gezondheidspro-
motors en civiele maatschappij. Dit platform 
strijdt ook voor een hervorming in de richting 
van een openbaar, universeel, solidair en 
kwaliteitsvol gezondheidssysteem. Het heeft 
een erg actieve WhatsApp-groep en website, 
organiseert interne en externe vergaderingen 
en conferenties (allemaal digitaal), lanceert 
verklaringen en oproepen. Dankzij de bekend-
heid en prestige van de leden, geniet het veel 
aanzien.
Dit platform nam voor een deel de rol over van 
Foro Salud, dat begin 2020 ophield te bestaan 
(ook als FOS-partner) wegens een hevig intern 
conflict en persoonlijke oorlog tussen 2 kandi-
datenlijsten voor de verkiezingen van een 
nieuw nationaal bestuur in januari 2020. De 
verkiezingen werden afgelast en de interne 
werking van Foro Salud viel stil. Alle pogingen, 
om Foro Salud opnieuw te lanceren, mislukten. 

Het waardig werk programma in Peru werd 

mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
11.11.11, ABVV West-Vlaanderen, NVSM en De 
Voorzorg Antwerpen.

Geleerde lessen & uitdagingen

Tot 2019 streefden onze partners organisatie-
versterking na door fysieke vormingen, fora, 
vergaderingen, veldbezoeken, campagnes, 
enz. In 2020 leerden ze in snelvaart om al deze 
activiteiten voortaan in digitale modus uit te 
voeren, aangezien de strenge quarantaine 
alle verplaatsingen en bijeenkomsten verbood. 
Het vergde een inspanning om alle leden te 
leren omgaan met de technologie, maar onze 
partners bereikten er uiteindelijk een bredere 
participatie mee. En dit bovendien aan een 
lagere kostprijs. De uitgespaarde kosten in 
vervoer, logies en voeding werden aange-
grepen door de partners om meer in te zetten 
op onderzoek en consultancies, wat op zijn 
beurt leidde tot beter onderbouwde beleids-
voorstellen en strategieën. Die zetten ook veel 
sterker in op diverse publicaties en andere 
communicatie-producten, met klemtoon op 
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actiever mee te werken in de stuurgroep die 
hiertoe werd opgericht onder leiding van de 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). 

De federatie van huishoudwerkers FENT-
TRAHOP bleef ook, in 2020, alles inzetten op 
een nieuwe wet voor de sector, na de rati-
ficatie van IAO-conventie 189 in 2018. Dit 
moest via een nieuw parlement met weinig 
progressieve bondgenoten, dat vanaf eind 
maart 2020 zetelde, net toen de covid-19 
pandemie en quarantaine begonnen. De 
federatie moest de intensieve campagne van 
beleidsbeïnvloeding in het parlement en de 
media dus via digitale vergaderingen met alle 
fracties verderzetten. Met succes, want de 
commissie van arbeidszaken keurde eerst het 
wetsontwerp goed. En in september keurde 
de plenaire zitting de nieuwe wet goed met 
een overweldigende meerderheid (slechts 
één stem tegen). Nog belangrijker was dat de 
nieuwe wet alle volwaardige arbeidsrechten 
voor huishoudwerkers volgens het ontwerp 
opnam. FENTTRAHOP had het wetsontwerp 
zelf opgesteld. Hiermee was de strijd echter 
nog niet gewonnen, want het ministerie van 
Arbeid probeerde een uitvoeringsbesluit uit 
te vaardigen, dat veel rechten uit de wet 
op losse schroeven zette. FENTTRAHOP sloeg 
op tijd alarm. Het dwong, via druk bij de 
premier, het ministerie tot intensief overleg 
over dit uitvoeringsbesluit, met de steun van 
een leger arbeidsexperten. Een proces dat 
eind 2020 nog niet afgelopen was. Het is ook 
zeker en vast bewonderenswaardig dat de 
federatie nog meer dan vroeger erin slaagde 
om de 11 basisvakbonden te betrekken in alle 
beleidsbeïnvloedingsactiviteiten. Eerst via een 
enquête om te polsen hoe huishoudwerkers 
getroffen werden door de pandemie, daarna 
via intensieve digitale vorming en overleg 
over de nieuwe wet en het uitvoeringsbesluit. 
Steeds meer huishoudwerkers kloppen aan 
bij de federatie aan juridisch advies, nu ze 
beseffen dat zij ook rechten hebben.   

De vakbondsfederatie van de watersector 
FENTAP was ook succesvol in het overscha-
kelen naar digitaal overleg met de 55 basis-
vakbonden van de gemeentelijke waterbe-
drijven. Omdat die, in volle pandemie, zonder 
de nodige veiligheidsprotocollen en bescher-

mende kledij bleven doorwerken, betreurde 
FENTAP bijna 100 overlijdens van vakbonds-
leden wegens covid-19 in 2020. Die voerde 
daarom meer dan ooit strijd voor veiligheid 
en gezondheid op werk, maar ook tegen de 
gevaarlijke tendens van waterbedrijven om 
overleden en zieke werknemers nog meer via 
interim-bureaus te vervangen, net als de strijd 
voor andere arbeidsrechten. Die slaagde er, 
samen met andere vakbonden en federaties 
en via intensieve beleidsbeïnvloeding, in dat 
het parlement een noodwet van de regering 
afschafte die de collectieve arbeidsovereen-
komsten in de publieke sector drastisch aan 
banden legde. Hiermee neemt de kans toe 
dat het arbitragehof, na een lange onder-
breking, toch de sector-CAO zal goedkeuren. 
Dat zou pas de tweede zijn in Peru na de 
bouwsector. En een lichtend voorbeeld voor 
andere sectoren. Het Grondwettelijk Hof heeft 
zich nog niet over de petitie met handteke-
ningen van FETANP uitgesproken om een minis-
terieel besluit, dat de watersector privatiseert, 
ongrondwettelijk te laten verklaren. FENTAP zal 
bij de nieuwe regering en parlement blijven 
aandringen op water als mensenrecht, in 
publieke handen en beschermd tegen de 
toenemende vervuiling door (mijn)bouwbe-
drijven.

Promsex moest het geweer ook van schouder 
veranderen in 2020 in de strijd ter preventie 
van tienerzwangerschappen in de regio’s 
Lima, Piura en Arequipa. Omdat vrouwen 
en meisjes niet langer terecht konden in de 
overspoelde ziekenhuizen voor seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg en voor 
gratis voorbehoedsmiddelen, werkte Promsex 
aan campagnes met medisch personeel 
en gezondheidspromotors om vrouwen en 
meisjes thuis te bezoeken. Dit hield niet enkel 
vorming in, maar ook beschermende kledij, 
uitdeling van voorbehoedsmiddelen en een 
telefonische hulplijn. Hiernaast bleef Promsex 
campagne voeren voor toegang tot thera-
peutische abortus (wanneer leven of gezond-
heid van de moeder in gevaar is), vooral voor 
meisjes onder 14 jaar. Bij de uitbraak van de 
pandemie lanceerde Promsex het nieuw 
Burgerplatform voor Beleidsvoorstellen rond 
Gezondheid en Mensenrechten, dat bestaat 
uit ex-ministers van gezondheid, geneesheren, 
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nog groter doelpubliek.  

FENTAP blijft als vakbondsfederatie van de 
watersector niet enkel strijden voor arbeids-
rechten, maar ook voor toegang tot zuiver 
drinkwater als een grondwettelijk erkend 
mensenrecht en tegen alle vervuilende indus-
trie, samen met de regionale Fronten ter Verde-
diging van het Water.  

digitale media (vooral facebook). Dankzij 
de steun van erkende arbeids- en media-ex-
perten, slaagden de partners erin om nog een 
betere toegang te krijgen tot ministeries en 
parlementsleden.   

De regering en vooral het ministerie van 
Arbeid probeerden in 2020 alle arbeids-
hervormingen af te blokkeren, maar toch 
slaagden vakbonden erin om wetten, die de 
arbeidsrechten erkennen, door het parlement 
te sluizen. Hoewel er maar één kleine linkse 
partij in het parlement zetelde, leerden de 
vakbonden en onze partners om ook aan te 
kloppen bij andere partijen, die eerder nooit 
banden hadden in de vakbondswereld. 
Onder druk van de politieke opinie en de 
succesvolle beleidsbeïnvloeding, haalden die 
hiermee toch hun slag thuis.

Gender

Covid-19 heeft niet alle economische en 
sociale sectoren op gelijke wijze getroffen. De 
handel en de dienstensector werden, wegens 
de langdurige quarantaines en gedwongen 
sluitingen, veel zwaarder getroffen, net als de 
informele sector. In die sectoren werken meer 
vrouwen dan mannen. Dit geldt uiteraard nog 
meer voor de sector van de huishoudwerkers. 
Het staat vast dat vrouwen, nog meer dan 
mannen, werk hadden verloren en de inkom-
sten zagen dalen. 

De lange quarantaines met streng huisarrest 
leidden tot een dramatische toename van 

het vrouwengeweld. De vrouwen moesten 
hun virtueel werk thuis combineren met de 
zorg voor kinderen (alle scholen bleven het 
volledig jaar dicht) en andere huiselijke taken, 
wat tot heel wat stress en ook depressies 
leidde. We mogen dit geweld en de mentale 
gezondheid zeker niet uit het oog verliezen, 
want ze dreigen nog toe te nemen in 2021. 

Bovendien zagen de vrouwen en zeker meisjes 
de toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg beperkt, door de ineenstor-
ting van het gezondheidssysteem en met een 
toename van ongewenste (tiener)zwanger-
schappen. Ook de zorg zal wellicht maar traag 
opnieuw op gang komen, wat onze steun aan 
Promsex noodzakelijker dan ooit maakt. 

Milieu

Het milieuthema won in 2020 nog aan belang, 
uiteraard in het kader van covid-19. De 
strenge quarantaines en het lange verbod 
op alle reizen hebben de ecologische voet-
afdruk van onze partners sterk ingeperkt. Sinds 
maart 2020 reisden die niet langer per vlieg-
tuig of bus, alle maaltijden in niet-ecologi-
sche verpakkingen verdwenen, alle kantoren 
bleven dicht en alle communicatie verliep 
digitaal. Na afloop van de pandemie, zullen 
sommige fysieke activiteiten hervatten, met 
een toename van de ecologische impact. 
Maar veel activiteiten zullen in virtuele modus 
blijven doorgaan, omdat ze niet enkel meer 
ecologisch zijn, maar ook goedkoper zijn.  De 
virtuele activiteiten bereiken ook vaak een 

© IDWF © FENTTRAHOP
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Landen El Salvador Honduras Nicaragua

Partners

Coördinatie van sui-
kervakbonden van El 
Salvador, CTA-ES 

Netwerk van vak-
bondsfederatie en 
vrouwenorganisaties in 
de textielsector, CEDM

Burgeralliantie tegen 
de Privatisering van de 
Gezondheid, ACCPS

Vereniging van Vrou-
wen in de landbouw-
productie, AMSATI

Netwerk van vak-
bondsorganisaties in 
de dranken-, bana-
nen-, suiker-, en me-
loenproductie in Hond-
uras, USTABH

Netwerk van Vakbon-
den van de textielsec-
tor in Honduras, RSMH

Nationaal Intersyndi-
caal Comité van Hon-
duras, CONAIH

Burgeralliantie voor de 
Gezondheid in Hond-
uras, ALCISAHO

Vakbondsconfederatie 
van Arbeiders van de 
Vrijhandelszone (tex-
tielsector), CST-ZF

Samenwerkingscom-
missie voor gender 
tussen de twee be-
langrijkste syndicale 
organisaties in de 
textielsector CST-ZF 
en Federatie 8 Marzo, 
CGM

Netwerk van vak-
bondsorganisaties 
in de agro-industrie 
(bananen-, Afrikaanse 
Palm- en suikersector), 
MASIN. 

Sociale organisatie 
voor seksu- ele en 
reproductieve rechten 
en gezondheid, MCN 

Doelgroepen

Arbeiders in de textiel- 
en suikersector, 
Rurale vrouwen, jonge-
ren en hun families

Arbeiders textiel- en 
voedingssector (dran-
ken, bananen, suiker, 
meloen),
Rurale vrouwen, jon-
geren en hun families, 
Vrouwennetwerken, 
Gemeentelijke ge-
zondheidscomités

Arbeiders in de textiel-
sector en agro-indus-
trie (bananen, suiker 
en Afrikaanse palm),
Rurale vrouwen, jonge-
ren en hun families, 
Patiënten van gezond-
heidscentra.

Budget € 329.233,49 € 326.100,46 € 451.297,82

Donoren

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
Multipharma, Fonds 
voor Bestaanszeker-
heid Petroleumsector, 
Sociaal Fonds Voeding-
snijverheid (HORVAL)

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
P&V, Sociaal Fonds 
Voedingsnijverheid 
(HORVAL), Zulte, Krui-
sem

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
ABVV West-Vlaande-
ren, Multipharma, P&V, 
NVSM, Fonds HA (Nan-
dasmo)

WAARDIG WERK IN CENTRAAL-AMERIKA: 
ARBEIDSRECHTEN EN SOCIALE BESCHERMING (INCLUSIEF HET RECHT OP GEZONDHEID)

CENTRAAL-AMERIKA

Landen El Salvador Honduras Nicaragua

Coördinatie Vanuit regionaal coördinatiebureau Managua, Nicaragua

Actiezones
Nationaal, 
San Salvador, San Vi-
cente, Santa Ana

Nationaal, 
Santa Rosa de Copan, 
San Pedro Sula, Cho-
loma, Tegucigalpa, 
Progreso, Ocotopeque

Nationaal, 
Managua, Masaya, 
Chinandega, Leon 
Raas, Matagalpa, Ri-
vas, Carazo, Jinotega

Type activiteiten

• Strategische en operationele planning 
• Organisatieversterking (participatie, beheer enzovoort) 
• Syndicalisering
• Vormingen met leiders en leden
• Juridische bijstand
• Sociale verkoop van geneesmiddelen
• Sociale dialoog en collectief overleg
• Sociale controle op gezondheidszorg
• Politieke beleidsbeïnvloeding 
• Sensibiliseringscampagnes

Strategische lijnen

Arbeidsomstandighe-
den in de agro-indus-
trie (suikersector) en in 
de textielsector 
Duurzame energie 
Werkomstandigheden 
en discriminatie van 
vrouwen in de textiel-
sector
Hervorming van ge-
zondheidssysteem met 
burgerparticipatie
Rechtvaardig gezond-
heidsbeleid
Seksuele en reproduc-
tieve rechten
Toegang tot medicij-
nen Faciliteren van 
regionale en internati-
onale samenwerking 
Gender
Milieu

Arbeidsomstandighe-
den in de voedingssec-
tor (dranken, bananen, 
suiker, en meloen) en in 
de textielsector Wer-
komstandigheden en 
discriminatie van vrou-
wen in de textielsector
Rechten voor perso-
nen in informaliteit
Beleidswerk over socia-
le zekerheid en hervor-
ming arbeidsinspectie
Sociale controle op 
gezondheidszorg
Seksuele en reproduc-
tieve rechten
Faciliteren van regio-
nale en internationale 
samenwerking 
Gender
Milieu

Arbeidsomstandighe-
den in de agro-indus-
trie (bananen, suiker, 
Afrikaanse palm) en in 
de textielsector Wer-
komstandigheden en 
discriminatie van vrou-
wen in de textielsector
Sectorale onderhan-
delingen Rechten voor 
personen in informali-
teit
Sociale controle op 
gezondheidszorg
Toegang tot medicij-
nen Seksuele en repro-
ductieve rechten
Faciliteren van regio-
nale en internationale 
samenwerking 
Gender
Milieu

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN CENTRAAL-AMERIKA
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Hoewel covid-19 het niet mogelijk maakte 
om tot fysieke regionale uitwisselingen te 
komen, zorgde de impact van de crisis in 
de textielsector voor een acute noodsitu-
atie die het middelpunt vormde van de 
discussie binnen het regionale vakbonds-
netwerk in de maquilasector. De gemeen-
schappelijke crisis zorgde niet alleen voor 
een grote uitwisselingsbehoefte over 
mogelijke onderhandelingsstrategieën 
tussen vakbonden. De inkomensonzeker-
heid bij een groot deel van de werkne-
mers, die het gevolg was van de massale 
(tijdelijke) fabriekssluitingen, vormde de 
aanleiding voor een grootscheepse geza-
menlijke campagne richting de kleding-
merken om garantiefondsen voor sociale 
bescherming nu en in de toekomst te 
garanderen. De campagne werd gevoerd 
in overleg met mondiale actoren als SKC 
en IndustriAll, die een soortgelijk garantie-
fonds van de kledingmultinationals eisen. 
De campagne laat zien hoe een noodsi-
tuatie als een katalysator voor vakbonds-
samenwerking kan werken. 

Nu de crisis de aanleiding is geweest voor 
een campagne richting de kledingmerken, 
is het belangrijk om deze regionale coördi-
natie tussen vakbonden uit te bouwen en 
te komen tot een structurele (gezamen-
lijke) dialoog met de belangrijkste kleding-
merken in Centraal-Amerika. De stap 
vereist een grote mate van strategische 
focus bij de deelnemende vakbondsac-
toren, een grotere, strategische betrok-
kenheid van de basisvakbonden bij het 
vergroten van de druk op kledingmerken 
en een effectieve, technische ondersteu-
ning bij het benaderen en voorbereiden 
van de kledingmerken en andere inter-
nationale actoren, die hierbij een onder-
steunende rol kunnen spelen. Het ontwik-
kelen van een strategie, die beantwoordt 
aan deze voorwaarden, is een belangrijke 
uitdaging voor de komende jaren.

Voor wat betreft de coördinatie binnen 

de Belgische Waardig Werk-coalitie, zijn 
er afspraken, met WSM, over afstemming 
en uitdieping van de regionale werking 
in de textielsector. De partner van WSM in 
Guatemala heeft vorig jaar deelgenomen 
aan de verschillende regionale bijeenkom-
sten. FOS is, vanuit de regio Centraal-Ame-
rika, meer direct betrokken bij de Schone 
Kleren Campagne (SKC), die door beide 
organisaties wordt gesteund. Het regio-
naal platform heeft, in 2020, daardoor 
de campagne richting de kledingmerken 
over het garantiefonds in de textielsector 
sterk gecoördineerd met de mondiale 
campagne van SKC. 

In de suikersector, heeft het regionaal 
vakbondsnetwerk een voorstel over de 
nieuwe certificeringsnormen van certifi-
ceringsinstantie BONSUCRO ingebracht. 
Ook is er intensief rond de opvolging van 
de aanklacht tegenover BONSUCRO over 
syndicale repressie, in de suikerfabriek 
Azunosa in Honduras, gecoördineerd. 
Beide processen hebben tot nu toe duide-
lijk gemaakt dat BONSUCRO eerder een 
obstakel vormt dan een medestander 
in de vakbondsstrijd om erkenning van 
arbeidsrechten in de sector. 

FOS heeft het PHM (People’s Health Move-
ment)-netwerk versterkt door het facili-
teren van een consultancy die de kloof 
onderzocht in de drie interventielanden. 
De consultancy onderzocht de kloof in 
de gezondheidsmodellen tussen de situ-
atie op vandaag en een model van APS. 
En dit met de focus op beleid, beheer, 
gezondheidsvoorzieningen en (intersec-
torale) gezondheidsparticipatie. Deze 
studie moet PHM Centraal Amerika input 
geven voor het beleidswerk in de regio in 
de komende jaren. De coördinatie van de 
regionale studie gebeurde, net zoals de 
coördinatie van PHM Centraal Amerika, 
vanuit El Salvador. 

Regionale werking

Context

President Bukele kondigde een strikte lock-
down aan in El Salvador. En dit nog voor het 
eerst bevestigd positief covid-19 geval in het 
land. Bukele sloot meteen alle landsgrenzen. 
Het staatshoofd combineerde de aanpak 
met maandelijkse uitkeringen voor de laagste 
inkomens om de financiële impact van de 
strikte maatregelen te compenseren. Bukele 
riep ook de noodtoestand uit in het land en 
voerde een steeds repressiever beleid, tot 
celstraffen voor overtreders toe. Aanvankelijk 
stemde het parlement – gedomineerd door 
oppositiepartijen FMLN en ARENA – hiermee 
in. Maar door de erg autoritaire manier van 
optreden van de president, verwierp het 
parlement de verlenging van de noodtoe-
stand. Bukele probeerde dit dan om het 
parlement heen te doen, maar werd terugge-
floten door het Hooggerechtshof die Bukele 
vervolgens beschuldigde verantwoordelijk 
te zijn voor de covid-19 doden in het land. 
El Salvador bouwde, in ijltempo, een nieuw 
‘nationaal ziekenhuis’ dat de capaciteit van 
de intensieve zorg drastisch moest uitbreiden. 
Ondanks de mediagenieke stunt, blijft het 

ziekenhuis tot op vandaag met operationele 
problemen kampen, onder andere perso-
neelsgebrek. Tegelijkertijd werden de preven-
tieve en eerstelijnszorg verwaarloosd. Ook 
economisch werd El Salvador zwaar getroffen 
door de crisis, met een krimp van het BBP met 
8,6%, een toename van buitenlandse schuld 
tot 90% van het BBP en naar schatting 125.000 
extra werklozen.

De aanpak van de crisis is symptomatisch voor 
de politiek van Bukele. Een combinatie van 
populistische maatregelen die op eigen houtje 
genomen worden. Wanneer er kritiek komt, 
worden de boodschappers uiterst fel aange-
vallen in toespraken van de president en via 
sociale media. Zo werd 2020 gekenmerkt door 
voortdurende aanvallen op het parlement, 
onafhankelijke onderzoeksjournalisten en 
kranten, ngo’s en andere middenveldbewe-
gingen. Desondanks blijft de populariteit van 
de president torenhoog, wat zich uitte bij de 
parlementsverkiezingen in februari 2021. De 
partij van Bukele, Nuevas Ideas, veegde de 
andere politieke partijen weg.
 
De covid-19 crisis stelde de vakbondspartners 

El Salvador
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heden voor CEDM voorzien om aan effectieve 
beleidsbeïnvloeding te doen. De vakbondsaf-
delingen van de strategische bedrijven TEGRA 
en Hanes Brand zijn dit jaar helaas gekrompen 
door de massaontslagen in de textielssector. 
Toch is de schade herstelbaar. Het merendeel 
van het aantal arbeidsplaatsen, in deze focus-
fabrieken, is ondertussen weer hersteld. De 
onderhandeling van een cao zal echter, naar 
alle waarschijnlijkheid, in 2021 buiten bereik 
blijven. 

FOS-partner ACCPS is erin geslaagd om 
jongeren te integreren in 60% van de werkingen 
in de gemeentes en in de nationale commis-
sies, wat een uitdrukkelijk organisatiedoel was 
in het kader van vernieuwing en duurzaam-
heid. In maart werd er besloten om vormingen 
en communicatie aan te passen aan de 
corona epidemie. ACCPS werd daardoor een 
referent inzake gezondheidscommunicatie 
tijdens de pandemie. Het documenteerde 
ook uitgebreid de gebreken van het zorgsys-
teem en het gezondheidsbeleid. De jaren-
lange ervaring over sociale controle werd ook 
toegepast, in de pandemie, op de leveringen 
aan de gezondheidscentra en de ‘noodhulp’ 
in de gemeenschappen. Ook hier legde het 
Foro Nacional de Salud de gebreken van 
het beleid bloot. AMSATI slaagde erin om de 
werking uit te breiden naar de gemeentes 
Sesori, El Triunfo, San Buenaventura, Ataco en 
Los Amates). En ondanks de ongunstige poli-

tieke context, slaagde AMSATI er ook in om de 
coördinatie met het ministerie van Gezondheid 
voort te zetten in de regio’s waar die actief is. 
Hierdoor kon er beter gevolg worden gegeven 
aan de bevindingen van de sociale controles. 

Het waardig werk programma in El Salvador 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
11.11.11, Algemene Centrale ABVV, Multip-
harma, Fonds voor Bestaanszekerheid Petro-
leumsector (via Algemene Centrale ABVV) 
en het Sociaal Fonds Voedingsnijverheid (via 
ABVV HORVAL). 

Geleerde lessen

Les 1 – Naar een realistisch regionaal perspec-
tief op certificeringsinstanties: De partner FESI-
TRAINZUCADES vervult als coördinator een 
sleutelrol binnen het regionale vakbondsnet-
werk, dat FOS ondersteunt binnen de suiker-
sector. In 2020 werd er, binnen het netwerk, 
opvolging gegeven aan de discussie rond 
de certificeringsinstantie BONSUCRO, die in 
Centraal-Amerika een belangrijk certifica-
tielabel heeft. Dat wordt in toenemende mate 
een voorwaarde voor werkgevers in de sector 
voor de suikerverkoop aan voedingsmultinatio-
nals. Aanvankelijk gaven de vakbonden, in de 
regio BONSUCRO, het voordeel van de twijfel. 
Het technisch personeel van BONSUCRO in 
Latijns-Amerika, ging een open dialoog aan 
richting de vakbondsorganisaties. Het toonde 

in de maquilasector voor nieuwe uitdagingen. 
Door de grootschalige productieopschor-
tingen gedurende de quarantaine, lagen 
bijna alle fabrieken stil in de sector. Dit bracht 
voor meer dan 80.000 maquila-arbeiders een 
enorme inkomensonzekerheid met zich mee. 
De vakbonden zagen zich genoodzaakt een 
groot deel van het jaar te besteden aan ad 
hoc onderhandelingen per bedrijf om het 
inkomsten- als banenverlies te beperken. 
Van groot belang was, in dit verband, de 
morele steun die de vakbondspartner vanuit 
Algemene Centrale kreeg. De Algemene 
Centrale stuurde solidaire noodhulp in de 
vorm van voedselpakketten. De bedrijven 
van de vakbondspartner in de voedingssector 
hoefden, wegens het strategisch belang 
tijdens de quarantaine, niet te sluiten, waar-
door de impact hier minder ingrijpend was.  

Het Nationaal Gezondheid Forum (FNS), waar-
binnen FOS-partners AMSATI en ACCPS zich 
organiseren, krijgt het steeds moeilijker in de 
nieuwe politieke context. De politieke dialoog 
met het ministerie van Gezondheid (MINSAL) is 
op nationaal niveau zo goed als weggevallen. 
FNS slaagt er wel nog in om specifieke thema’s 
te bespreken met directeurs van de adminis-
tratie, omdat er voorlopig wel nog continuïteit 
is in het ambtelijk apparaat. Op lokaal vlak lukt 
het nog om sociale audits uit te voeren en te 
participeren in het lokale gezondheidsoverleg. 
Maar het is duidelijk dat FNS zal moeten strijden 
voor het behoud hiervan, gezien de steun van 
het MINSAL voor het overleg is weggevallen. 
Door de coronacrisis, was het ook logisch dat 
de gezondheidspartners zich hier specifiek op 
profileerden. 

In El Salvador is er een sterke coördinatie 

op landenniveau met de andere Belgische 
ngo’s, waar FOS als deel van het Belgisch 
GSK Waardig Werk ook actief aan bijdraagt. 
Er is een gemeenschappelijk actieplan, wat 
driemaandelijks wordt opgevolgd. Er wordt 
een gemeenschappelijke contextana-
lyse gemaakt en geüpdatet en afspraken 
gemaakt over gemeenschappelijke acties 
en over complementariteit en synergie. FOS 
stelde dit jaar het ‘stappenplan naar milieur-
echtvaardigheid’ voor, die partners ACCPS 
en AMSATI ontwikkelden om milieuvervuilende 
activiteiten in gemeenschappen te detec-
teren en administratief op te volgen.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

FOS-partner FESITRAINZUCADES was er 
reeds in geslaagd om een nieuwe vakbond 
(SITRACONSTA) in de fabriek La Constancia 
(productie van Coca-Cola) te consolideren. 
Hoewel de covid-crisis de ledenwerving, 
gedurende het jaar, bemoeilijkte en de 
vakbond ledenverlies leed door ontslag tijdens 
de economische crisis, heeft SITRACONSTA, na 
een succesvolle eindejaarscampagne, weer 
ongeveer hetzelfde ledental als aan het begin 
van het jaar. Dit is echter nog onvoldoende 
voor de onderhandeling van een CAO, waar-
voor 50% vertegenwoordiging vereist is. De 
stap ligt, zonder nieuwe tegenslagen in 2021, 
nog altijd binnen bereik. De pogingen, om 
tot sectoronderhandeling te komen, hebben 
tijdens het stilgelegen. Die zullen, na de parle-
mentsverkiezingen van februari 2021, binnen 
naar verwachting gunstiger omstandigheden 
hervat worden. 

Partner CEDM heeft, na de eerder goed-
gekeurde wetsvoorstellen, dit jaar een 
hervorming rond de juridische procedure bij 
arbeidsgeschillen afgedwongen. De duur is 
teruggebracht naar maximaal 12 maanden. 
Het maakt mondelinge, juridische afhande-
ling mogelijk. Beide aspecten zijn van groot 
belang voor de werknemer, die baat heeft bij 
een snel en effectief proces. De implementatie 
van de goedgekeurde wet rond de verplichte 
werkgeversbijdrage aan kinderopvang laat 
echter op zich wachten. Het is tijdens het 
jaar niet meer ter sprake gekomen in het 
parlement. Voor 2021 worden meer mogelijk-

“Het sociaal 
overlegmodel dat 

was opgebouwd met 
de FMLN-regering is 

verleden tijd”
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Gender

Bij partner CEDM staat de aandacht voor 
genderongelijkheid centraal in vrijwel alle 
werklijnen van dit Platform voor Arbeidsrechten 
van Vrouwen. Alle onderhandelingsvoor-
stellen, wetsvoorstellen, vormingsprocessen en 
juridische dienstverlening richten zich namelijk 
op de specifieke problemen van vrouwen in 
de textielsector. In 2020 lag de klemtoon op 
de voortzetting van de campagne rond de 
ratificatie van IAO Conventie 190. Ook is er 
publieke campagne rond de impact van de 
Coronacrisis op de leef- en werksituatie van 
vrouwen in de textielsector gevoerd. De voor-
ziene activiteiten zijn dit jaar in aangepaste 
vorm uitgevoerd door de coronacrisis.

FOS-partners ACCPS en AMSATI hebben in 
2020 sterk de nadruk gelegd op het thema 
huiselijk geweld/partnergeweld/geweld tegen 
vrouwen in de context van de lockdown-
maatregelen. Intern werd er verder ingezet 
op het versterken van vrouwelijk leiderschap. 
De lokale afdelingen en de nationale leiding 
bestaan uit een meerderheid van vrouwen. 
AMSATI zette daarnaast ook specifiek in op 
workshops met tienerjongens, om ‘nieuwe 
vormen van mannelijkheid’ te promoten.

Milieu

FESITRAINZUCADES had reeds enige vorde-
ringen rond de geplande onderhandelings-
clausules over milieueffecten en de agro-indus-
trie gemaakt. In de suikerfabrieken Magdalena 
en Jiboa en in de Coca-Colafabriek, zijn de 
syndicale delegaties actief in de dialoog en 
het opvolgen van afspraken met de bedrijfs-
directie van lokale milieu- en veiligheidspro-
blemen. Drie vakbonden hebben enkele 
clausules onderhandeld over milieuproblemen 
in de cao´s. Meer gedetailleerde milieudiag-
noses en onderhandelingen hebben, tijdens 
het coronajaar, echter niet plaatsgevonden, 
waardoor vakbonden zich meer richtten op de 
implementatie en monitoring van veiligheids- 
en preventiemaatregelen tegen coronabe-
smetting op de werkplek en het voorkomen 
van arbeidsrechtenschendingen. 

FNS verdeelde ecologische kookvuren bij 93 

gezinnen. Niet alleen verbruiken het slechts 
40% van de traditionele kookvuren op hout. 
Door het afzuigsysteem komt er 90% minder 
schadelijke rook binnen in huis terecht, wat 
een directe impact heeft op de gezondheid. 
De milieuwerkgroep van het FNS zette ook 
verder in op lobbywerk voor de goedkeuring 
van een waterwet, samen met de Alliantie 
tegen de Privatisering van Water. FNS orga-
niseerde ook (online) milieuactiviteiten in het 
kader van de internationale klimaatdag. En 
het organiseerde ‘milieu festivals’. Er werd een 
methodologie uitgewerkt om milieuvervui-
lende activiteiten in de gemeenschappen vast 
te stellen en er administratief gevolgen aan te 
geven. AMSATI is één van de trekkers van de 
milieuwerkgroep van het FNS. Daarnaast deed 
AMSATI specifiek lobbywerk voor een wet die 
pesticiden en meststoffen moet reguleren en 
de wet op voedselveiligheid. AMSATI zette ook 
in op vormingen inzake biologische landbouw.

zich bereid vakbondsorganisaties voor te 
lichten en te vormen in de certificatienormen, 
om die als actor actief te betrekken bij het 
certificatieproces. Het regionaal netwerk inter-
preteerde BONSUCRO dan ook als een moge-
lijk instrument, om effectief druk uit te oefenen 
op suikerfabrieken met een antisyndicaal 
vakbondsbeleid en om meer controle uit te 
oefenen op de arbeidsrechten van arbeiders 
in precaire situaties (bijvoorbeeld werkne-
mers in onderaanneming). Dit jaar heeft het 
netwerk daarom actief deelgenomen aan de 
discussie over de nieuwe certificeringsnormen 
van BONSUCRO. Het heeft in dit verband 
het eigen vakbondsvoorstel gepresenteerd. 
Hoewel het nog niet zeker is in hoeverre dit 
voorstel in acht zal worden genomen, werd er 
gedurende het jaar echter wel duidelijk dat 
het klachtenmechanisme van BONSUCRO 
bijzonder slecht werkt. Het biedt in de praktijk 
geen mogelijkheden aan vakbonden voor de 
oplossing van arbeidsconflicten. Het klach-
tenmechanisme is, in coördinatie met het 
regionaal netwerk, uitvoerig getoetst door de 
Hondurese FOS-partner SITIAMASH in het kader 
van het arbeidsconflict in de fabriek AZUNOSA. 
Hoewel al het nodige bewijsmateriaal op een 
zorgvuldige manier door de vakbondspartner 
werd aangeleverd, is er door BONSUCRO 
slechts ontwijkend en vertragend gereageerd 
op de aanklacht. Door de ervaringen zijn 
de verwachtingen van het netwerk richting 
BONSUCRO aanzienlijk bekoeld. De instantie 
wordt nu eerder als een bedreiging voor de 
vakbeweging gezien. Het komend jaar zal 
daarom, binnen het netwerk, zorgvuldig gere-

flecteerd worden over wat dit betekent voor 
de vakbondsstrategie richting BONSUCRO.     

Uitdaging 1 – Maatschappelijk draagvlak 
behouden in vijandige politieke context: De 
parlements- en gemeenteraadsverkiezingen 
van februari ’21 drukten opnieuw de brede 
en massale volkssteun voor president Bukele 
aan. De kritische stemmen van activisten en 
mensenrechtenorganisaties zijn in een kleine 
minderheid en vinden weinig weerklank. De 
president pookt de polarisatie nog op door de 
critici aan te vallen op persconferenties en via 
sociale mediakanalen. Die worden nog net 
niet bestempeld als volksvijanden. De moord 
op twee militanten in een verkiezingskaravaan 
van oppositiepartij FMLN is een uitdrukking van 
de extreme, politieke polarisatie.

De gezondheidspartners van FOS staan erg 
kritisch tegenover de regering en de presi-
dent. Een uitdaging hierbij zal zijn om het groot 
draagvlak, dat het FNS heeft in de gemeen-
schappen in El Salvador, te behouden en de 
boodschap over gezondheid weerklank te 
laten vinden. Het risico bestaat dat dit draag-
vlak krimpt door de kritiek op de regering, in 
een context van grote volkssteun voor de 
president. Het wordt een evenwicht zoeken 
tussen sensibiliseren en een onafhankelijke 
houding bewaren met terechte kritiek op het 
(gezondheid)beleid enerzijds, en zichzelf niet 
buitenspel zetten anderzijds.

© MedGlobal Org
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Hier waren de vakbonden genoodzaakt om 
per bedrijf een regeling te onderhandelen. 
Naarmate de crisis voortduurde, groeide de 
druk vanuit werkgevers en via regeringsde-
creten om de arbeidswet flexibeler toe te 
passen. Meer tijdelijke uurlooncontracten 
toelaten, bestaande cao’s ongeldig verklaren 
en talloze oudere werknemers, onder het mom 
van gezondheidsrisico’s, geen tewerkstelling 
aanbieden en die, zonder inkomensgaranties, 
naar huis sturen. Hierdoor verbitterde de relatie 
tussen de vakbondskoepels en de andere 
sociale partners, al heeft de vakbeweging, 
door gezamenlijk optreden, veel ad hoc maat-
regelen kunnen tegenhouden.

De covid-19 crisis heeft het belang van een 
toegankelijke, kwalitatieve, performante en 
preventieve gezondheidszorg extra in de 
verf gezet. ALCISAHO maakt gebruik van de 
conjunctuur om het beleidsbeïnvloedend werk 
te versterken en, samen met vakbonden, de 
WHO en het ministerie van Gezondheid, een 
wetsvoorstel op tafel te leggen voor de verster-
king van het zorgsysteem. Door de corona-
crisis en de gepaarde corruptieschandalen, 
werd het voorstel nog niet geagendeerd in 
het parlement. ALCISAHO zette ook in op een 
preventiecampagne tijdens de coronacrisis. 
Het deed sociale audits op de hulpverlening 
in de gemeenschappen en de bevoorrading 
van beschermingsmateriaal in de gezond-
heidscentra. De sociale audits legden zware 
gebreken bloot. 

Belangrijkste realisaties

Partner RSMH in de maquilasector kreeg, door 
de covid-19 crisis, te maken met massale 
productieopschortingen, die op het hoogte-
punt bij zo´n 90% van de arbeiders voor grote 
inkomensonzekerheid zorgden. RMSH was 
daarom een groot deel van het jaar bezig met 
onderhandelingen binnen de bedrijven om 
sluitingen af te wenden, om minimale loonbe-
talingen af te dwingen en preventiemaatre-
gelen op werk te monitoren. De covid-19 crisis 
raakte ook vele vakbondsleiders zelf en helaas 
zijn er meerdere overleden. De overstromingen 
door de orkanen zorgden bovendien voor 
gigantische schade aan woningen, waardoor 
vakbonden eind 2020 opnieuw gedwongen 

werden om zich te richten op acute noodhulp 
aan hun leden. Gelukkig werd er internationaal 
uit verschillende hoeken solidariteit betuigd, 
zoals vanuit de ABVV Algemene Centrale. 
Het stuurde in allerijl noodfondsen. De steun 
is, behalve van materiële, ook van enorme 
emotionele waarde geweest. Ondanks het 
moeilijk jaar, is RSMH er zelfs in geslaagd om 
de ledenbasis nog wat uit te breiden. Hier-
door heeft de voorziene organisatiegroei voor 
dit programma ruimschoots overtroffen: het 
totaal aantal vakbonden is toegenomen tot 
33 (24 aan het begin van het programma) 
en het aantal leden naar 26.985 (13.992 aan 
het begin van het programma, waarvan 62% 
vrouwen). Ook het aantal cao´s is inmiddels 
gestegen naar 23. 

Partner USTABH werd nog sterker gewezen op 
de bedreiging van het fenomeen onderaan-
neming door de crisis. Dit in samenhang met 
de opkomst van tijdelijke arbeidscontracten in 
de voedingssector. Via juridische aanklachten, 
interne vormingscampagnes, collectieve 
onderhandeling en beleidsbeïnvloeding op 
nationaal niveau, is er strijd aangebonden 
met deze vorm van arbeidsflexibilisering. 
Voorlopig heeft de vakbondsorganisatie in 
de drankensector een verslechtering van de 
arbeidsstabiliteit kunnen tegenhouden. In de 
bananensector is de situatie met betrekking tot 
arbeidsstabiliteit echter onzekerder geworden 
door de verwoestingen die orkanen Eta en Lota 

“De covid-19 crisis 
heeft het belang van 

een toegankelijke, 
kwalitatieve, 
performante 

en preventieve 
gezondheidszorg 

extra in de verf gezet”

Context

De frauduleus verlopen presidentsverkie-
zingen eind 2017, waarbij Juan Orlando 
Hernandez van de conservatieve Nationale 
Partij op dubieuze wijze en met steun van de 
Verenigde Staten opnieuw de macht greep, 
en de nasleep hiervan bepaalden nog steeds 
het politiek klimaat van 2020. De positie van 
de president was al ernstig verzwakt door zijn 
gebrek aan legitimiteit, maar kwam gedu-
rende het jaar nog verder onder druk te staan 
door de talloze corruptieschandalen met 
betrekking tot aankoop van gezondheidsinfra-
structuur en medicijnen ter bestrijding van de 
corona-epidemie, oplopende werkloosheid 
en achteruitrollende economie, corruptie en 
tekortschietende hulp na de verwoesting die 
orkanen Eta en Lota aanrichtten. Bovendien 
heeft de regering Biden het regime van Juan 
Orlando officieel het stempel ‘corrupt’ opge-
plakt, nadat de banden tussen de Hondurese 
machthebbers en de internationale drugs-
maffia zwart op wit werd vastgesteld. 

Je zou dus verwachten dat, met de verkie-
zingen eind 2021 in aantocht, de laatste dagen 

van Juan Orlando geteld zijn, maar niets is 
minder waar. De Nationale Partij van Juan 
Orlando heeft nog steeds de controle over 
een weinig transparant kiesstelsel. En boven-
dien zijn er ook andere politieke partijen, die 
op de ene of andere manier, verwikkeld zijn 
in corruptieschandalen of interne conflicten. 
Naast de machtsstrijd, die binnen de Natio-
nale Partij aan de gang is, is er dus voorlopig 
geen politiek alternatief dat grote delen van 
de bevolking weet te overtuigen. Er is ook 
geen enkele garantie op een betrouwbare 
verkiezingsuitslag.

Op het gebied van arbeidsrechten was er, aan 
het begin van de quarantaineperiode, een 
bereidheid bij sociale partners om tot consen-
susakkoorden te komen in het belang van 
het behoud van inkomenszekerheid van de 
meer dan 1 miljoen Hondurezen, die door de 
pandemie de baan (tijdelijk) hebben verloren. 
Er kwam een regeling voor 3 maanden waarbij 
de overheid 60% van het minimumloon uit een 
sociaal fonds uitbetaalde en de werkgevers 
betaalde de rest uit. Dit akkoord werd echter 
niet toegepast in de maquilasector, die als 
vrijhandelsindustrie niet bijdroeg aan dit fonds. 

Honduras

© SHARE Foundation
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de constructie van een parallelvakbond door 
de werkgever in de suikerfabriek AZUNOSA. 
Hoewel SITIAMASH ondersteund is door profes-
sionele juristen, en overvloedig bewijsmateriaal 
heeft aangeleverd, bleek het klachtenmecha-
nisme van BONSUCRO slecht en weinig trans-
parant te werken. Gedurende het jaar, werd 
dit mechanisme bovendien veranderd. Hier-
door werd de drempel voor vakbonden, om 
aanklachten te doen, nog hoger gelegd. De 
aanklachten en het bewijsmateriaal worden 
bijvoorbeeld enkel in het Engels geaccep-
teerd, wat vanzelfsprekend een complice-
rende communicatiefactor vormt voor sociale 
actoren in Latijn-Amerika. Toch is de procedure 
voortgezet, maar tot op heden heeft dit steeds 
geleid tot nieuwe formaliteitsvragen vanuit 
BONSUCRO. Deze procedure werkt vertra-
gend op de klachtenbehandeling. Het lijkt er 
toch op dat deze certificeringsinstantie eerder 
een tegenwerkende dan een meewerkende 
factor vormt in de vakbondsstrijd gericht op 
erkenning van arbeidsrechten. Hoewel de stra-
tegie richting BONSUCRO de komende tijd zal 
moeten veranderen, zal het hoe dan ook een 

centraal focuspunt blijven. Het gros van de 
suikerfabrieken in de regio gebruikt de certi-
ficeringsinstantie ten onrechte, om externe 
actoren te overtuigen dat die de arbeidswet-
geving respecteren met naleving van het recht 
op syndicale organisatie en sociale dialoog. 

Uitdaging 1 – Zich herpakken en hervinden na 
de storm
Hoewel 2020 mondiaal een crisisjaar was door 
covid-19, is Honduras extra zwaar geraakt. Die 
kregen, naast de economische recessie en 
de gezondheidsproblematiek door covid-19, 
ook nog verwoestingen en overstromingen 
van orkanen Eta en Iota te verwerken. Vanzelf-
sprekend vormden de enorme schade en 
het menselijk leed, die deze natuurrampen 
teweegbrachten, de ultieme morele domper 
op een toch al zeer moeizaam jaar. De doel-
groepen en sectoren, waarin FOS werkzaam 
is, bevonden zich direct in de rampgebieden. 
Begin 2021 is er daar nog altijd niet duidelijk 
in hoeverre en binnen welke tijdsspanne de 
zwaargehavende bananenproductie zich van 
de overstromingen zal herstellen. FOS heeft de 
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aanrichtten. In de suikersector is de strijd tegen 
onderaanneming en syndicale repressie in de 
suikerfabriek Azunosa nog altijd onbeslist. In dit 
kader, heeft de aanwezige vakbondsorgani-
satie een intensieve aanklachtenprocedure 
richting de certificeringsinstantie BONSUCRO 
gevoerd.  Er is momenteel hiervoor geen 
vervolg. De vakbond is er de afgelopen 
jaren wel in geslaagd om vooruitgang over 
onderaanneming in andere fabrieken tegen 
te houden. In samenwerking met USTABH 
en RSMH, is het koepelplatform CONAIH via 
virtuele bijeenkomsten zeer actief geweest 
in het tegenhouden van verschillende rege-
ringsdecreten, die beoogden om de arbeids-
wetgeving tijdens de covid-19 crisis verder 
te flexibiliseren. De acties zijn zeer succesvol 
geweest, waardoor verschillende beleidsiniti-
atieven zijn afgewend. Hoewel er ook opvol-
ging is gegeven aan de structurele hervor-
mingsthema´s, zoals voor het systeem van 
sociale zekerheid en het gezondheidsstelsel, is 
het nog niet duidelijk hoe groot de kansen zijn 
op relevante beleidsveranderingen voor de 
vakbeweging. 

ALCISAHO spitst de vormingen, sinds 2020, 
volledig toe op het versterken van de 
gemeenschapsactivisten in de thema’s van 
het programma (sociale controles op gezond-
heid, hervorming gezondheidswet, gezond-
heidspromotie en geweld tegen vrouwen) 
en niet meer op het personeelsteam. Dit is 
belangrijk in het kader van het versterken 
van de duurzaamheid. Over de institutionele 
versterking, beschikt ALCISAHO over een 
gestandaardiseerde methodologie voor de 
opvolging van de resultaten van de sociale 
controles. De belangrijkste vooruitgang is dat 
ALCISAHO tot een onderhandeld wetsvoorstel 
over een nieuwe gezondheidswet kwam. Dit 
samen met samen met de gezondheidsvak-
bonden, het ministerie van Gezondheid en de 
WHO. ALCISAHO organiseerde een inspraak-
proces met het breder middenveld (vrouwen-
organisaties, boerenorganisaties, beroepsor-
ganisaties, ...), waardoor het voorstel breed 
gedragen wordt. De WHO-expert inzake 
gezondheidssystemen voor Centraal-Ame-
rika noemde het voorstel “wellicht het meest 
progressieve van het continent”. 

Het waardig werk programma in Honduras 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
Algemene Centrale ABVV, 11.11.11, P&V, 
Sociaal Fonds Voedingsnijverheid (via ABVV 
HORVAL), Zulte en Kruisem.

Geleerde lessen

Les 1 – Met gerichte inspanningen kan je rela-
tief grote impact genereren: 
Ook in 2020 ondersteunde FOS de onder-
handelingen over een nieuw wetsvoorstel 
op gezondheid. De gezondheidsvakbonden 
werkten een voorstel uit met de hulp van de 
consultant, dat vervolgens technisch werd 
verbeterd door de vertegenwoordiging van 
de WHO in Honduras en onderhandelaars 
van het ministerie van Gezondheid (SESAL). 
FOS-partner ALCISAHO werd in het proces 
continu betrokken door de gezondheidsvak-
bonden. Op deze manier had ALCISAHO 
rechtstreeks input. Het onderhandeld voorstel 
werd vervolgens besproken met een waaier 
aan middenveldorganisaties, van vrouwen-
bewegingen, boerenorganisaties, sociale 
partners, holebiverenigingen, religieuze orga-
nisaties tot beroepsverenigingen. Op basis 
van de opmerkingen, werd de uiteindelijke 
versie voorgesteld aan de minister.

Door de coronacrisis en de politiek onrustige 
context, heeft het proces van voorstel in 
de CES (de Hondurese ‘Groep van 10’), en 
vervolgens in het parlement, vertraging opge-
lopen. Gezien de sterke tegenstand van de 
werkgeversorganisaties, is de uitkomst hoogst 
onzeker. Maar wat wel duidelijk is, is dat door 
het identificeren van sleutelactoren, die je 
gericht steunt (vakbonden) en allianties mee 
vormt (WHO en ministerie van gezondheid), je 
een grote beleidsimpact kunt genereren. FOS 
heeft hier ook lessen uit getrokken voor het 
identificeren van potentiële partners in een 
volgend programma.

Les 2 – Certificeringsinstantie BONSUCRO 
verkoopt vooral schone schijn: 
In 2020 is in de suikersector, via de vakbondsor-
ganisatie SITIAMASH (deelnemer aan het plat-
form USTABH), opvolging gegeven aan de 
aanklacht binnen de certificeringsinstantie 
BONSUCRO tegen de syndicale repressie en 
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partners enigszins kunnen bijstaan met enkele 
noodfondsen die werden bijeengebracht 
door de Belgische stakeholders in allerijl. De 
solidariteit is zeer gewaardeerd door de part-
ners. De solidariteit heeft de belangrijke bood-
schap overgebracht dat de benadeelden niet 
alleen staan in deze moeilijke situatie. Toch is 
het laatste leed nog niet geleden. Er is nog een 
lange weg te gaan voor de directe betrok-
kenen om het moraal weer wat omhoog te 
krijgen. Bovendien zal het partners de nodige 
moeite kosten om bakens te verzetten, en na 
alle ad hoc en noodactiviteiten,  zich weer 
te gaan focussen op structurele arbeids- en 
gezondheidsproblemen. Vanzelfsprekend zal 
hierin de uitdaging liggen voor het komende 
jaar.

Gender

Ondanks de covid-19 crisis werden er belang-
rijke activiteiten rond gender uitgevoerd 
door partners RSMH en USTABH. USTABH hield 
verschillende socialisatiesessies rond de 
genderspecifieke onderhandelingsclausules in 
de bananensector. Daarnaast werd er zowel 
door USTABH als RSMH campagne over de 
noodzaak van ratificatie van IAO Conventie 
190 gevoerd. Door de covid-19 crisis zag 
RSMH zich wel genoodzaakt om de onder-
handelingen over genderclausules binnen de 
bedrijven uit te stellen, en ook de opvolging 
van het sectorakkoord rond de creatie van 
kinderopvang.

ALCISAHO legde zich toe op controle in de 

interventiegemeentes op de wettelijke bepa-
ling van 5% van de gemeentelijke budgetten, 
die bestemd wordt aan specifieke maatre-
gelen voor vrouwen. Workshops, campagnes 
over gendergeweld (met specifieke aandacht 
voor vrouwen die kampen met partnergeweld 
tijdens de lockdown) en deelname aan het 
platform tegen gendergeweld 25 November 
(CODIMCA).

Milieu

Partner USTABH heeft de milieustudie afgerond, 
die eind 2019 was begonnen in de bananen- en 
de suikersector. De studie gaat in op de voor-
naamste problemen waar de lokale woonge-
meenschappen rond de plantages mee te 
maken hebben. USTABH doet ook suggesties 
richting mogelijke oplossingen en de rol die de 
vakbondsorganisaties hierbij kunnen spelen. 
Door de covid-19 crisis en de verwoestingen 
die orkanen Eta en Lota aanrichtten in beide 
sectoren, is het echter nog niet gelukt om de 
studieresultaten afdoende te bepreken met 
de vakbondsbesturen en overeenstemming 
te bereiken over concrete onderhandelings-
voorstellen rond milieu.

ALCISAHO coördineerde met ‘movimiento 
ambientalista Santa Barbarence’ sensibili-
serings- en uitwisselingsacties over milieu en 
gezondheid. Het organiseerde activiteiten 
in het kader van voedselsoevereiniteit en 
agro-ecologische praktijken. ALCISAHO streeft 
ook naar het zo weinig mogelijk gebruiken van 
wegwerpmaterialen bij activiteiten.
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economische depressie.

De covid-19 crisis stelde de vakbondspartners 
in de maquilasector voor nieuwe uitdagingen. 
In de sector, ging er zo´n 25% van de jaarlijkse 
exportwaarde verloren door de grootschalige 
productieopschortingen en fabriekssluitingen. 
Er raakte op het hoogtepunt zo´n 60% van de 
werknemers tijdelijk hun inkomsten kwijt. Uitein-
delijk gingen er naar schatting ongeveer 10.000 
banen permanent verloren. De vakbonden 
hebben, wegens de crisis, een groot deel van 
het jaar moeten besteden aan ad hoc onder-
handelingen per bedrijf om het inkomsten- en 
banenverlies te beperken. Aan het begin van 
de crisis herleefde de tripartiete dialoog in de 
sector. Er werd een vaste procedure overeen-
gekomen voor de afhandeling van tijdelijke 
personeelsreducties en fabriekssluitingen. De 
opleving van de sectordialoog was echter 
kortstondig. Het viel opnieuw stil wegens de 
onopgeloste politieke crisis en de hiermee 
gepaard gaande breuk in de relatie tussen de 
werkgeversorganisatie COSEP en het regime 
van Ortega. In de agrosector was de directe 
impact van de covid-19 crisis op de productie 
veel minder groot. De vraag naar agrarische 
exportproducten bleef bestaan. Er was ook 
geen sprake van een groot banenverlies. Wel 
kampen de vakbonden met dezelfde politieke 
uitdagingen als in andere sectoren, waar de 
mogelijkheden op constructieve nationale- en 
sectordialoog zeer beperkt zijn.

De politieke context en gezondheidscontext 
beïnvloedden de werking van gezondheids-
partner MCN, maar tegelijkertijd werd er ook 
gebruik gemaakt van nieuwe opportuniteiten. 
MCN heefft het gemeenschapsnetwerk geac-
tiveerd en verspreidde, met steun van FOS, 
educatief materiaal over coronapreventie in 
de gemeenschappen. Grote bijeenkomsten, 
zoals gezondheidsfestivals, werden tijdelijk 
niet mee georganiseerd, maar MCN maakte 
gebruik van de gemeenschapsradio’s om aan 
massasensibilisering te doen in de gemeen-
schappen. Door zich erg diplomatisch op te 
stellen naar het ministerie van Gezondheid 
toe, en door de coronapreventie te kaderen in 
een breder frame van gezondheidspreventie, 
kon MCN dit ook doen zonder de dialoog met 
het MINSA in gevaar te brengen.

Belangrijkste verwezenlijkingen 2020

De vakbondspartners zijn er ondanks de 
covid-19 crisis in geslaagd om de reeds bereikte 
organisatorische versterking te behouden 
of uit te breiden. In de textielsector hebben 
CST-ZF en CGM weliswaar behoorlijk ledenver-
lies geleden door de productie-opschortingen 
en fabriekssluitingen. De crisis zorgde ook voor 
grote inkomensonzekerheid bij de leden, die 
verschillende maanden de wanhoop nabij 
waren. In dit verband was de solidaire onder-
steuning, die zij ontvingen van leden van de 
Algemene Centrale ABVV, van groot symbo-
lisch en moreel belang. Het gaf ook energie om 
in het laatste trimester een succesvolle leden-
wervingscampagne in te zetten, die duidelijk 
maakte dat de vakbonden over voldoende 
veerkracht beschikken om het ledenverlies de 
komende tijd weer terug te winnen. Boven-
dien heeft CST-ZF de crisis aangegrepen om 
interne veranderingen door te voeren, die veel 
aangesloten vakbonden gemotiveerd hebben 
om de ledenbijdragen te verhogen. Dit is een 
belangrijke, kwalitatieve ontwikkeling die zal 
kunnen bijdragen aan de groei van financiële 
en politieke onafhankelijkheid in de komende 
jaren. In het geval van CGM, is het van belang 
dat die de gevormde groep van vakbonds-
leiders wist te stabiliseren. De vakbondsleiders 
hebben immers leiderschapscapaciteiten 
tijdens de crisis verder ontwikkeld. Na de gere-
aliseerde uitbreiding in voorgaande jaren, zijn 
er in het geval van MASIN in 2020 geen nieuwe 
vakbonden gevormd. Wel is het ledental licht 
gegroeid. 

“ De politieke 
crisis maakt het 
onmogelijk om 
vooruitgang te 

boeken op het niveau 
van de sectordialoog”

Context

De sociale, politieke en economische context 
in Nicaragua bleven erg moeilijk. Politiek was 
er een impasse, met een regime die geen 
enkel teken gaf om tot een onderhandelde 
oplossing te komen. Integendeel, de parle-
mentsvoorzitter liet weten dat golpistas – 
‘staatsgreepplegers’, de manier waarop het 
regime opposanten omschrijft – niet zullen 
kunnen deelnemen aan verkiezingen. Presi-
dent Ortega roept op tot een nieuwe natio-
nale dialoog, maar pas na de verkiezingen 
van 2021. Ondertussen blijft Nicaragua een 
politiestaat waar alle vormen van protest 
verboden zijn. Opposanten staan 24/7 onder 
politiebewaking en vergaderingen van oppo-
sitiegroepen worden verhinderd. Tegelijkertijd 
blijft de oppositie erg verdeeld. Die slaagde er, 
in 2020, niet in om zich te verenigen noch om 
een eenheid kandidaat naar voor te schuiven. 
De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) 
heeft het regime tot mei ’21 gegeven om met 
een geloofwaardig voorstel te komen, dat 
eerlijke en vrije verkiezingen moet garanderen. 

Bovenop de politieke crisis, die grote sociale en 

economische gevolgen met zich meebrengt, 
kwam ook de covid-19 crisis.  Aanvankelijk werd 
er geen enkele maatregel genomen. Integen-
deel, er werden massabijeenkomsten onder 
de noemer ‘liefde in tijden van covid-19’ge-
organiseerd door de overheden. Het verbood 
ook ambtenaren om mondmaskers te dragen 
en hield de officiële coronacijfers kunstmatig 
laag. Officieel zijn in één jaar tijd slechts 5.251 
personen besmet geweest en 176 mensen 
overleden. Volgens onafhankelijke experts, 
bedroeg de oversterfte, in 2020, echter 9.000. 
Organisaties en medisch personeel, die waar-
schuwden voor de gevolgen van de epidemie, 
werden beticht van golpismo. Na een zware 
eerste golf in mei-juni, waarbij ondanks de 
officiële ontkenning van de pandemie zowel 
de ziekenhuizen als begraafplaatsen op hun 
capaciteit botsten, werd er wel ingezet op 
preventieve boodschappen zoals afstand 
bewaren, mondmaskers dragen en handen 
wassen. De overheden bleven echter wijk-
feesten en evenementen organiseren. Die 
legden ook geen enkele beperkende maat-
regel op. De economische gevolgen van de 
coronacrisis – bovenop de politieke crisis– zijn 
zwaar. Nicaragua bevindt zich officieel in een 

Nicaragua
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beschermingsmaatregelen. Vergaderingen 
met gezondheidspromotoren en -brigadisten 
konden online doorgaan door het aankopen 
van mobiele data voor de mobiele telefoons. 
Om de doelgroep binnen gemeenschappen 
te bereiken, werd er ingezet op radio-uitzen-
dingen via de lokale radio’s (die zeker in rurale 
gemeenschappen een groot bereik hebben). 
FOS zorgde voor professionele ondersteuning 
en begeleiding, waardoor de promotie over 
SRGR en gezondheidspreventie toch kon door-
gaan. Een ander opvallend feit was dat MCN, 
met de steun van het programma, in record-
tijd promotiemateriaal over coronapreventie 
aanmaakte. Gezien de totale afwezigheid van 
de regering en het ministerie van Gezondheid 
tijdens de eerste golf, vulde MCN, samen met 
andere gezondheidsorganisaties, een belang-
rijke leemte in de gemeenschappen in.

Les 2 – Het loont de moeite om te blijven 
inzetten op beleidsbeïnvloeding, ondanks de 
moeilijke context
Na de eerste positieve ervaringen met klachten-

boxen in gezondheidscentra in 2019, besloten 
we met MCN in te zetten op het uitwerken van 
een gestandaardiseerde methodologie voor 
sociale controles op gezondheid, met de hulp 
van een consultant. Dit proces leverde, in 2020, 
drie resultaten op: 
1) Het uitbreiden van het systeem van de 
klachtenboxen (en de opvolging ervan) naar 
vijf van de acht interventiegemeentes in het 
programma. 
2) De sterke toe-eigening van het thema door 
het gemeenschapsnetwerk van gezond-
heidspromotoren en -brigadisten, die de 
noodzaak van sociale controles en burger-
participatie in gezondheid uitdragen in de 
gemeenschappen. 
3) MCN beschikt over verschillende uitge-
werkte instrumenten om aan sociale controle 
te doen. 

Les 3 – Crisis vormt geen belemmering voor 
interne versterking: 
Zoals het vorig jaar werd genoemd bij de 
uitdagingen, is het in de textielsector voor 

De politieke crisis maakt het, sinds 2018, 
onmogelijk om vooruitgang te boeken op het 
niveau van de sectordialoog. De vakbond-
spartners leggen zich in plaats daarvan toe 
op de versterking van onderhandelingen op 
bedrijfsniveau. Naast de ad hoc onderhande-
lingen in de textielsector rond de inkomens-
garanties bij productie-opschortingen en de 
preventiemaatregelen voor covid-19, is voor-
uitgang systematischer ontstaan in de onder-
handelingsthema´s rond genderongelijkheid. 
In een gezamenlijke analyse tussen MASIN 
(agrosector) en CGM (textiel) zijn de vorde-
ringen in beeld gebracht. Er zijn onderhande-
lingsdoelen geformuleerd voor de komende 
jaren. Aansluitend is dat er tussen MASIN, CGM 
en andere syndicale actoren de campagne 
rond de ratificatie van IAO-conventie 190 
voortgezet wordt. Hoewel de campagne veel 
media-aandacht heeft gekregen, en op de 
werkvloer heeft bijgedragen aan bewustwor-
ding, is het nog niet duidelijk of de Conventie 
op korte termijn binnen het parlement 
besproken zal worden.

Met MCN, werden de doelstellingen over 
organisatieversterking behaald. MCN evalu-
eert permanent de implementatie van het 
gezondheids- en SRGR-beleid (Seksuele en 
Reproductieve Rechten en Gezondheid). 
MCN stuurt bij waar nodig. In 2020 lag de 
focus van gezondheidspromotie, naast de 
thema’s SRGR en het recht op gezondheid, 
ook op preventie van COVID-19. Ook aan 
het gezondheidsnetwerk wordt er permanent 
opvolging gegeven (database bijwerken, 
nieuwe brigadisten en promotoren opleiden 
...). Over de institutionele versterking, is er niet 
alleen intersectoraal overleg op lokaal vlak, 
maar slaagt MCN er ook in, om op nationaal 
vlak, structureel overleg met andere gezond-
heidsorganisaties binnen het platform APS 
(Atención Primaria en Salud) te organiseren. 
Daarnaast is er bilateraal overleg met het minis-
terie van Gezondheid. MCN maakt deel uit 
van nationale commissies inzake risicobeheer 
en HIV-preventie. De resultaten inzake sociale 
controle lopen sinds 2018 vertraging op door 
de politieke crisis, maar er is wel een inhaalbe-
weging gestart in 2019. MCN ontwikkelde een 
gestandaardiseerde methodologie met de 
hulp van een consultant. Het implementeerde 

ook, in 2020, een methodiek (klachtenboxen) 
in vijf van de acht interventiegemeentes.

Het waardig werk programma in Nicaragua 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
Algemene Centrale ABVV, 11.11.11, ABVV 
West-Vlaanderen, Multipharma, P&V, NVSM.

Met de steun van Fonds Hugo Adriaenssens 
(Nandasmo), werd het moederhuis uitge-
rust met vijf foetale dopplers, vijf digitale 
pulsoxymeters, twee oftamolscopen en drie 
digitale bloeddrukmeters. Ook werd er een 
biofilter aangekocht om het drinkwater te 
zuiveren. Daarnaast zorgde FOS-partner 
Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) 
voor vormingen ‘preventie van tienerzwan-
gerschappen’ op de middelbare school. 
Ook de zwangere tieners, die beroep doen 
op de materniteit, volgden vormingen. Met 
als doel om een tweede zwangerschap te 
vermijden. Tenslotte werd er bijkomend finan-
ciële steun voorzien voor de aanleg van een 
multifunctioneel sportterrein. Niet alleen is 
de school nu uitgerust voor de lessen licha-
melijke opvoeding, maar daarnaast zullen 
jongeren in Nandasmo nu ook over een sport- 
en recreatieomgeving buiten de schooluren 
beschikken, wat bijdraagt aan de creatie van 
een gezonde leefomgeving.

Geleerde lessen

Les 1 – Organisaties pasten zich onverhoopt 
goed aan de COVID19 context aan: 
In maart bestond de vrees dat er zich grote 
problemen over de uitvoering van de acti-
viteiten en het bereiken van resultaten door 
de coronacrisis zouden stellen. MCN is een 
partner, waarvan de werking reeds 42 jaar 
gebaseerd is op veldwerk in de wijken en 
gemeenschappen over het land heen. Het 
heeft weinig ervaring met het gebruik van 
nieuwe media. Toch stelden we vast dat de 
organisatie, in dialoog met FOS, erin slaagde 
om op erg korte termijn zich aan te passen 
aan de nieuwe context. De gezondheidspro-
motie en –vorming werden dus verdergezet 
op een aangepaste manier. Fysieke bijeen-
komsten werden nooit helemaal stopgezet, 
maar gingen door met erg kleine groepen 
en het toepassen van alle preventie- en 
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van vakbondsvisie rond milieunormen en mili-
euvoorstellen binnen de onderhandelingsa-
genda opnieuw op te nemen.  

MCN blijft aandacht hebben voor milieu als 
sociale determinant van gezondheid door 
alle vormingen/capaciteitsversterkingen/
beleidsbeïnvloeding, al is de ambitie in het 
programma beperkt. MCN maakt deel uit van 
de nationale commissie risicobeheer (sterk 
gelinkt aan milieu en klimaatverandering).

de vakbonden belangrijk om interne organi-
satie te versterken op basis van de verhoging 
van de ledenbijdragen. Na verschillende 
jaren economische recessie en een vermin-
derd ledental door productie-opschortingen 
tijdens de covid-19 crisis, leek het moment 
voor het voeren van het interne debat rond 
ledenbijdragen, zowel noodzakelijk als proble-
matisch te zijn. De crisis bleek echter in de 
praktijk een verhoogde veranderingsbereid-
heid bij de leden met zich mee te brengen. 
Hierdoor hebben het afgelopen jaar zeker 
vijf vakbonden de rugdekking gevonden om 
de benodigde statutaire wijzigingen door te 
voeren. Tegelijkertijd is een ledenwervings-
campagne ingezet om een deel van de 
verloren leden weer terug te winnen, maar 
ditmaal met een gegroeid bewustzijn over 
verantwoordelijkheid en gebruik van de 
afdracht van ledenbijdragen. De nadruk op 
rechten en plichten binnen de organisatie 
bleek geen obstakel te vormen voor een zeer 
succesvolle campagne, waarbij het aantal 
leden in drie maanden tijd toenam met meer 
dan 600 personen. 

Gender

De gendercommissie CGM in de textielsector 
heeft, ondanks de covid-19 crisis, het meren-
deel van de genderactiviteiten gerealiseerd. 
Het vormingsproces van vrouwelijk leider-
schap is voortgezet en de versterkte commu-
nicatievaardigheden van de gevormde 
leidsters werden direct toegepast in de 
campagne rond gendergeweld en ratificatie 

van Conventie 190. In het geval van MASIN 
werd er in de palmsector het nieuw opge-
richt gendercomité versterkt. Daarnaast werd 
een gezamenlijke analyse tussen partners in 
de textielsector (CGM) en de agro-industrie 
(MASIN) uitgevoerd naar de vorderingen in de 
onderhandeling van genderthema´s. Er werd 
per sector een projectie van onderhande-
lingsvoorstellen gemaakt  voor de komende 
jaren.  

De gender-gerelateerde maatregelen werden 
ook door MCN in 2020 volledig uitgevoerd. 
Specifieke aandacht voor (jonge) vrouwen 
bij SRGR, specifieke activiteiten voor jonge 
meisjes (preventie tienerzwangerschappen) 
en jongens (nieuwe vormen van mannelijk-
heid) en het stimuleren van participatie van 
vrouwen in het gemeenschapsnetwerk en 
vrouwelijk leiderschap. De uitdaging blijft toch 
om de kwantitatieve vertegenwoordiging van 
vrouwen om te zetten in echte macht binnen 
de organisatie.

Milieu

Het milieuthema was in het kader van de 
aanhoudende politieke en economische 
crisis niet een vanzelfsprekende prioriteit voor 
vakbonden binnen het platform MASIN. De 
kennis over de sectorproblematiek is hiervoor 
nog beperkt. In 2020 werd er voorzien om, via 
certificeringsinstantie FAIR TRADE, begeleiding 
rond dit thema te krijgen. Door de covid-19 
crisis was de begeleiding echter niet moge-
lijk. In 2021 wordt voorzien om de ontwikkeling 
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Land Cuba

Coördinatie Landenkantoor La Habana

Actiezones Nationaal, Holguin, Sancti Spirit, Camagüey, Havana

Type Activiteiten

• Vormingen met leiders en leden
• Sensibiliseringscampagnes
• Sociale dialoog en collectief overleg
• Overleg met beleidsmakers
• Alliantievorming en institutionele samenwerking met andere 

actoren en netwerken
• Preventiecampagnes voor gezondheid
• Ondersteuning syndicale fincas

Strategische lijnen

• Nieuwe arbeidswetgeving (verplichte cao’s, 
resultaatsgerichte loonsystemen)

• Veiligheid en gezondheid op werk
• Preventie van hiv/aids
• Seksuele voorlichting en actie voor seksuele diversiteit
• Arbeidsomstandigheden in de agro- en lichte industrie
• Gender
• Milieu

Partners

• Centrale van Arbeiders van Cuba CTC
• Nationale Vakbond van de Industrie – tak van de Lichte 

Industrie SNTI RIL
• Nationale Vakbond van de Bouw SNTC
• Nationale Vakbond van Arbeiders in de Voedselverwerkende 

en Visindustrie SNTIAP
• Nationale Vakbond van de Arbeiders in de Suikerindustrie 

SNTA
• Federatie van Cubaanse Vrouwen FMC
• Nationaal Centrum voor Seksuele Opvoeding CENESEX
• Centrum voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 

UPP

Doelgroepen

• Bouwvakkers, lichte industrie, voedsel- en visindustrie, 
suikerindustrie, metaalindustrie, vrouwen die zijn opgenomen 
in het baarmoederhalskankerpreventieprogramma, lesbische 
en biseksuele vrouwen, stedelijke jongeren, slachtoffers van 
intimidatie op werk.

Budget € 462.932,25

Donoren
DGD, NVSM, ABVV West-Vlaanderen, Algemene Centrale ABVV, 
Provincie Limburg, Vrienden van Cuba Kempen, Sociaal Fonds 
Voedselnijverheid (HORVAL)

CUBA
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duidelijk in welke mate de stijging van lonen, 
pensioenen en vervangingsinkomens uitein-
delijk de prijsverhoging zal opvangen. Om het 
tekort aan deviezen door inkomstenderving 
op te vangen, deed sinds eind 2019 de Ameri-
kaanse dollar een comeback via speciale 
debetkaarten om ingevoerde goederen aan 
te schaffen. De maatregel verhoogt de sociale 
kloof tussen personen die al dan niet op steun 
uit het buitenland kunnen rekenen. De ingrij-
pende economische veranderingen en het 
algemene tekort aan basisgoederen zorgen 
voor onrust onder de bevolking.

Met het afschaffen van de dubbele wissel-
koers hoopt de overheid meer duidelijkheid 
te bereiken in de boekhouding van staatsbe-
drijven. Het doel is het onderscheiden van de 
winstmakende en verlieslatende bedrijven. De 
verlieslatende bedrijven hebben één jaar tijd 
om zich aan te passen. Indien het niet lukt voor 
hen, gaan ze dicht of worden ze opgenomen 
in andere bedrijven. Volgens de overheid, zijn 
er ongeveer 300.000 jobs in gevaar. De loons-
verhoging betekent een extra uitgave voor de 
staat. Het gaat daarom samen met een verho-
ging van de belastingen, taksen, elektriciteit, 
gas, transport, enz. Het systeem van universele 
subsidies wordt afgebouwd naar individuele 
subsidies. De herwaardering van het loon, in 
functie van de kwalificatie, moet de loonar-
beid terug aantrekkelijk maken. Samen met 
het afschaffen van de universele subsidies, die 
tot het zoeken van een inkomen dwingt, en de 
promotie van de privé-sector (zelfstandigen en 
privé-ondernemingen), mikt de overheid op 
de stijging van de tewerkstellingsgraad en de 
productie. Dit laatste is natuurlijk de grootste 
uitdaging.

Zowel de energiecrisis als de coronaepidemie 
heeft het beheer en de uitvoering van het 
programma beïnvloed door de aard van de 
projecten gericht op bijscholing en voorlich-
ting. Door de maatregelen ter bestrijding van 
de pandemie werden in eerste instantie work-
shops, nationale seminaries, bijscholings- en 
voorlichtingsactiviteiten uitgesteld of afgelast. 
De partners werken van thuis uit. Die scha-
kelden, in de mate van het mogelijke, over op 
virtuele vergaderingen en campagnes.  

Alle partners nemen actief deel aan de preven-

tieve maatregelen in functie van de controle-
ring van de epidemie op lokaal en nationaal 
niveau.

Begin december 2020 werd de langverwachte 
Cubaanse Wet van de internationale coöpe-
ratie en haar twee reglementen kenbaar 
gemaakt. Het voordeel van de wet is dat 
een hele reeks afzonderlijke reglementen en 
besluiten worden gebundeld in één wettelijk 
korps. De uitvoeringsmodaliteiten van die wet 
en de impact op het FOS-programma zijn nog 
niet helemaal uitgeklaard door de Cubaanse 
overheid.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

In 2020 hebben onze partners, ondanks de 
energiecrisis en de coronaepidemie, de 
geplande activiteiten in grote mate kunnen 
uitvoeren. De vier vakbondspartners SNTC, 
SNTI, SNTIAP en SNTA verrichtten de themati-
sche syndicale vorming en bijscholing bijna 
volledig volgens plan: 81% (97% in 2019) van 
het voorziene aantal personen werd bijge-
schoold. De bijscholing onder de vorm van 
een basiscursus was gericht aan 11.400 nieuwe 
syndicale leiders. De gespecialiseerde bijscho-
ling bereikte 475 nationale, provinciale en 
gemeentelijke kaders, 76 provinciale instruc-
teurs en vormingswerkers en 13.900 syndicale 
leiders. Door het feit dat de bijscholing van 
SNTA zich concentreert in suikerraffinaderijen, 
die gelegen zijn in rurale gebieden die minder 
besmettingen door het coronavirus kent, kon 
de vakbond 92% van de geplande vormingen 
uitvoeren. De andere vakbonden geraakten 
aan ongeveer driekwart van de voorziene 
bijscholingen. De aangesneden thema´s 
werden in functie van de epidemiologische 
situatie meer gericht op economische thema´s 

“De gevolgen van 
de epidemie samen 
met de verstrengde 

blokkade zijn 
dramatisch”

Context

Cuba zit sinds midden 2020 in de meest 
ernstige socio-economische crisis sinds de 
‘Speciale Periode’ van begin jaren ‘90. De 
trend werd in 2019 ingezet door een ener-
giecrisis. Sinds begin maart 2020 kwam daar 
de impact van de maatregelen tegen de 
COVID-19 epidemie bovenop. De Cubaanse 
strategie voor de strijd tegen de epidemie, 
bestaande uit massale social tracking, 
isolatie en vroegtijdige medische behande-
ling van besmette personen en een inten-
sieve lockdown, zorgde ervoor dat de eerste 
(maart 2020) en de tweede golf (augustus 
2020) een beperkt aantal fatale slachtoffers 
telden. Ook tijdens de zwaarste derde golf, 
die in december 2020 startte en nog steeds 
tot heden verder duurt, blijft het dodenaantal 
minimaal in vergelijking met, bijvoorbeeld, 
België. Vrij snel begon Cuba aan de ontwikke-
ling van een reeks vaccins die de vaccinatie 
van de hele bevolking moet toelaten in 2021 
om de epidemie onder controle te krijgen. De 
gevolgen van de epidemie, samen met de 
verstrengde blokkade door de V.S en ongun-
stige weeromstandigheden, zijn dramatisch 

voor de Cubaanse economie. De overheid 
heeft een nijpend tekort aan deviezen door 
het wegvallen van inkomsten uit het toerisme, 
vermindering van export en daling van remit-
tances van de Cubaanse diaspora. De import 
viel terug met 40% en het BNP daalde in 2020 
met 12%.

In de loop van de maand oktober werden 
een hele reeks wetten, reglementen, richt-
lijnen en programma’s bekendgemaakt in 
het kader van de economische en sociale 
strategie om de economie aan te zwengelen 
en de crisis, als gevolg van de pandemie en 
blokkade, te verlichten. Het nieuw monetair 
stelsel werd begin december gepresenteerd. 
De CUC wordt vanaf 1 januari 2021 uit circu-
latie genomen. Vanaf 1 januari is de koers 
voor bedrijven ook 24 CUP = 1 USD. De fikse 
devaluatie betekent dat de kost van de inge-
voerde grondstoffen met 24 vermenigvuldigt. 
Dit zal tot een belangrijke prijsinflatie leiden. 
Om de inflatie te counteren, worden de 
lonen/pensioenen vanaf 1 januari 2021 met 5 
vermenigvuldigd. Het minimumloon stijgt van 
350 CUP/maand tot 2.100 CUP. Het maximum-
loon ligt net onder de 10.000 CUP. Het is niet 

Cuba

© GCIS
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het coronavirus, organiseren de uitvoering en 
zorgen voor de opvolging. De vakbondspart-
ners voorzien ook juridische bijstand en opvol-
ging van de arbeidsrechten bij technische 
werkloosheid en overplaatsingen. Binnen de 
bedrijven voorzien ze preventie- en informa-
tieactiviteiten over het coronavirus. Partner 
UPP neemt deel aan de organisatie van de 
nationale voorlichtingscampagne en maakt 
sensibiliseringsmaterialen aan. FMC helpt in 
de gemeenschappen bij de strijd tegen de 
pandemie door het inzetten van de gezond-
heidsbrigadisten bij voorlichtingsactiviteiten, 
opsporing van zieke personen en bijstand aan 
zwakkere groepen in de gemeenschappen. 
CENESEX zorgt voor de verspreiding van infor-
matief materiaal via internet en geeft juridische 
bijstand in geval van geweld op vrouwen.

Het waardig werk programma in Cuba werd 
mogelijk gemaakt met steun van DGD, NVSM, 
ABVV West-Vlaanderen, Algemene Centrale 
ABVV, Provincie Limburg, Vrienden van Cuba 
Kempen, Sociaal Fonds Voedselnijverheid (via 
ABVV HORVAL).

Geleerde lessen

De mobiliteit van de Cubaanse partners, die 
nodig is voor de uitvoering en opvolging van 
de projecten, staat sinds de energiecrisis, 
die in 2019 begon, onder druk. De covid-19-
pandemie van 2020 deed er nog een flinke 
schep bovenop. Tijdens de piekmaanden 
van de drie golven, was interprovinciaal trans-
port verboden. De mobiliteit werd binnen 
de steden tot het minimum beperkt. Het 
verbod op fysieke bijeenkomsten en onderwijs 
bemoeilijkte de uitvoering van vormingsactivi-
teiten. Gelukkig is er sinds begin 2019 in Cuba 
de toegang tot internet, voornamelijk via GSM, 
enorm gestegen. Er zijn momenteel meer dan 
6 miljoen mobiele telefoonlijnen in gebruik.  

Het gebruik van internet en de sociale media 
brachten soelaas voor de partners. Met als 
bijkomend voordeel dat er op een indirecte 
manier meer personen kunnen bereikt worden 
en de synergie vergroot met andere organi-
saties en werkgroepen omdat evenementen 
virtueel bewaard worden en toegankelijk 
blijven. Hoewel de nieuwe werkmethode een 
voorafgaande opleiding vereist. In Cuba is de 
beschikbare bandbreedte nog beperkt en 

en op de veiligheid en gezondheid op het 
werk.

Het proces voor de verbetering van de didac-
tische kennis van vakbondsvormers liep ook 
vertraging op door de impact van de covid-19 
pandemie. Na de voorafgaande vertragingen 
als gevolg van de late goedkeuring van het 
project (juli 2018), het consultatieproces over 
de nieuwe grondwet, het congres van CTC en 
de energiecrisis, werd er besloten om bijscho-
ling via videoconferenties te laten doorgaan. 
Een nieuwe planning werd opgemaakt. De 
inhoud van de eerste videoconferentie werd 
vastgelegd en uitgewerkt. De eerste videocon-
ferentie van de bijscholingen, die voorzien was 
voor het eerste semester van 2020, ging op 22 
januari 2020 door. De bijscholingen werden in 
didactiek gericht aan provinciale en gemeen-
telijk kaders en vormers. Begin maart, startte 
de eerste golf van de pandemie in Cuba. 
En kort erop ging het hele land in lockdown. 
In het derde semester werden provinciale 
instructeurs tijdens een nationale bijeenkomst 
bijgeschoold in Havana. Na de tweede golf 
werd er een tweede cursus aangemaakt die 
einde december online werd gegeven. Dit 
was met de hulp van een informaticabedrijf. 
De derde golf, die eind december op gang 
kwam, riep spijtig genoeg een nieuwe halt 
toe. De geplande uitwisselingsmomenten 
tussen de Cubaanse vakbonden en hun Belgi-
sche tegenhangers werden ook wegens de 
coronapandemie uitgesteld.

De totale landbouwproductie van de tien 
boerderijen van vakbondskoepel CTC steeg in 
2020 met 5,7%.  Een mooi resultaat in het licht 
van de moeilijke economische situatie. Deels 
omdat de productie in nieuwe boerderij van 
Pinar del Río werd opgestart en deels door de 
positieve resultaten van een aantal kleinere 
boerderijen die het verlies van de nationale 
boerderij compenseerden. De beschikbaar-
heid van chemische meststoffen en pesti-
ciden zal nijpend blijven in 2021. De evolutie 
naar een meer ecologische en duurzame 
landbouw en veeteelt is een noodzaak.  

De gezondheidspartners FMC, UPP en CENESEX 
slaagden erin hun respectieve promotoren 
op te leiden in gezondheid, de seksuele en 

reproductieve rechten van vrouwen en in 
HIV/Aidspreventie onder jongeren. Het FMC 
vormde, tot einde 2020, bijna 900 promotoren 
voor kankerpreventie van vrouwen in drie 
provincies en negen gemeenten van Havana. 
Voor de uitvoering van de vormingen werden 
38 vormingsploegen, bestaande uit in totaal 
vier gezondheidsspecialisten, samenge-
steld. FMC verbeterde bestaand didactisch 
materiaal voor gezondheidspersoneel en de 
vormers van promotoren. Het project liet sensi-
biliseringsmaterialen drukken die door promo-
toren uitgedeeld werden en ter beschikking 
werden gesteld in de COMF. De promo-
toren bereikten via voorlichtingsactiviteiten 
ongeveer 135.000 vrouwen.

De partner UPP schoolde haar gemeenschap-
spromotoren over HIV/Aidspreventie onder 
jongeren bij. Deze promotoren deelden hun 
kennis tijdens sensibiliseringsactiviteiten in hun 
gemeenschap met andere jongeren. UPP 
ontwikkelde didactisch materiaal en maakte 
promotiemateriaal aan dat ter beschikking 
werd gesteld in het centrum. Het promotie-
materiaal werd tijdens de preventieactivi-
teiten. Het centrum organiseerde een uitwisse-
lingsmoment tussen promotoren uit alle regio´s 
van Cuba.

CENESEX slaagde om tussen de tweede en 
de derde golf een fysiek nationale bijeen-
komst voor de groepen, die het netwerk van 
lesbische vrouwen vormen, te organiseren en 
te laten doorgaan. Het thema van rechten 
van lesbische vrouwen werd opgenomen in 
drie van de vier nationale bewustmakings- en 
promotiecampagnes (Dagen tegen de homo-
fobie, Symposium over Gendergeweld en de 
Dagen over verantwoord ouderschap) die 
CENESEX jaarlijks organiseert. In 2020 werden 
laptops, tablets, printers, fototoestellen en 
USB-sticks ter beschikking gesteld aan provin-
ciale coördinaties van het netwerk om activi-
teiten te ondersteunen.  

Alle partners van FOS in Cuba zijn intensief 
betrokken in de strijd tegen covid-19. De 
massaorganisaties CTC en FMC maken, op 
alle niveaus, deel uit van de Raad voor civiele 
bescherming. Die raden beslissen over de 
te nemen maatregelen in de bestrijding van 
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gezondheids- en veiligheidskwesties in de 
bedrijven in hun respectieve sectoren. In 2020 
zijn de vakbondspartners de respectieve mili-
eucoördinatoren blijven ondersteunen. Daar-
naast bevorderen de vakbonden intern de 
verkleining van hun ecologische voetafdruk 
door zuinig gebruik van elektriciteit en drink-
water, vermindering van kantoormateriaal en 
optimalisering van het vervoer van werkne-
mers. 

soms onstabiel. De datapakketten zijn duur zijn 
in vergelijking met gangbare lonen. De meest 
populaire platforms zijn, wegens de blokkade, 
niet toegankelijk. Een hele rist aan obsta-
kels waar de partners oplossingen hiervoor 
hebben gevonden. Open-source platforms 
en software, zoals ‘Jitsi meet’, en voor kleinere 
vergaderingen Whatsapp, zijn werkbare alter-
natieven voor geblokkeerde platforms. Het 
vooraf opnemen van conferenties en panels 
vangt de risico’s van onderbrekingen op bij live 
uitzendingen. Een goede afstemming tussen 
de communicatiedienst, de administratie en 
de studiedienst is een absolute voorwaarde 
voor doeltreffende digitale campagnes 
en vormingen. Bijzondere aandacht moet 
besteed worden aan het publiek ouder dan 
40 jaar om deelname aan geplande activi-
teiten te stimuleren en te garanderen.

Gender

De activiteiten van FMC, op het gebied van 
de reproductieve gezondheid van vrouwen 
door het aanmoedigen van de deelname 
aan het programma voor vroegtijdige opspo-
ring van baarmoederhalskanker, werden 
zoals voorzien ontwikkeld. Ook bij partner UPP 
met betrekking tot seksuele gezondheid en 
rechten van jonge vrouwen door middel van 
campagnes ter preventie van soa’s en HIV. 
CENESEX bevorderde seksuele rechten van 
lesbische en biseksuele vrouwen door haar 
netwerk op nationaal niveau te versterken. 
En door gezondheidswerkers, juristen en 

vakbondsmensen aan de basis over de 
bewustmaking van het thema. Het centrum 
steunde ook campagnes over verantwoorde-
lijk ouderschap en de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen. De vertraging van het 
project, in het onderdeel vrouwenrechten in 
de bedrijven waar de vier vakbondspartners 
actief zijn, wordt aangepakt door het oplei-
dingsproces te verleggen naar e-learning en 
het gebruik van sociale media. Het actieplan 
2019-2021 FMC-CTC, inzake de bevordering 
van vrouwenrechten op de werkplek, werd 
verder uitgevoerd. De CTC dringt aan op 
de ratificatie door Cuba van IAO-conventie 
190. Op nationaal niveau heeft FMC steun 
verleend bij de uitwerking en de daaropvol-
gende goedkeuring van het Nationaal Plan 
voor de Bevordering van de Vrouw.

Milieu

De Cubaanse staat heeft sinds 2017 op het 
gebied van de strijd tegen de klimaatveran-
dering een duidelijk overheidsbeleid uitge-
stippeld, het Plan Vida. Bovendien schept de 
toegenomen autonomie van het financieel 
beheer van staatsbedrijven mogelijkheden 
voor vakbondspartners om over financiering 
van hun eigen investeringen in maatregelen 
te onderhandelen. Dit ter ondersteuning 
van de overgang naar milieuvriendelijker 
productie. Op operationeel niveau hebben 
de vakbonden, op provinciaal niveau, één of 
meer milieucoördinatoren. De specialisten zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op milieu-, 
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Landen Mozambique Zimbabwe Zuid-Afrika

Partners

Kleine boerenver-
eniging UCAMA (tot 
2017), 
Landarbeidersvakbond 
SINTAF, 
Huishoudwerkersvak-
bond SINED, 
Vrouwencommissie 
COMUTRA OTM-CS,  
Kleine boerenvereni-
ging UPCG (vanaf 
2018)

Zimbabwaanse con-
federatie van vakbon-
den ZCTU, 
Onderzoeksinstituut 
voor arbeid en econo-
mie LEDRIZ, 
Gezondheidsorganisa-
tie CWGH, 
Landarbeidersvakbond 
GAPWUZ

Onderzoeksinstituut 
voor arbeid ILRIG, 
Advieskantoor voor 
precaire werkers 
CWAO, 
Huishoudwerkersvak-
bond SADSAWU, 
Organisatie ter verster-
king van vrouwelijke 
landarbeidsters WFP, 
Landarbeidersvakbond 
CSAAWU

Doelgroepen

Algemeen: werkne-
mers in precaire wer-
komstandigheden, 
mensen met beperkte 
toegang tot kwalita-
tieve gezondheids-
diensten Specifiek: 
landarbeiders en 
kleinschalige boeren; 
vrouwen; gezondheids-
activisten; vakbonden; 
middenveld; overheid

Algemeen: werkne-
mers in precaire wer-
komstandigheden, 
mensen met beperkte 
toegang tot kwalitatie-
ve gezondheidsdien-
sten Specifiek: landar-
beiders; vakbonden; 
middenveld; overheid 

Algemeen: werk-
nemers in precaire 
werkomstandighe-
den, mensen met 
beperkte toegang 
tot kwalitatieve ge-
zondheidsdiensten 
Specifiek: landarbei-
ders; huishoudwerkers; 
basisbewegingen; 
gezondheidsactivisten; 
vakbonden; midden-
veld; overheid

Budget € 196.592,38 € 181.760,63 € 421.182,92

Donoren

DGD, NVSM, Provincie 
Limburg, Herk de stad, 
Petroleumsector So-
ciaal Fonds, 11.11.11, 
Fonds voor Vorming 
in de Scheikundige 
Nijverheid (Covalent), 
Algemene Centrale 
ABVV

DGD,  Petroleumsector 
Sociaal Fonds, , Fonds 
voor Vorming in de 
Scheikundige Nijver-
heid (Covalent)

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, NVSM, 
Provincie Limburg, 
11.11.11,  Fonds voor 
Vorming in de Schei-
kundige Nijverheid 
(Covalent)

WAARDIG WERK IN ZUIDELIJK AFRIKA: 
ARBEIDSRECHTEN EN SOCIALE BESCHERMING (INCLUSIEF HET RECHT OP GEZONDHEID)

ZUIDELIJK AFRIKA

Landen Mozambique Zimbabwe Zuid-Afrika

Coördinatie Vanuit regionaal coördinatiekantoor Johannesburg, Zuid-Afrika

Actiezones

Nationaal (inc. Mapu-
to), Manica (tot 2017),
Gaza (vanaf 2018), 
Zambezia

Nationaal (inc. Harare), 
Manicaland

Nationaal, Provincie 
Westkaap, Gauteng 
en Johannesburg

Type activiteiten

• Strategische en operationele planning
• Organisatieversterking (participatie, beheer enz.)
• Syndicalisatie
• Vormingen met leiders en leden
• Onderzoek inzake recht op sociale bescherming
• Juridische bijstand
• Sociale dialoog en collectief overleg
• Sociale controle op gezondheidszorg en burgerparticipatie
• Politieke beleidsbeïnvloeding
• Sensibiliseringscampagnes

Strategische lijnen

• Capaciteitsop-
bouw van vak-
bonden (waar-
onder vakbond 
huishoudwerkers, 
boerenorganisaties 
en gezondheidsor-
ganisaties

• Gender, participa-
tie en vertegen-
woordiging van 
vrouwen in organi-
saties

• Terugdringen van 
voedselonzeker-
heid

• Milieu, duurzame 
energie

• Faciliteren van regi-
onale en internatio-
nale netwerken en 
synergiën

• Capaciteitsopbouw 
van vakbonden 
(nationale unie en 
de vakbond voor 
de landarbeiders)

• Onderzoek en 
beleidswerk over 
arbeidsmarktflexi-
bilisering en sociale 
bescherming

• Gender, participa-
tie en vertegen-
woordiging van 
vrouwen in organi-
saties

• Toegang tot soci-
ale bescherming 
en gezondheid bij 
landarbeiders

• Milieu, duurzame 
energie

• Capaciteitsopbouw 
van vakbonden,  
gezondheidsorga-
nisaties en sociale 
bewegingen

• Onderzoek en be-
leidswerk over ar-
beidsflexibilisering, 
minimumlonen, 
nieuwe organisatie-
vormen, gender

• Toegang tot ge-
zondheid en soci-
ale determinanten 
van gezondheid

• Gender, participa-
tie en vertegen-
woordiging van 
vrouwen in organi-
saties

• Milieu
• Faciliteren van regi-

onale en internatio-
nale netwerken en 
synergieën

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN ZUIDELIJK AFRIKA
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gevolgen voor de werknemers en de arbei-
dersklasse even verwoestend geweest als in 
de andere twee landen. De pandemie heeft 
voornamelijk een onevenredig groot effect 
gehad op vrouwen, die de overgrote meer-
derheid vormen van degenen die getroffen 
zijn door het verlies van banen en door de be-
perkingen van de informele handel en het in-
formele verkeer. Bovendien hebben vrouwen 
meer onbetaald werk moeten verrichten. Die 
zijn ook kwetsbaarder geworden voor gender-
gerelateerd geweld.

Een andere belangrijke gebeurtenis in de ope-
rationele omgeving was de extreme weersom-
standigheden die hebben geleid tot verlies van 
mensenlevens, schade aan de infrastructuur 
en een verhoogde kwetsbaarheid van duizen-
den mensen in heel Mozambique. De cycloon 
Eloise kwam in januari 2021 aan land. Het trof 
de provincies Sofala en Manica, die eerder al 
waren getroffen door de cycloon Idai. Meer 
dan 45.000 mensen raakten ontheemd door 
de cycloon. Die moesten worden onderge-
bracht in tijdelijke onderkomens. Andere be-
langrijke weersomstandigheden waren over-
stromingen, die de provincie Sofala troffen, en 
droogte in de zuidelijke provincies van het land. 
Het cumulatief effect van de klimaatgebeurte-
nissen omvat schade aan de infrastructuur, het 
uitbreken van ziekten zoals cholera en voed-
selonzekerheid. Bovendien worden vrouwen 
en meisjes geconfronteerd met een extra last, 
vooral als het om onbetaalde zorgtaken gaat. 
Die moeten langere afstanden afleggen naar 
waterpunten en sanitaire voorzieningen. Die 
moeten ook harder werken om voedselvoor-
raden aan te vullen, die tijdens natuurrampen 
zijn vernietigd. Aangezien slechts een fractie 
van de vrouwen over officiële landeigendoms-
rechten beschikt, zijn die ook minder goed in 
staat om het land te beschermen wanneer het 
veilig is om terug te keren. 

De gewelddadige opstandigheden, door ge-
wapende groeperingen, die Mozambique de 
laatste jaren hebben gekenmerkt. Die hebben 
geïntensiveerd zich in het centrale en noorde-
lijke deel van het land. Bij de analyse kunnen 
twee brede onderscheidingen worden ge-
maakt. Het eerste onderscheid heeft betrek-
king op de banden tussen rebellengroepen en 

de belangrijkste oppositiepartij Renamo. Het 
tweede houdt verband met de vondsten van 
aardgas in het noorden van het land. De Mo-
zambikaanse regering wordt nog steeds be-
kritiseerd omdat die niets onderneemt om de 
opstand in te dammen en kwetsbare gemeen-
schappen te beschermen. 

Tot slot wordt er stilgestaan bij de inkrimping 
van de ruimte voor middenveldbewegingen. 
De beknotting van de media-vrijheden heeft 
de Mozambikaanse context van de laatste 
jaren gekenmerkt. De berichtgeving, voorna-
melijk door staatsomroepen, wordt over het 
algemeen als eenzijdig ervaren. Aanvallen 
op journalisten komen steeds vaker voor. Zo is 
het vrijwel onmogelijk voor journalisten om het 
noorden van het land, waar de onlusten zich 
afspelen, te bereiken zonder het risico te lopen 
gearresteerd te worden. Daar zijn verschillen-
de journalisten aangehouden op beschul-
diging van onder meer belediging van het 
staatshoofd en het aanzetten tot vijandigheid 
ten aanzien van staatsambtenaren. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

Het belangrijkste resultaat voor 2020 is dat de 
FOS-partners door konden gaan met de uit-
voering van hun activiteiten. Die konden ook 
de doelstellingen halen, ondanks de verstoring 
en onzekerheid als gevolg van de covid-19 
pandemie en de daaropvolgende nationale 
lockdown. 

“De beknotting 
van de media-

vrijheden heeft de 
Mozambikaanse 

context van de 
laatste jaren 
gekenmerkt”

Context

De 2020-periode werd gekenmerkt door de 
covid-19-pandemie, die Mozambique trof. 
Werknemers in de gezondheidszorg en ande-
ren in essentiële diensten zoals voedselpro-
ductie, detailhandel, de informele sector en 
huishoudelijk werk, kregen echter de grootste 
last te dragen. Niet alleen liepen die de groot-
ste risico’s voor gezondheid en welzijn, maar 
ook werden bestaansmiddelen van duizen-
den werknemers verstoord, waardoor velen 
geen adequate sociale en arbeidsbescher-
ming genoten. Dit verhoogde de kwetsbaar-
heid van werknemers. Het benadrukte ook het 
fundamenteel belang van maatregelen ter 
bevordering van arbeidsrechten en sociale 
bescherming.

Het eerste geval van covid-19 in Mozambique 
werd in maart 2020 gemeld. Sindsdien is het 
aantal gemelde gevallen geleidelijk toegeno-
men. In maart 2021 telde Mozambique 65.452 
bevestigde gevallen van covid-19 en 737 
sterfgevallen. Binnen enkele dagen nadat het 
eerste geval van covid-19 werd gemeld, stel-
de de regering van Mozambique een reeks 

strenge regels op om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Dit culmineerde 
in het uitroepen van de noodtoestand door 
de regering, die enkele maanden duurde. In 
september 2020 ging Mozambique over naar 
een ‘Staat van Openbare Calamiteit’ (State 
of Public Calamity - SOPC). Zolang het risico 
van verspreiding van COVID-19 in Mozambi-
que bestaat, zal SOPC voor onbepaalde tijd 
blijven op het rood alarmniveau.

De covid-19 pandemie heeft de diepgaan-
de structurele uitdagingen duidelijk gemaakt 
voor de Mozambikaanse arbeidsmarkt in het 
algemeen, en de werknemers in het bijzon-
der. Het is echter belangrijk op te merken dat 
de pandemie zich voordeed in de context 
van een reeds uitdagende werkomgeving, 
die gekenmerkt wordt door een stagnerende 
economie, toenemende armoede en onge-
lijkheid en een toegenomen precarisering en 
flexibilisering van de beroepsbevolking.

Hoewel Mozambique in vergelijking met buur-
landen als Zuid-Afrika en Zimbabwe niet zo 
hard getroffen is wat het aantal gemelde 
covid-19-gevallen en -doden betreft, zijn de 

Mozambique
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wen verergert en de vooruitgang wordt terug-
gedraaid. Daarom heeft het FOS Zuidelijk Afri-
ka team gender als hoofdthema gekozen, met 
als doel de negatieve gevolgen van covid-19 
en andere uitdagingen te mitigeren en bij te 
dragen tot het bereiken van genderrechtvaar-
digheid in Mozambique. 

Les 2: Migrerende werknemers: 
Migrerende werknemers krijgen niet altijd de 
aandacht en ondersteuning waar die recht op 
hebben. De covid-19 pandemie heeft de aan-
dacht gevestigd op de belangrijke rol die zij in 
de regionale economie spelen en ook op de 
uitdagingen waarmee die worden geconfron-
teerd. Veel migrerende werknemers werken 
in vitale sectoren en diensten die ervoor zor-
gen dat samenlevingen goed kunnen blijven 
functioneren. Door de onzekere aard van de 
arbeidscontracten of immigratiestatus, heb-
ben velen het echter moeten stellen zonder de 
nodige bescherming tegen de covid-19 pan-
demie en de economische gevolgen daar-
van. De werknemers worden ook gedwongen 
te werken in onveilige omstandigheden. Die 
worden vaak ondergebracht in overbevolk-

te, onhygiënische woon- of werkruimten. De 
pandemie heeft ook geleid tot gedwongen 
repatriëring en migranten die aan de grenzen 
stranden, zonder dat er enige steun wordt ver-
leend aan hen. In de toekomst kunnen FOS en 
departners arbeidsmigranten integreren en re-
gionale interventies uitvoeren waardoor part-
ners elkaar kunnen ondersteunen en de regio-
nale dynamiek van arbeidsmigranten kunnen 
aanpakken.

Les 3: Normen voor gezondheid op het werk: 
De bescherming van de gezondheid en vei-
ligheid van werknemers staat centraal in het 
FOS-programma voor Waardig Werk. Dit is nu 
relevanter dan ooit. De FOS-partners beseffen 
dat er behoefte is aan meer ambitie en inzet 
bij toezicht op en de handhaving van de nor-
men voor veiligheid en gezondheid op werk 
(OSH). Dit vereist coördinatie met belangheb-
benden in verschillende sectoren, waaronder 
de overheid, werkgevers en het maatschap-
pelijk middenveld. Het vereist ook meer onder-
wijs en bewustmaking van de werknemers zelf.

© DIRCO

De FOS-partners ondersteunden hun leden en 
doelgroepen via verschillende mechanismen 
en interventies. Voorbeelden zijn SINTAF en 
SINED, die zich richtten op bemiddeling bij en 
oplossing van geschillen, voornamelijk in ge-
vallen van onrechtmatig ontslag in verband 
met de nationale lockdown. De twee partners 
hebben er ook voor gezorgd dat werknemers 
toegang hadden tot beschermende uitrusting 
en adequate bescherming tegen de covid 
19 pandemie. Ook hebben de partners er-
voor gezorgd dat de werknemers een beroep 
konden doen op het socialezekerheidsstelsel. 
De solidariteit met arbeiders, in zo’n moeilijke 
periode, benadrukte de belangrijke rol die de 
FOS-partners als leden van het bredere maat-
schappelijke middenveld en in de arbeids-
rechtensector moesten spelen. Daarnaast is 
SINTAF doorgegaan met de installatie van zon-
nepanelen, ook in gebieden die in 2019 door 
de cycloon Idai werden getroffen. Dit dankzij 
extra steun van de Algemene Centrale ABVV 
en particuliere giften. Andere belangrijke acti-
viteiten omvatten deelname aan massa-edu-
catie over COVID-19 en arbeidsrechten via 
radio- en televisiecampagnes en ook de ver-
spreiding van pamfletten en brochures. 

COMUTRA heeft geïnvesteerd in de verbete-
ring van de kwaliteit van het werk door zich 
te richten op het vergroten van het bereik en 
zichtbaarheid en op het ondersteunen van le-
den in delen van het land die voorheen wer-
den verwaarloosd. Dit werd bereikt door de 
ontwikkeling van een ledendatabase, die de 
partner in staat stelt leden doeltreffender te 
volgen, en door te investeren in en uitvoering 
te geven aan haar communicatiestrategie. 
Samen hebben deze acties geleid tot een be-
tere kwaliteit van de dienstverlening voor de 
leden en een grotere vraag naar de door CO-
MUTRA geleverde diensten.

UPCG was in staat om de activiteiten met suc-
ces uit te voeren. De partner richtte zich op 
het opleiden van gezondheidsactivisten en 
gemeenschappen op het gebied van ge-
zondheid en sanitaire voorzieningen. UPCG 
reageerde op de covid-19 pandemie. Het 
ondersteunde gemeenschappen door de 
distributie van maskers, ontsmettingsmidde-
len en waterapparatuur. Dit werd gedaan 

tijdens workshops, gezondheidscampagnes 
en huis-aan-huisbezoeken in de 13 districten 
waar de partner actief is. Bovendien bleven 
de gezondheidsactivisten van UPCG en de 
respectieve gezondheidscomités toezicht 
houden op lokale klinieken om ervoor te zor-
gen dat de kwaliteitsdiensten bleven leveren 
aan de gemeenschappen. Om dit doeltref-
fend te doen, namen de gemeenschappen 
regelmatig deel aan vergaderingen en oplei-
dingsworkshops die door UPCG en de moe-
derorganisatie UNAC werden gesteund. De 
gezondheidsactivisten van UPCG verleenden 
ook eerstehulpdiensten aan gemeenschap-
pen in afgelegen gebieden. Bovendien slaag-
de UPCG erin de doelstellingen voor de instal-
latie van zonnepanelen te halen, ondanks het 
feit dat de activiteit werd onderbroken door 
de nationale lockdown. Verder nam de part-
ner deel aan twee EHBO-workshops in samen-
werking met het Rode Kruis. In totaal namen 40 
mensen deel aan de tweedaagse workshops. 
UPCG gaf ook trainingen in conserverende 
landbouw, waarmee meer dan 600 boeren 
zijn bereikt in 1960. 

Het waardig werk programma in Mozambique 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
NVSM, Provincie Limburg, Herk de stad, Fonds 
voor Bestaanszekerheid Petroleumsector (via 
de Algemene Centrale ABVV), 11.11.11 , het 
Fonds voor Vorming in de Scheikundige Nij-
verheid – Covalent (via de Algemene Centra-
le ABVV) en Algemene Centrale ABVV

Geleerde Lessen

Les 1: Genderspecifieke reacties: 
Zoals reeds hierboven besproken, trof de co-
vid-19 pandemie mensen op verschillende 
manieren, afhankelijk van het gender, socia-
le status en woonplaats op het platteland of 
in de stad. Het werd al snel belangrijk dat de 
FOS-partners hiermee rekening hielden in de 
interventies om een billijke en doeltreffende 
respons te garanderen. De pandemie bracht 
ook de kwestie van de deelname van vrou-
wen aan de besluitvorming onder de aan-
dacht. Zonder een genderbewuste aanpak 
zou de pandemie verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben, waaronder een reëel risico 
dat de ongelijkheid tussen mannen en vrou-
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en de noodzaak van een genderspecifieke 
respons. Dit resulteerde in een hoger inkomen 
voor vrouwen, waardoor enkele, negatieve 
gevolgen van de pandemie werden verzacht.

Milieu

Het milieu speelt een cruciale rol in het welzijn 
van gemeenschappen en de duurzaamheid 
op lange termijn van ontwikkelingsinspannin-
gen. Dit geldt in het bijzonder in de Mozam-
bikaanse context, waar arbeiders en hun ge-
meenschappen in toenemende mate worden 
getroffen door klimaatgebeurtenissen zoals 
droogtes, cyclonen en overstromingen. 

De gezondheidsactivisten van UPCG verzorg-
den opleidingen over voeding, conserverings-
landbouw en strategieën om de gevolgen van 
de klimaatverandering op de landbouwge-
meenschappen op het platteland te verzach-
ten. Dit werd gedaan in alle 13 districten waar 
de boerenorganisatie actief is. De vereniging 
ontving ook financiering voor de installatie van 
zonnepanelen in een aantal van de gemeen-
schappen, waarin die actief is. Zonnepanelen 
worden gebruikt om waterpompen aan te 
drijven op gemeenschappelijke percelen die 
landbouwactiviteiten van de UPCG-leden on-
dersteunen. 

SINED en COMUTRA daarentegen bleven sa-
menwerken met de plaatselijke overheden om 
ervoor te zorgen dat er tijdens protesten en 
andere bijeenkomsten duidelijk gemarkeerde 
vuilnisbakken ter beschikking werden gesteld. 
De vakbonden verzorgden voor hun leden ook 
opleidingen op het gebied van sanitaire voor-
zieningen, hygiëne en de preventie van de 
covid-19 pandemie. Dit hield rechtstreeks ver-
band met milieubescherming, gezien de kwes-
tie van de waterzekerheid, die in de Mozam-
bikaanse context een grote uitdaging vormt.

SINTAF heeft campagnes gevoerd over het ge-
bruik van pesticiden en het effect van pestici-
den op werknemers en het milieu. Verder ging 
SINTAF door met de uitrol van het zonne-ener-
gieprogramma, waardoor leden en hun ge-
meenschappen toegang kregen tot water 
en elektriciteit door middel van hernieuwbare 
energie. 

Uitdaging: Technologie en digitalisering: 
De nationale lockdown heeft geleid tot be-
perkingen van de bewegingsvrijheid en van 
het aantal mensen dat kan deelnemen aan 
fysieke bijeenkomsten. Dit heeft nog steeds 
gevolgen voor de wijze waarop het program-
ma wordt uitgevoerd. Het heeft ook geleid tot 
het gebruik van digitale platforms en tech-
nologieën voor zaken als werk op afstand, 
dagelijkse communicatie en organisatie. Het 
gebruik van digitale technologieën heeft de 
FOS-partners weliswaar in staat gesteld nieu-
we organisatievormen te concretiseren en in 
sommige gevallen een groter of nieuw publiek 
te bereiken. Maar het heeft ook het algeme-
ne gebrek aan een beleidskader voor digita-
le technologie op de werkplek en het gebrek 
aan een adequate infrastructuur voor infor-
matie- en communicatietechnologie (ICT) 
aan het licht gebracht. Dit heeft op zijn beurt 
geleid tot nieuwe risico’s, zoals buitensporige 
werktijden en uitsluiting van mensen die geen 
toegang hebben tot deze technologie bij be-
langrijke activiteiten. In de toekomst zullen de 
FOS-partners moeten investeren in oplossin-
gen die ertoe bijdragen dat de leden en de 
gemeenschappen gelijke toegang tot ICT krij-
gen.

Gender

Gender is een transversaal thema in het 
FOS-programma voor Waardig Werk.Alle part-
ners integreren het thema in de activiteiten. 
Gendergerelateerde maatregelen worden 

volledig uitgevoerd. De prognose is dat die 
volledig zullen worden verwezenlijkt. De na-
druk in het hele programma ligt op het over-
stappen van een checklist-benadering die 
gericht is op outputs, zoals leiderschapsquota, 
naar een impactgerichte benadering waarbij 
de beslissingsbevoegdheid van vrouwen cen-
traal staat en strategische uitkomsten zoals 
een betere gezondheid van moeders, gelijke 
beloning en een vermindering van gender-
gerelateerd geweld. Hoewel partners als CO-
MUTRA en SINED voornamelijk vrouwenbewe-
gingen zijn, die volledig worden geleid door 
vrouwen, bleven de partners zich inzetten 
voor gendergelijkheid in alle geledingen van 
de maatschappij. 

Tot de belangrijkste activiteiten in de periode 
2020, behoorden workshops over onderwer-
pen als vrouwenrechten op de werkvloer, de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen en re-
productieve rechten en gezondheid. SINTAF 
en UPCG hebben ook workshops georgani-
seerd om het activisme en de leiderschaps-
vaardigheden van vrouwen te ontwikkelen en 
het vermogen om zich te organiseren en voor 
de vrouwenrechten op te komen. Daarnaast 
hebben alle FOS-partners, na de uitbraak van 
het coronavirus, een gezamenlijke inspanning 
geleverd om voorraden zoals maskers, ont-
smettingsmiddelen en andere sanitaire voor-
zieningen aan te schaffen bij bedrijven, die 
in handen zijn van vrouwen. Dit was een er-
kenning van de onevenredige impact die de 
covid-19 pandemie op vrouwen heeft gehad 
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maken van wetten om impopulaire hervor-
mingen door te drukken, gebruik makend van 
covid-19 als dekmantel.  

Ironisch genoeg bieden de meerlagige 
effecten van covid-19 ook kansen voor de 
belangrijkste betrokkenen, de bevolking, 
regering, politieke partijen, vakbonden en de 
media om de omvang van de problemen te 
begrijpen en een alomvattend en diepgewor-
teld antwoord te ontwikkelen voor het kader 
van fatsoenlijk werk, sociale bescherming en 
gezondheidszorg in het land.  

De verslagperiode werd gekenmerkt door 
bezorgdheid over nieuwe schendingen van 
mensenrechtenschendingen. Dit nu het land 
in verkiezingstijd komt voor de algemene 
verkiezingen van 2023.  Het gebruik van de 
rug van covid-19 om de burgerlijke vrijheden 
in te perken, onder meer door een massaal 
optreden tegen mensenrechtenactivisten, is 
een ander punt van zorg. 

Door de heksenjacht, die gekenmerkt werd 
door willekeurige arrestaties, ontvoeringen en 
intimidatie, doken sommige activisten onder, 
wat leidde tot een internationale verontwaar-
diging in het kader van de beweging #Zimbab-
weanLivesMatter. Onder de verdachten, 
bevindt zich de voorzitter van de ZCTU, Peter 
Mutasa, en de ZCTU zelf, die door de regering 
als terroristische organisatie is bestempeld. Dit 
ondanks het feit dat de vakbondsfederatie lid 
is van het Tripartiete Onderhandelingsforum. 

De kritiek strekt zich uit tot de pogingen van 
de regering om hervormingen door te voeren 
door nieuwe censuurwetten in te voeren. 
Ondanks de intrekking van de Access to Infor-
mation and Protection of Privacy Act (AIPPA) 
en de Public Order and Security Act (POSA), 
bestaan er nog steeds stukken wetgeving met 
bepalingen die de uitoefening van rechten 
blijven belemmeren. Het gaat onder meer om 
de wet op het onderscheppen van communi-
catie en de in augustus 2020 ingevoerde wet 
op het strafrecht (codificatie en hervorming). 

Een andere is de Patriot Bill. Dit wetsontwerp 
beoogt het voeren van campagne tegen 
het eigen land, onder meer door correspon-

dentie met buitenlandse regeringen strafbaar 
te stellen. Indien de wet in de huidige vorm 
wordt aangenomen, zal dit ernstige gevolgen 
hebben voor kritische stemmen in Zimbabwe. 
Dit geldt ook voor de partners van FOS en de 
maatschappelijke organisaties in ruimere zin, 
aangezien de financiering van maatschappe-
lijke organisaties grotendeels uit het buitenland 
afkomstig is. Gezien de parlementaire meerder-
heid van ZANU(PF) is het waarschijnlijk dat de 
wetsvoorstellen zullen worden aangenomen.  
Het is daarom van het grootste belang dat 
de maatschappelijke organisaties zich actief 
organiseren tegen de wetsvoorstellen.

De machtsstrijd binnen ZANU(PF) is een van de 
belangrijkste kenmerken in de aanloop naar 
de algemene verkiezingen van 2023.  President 
Mnangagwa heeft de steun van de rechterlijke 
macht, terwijl vicepresident Chiwengwa de 
steun geniet van het leger. Dit brengt president 
Mnangagwa in een precaire positie, wegens 
de invloed van het leger in de Zimbabwaanse, 
politieke arena. President Mnangagwa heeft 
zich daarom gewend tot grondwetswijzigingen 
en het veroveren van andere staatsinstel-
lingen, waaronder de media, om de positie te 
verstevigen. De andere vice-president, Kembo 
Mohadi, die nooit een belangrijke politieke 
basis heeft gehad, is onlangs afgetreden na 
beschuldigingen van seksuele intimidatie en 
ambtsmisbruik. 

In de aanloop naar de algemene verkiezingen 
van 2023, neemt de bezorgdheid over geweld 
tegen vrouwen en mannen en genderdiscrimi-
natie als politiek wapen toe.  De ontvoering, 
foltering, vernedering en herhaalde seksuele 
aanranding van drie vrouwelijke leden van 

 “De Patriot Bill 
beoogt het voeren 

van campagne 
tegen het eigen land 
strafbaar te stellen ”

Context

Covid-19 bracht de omvang van de verslech-
tering van het gezondheidsstelsel van het land, 
het gebrek aan sociale beschermingsmaatre-
gelen en de corruptie bij de financiering van 
de covid-19 hulpverlening aan het licht. Het 
land is begonnen met de vaccinatie, maar 
dit werd slecht onthaald door de bevolking, 
voornamelijk als gevolg van slechte informa-
tieverspreiding en verkeerde voorlichting. Er is 
dringend behoefte aan een schaalvergroting 
van de covid-19 tests en kwaliteitsvolle infor-
matieverspreiding.

De ineenstorting van de economie blijft de 
verworvenheden op het gebied van arbeid, 
en ook de verworvenheden over de rechten 
en de status van vrouwen, ernstig onder-
mijnen. Ook worden jongeren op sociaal 
niveau onevenredig hard getroffen door de 
pandemie, onder meer door verstoringen van 
onderwijs, opleiding en leren op de werkplek.

De pandemie heeft ook verschillende 
problemen, waarmee werknemers te maken 
hebben, verergerd, waaronder een toename 

van onzeker of informeel werk. Andere 
problemen zijn het gebrek aan sociale bescher-
ming, loonsverlagingen (waarbij het loon van 
sommige werknemers met maar liefst 75% is 
gedaald), salarisdiefstal en schendingen van 
de gezondheid op werk. En ook de verzwak-
king van de georganiseerde arbeid als gevolg 
van organisatorische beperkingen. Hoewel 
de regering op de crisis heeft gereageerd met 
noodhulp om de covid-19 lockdown-effecten 
te verzachten, is de maandelijkse US$ 3 per 
huishouden nauwelijks genoeg om te voorzien 
in de behoeften van het gezin. 

Zimbabwe blijft geconfronteerd worden met 
corruptie. De regerende ZANU(PF)-elite is in 
verband gebracht met het misbruik van de 
covid-19 hulp, wat heeft geleid tot het ontslag 
van de minister van Volksgezondheid. Die 
wordt beschouwd als een offerlam in een 
groter corruptiesyndicaat. Andere kwesties 
betreffen grove mensenrechtenschendingen 
door wetshandhavers onder het mom van de 
handhaving van de COVID-19-voorschriften. 
Het maatschappelijke middenveld heeft 
ZANU(PF) beschuldigd van het omzeilen van 
het proces van openbare raadpleging en het 

Zimbabwe
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partners in staat om de denkwijze te ontwik-
kelen en tijd te besteden aan het programma. 
Dit verminderde ook de bezorgdheid over de 
werkzekerheid en het moreel van het perso-
neel, dat onder zeer moeilijke omstandig-
heden moest werken. Bovendien bevat de 
kwestie van de meerjarenfinanciering belang-
rijke lessen voor de risicoanalyse. Hoewel 
pandemieën en natuurrampen niet gemak-
kelijk te voorspellen zijn, is het belangrijk dat er 
wordt gehouden met dergelijke scenario’s bij 
de verdere risicoanalyse.  

Les 3: Relevantie en doeltreffendheid. 
Naarmate het programma dichter bij het einde 
komt, werden de evaluatie- en monitoringstra-
tegieën van het programma aangescherpt. 
Dit als middel om, binnen het bestaand cohort, 
partners te identificeren die wellicht goed 
passen voor het volgend strategisch kader. 
Op die manier werden lessen getrokken uit 
de evolutie van het programma. Er werd ook 
getracht bij te dragen tot de lopende discus-
sies over de relevantie en doeltreffendheid 
van het programma. Het in kaart brengen van 

de stakeholders was niet alleen cruciaal voor 
het identificeren van gelijkgestemde partners, 
maar ook voor het identificeren van moge-
lijkheden voor synergie, complementariteit 
en samenwerking met actoren die buiten het 
financieringsbereik van FOS vallen.  

Les 4: Kracht in aantallen - collectieve actie en 
mobilisatie. 
Het programma toonde de kracht van collec-
tieve actie, een cruciaal element bij het beïn-
vloeden van wettelijke hervormingen. Een 
coalitie van vrouwenorganisaties, onder de 
vlag van Emthonjeni Women’s Project, slaagde 
erin een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen, 
de Matrimonial Causes Act. Dankzij de Matri-
monial Causes Act, erkent de vrouwen bij echt-
scheiding als gelijke partners van mannen, met 
gelijke aanspraken op vermogen. De ZCTU 
was een van de leden van de coalitie. Afge-
zien van de overwinning in de rechtbank, zijn 
er ook lessen te trekken uit de implicaties van 
organisatiestrategieën, namelijk gezamenlijke 
campagnes en collectieve actie gericht op 
verschillende vaardigheden. Sommige part-
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de oppositiebeweging Movement for Demo-
cratic Change (MDC-A) is daar een goed 
voorbeeld van.  

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

Ondanks de moeilijke omstandigheden, heeft 
het programma tastbare resultaten opgele-
verd.

In samenwerking met andere vrouwenrechten-
organisaties behaalde de ZCTU een overwin-
ning in de rechtbank, waardoor vrouwen en 
mannen op grond van de Matrimonial Causes 
Act gelijk werden gesteld bij de verdeling van 
eigendommen bij echtscheiding. De ZCTU 
heeft ook goede verstandhouding ontwik-
keld met civiele partners zoals de Women’s 
Coalition of Zimbabwe en Zimbabwe Lawyers 
for Human Rights en ook overheidsdeparte-
menten rond de popularisering en de C190.

LEDRIZ heeft meer gebruik gemaakt van digi-
tale platforms om de ZCTU en de werknemers 
een mandaat te verstrekken in de context van 
de covid-19 voorschriften en de beperkingen 
voor fysieke vergaderingen.  Een daarvan is 
een wekelijks radioprogramma over een reeks 
covid-19 werkplekkwesties.      

GAPWUZ organiseerde, met succes, een 
driedaagse gecertificeerde uitgebreide 
EHBO-opleiding (in samenwerking met Rode 
Kruis Vlaanderen). De opleiding bekwaamde 
de werknemers in cruciale EHBO-kennis, een 
sleutelfactor in het beheer van gezondheid 
en veiligheid op werk.  Dit mag echter niet 
verkeerd worden geïnterpreteerd om de 
werkgever van de verplichtingen te ontslaan. 
De opleiding heeft 55 deelnemers bereikt. 
Gezien de behoefte, zijn er verdere oplei-
dingen gepland voor dit jaar. 
GAPWUZ heeft ook de loononderhandelingen 
voor alle 7 landbouwsectoren met succes 
afgerond.  De vakbond telde ook 7.744 nieuwe 
leden (3.916 mannen en 3.828 vrouwen). 
Hoewel dit minder is dan het streefcijfer van 
12.000 nieuwe leden voor het jaar, versterken 
de nieuwe leden toch de ledenbasis. GAPWUZ 
boekte ook een succes door de bekendma-
king van een nieuw wettelijk instrument voor 
veiligheid, gezondheid en milieu op werk 

(OSHE) (SI 197 van 2020). De OSHE-verordening 
biedt bescherming aan werknemers, wat ook 
het type contract (tijdelijk, seizoensgebonden, 
voor bepaalde tijd of vast) is. Het statuut maakt 
ook speciaal melding van kwetsbare groepen 
in de arbeidswereld, zoals vrouwen en jonge 
werknemers.   

De CWGH heeft, met succes, het memo-
randum van overeenstemming (MoU) 
vernieuwd met het ministerie van Volksge-
zondheid op districtsniveau. Hierdoor is de rol 
van de CWGH, als een van de belangrijkste 
belanghebbenden in het bestuur van de 
gezondheidszorg, versterkt. 

Het waardig werk programma in Zimbabwe 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
Fonds voor Bestaanszekerheid Petroleum-
sector (via de Algemene Centrale ABVV), 
Fonds voor Vorming in de Scheikundige Nijver-
heid – Covalent (via de Algemene Centrale 
ABVV)

Geleerde lessen

Les 1: COVID-19 en flexibel programmeren. 
Flexibiliteit was een van de belangrijkste hoog-
tepunten van het programma.  De komst 
van covid-19 maakte een verandering in de 
programmering van de partners noodzakelijk 
in overeenstemming met de covid-19 richt-
snoeren. De grootste les die hieruit kan worden 
getrokken, is niet zozeer de verschuiving in 
de programmering als wel een faciliterende 
programmeringsomgeving die de partners 
de bevoegdheid geeft zich te concentreren 
op contextbepaalde activiteiten. De nieuwe 
programmasturing draaide om ‘wat werkt 
en waarom’. Door een dergelijke flexibele 
programmering verschuift de aandacht van 
problemen of tekortkomingen, een belangrijk 
kenmerk, van een ‘doelgerichte’ naar een 
‘projectgerichte’ programmagerichtheid.   

Les 2: Financiering op lange termijn. 
Financieringssteun op lange termijn in plaats 
van op korte termijn en ad hoc-interventies 
gaf de partners de zekerheid van de conti-
nuïteit van het programma, zelfs met het oog 
op de uitdagingen in verband met COVID-19. 
Financieringssteun voor meerdere jaren stelde 
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Milieu

Het zonne-energie project is met succes uitge-
voerd in 2 landgoederen, Mazowe Citrus en 
Forester Estate. De Mazowe Citrus Este-kliniek 
was vroeger een ziekenhuis, maar vanwege 
de verslechterende omstandigheden is het 
gereduceerd tot een kliniek. De kliniek verleent 
diensten aan de landarbeiders van de Estate, 
Corn corpia, Smithfield en Gushungo bedrijven. 
De geschatte bevolking die gezondheidsdien-
sten ontvangt van de kliniek is +/- 20.000.  Op 
Forester Estate bedient de kliniek +/- 4.000 
arbeiders van de negen Forester Estate-afde-
lingen. De installaties hebben bijgedragen tot 
de elektrificatie van de kliniek op het platteland 
en hebben de zichtbaarheid van GAPWUZ in 
de gebieden vergroot. 

CWGH verankerde klimaat en milieu in hun 
vijfjarig strategisch document, dat vervolgens 
werd aangenomen door de Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders (AVA), waardoor 
het een openbaar document als een integraal 
onderdeel van de CWGH-programmering is 
geworden.  Dit is een positieve ontwikkeling in 
het bijzonder in het licht van de context van 
de geografische locatie CWGH’s programma, 
Manicaland provincie, een gebied dat 
gevoelig is voor weerselementen en natuur-
rampen. LEDRIZ werd ingeschakeld voor tech-
nische ondersteuning, wat getuigt van de 
gezamenlijke inspanningen van de partners.  

ners binnen de coalitie richtten zich bijvoor-
beeld op mobilisatie van de gemeenschap, 
terwijl anderen zich richtten op technische/
juridische aspecten. De collectieve aanpak 
heeft ook betrekking op het bevorderen 
van solidariteit en een collectief doel onder 
vrouwen, het versterken van hun sociaal kapi-
taal en het creëren van een veilige/bevorder-
lijke omgeving voor vrouwengroepen om het 
hoofd te bieden aan ongunstige en belem-
merende normen waarmee die te maken 
hebben. 

COVID-19 en de daaruit voortvloeiende lock-
down(s) vormden de grootste uitdaging voor 
het programma. 
De pandemie maakte een reorganisatie van 
de werkzaamheden op FOS- en partnerni-
veau noodzakelijk. Dit omvatte thuiswerken, 
verschuivingen in de programmering en reis-
beperkingen.  De reisbeperkingen tussen 
landen hadden gevolgen voor missies, waar-
onder het toezicht op en de evaluatie van 
het programma. Interne beperkingen hadden 
ook gevolgen voor contactactiviteiten en 
vergaderingen/interacties met kiezers. Afge-
zien van deze uitdagingen, slaagden de part-
ners er echter grotendeels in de activiteiten, 
zoals gepland, uit te voeren.    

Gender

Er zijn aanwijzingen dat de stem, de toegang, 
de participatie, de invloed en de macht van 
vrouwen hierdoor met succes zijn versterkt. 
Het heeft ook betekenis voor de gelijkheid 

van mannen en vrouwen in de samenle-
vingen in het algemeen, met inbegrip van 
onopvallende verschuivingen in de verhou-
dingen tussen mannen en vrouwen. Daartoe 
behoren de economische emancipatie van 
vrouwen en de bestrijding van gender-ge-
relateerd geweld (GBV). Daartoe is er meer 
transnationaal bewijsmateriaal nodig over 
de factoren die verklaren hoe vrouwencoa-
lities, met succes, de belangen behartigen 
en de ideeën en het gedrag van anderen 
veranderen. Er moet worden geïnvesteerd in 
onderzoek naar de trajecten en effecten van 
de individuele en collectieve trajecten van 
vrouwen naar leiderschap en besluitvormings-
functies. 

Het programma ging ook in op nieuwe vormen 
van mannelijkheid, de ZCTU, via het programma 
“Male Gender Champions” en de mannen-
fora van de CWGH. Het zijn genderbewuste 
processen die erop gericht zijn om capaciteit 
op te bouwen en mannen te betrekken als 
actoren voor sociale verandering.  Het nut van 
het betrekken van mannen bij initiatieven, die 
gericht zijn op het vergroten van de capaci-
teit en de autonomie van vrouwen, om macht 
en controle over het leven uit te oefenen, blijft 
een omstreden kwestie. Rekening houdende 
met het idee dat mannen ongelijkheden in de 
hand werken.  Dit gezegd zijnde, is een van de 
lessen, die uit het programma kunnen worden 
getrokken, de noodzaak om een gunstig 
klimaat te scheppen dat rechtstreeks verband 
houdt met het standpunt van het programma 
over gender en empowerment van vrouwen. 
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niging van 36 miljard euro aangekondigd op 
de begroting voor de volksgezondheid (begin 
2021).

De reactie van de staat en de werkgevers op 
de pandemie heeft de levensstandaard van 
de arbeidersklasse drastisch verlaagd. Onge-
veer drie miljoen werknemers, onder wie twee 
miljoen vrouwen, verloren hun baan tijdens 
de lockdown, terwijl slechts enkelen toegang 
hadden tot het ‘Tempory Employee/Employer 
Relief Scheme (TERS)’, een financiële tege-
moetkoming van de staat. De meest onzekere 
werknemers, waaronder huishoudelijk werk, de 
landbouwsector en tijdelijke arbeidskrachten, 
zijn het zwaarst getroffen. Naar verluidt hebben 
250 000 huishoudelijk werkers (voltijds of deel-
tijds) werk verloren als gevolg van covid-19. De 
wijnindustrie, waarin twee FOS-partners actief 
zijn, is hard getroffen door het alcoholverbod 
en de exportbeperkingen, waardoor een groot 
aantal banen verloren is gegaan.

De werkgevers, die al vóór covid-19 met 
vormen van herstructurering van de werk-
plek waren begonnen, maakten gebruik van 
de veronderstelde naleving van de gezond-
heids- en veiligheidsprotocollen van covid-19 
om dit proces van herstructurering aanzienlijk 
te intensiveren. De resultaten waren massale 
ontslagen, de invoering van meer ploegen-
arbeid, de vermindering van het aantal 
werknemers per ploeg, loonsverlagingen en 
aanvallen op gecentraliseerde onderhande-
lingen. In uiteenlopende sectoren zoals de 
machinebouw, de chemische industrie en het 
personenvervoer over de weg, weigerden de 
werkgevers te onderhandelen of verzochten 
die om vrijstelling van wettelijk bindende loon-
overeenkomsten die de werkgevers eerder 
vrijwillig hadden gesloten. De staat was de 
eerste die dit standpunt innam. Op nationaal 
niveau, weigerde het een bindende loonover-
eenkomst voor 2020 voor werknemers in de 
publieke sector uit te voeren. In de herziene 
begroting heeft de minister van Financiën 
de lonen van alle werknemers in de publieke 
sector tot 2024 bevroren, ook die van eerste-
lijnsgezondheidswerkers.

Een positief punt was de invoering van extra 
vangnetten, waaronder verhogingen van 

de bestaande sociale uitkeringen. De verho-
gingen hadden een positief effect op de 
huishoudens in een periode waarin zij het erg 
moeilijk hadden. De invoering van een nieuwe, 
tijdelijke werkloosheidsuitkering van 350 euro 
heeft ook de weg vrijgemaakt voor het maat-
schappelijk middenveld om de roep om een 
basisinkomen te versterken. Voor de eerste 
keer heeft de regering dit idee tenminste in 
overweging genomen. Nu het werkloosheids-
cijfer in Zuid-Afrika het hoogste ooit is (42%), zijn 
de redenen en de rechtvaardiging voor een 
basisinkomen sterker dan ooit tevoren. 
Het totaal effect van het gecombineerd offen-
sief van staat en werkgevers is een dramati-
sche daling van de levensstandaard en een 
ontwrichting van het vermogen van werkne-
mers om te strijden en weerstand te bieden. 
Helaas heeft de traditionele arbeidersbewe-
ging een faciliterende rol gespeeld bij het 
offensief. De drie gevestigde vakbonden van 
het land onderhandelden over een steunrege-
ling op de werkplek, die miljoenen werknemers 
uitsloot van wie de werkgevers onrechtmatig 
hadden nagelaten hen in te schrijven voor 
uitkeringen of hadden nagelaten bij te dragen 
aan het fonds. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

Onze partners toonden veerkracht en aanpas-
singsvermogen om in een uiterst uitdagend 

“De reactie van 
de staat en de 

werkgevers op de 
pandemie heeft de 

levensstandaard 
van de 

arbeidersklasse 
drastisch verlaagd”

Context 

Zoals in de hele wereld, was covid-19 een 
transversale factor die een impact had op 
alle aspecten van het sociale, economische 
en politieke leven in Zuid-Afrika. Covid-19 trof 
Zuid-Afrika hard. Het infectiecijfer stond op een 
bepaald moment op de vijfde plaats van de 
wereldranglijst. De snelle verspreiding van de 
covid-19 pandemie verstoorde de bedrijfsacti-
viteiten, de bestaansmiddelen en de voedsel-
systemen in Zuid-Afrika. De pandemie vestigde 
de aandacht op de grote ongelijkheden die 
het sociaaleconomische landschap van Zuid-
Afrika blijven kenmerken, bracht het thema 
van Waardig Werk scherp in beeld en legde 
enorme zwakheden bloot in het gezondheids-
stelsel en het sociale beschermingskader van 
het land. De covid-19 pandemie heeft ook de 
genderongelijkheden in de Zuid-Afrikaanse 
samenleving scherper aan het licht gebracht. 
Dit heeft de belangrijke rol van het maat-
schappelijk middenveld bij het creëren van 
bewustzijn, het informeren, ondersteunen en 
mobiliseren van de meest precaire groepen in 
de samenleving duidelijk gemaakt.

Een “positief” element dat kan worden 
gehaald uit de blootstelling van de ongelijk-
heden in de gezondheidszorg door COVID-
19, is dat het ook de roep om de dringende 
invoering van de Nationale Gezondheidsver-
zekering (NHI) heeft versterkt, die bedoeld is 
om de dualiteit (publiek en privé), de onge-
lijkheden en de inefficiënties van het gezond-
heidszorgsysteem van het land aan te pakken. 
Terwijl acht van de tien patiënten afhanke-
lijk zijn van openbare ziekenhuizen, staat de 
meerderheid van de artsen en specialisten 
van het land ten dienste van het kleinste deel 
van de bevolking dat zich privégezondheids-
zorg kan veroorloven. Hoewel de daadwerke-
lijke invoering van de nationale ziektekosten-
verzekering slechts langzaam vordert, heeft 
de goedkeuring van de wet op de nationale 
ziektekostenverzekering de weg vrijgemaakt 
voor een grotere betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld bij debatten 
en discussies die nog zullen toenemen, ook 
wat de inspraak van het publiek bij de wet 
betreft. Onlangs heeft de minister van Finan-
ciën echter, te midden van de infectiepiek 
en het vooruitzicht van de lancering van de 
nationale ziektekostenverzekering, een bezui-

Zuid-Afrika
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werken
De hierboven beschreven nieuwe manieren 
van werken hadden als bijkomend voordeel 
dat meer werknemers werden bereikt dan in 
normale tijden. Dankzij campagnes op sociale 
media en onlinevergaderingen, konden werk-
nemers uit het hele land deelnemen. Op orga-
nisatorisch niveau werden coalities gevormd 
en bijeenkomsten gehouden over provinciale 
en nationale grenzen heen. Dit toegenomen 
vermogen om digitaal te werken zal gunstig 
zijn voor het toekomstige werk van alle part-
ners. 

In de toekomst moeten de partnerprogram-
ma’s digitalisering in hun programmering 
opnemen, zelfs wanneer fysieke vergade-
ringen mogelijk zijn. Digitalisering maakt een 
groter doelpubliek mogelijk, ook de betrokken-
heid bij een grote verscheidenheid aan stake-
holders over provinciale en nationale grenzen 
heen. FOS Zuidelijk Afrika zal ook beginnen 
met webinars voor de partners op regionaal 
niveau, waardoor discussie over bepaalde 
thema’s, die belangrijk zijn in ons streven naar 

fatsoenlijk werk, mogelijk wordt. 

Uitdaging: de pandemie en de kwetsbaarheid 
van vrouwen
De pandemie toonde opnieuw de kwetsbaar-
heid van vrouwen in de Zuid-Afrikaanse samen-
leving aan. Vrouwen werden het zwaarst 
getroffen door gevolgen van de pandemie. 
Het is noodzakelijk de aandacht om gender te 
intensiveren. Structuren zullen opgezet worden 
op nationaal en regionaal niveau waar advies 
en opvolging worden gegeven aan het 
genderwerk van partners door ons gender-
contactpunt, dat voor Zuid-Afrika Women on 
Farms zal zijn. Ook op regionaal niveau zullen er 
uitwisselingen plaatsvinden, onder leiding van 
de ‘gender focal points’ van de drie landen. 

Uitdaging: de pandemie en de afwezigheid 
van de overheid
Covid-19 heeft ernstige gevolgen gehad voor 
het vermogen van de civiele maatschappij om 
zich te organiseren en op traditionele manieren 
met de overheid in contact te treden. Zoals 
hierboven opgemerkt, waren regeringsamb-
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jaar kwaliteitsvol werk te kunnen blijven 
leveren. Die hebben de manier van werken 
snel aangepast aan de veranderde omge-
ving. Die hebben zelfs tijdens de zwaarste 
lockdown kunnen doorwerken. Dit heeft de 
capaciteiten van de partners aanzienlijk 
vergroot, aangezien de omschakeling naar 
nieuwe werkmethoden een grotere kennis van 
en vertrouwdheid met verschillende technolo-
gieën en platforms noodzakelijk maakte. Die 
zagen zowel extra mogelijkheden als beper-
kingen die deze boden voor de mobilisatie 
van werknemers. 

Deze uitdagende tijd toonde ook vruchten 
aan van het harde werk van capaciteitsop-
bouw van werkers en activisten door de jaren 
heen. Werkers en activisten konden nu het 
werk ter plaatse voortzetten, terwijl perso-
neelsleden niet in staat waren om te reizen. 
Een voorbeeld hiervan was de indrukwek-
kende betrokkenheid en het leiderschap van 
de vrouwen van de organisatie Women on 
Farms Project (WFP) in de gemeenschap. Die 
boden zich aan als vrijwilliger bij het ministerie 
van Volksgezondheid om te helpen bij de 
covid-19 screening van de gemeenschap. 
Die waren betrokken bij gaarkeukens in de 
gemeenschap, die verrichtten casework en 
die verspreidden ook de covid-19 informa-
tiepamfletten van het WFP. Soortgelijke voor-
beelden kunnen worden gevonden bij alle 
partners. 

Onze partners liepen voorop in de strijd 
tegen de aanval van de staat en de werk-
gevers op werknemers. Door een rechts-
zaak bij de arbeidsrechtbank van de Casual 
Workers Advice Office (CWAO), werd de 
staat gedwongen om drie wijzigingen aan 
te brengen in de regeling voor steun aan 
werknemers, die aanvankelijk miljoenen werk-
nemers uitsloot van wie de werkgevers op 
onrechtmatige wijze hadden nagelaten hen 
in te schrijven voor werkloosheidsuitkeringen 
of niet hadden bijgedragen aan het fonds. 
Letterlijk miljoenen werknemers profiteren van 
deze actie, waaronder arbeidsbemiddelaars, 
landarbeiders en huishoudelijk personeel. 
WFP voegde zich als medeaanvrager bij de 
rechtszaak en leverde belangrijk bewijs van 
de gevolgen van de uitsluiting van de rege-

ling voor vrouwelijke landarbeiders. SADSAWU 
(huishoudwerkersvakbond) lobbyde ook bij 
de regering over deze kwestie, aangezien de 
meerderheid van de huishoudelijke werkers 
niet geregistreerd is bij de relevante instantie. 
De meerderheid kon dus zodanig niet profi-
teren van de uitkering zoals die oorspronkelijk 
was ingevoerd. 
CWAO liep ook voorop in een campagne 
om de Commissie voor Arbeidsbemiddeling 
(CCMA) onder druk te zetten en de bezuini-
gingen te beperken, zoals het opschorten 
van toegankelijke loketten (zgn. Inloopfacili-
teit) en het toewijzen van zaken aan parttime 
commissarissen met ingang van maart 2021. 
66% van de CCMA-zaken wordt doorver-
wezen via de inloopfaciliteit, waarvan vooral 
gemarginaliseerde, niet-gesyndiceerde werk-
nemers gebruik maken. Ook andere partners 
zoals WFP, ILRIG en SADSAWU maakten deel 
uit van de coalitie van organisaties achter de 
campagne. 

De partners waren verder van cruciaal belang 
bij het informeren van een aanzienlijk groot 
aantal arbeiders en hun gemeenschappen 
over basisinformatie over gezondheid en 
de arbeidsrechten. De overgrote meerder-
heid van de werknemers beschikte niet over 
de middelen om voortdurend op de hoogte 
te blijven van de evoluerende rechten. De 
voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
werden voornamelijk gevoerd via hulplijnen, 
uitgebreide pamflettencampagnes en het 
toegenomen gebruik van sociale media 
zoals Facebook en WhatsApp. Partners zoals 
SADSAWU hielpen de werknemers ook met 
online aanvragen van uitkeringen, aange-
zien veel werknemers geen toegang hebben 
tot smartphones en gegevens en dus geen 
aanvraag kunnen indienen.

Het waardig werk programma in Zuid-Afrika 
werd mogelijk gemaakt met steun van DGD, 
Algemene Centrale ABVV, NVSM, Provincie 
Limburg, 11.11.11, en het Fonds voor Vorming 
in de Scheikundige Nijverheid – Covalent (via 
de Algemene Centrale ABVV).

Geleerde Lessen & Uitdagingen

Les 1: digitalisering en nieuwe manieren van 
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en klimaatverandering volledig te begrijpen. 
Het beeld begint echter te veranderen, 
gedreven door de realiteit in het veld en 
onderzoek dat uitgevoerd is door organisa-
ties zoals ILRIG. De partner heeft consequent 
onderzoek en kennis geproduceerd en trai-
ning gegeven om arbeidsrechtenorganisaties 
en andere strijdpunten van de arbeidersklasse 
vaardigheden en informatie te geven die ze 
nodig hebben om de klimaatverandering te 
begrijpen en te beginnen met het verankeren 
van mechanismen voor aanpassing aan de 
klimaatverandering. 

CSAAWU integreerde consequent kwesties 
rond klimaatverandering en milieubescher-
ming in de activiteiten. Belangrijke aandachts-
punten waren onder meer de impact van de 
klimaatverandering op de voedselzekerheid 
en de manieren waarop werknemers zich 
kunnen organiseren rond voedseltekorten. De 
vakbond bood ook training die de verande-
rende wereld van het werk en de potentiële 
impact van de klimaatverandering op de 
gemeenschappen behandelde. 

Het WFP ondersteunde vrouwen bij het 
opstarten van de eigen agro-ecologische 
voedseltuinen. Vrouwen getuigden dat de 
voedseltuin de gezinnen, en soms ook de 
buren, te eten hield tijdens de lockdown.

tenaren eenvoudigweg “niet beschikbaar” 
of “niet toegankelijk” voor contacten met de 
civiele maatschappij, zich verschuilend achter 
het voorwendsel van de covid-19 reglemen-
tering. Zelfs provinciale en nationale wetge-
vende instanties keerden niet fysiek terug, 
ook al was het veilig om dit te doen. Daartoe 
hebben sommige partners zich aangesloten 
bij een online-campagne in het kader van 
de actie voor wetgevende lichamen, waarin 
parlementsleden werden opgeroepen de 
toezichthoudende taak op de wetgevende 
macht te hervatten na de afkondiging van 
een nationale ramptoestand en de daarop-
volgende lockdown-periode. Na herhaalde 
druk, heeft het parlement de werkzaamheden 
hervat in een combinatie van online-, virtuele 
en persoonlijke vergaderingen.

Gender
 
Het WFP heeft, met de steun van FOS, onder-
zoek gedaan naar de economische oorzaken 
van gendergerelateerd geweld op boerde-
rijen in de context van covid-19. Het heeft het 
onderzoek gelanceerd tijdens de ‘16 dagen 
van activisme’. Het onderzoek bracht de 
structurele factoren aan het licht die land-
bouwvrouwen kwetsbaar maken, zelfs vóór 
covid-19, bv. huisvestingscontracten staan 
voornamelijk op naam van mannen.

CSAAWU is erin geslaagd een grotere verte-
genwoordiging van vrouwen te bereiken via 
de organisatie van vrouwenforums, het pleiten 
voor gelijke lonen en het ontwikkelen van inter-

venties gericht op het aanpakken van gender-
gerelateerd geweld zowel op de werkplek als 
in de gemeenschap. Specifieke resultaten 
zijn onder meer een groter bewustzijn van het 
belang van gendergelijkheid onder alle leden 
van de vakbond en een grotere besluitvaar-
digheid onder vrouwelijke landarbeiders. Bij 
de uitvoering van de activiteit, heeft CSAAWU 
nauw samengewerkt met andere FOS-part-
ners, waaronder WFP en ILRIG. De workshops 
hebben ertoe geleid dat vrouwen zich meer 
bewust zijn geworden van hde rechten, zowel 
op de werkplek als in de gemeenschap. En dat 
die meer veilige ruimtes hebben gekregen om 
de leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen 
en zaken te bespreken die hen aangaan.

ILRIG bleef zich sterk richten op het opbouwen 
van vrouwenactivisme. In samenwerking 
met andere FOS-partners, zoals CSAAWU, 
SADSAWU en Women on Farms, wil ILRIG 
de aandacht vestigen op de specifieke 
problemen waarmee vrouwen op werkplek 
en in vakbonden te maken hebben. ILRIG de 
vaardigheden bijbrengen aan vrouwen die ze 
nodig hebben om problemen aan te pakken, 
zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
het gebrek aan kinderopvang en seksuele inti-
midatie. ILRIG heeft hiertoe opleiding verstrekt 
aan verschillende vrouwengroepen. 

Milieu

Het heeft enige tijd gekost voordat partners 
in de arbeidsrechtensector de raakvlakken 
tussen arbeidsrechten, sociale bescherming 

© MF Photo/James Oatway
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Ghana

DRINKWATER & SANITAIRE VOORZIENING

Land Ghana

Coördinatie Vanuit Brussel

Actiezones Akim Adwafo  en Akim Ayinase in het Akyemmansa district, in de 
Oostelijke regio

Type actie

Drinkwater en sanitaire voorzieningen: watervoorziening via ge-
mechaniseerde waterputten, installatie van waterleidingen voor 
de distributie met zonne-energie, constructie en beheer van 
publieke toiletten, opleiding waterbeheer, opleiding in sanitaire 
verbeteringen, afvalinzameling en -verwerking

Strategische lijn
Sociale determinanten van gezondheid: toegang tot water en 
sanitaire voorzieningen met zonne-energie, bijdrage tot betere 
gezondheid, gemeenschapsontwikkeling

Partners Community Livelihood Support Organization (COLISO)

Doelgroepen
Leerlingen en leraars van Akim Swedru Senior High School (Akisss) 
en landelijke bevolking van Akim Adwafo, Akim Adjobue  en 
Akim Ayinase  in de Oostelijke regio 

Budget € 141.074,63

Donoren

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving via het Vlaams 
Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO), AC Antwer-
pen-Waasland met fondsen van Deme4life, Stad Antwerpen, 
Farys, Humasol, Fuji Oil Gent en Ghana Council

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN GHANA
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sociale commentatoren en de oppositiepar-
tijen verzetten zich tegen het plan om een 
nieuw register samen te stellen. Beide partijen 
daagden de kiescommissie voor de rechter. 
Het Hooggerechtshof van het land keurde 
echter de registratie goed. 

Op 9 november, vonden de verkiezingen 
plaats zoals gepland. De regeringspartij 
verloor ongeveer 36 parlementszetels. De 
zittende president Nana Addo Dankwa Akufo 
Addo werd tot winnaar van de presidentsver-
kiezingen uitgeroepen met 52,1%, terwijl de 
oppositiekandidaat, John Mahama, 47,6% 
behaalde. Mahama en de partij National 
Democratic Congress (NDC) verwierpen de 
resultaten van de presidentsverkiezingen en 
dienden een zaak in bij het Hooggerechtshof. 
Het Hooggerechtshof had ongeveer 42 dagen 
nodig om de zaak te beslechten. Op 24 maart 
2021 werd Nana Addo Dankwa Akufo Addo 
van de New Patriotic Party (NPP) als winnaar 
aangewezen. Op parlementair niveau wonnen 
de twee grote partijen elk 137 zetels. Hierdoor 
werd het een probleem om de meerderheids- 
en minderheidspartijen te bepalen. Er was één 
onafhankelijk parlementslid voor nodig om de 
NPP de meerderheid te geven. Bij de verkiezing 
van de voorzitter van het parlement, die na de 
president en de vicepresident de derde in rang 
is, kon de NDC zich echter een weg banen om 
de zetel in de wacht te slepen. Het is dus voor 
de eerste keer in de politieke geschiedenis van 
Ghana dat de parlementsvoorzitter afkomstig 
is van een oppositiepartij. En dat de meerder-
heid slechts één zetel meer dan de minderheid 
heeft. Veel analisten vinden dit een goede 
situatie, omdat zij een sterkere oppositie en 
een meer dynamiek parlement verwachten.

Toegang tot veilig drinkwater en proper sanitair 
blijft nog een uitdaging in Ghana. De uitbraak 
van de covid-19 pandemie maakt de situatie 
erger gezien het continu handen wassen een 
probleem vormt in veel gemeenschappen. 
FOS draagt hieraan bij via de projecten over 
voorzieningen in drinkwater en sanitair. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2020

In 2020 werden twee afzonderlijke projecten, 
op het gebied van drinkwatervoorziening en 
verbetering van de sanitaire voorzieningen op 
verschillende locaties, uitgevoerd in Ghana. 
De twee projecten hebben verschillende 
tijdslijnen. Die worden uitgevoerd door de 
lokale partner COLISO. Beide projecten krijgen 
financiële steun van de Vlaamse overheid in 
het kader van het Vlaams Partnerschap Water 
voor Ontwikkeling en een consortium van 
partners, waaronder de stad Antwerpen, Farys, 
AC-Antwerpen (met financiering van DEME), 
Humasol, Fuji Oil en de diaspora-organisatie 
Ghana Council.

Het eerste project, met de titel ‘Drinkwa-
tervoorziening en sanitaire voorziening in 
twee plattelandse gemeenschappen (Akim 
Adjobue en Akim Adwafo) en één middelbaar 
school (Akisss)’ zat in de derde en laatste fase 
van de uitvoering. De laatste fase betrof het 
opzet van een volledig waterdistributiesysteem 
op zonne-energie in Akim Adwafo. Er werd een 
netwerk van ongeveer 4 km aan pvc-buizen 
aangelegd om het water van het reservoir 
te verbinden met 9 strategische punten in de 
gemeenschap.

Een nieuw project, met de titel ‘Drinkwater-
voorziening en sanitaire voorziening in drie 
plattelandse gemeenschappen’ werd in 2020 
gestart. Het betrof de opzet van een drink-
watersysteem voor de inwoners van Akim 
Ayinase (in de oostelijke regio van Ghana). 
De installatie van de zonnepanelen en water-
pomp werd op afstand geadviseerd door 

“Toegang tot veilig 
drinkwater en 

proper sanitair blijft 
nog een uitdaging 

in Ghana”

Context

Ook in Ghana heeft de covid-19 pandemie 
de sociale en economische situatie van het 
land grondig aangetast. De eerste slachtoffers 
van de ziekte vielen begin maart. De regering 
heeft snel passende maatregelen genomen, 
waaronder een gedeeltelijke afsluiting 
(lockdown) van de zwaar getroffen plaatsen, 
zoals hoofdstad Accra en Kumasi, de op een 
na grootste stad van Ghana. Er werden proto-
collen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
in werking gesteld, gekoppeld aan intensieve 
gezondheidsvoorlichting en bewustmaking 
via radio en televisie. Het dragen van mond-
maskers en sociale afstand werden verplicht. 
Scholen werden gesloten en er kwam een 
verbod op bruiloften, begrafenissen en sociale 
bijeenkomsten. 
 
Er werd een speciaal covid-19-fonds opgericht 
om financiële middelen te verzamelen voor 
de eerste levensbehoeften van mensen in 
de door armoede geteisterde gebieden. De 
regering stelde een beleid op om de kosten 
van water en elektriciteit van maart tot het 
einde van het jaar vrij te stellen voor mensen 
met een laag verbruik.

In vergelijking met andere landen, zoals het 
Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord- en 
Zuid-Amerika, was het infectiepercentage in 
Ghana relatief laag. Op 20 april 2021 bedroeg 
het totale aantal besmette gevallen 92.166 
en in de loop van de hele periode zijn er 
ongeveer 770 mensen overleden. Het totaal 
aantal afgenomen testen stond op 1.060.000.

Ondanks het lage besmettingspercentage, 
liepen veel economische activiteiten sterk 
terug waardoor ook fabrieken en veel werk-
plaatsen werden gesloten. Ghana heeft een 
deel van de medicatie voor de vaccinaties 
via het COVAX-programma kunnen verkrijgen. 
Eind april 2021 werden er reeds ongeveer 
840.000 doses toegediend. De hoop is dat er 
meer doses beschikbaar zullen komen voor de 
rest van de bevolking.

Op het politiek front was 2020 een verkie-
zingsjaar voor zowel het parlement als het 
presidentschap. Voor die datum stelde de 
Onafhankelijke Kiescommissie een nieuw 
kiezersregister samen, omdat het oude register 
een basis was voor het verkiezingsgeschil dat 
volgde op de verkiezingen van 2016. Veel 

Ghana

© Koen Mutton
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regering, werden sommige waterprojecten 
echter negatief beïnvloed omdat er een tekort 
aan middelen was om de waterverkopers te 
betalen. COLISO onderhandelde over het 
voorschieten van fondsen met de plaatselijke 
vergaderingen om de watercomités te helpen.

Gender

De twee projecten gaven aandacht aan 
het genderaspect bij de uitvoering van de 
projectwerking. De positionering van de 
waterkranen in de gemeenschappen werd 
beïnvloed door voorkeuren van vrouwen 
binnen de gemeenschap. De sensibilisatieac-
tiviteiten over hygiëne gaven ook voorrang 
aan behoeften van vrouwen en meisjes. Ook 
zorgde het project ervoor dat meer vrouwen 
lid werden van de water- en sanitatiecomités. 
Zij kregen hierdoor leidinggevende functies. 

Milieu

De introductie van zonne-energie in de 
watervoorziening is positief wat betreft de 
milieuproblematiek. Waar vorige projecten 
alleen afhankelijk waren van het nationaal 
elektriciteitsnet, geproduceerd via fossiele 
brandstoffen, maken de projecten nu gebruik 
van groene en duurzame energie. Training in 
hygiëne, minimalisatie van open defecatie en 
introductie van gebruik van andere energie-
bronnen zijn goede voorbeelden van wat de 
lokale partner doet om de gemeenschappen 
te sensibiliseren over het milieuthema.

drie studentenvrijwilligers van Humasol. Ook 
stelden ze een installatiemanual op voor de 
lokale ingenieur. Er werd een netwerk van 
ongeveer 3 km aan pvc-buizen aangelegd om 
het water van het reservoir te verbinden met 7 
strategische punten in de gemeenschap. 

In beide projecten werden water- en sanita-
tiecomités opgericht met 11 leden om het 
watersysteem te beheren. De leden van dit 
comité kregen een opleiding en capaciteits-
versterking in projectbeheer. Er werden ook 
opleidingen in persoonlijke en milieuhygiëne 
gegeven aan de leden van het comité en de 
gemeenschap.

Een externe evaluatie werd uitgevoerd door 
drie lokale consultants van de Universiteit van 
Cape Coast (in Ghana) om het werk van 
de afgelopen drie jaar in het kader van het 
eerste project te evalueren. De evaluatie was 
zeer positief over het werk dat COLISO heeft 
uitgevoerd.

Geleerde lessen

De grootste uitdaging in 2020 voor het land 
en ook voor de uitvoering van de projecten 
was de covid-19 pandemie. De naleving 
van de veiligheidsprotocollen van de WHO 
betekende dat de veldwerkers tijdelijk niet 
konden gaan naar de gemeenschappen 
om het project uit te voeren. De mobilisatie 
van de gemeenschap, die een belangrijk 
deel uitmaakt van het werk van de NGO, 
werd problematisch. Er konden ook niet veel 

mensen bijeenkomen om de goten te graven 
voor het aanleggen van de buizen. Ook de 
opleiding van de leden van het comité werd 
bemoeilijkt.

COLISO heeft echter nieuwe strategieën 
ontwikkeld om de uitdagingen van de 
pandemie het hoofd te bieden. De commu-
nicatie verliep grotendeels via telefoon en 
sociale media. Het versturen van berichten, 
beelden en videogesprekken via WhatsApp 
werd erg belangrijk. Door de slechte data-
transmissie, vooral in de plattelandsgebieden, 
was het gebruik van Zoom of andere populaire 
platformen voor vergaderingen onmogelijk.

COLISO was voor zijn voorlichtings- en bewust-
makingswerk ook sterk afhankelijk van plaatse-
lijke radiostations en informatiecentra die in de 
gemeenschappen aanwezig zijn. Specifieke 
activiteiten rond covid-19 werden ook uitge-
voerd. Zo werden maskers, zeep en andere 
materialen verdeeld in de gemeenschappen. 
Dit had effect op het budget van het project 
maar het was nodig voor het succes van het 
project.

De pandemie heeft ook het belang van het 
wassen van handen verbreed in de gemeen-
schappen. Via de sociale media en radio’s 
werd de nadruk gelegd op de noodzaak van 
het voortdurend wassen van de handen met 
stromend water. De regering hielp zijn beleid 
om de kosten van water kwijt te schelden voor 
het grootste deel van het jaar. Door de gebrui-
kelijke vertraging van de betalingen van de 
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Ook in België, stond 2020 in het teken van 
de covid-19 crisis. Dat zorgde voor uitda-
gingen, maar evengoed voor opportuniteiten. 
Ondanks de moeilijke situatie, slaagden we 
erin om mensen warm te maken voor seksuele 
rechten, om seksisme op het werk aan te 
pakken en ons bereik op te krikken. Dit alle-
maal dankzij inventieve communicatiestrate-
gieën, een interactief online spel en zelfs een 
moderne podcast.

Het aantreden van een nieuwe regering 
(met aanwezigheid van de twee socialisti-
sche partijen Vooruit en PS) maakte het moge-
lijk voor FOS om ook een versnelling hoger te 
schakelen met het beleidswerk. De wereld-
wijde pandemie toonde daarnaast het belang 
aan van onze thema’s: sociale bescherming, 
(gender)gelijkheid en waardig werk kwamen 
hoog te staan op de politieke en publieke 
agenda. 

(Covid-19) Communicatie

Tijdens de pandemie, viel onze communi-
catie meer dan ooit in goede aarde. Vanaf de 
uitbraak, was FOS een bron van internationale 
informatie in uitzonderlijke tijden. 

Zo verspreidden we regelmatig contextup-
dates over de landen waar FOS actief is. Die 
werden zowel op onze eigen website als op 

andere websites massaal aangeklikt. Maar liefst 
122.528 mensen lazen op dewereldmorgen.be 
onze updates over de Andes tot Zimbabwe. 
Intussen plaatsten we mondiale gezondheids-
crisis in een solidair kader. Onder de slogans 
#TogetherAgainstCorona en ‘Niet blind voor 
solidariteit’ toonden we, via mondiale verhalen 
en getuigenissen van experten, hoe sociale 
bescherming en solidariteit het virus kunnen 
indammen.

Deze boodschap, samen met onze grote 
campagnes, sloeg aan bij ons doelpubliek. Dit 
in een periode waarin heel wat meerwaarde-
zoekers diepgravende informatie omarmden. 
Het vertaalde zich in recordcijfers voor onze 
website en sociale mediakanalen.

Ontdek onze coronacommunicatie op FOS.
ngo/corona

Campagnes

Al jaren werkt FOS wereldwijd samen met 
vrouwen- en LGBTI-activisten. Sinds 2016, 
worden gender-, seksuele en reproductieve 
rechten verankerd in onze visie, ons werk en 
onze identiteit.

Dankzij de twee grote CLAIM-campagnes, 
konden we vruchten plukken van het harde 
werk achter de schermen. Met een moderne 

werd onze website met bijhorende artikels op FOS.ngo 
bezocht. Een record!45.833 maal

werden geboeid door onze e-nieuwsbrief7.000+ mensen

over FOS verschenen in magazines of op websites van 
bevriende organisaties118 artikels

genoten van ons vierjaarlijks magazine3.400+ lezers

zijn onze posts op Facebook bekeken. Nog een record!392.000 keer

Communicatie - 2020 in cijfers

België

FOS in Vlaanderen

Totaal budget € 331.488,53

Budget Beweging € 242.419,46

Donoren DGD, Vlaamse Overheid (via Cavaria), NVSM, 
11.11.11

Budget Beleidsbeïnvloeding € 89.069,07

Donoren DGD, 11.11.11

http://FOS.ngo/corona
http://FOS.ngo/corona
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Mayra in the picture

Nog net voor de eerste lockdown in België 
hadden we het genoegen om de geesten te 
veroveren met de jonge Ecuadoraanse femi-
nist Mayra Tirira van de organisatie Surkuna. 
Tijdens tal van events, van Gent over Brussel 
tot Herentals, getuigde ze over de vierde femi-
nistische golf die zich, onder andere, vanuit 
Ecuador over de wereld verspreidt.

Haar inspirerende anekdotes wakkerden het 
vuur aan bij het publiek. Jammer genoeg 
konden niet alle evenementen tot een goed 
einde gebracht worden. Ze geraakte op het 
nippertje ons land uit, voor het ingaan van de 
eerste lockdown.

CLAIM de werkvloer

In het najaar breiden we een vervolg aan 
onze voorjaarscampagne, samen met ISVI en 
SOLSOC. Met de campagne ‘CLAIM de werk-
vloer’, vonden we een nieuw feministische 
strijdplek. We verbonden de strijd voor seksuele 
rechten en gendergelijkheid aan een klassiek 
FOS-thema: waardig werk.

Wereldwijd staan vakbondsactivisten op 
tegen seksisme. Dat doen ze op een crea-
tieve en inspirerende manier. Ondersteund 
door de Conventie 190 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, een nieuw instrument dat 
het maatschappelijk middenveld bewapent in 
hun strijd voor de uitbanning van seksisme en 
geweld op werk. 

De campagne zette de strijd en de conventie 
in het middelpunt van de belangstelling. Zo 
riepen we vakbondsactivisten in België op om 
zich te scharen achter de mondiale bewe-
ging tegen seksisme op werk. Hoe? Door ook 
in België seksisme op werk te veroordelen én 
aan te kaarten met steun van de socialistische 
vakbond.

Vakbond ABVV en de centrales waren essen-
tiële campagnepartners. Samen met ABVV, 
gaven we de inhoud vorm. Met Vlaams ABVV 
zetten we een samenwerkingsverband op 
voor vier interactieve online workshops voor 
de nieuwe verkozen vakbondsafgevaar-
digden van de socialistische vakbond. En op 
25 november, de Internationale Dag tegen 
Geweld op Vrouwen, spraken ABVV en zo 
goed als alle centrales zich uit tegen seksisme 
op werk. Dit dankzij een gezamenlijk state-
ment. De campagne werd uitvoerig belicht 
in tal van nieuwsbrieven en magazines. Het 
socialistisch vakbondsmagazine De Nieuwe 
Werker, dat belandt bij 267.000 mensen in de 
bus, besteedde maar liefst 9 pagina’s die over 
twee edities verspreid waren aan het thema. 
Op deze manier konden we heel gericht de 
juiste doelgroep aanspreken.

Ontdek de campagne op claimdewerkvloer.
be 

Online game

Maar... Wat is seksisme? We moeten eerst de 
vraag beantwoorden, voordat we ons kunnen 
scharen achter de wereldwijde strijd voor een 

en feministische boodschap, prikkelden we 
mensen in België om de voetsporen van jonge 
activisten wereldwijd te volgen. Hun vuur en 
enthousiasme brachten we over naar België.

Claim – campagne: mondiale inspiratie voor 
activisme

3.529 vrouwen waren in 2018 slachtoffers van 
feminicide of vrouwenmoord in Latijns-Ame-
rika. De oorzaak is het leven in een samenle-
ving waar seksuele en reproductieve gezond-
heid en rechten (afgekort tot seksuele 
rechten) niet belangrijk zijn. Het beslissings-
recht over het eigen lichaam en de seksualiteit 
zijn niet gelijk voor iedereen. Daarom verzetten 
jonge activisten zich tegen een samenle-
ving waar toegang tot abortus, genderge-
lijkheid en seksuele opvoeding niet belangrijk 
zijn. Ze staan op tegen een samenleving die 
voor velen onleefbaar is en die radicaal moet 
veranderen.

De boodschap werd straf in beeld gebracht 
door communicatiebureau eskidoos. Kleur-
rijke figuurtjes in nog kleurrijkere omgevingen. 
Geïnspireerd door campagnes van feministi-
sche organisaties die samenwerken met FOS in 
de Andeslanden, sprongen die figuurtjes in het 
oog op affiches, in magazines en campagne-
filmpjes. Hierbij ging veel aandacht naar diver-
siteit in woord en beeld.

De figuren stonden symbool voor het bewon-
derenswaardig engagement dat feministen in 
Latijns-Amerika opnemen in strijd voor seksuele 
rechten. Gewapend met protestborden, beel-
dende kunst, affiches en heel veel goesting, 
nemen ze de samenleving in handen. Deze 
kernboodschap werd per symbolische locatie 
van verzet, de straat – de school – het parle-
ment, omgezet in een oproep om een gelijk-
aardige actie in België op poten te zetten. 
Bijvoorbeeld door mee te stappen met FOS 
tijdens een betoging, door deel te nemen 
aan de scholierencampagne ‘Is’t oké?’ van 
progressieve vrouwenbeweging zij-kant of 
door zich te laten inspireren door het politiek 
werk van Ecuadoraanse activist Mayra Tirira 
tijdens een gespreksavond.

Op sociale media, kregen de campagne 
en bijhorende animatie heel wat bijval. Niet 
toevallig viel de campagne dan ook samen 
met 8 maart en het Belmundofestival in 
Gent. De campagne als het Belmundofes-
tival bracht het thema gendergelijkheid en 
seksuele rechten centraal in het Belgische 
nieuws. Althans tot covid-19 opdoemde en 
de campagne vroegtijdig werd afgebroken. 
Al surften we nog verder op het elan met de 
slogan en affiche ‘CLAIM uw kot!’

Ontdek de campagne op FOS.ngo/claim

http://claimdewerkvloer.be  
http://claimdewerkvloer.be  
http://FOS.ngo/claim
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Vind hier de tool die FOS samen çavaria ontwik-
kelde 

In het kader van de Claimcampagne 
werden er, samen met Casa Rosa en çavaria, 
gender-inclusieve babbels en filmvoorstel-
lingen georganiseerd. In het najaar stuurden 
we een speciale nieuwsbrief uit, bestaande uit 
boordevol artikels over hoe FOS zich achter de 
LGBTI-strijd schaart.

Daarnaast houden we in onze campagne-
communicatie rekening met genderdiversi-
teit in taal en beeld. Zo kunnen we ook als FOS 
blijven groeien. 

Beleidswerk

2020 was een spannend jaar voor het FOS-be-
leidswerk. Nadat covid-19 in maart de wereld 
op zijn kop zette, werd het duidelijk dat meer 
gelijkheid, arbeidsrechten en sociale bescher-
ming belangrijke recepten waren om de crisis 
aan te pakken. Vrouwenrechten kwamen sterk 
onder druk te staan: niet alleen werden zij de 
grootste slachtoffers van de crisis doordat er 
veel meer vrouwen in de zorgsector werken. 
Zorgtaken binnen het gezin, de familie op 
zich nemen en meer precaire jobs invullen. 
Daarnaast werd de toegang tot seksuele en 
reproductieve rechten bemoeilijkt door de 
pandemie. Het huishoudelijk geweld nam 
proportioneel toe. 

Beijing +25 in mineur

2020 beloofde nochtans wereldwijd een 

belangrijk jaar te worden voor gendergelijkheid 
en vrouwenrechten. 25 jaar na het belang-
rijke Pekingakkoord, dat seksuele en reproduc-
tieve rechten internationaal erkent, was het 
tijd om een nieuwe stap vooruit te zetten. FOS 
besloot dan ook om de campagne ‘Claim je 
seksuele rechten’ als opwarmer te starten voor 
de belangrijke Commission on the Status of 
Women. Jammer genoeg stak covid-19 stokken 
in de wielen en werd de conferentie uitgesteld. 
De reeds gestarte campagne diende vroeg-
tijdig geannuleerd te worden. Mayra Tirira kon 
wel nog de werking van Surkuna in Ecuador 
rond abortus en genderrechten uit de doeken 
doen aan Zij-kant, VIVA-SVV en de Vrouwen-
raad. Ook kreeg Tirira de kans om de Be-Cause 
Health Working Group on Sexual and Repro-
ductive Health and Rights toe te spreken.

Waardig werk, sociale bescherming, (gender)
gelijkheid meer dan ooit nodig!

Algauw bleek de pandemie een ongelijk 
effect te hebben op verschillende bevolkings-
groepen in en tussen landen. De graad van 
sociale bescherming en toegang tot waardig 
werk bleken een belangrijke voorspeller voor 
besmettings- en genezingskansen. Om de 
juiste oplossingen aan te reiken en te vermijden 
dat zo’n crisis zich nog eens kan voordoen, 
schreef FOS mee aan de beleidsnota’s over 
o.a. covid-19 en waardig werk. FOS lanceerde 
ook mee verschillende opiniestukken vanuit 
beleidsnetwerken en de politieke werkgroep 
covid-19 onder de vleugels van 11.11.11.

Lees het opiniestuk op MO* over waarom 

veilige werkvloer. 

FOS-medewerkers ontwikkelden het inter-
actieve online spel ‘Is dit seksisme?’ Daarin 
kan je seksisme leren inschatten op een 
entertainende manier. Je krijgt ook tips om 
ermee om te gaan. Het spel werd meer dan 
700 keer gespeeld. Wie nog meer info wou, 
kon doorklikken naar tips, lexicons of de 
theoretische vormen van seksisme. Je kon 
ook inspirerende verhalen van over de hele 
wereld ontdekken.

Speel mee op FOS.ngo/seksisme

FOS podcast nu ook

De campagne komt niet uit de lucht 
gevallen. Geïnspireerd door een inter-
nationale conventie (C190) van de IAO, 
staat geweld op de werkvloer, met nadruk 
op gender, hoog op de agenda bij elke 
vakbondsactivist. Maar hoe leg je zoiets 
in de diepte uit, wanneer je door een 
wereldwijde gezondheidscrisis geen fysieke 
lezingen, workshops of evenementen kan 
organiseren?

We ontwikkelden de allereerste podcast 
van FOS: de FOSCAST. In 40 minuten tijd, 
krijg je een update over het thema en de 
wereldwijde steun voor Conventie 190.

Luister mee op FOS.ngo/foscast1

Sociale bescherming is een recht

Samen met de zusterorganisaties Solsoc en 
ISVI, lanceerden we de campagneweb-
site ‘Sociale bescherming is een recht’. 
Via een interactieve kaart, kom je meer te 
weten over hoe het gesteld is met sociale 
bescherming in de wereld. De campagne 
krijgt steun van Solidaris, de Socialistische 
Mutualiteiten, ABVV-Horval en ABVV-Alge-
mene Centrale. We zetten beleidsmatig in 
op de oprichting van een Mondiaal Fonds 
voor Sociale Bescherming. 

Kijk naar het campagnefilmpje Sociale 
bescherming is een recht. 

Met de Socialistische Mutualiteiten, S-Plus 
en VIVA-SVV werden in 2020 al de eerste 
stenen gelegd voor de campagne ‘Gelijk 

maakt gezond’, die in 2021 gelanceerd 
wordt. De primeur van het campag-
nebeeld werd tijdens een interactieve 
tv-show gegeven in het kader van de We 
Connect – sessies. NVSM organiseert de 
sessies voor eigen personeel. Aan de hand 
van korte interviews, werden deelnemers 
over gezondheidsvaardigheden geïnfor-
meerd en waarom deze belangrijk zijn om 
(gezondheids)ongelijkheid te verkleinen. Zo 
zijn de medewerkers van de campagne-
partners al helemaal klaar voor de aftrap 
van de campagne in maart ‘21.

Changemakers

In 2020 werkte FOS voor het tweede jaar op 
rij mee aan de 11.11.11-campagne ‘Chan-
gemakers’. Met die campagne werden 
mensenrechtenverdedigers wereldwijd in 
de schijnwerpers gezet. Ze staan meer dan 
ooit onder druk. Toch zijn ze broodnodig om 
verandering te brengen.

Als voorsmaakje op de CLAIM de werkvloer-
campagne, richtte FOS de schijnwerpers 
op de Peruaanse activist Jorge Apeloya. 
De LGBTI-activist is actief bij de Peruaanse 
organisatie Promsex. Apeloya toont zich al 
jaren van zijn meest strijdbare kant en kreeg 
daarvoor, tijdens de #Changemakers-cam-
pagne, bijval van Belgisch tv-persoonlijk-
heid Jani Kazaltzis.

Ontdek het verhaal van Jorge op FOS.ngo/
jorge

LGBTI-inclusief

Sinds 2018, werkt FOS samen met çavaria, 
de koepel die LGBTI-organisaties verenigt 
in België. Dat doen we op verschillende 
manieren, zowel beleids- als campagne-
matig.

In 2020 werkte we samen verder aan het 
SDG-project rond een inclusieve werkvloer, 
gefinancierd door de Vlaamse overheid. In 
de e-tool kom je meer te weten over SDG 
5 (gendergelijkheid) en SDG 8 (waardig 
werk). Deze twee SDG’s gaan immers hand 
in hand. In ‘21 wordt er verder gewerkt aan 
de verspreiding van deze vorming. 

https://kliqacademy.be/e-learnings/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs/
https://kliqacademy.be/e-learnings/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs/
https://www.mo.be/opinie/stevige-sociale-bescherming-nodig-nu-om-covid-19-het-hoofd-te-bieden-straks-voor-welzijn
http://FOS.ngo/seksisme
http://FOS.ngo/foscast1
https://vimeo.com/489391094
https://vimeo.com/489391094
http://FOS.ngo/jorge 
http://FOS.ngo/jorge 


98 99

Evaluatie

In 2020 werd de midterm-evaluatie, luik België, 
van het gemeenschappelijk programma afge-
werkt. Het onderzoek, naar hoe de ‘Zuidpart-
ners’ bij de werking in België betrokken worden, 
werd afgerond met een rapport en workshop 
voor personeelsleden van FOS, Solsoc en ISVI/
IFSI. We reflecteerden over aanbevelingen die 
gemaakt werden en hoe we onze strategieën 
nog kunnen verbeteren. Ook werd er dieper 
ingezoomd op hoe we deze uitwisselingen 
beter kunnen monitoren. Dat leverde nuttige 
informatie op voor de verdere aanloop naar 
het programma ‘2022 – 2027’. 

Lees meer over de evaluatie

sociale bescherming kan helpen bij het 
aanpakken van de COVID - 19 crisis. Of ontdek 
de briefingpaper over schuldkwijtschelding. 

Geen winst op onze gezondheid 

Toen de geluiden van de vaccinremedie 
begonnen te klinken, was het voor FOS meteen 
duidelijk: de vaccinatiecampagne dient op 
wereldschaal bekeken te worden waarbij 
ongelijkheid tussen landen niet aanvaard-
baar is. Enkel door ervoor te zorgen dat zo veel 
mogelijk mensen ingeënt zijn, zullen we dit virus 
kunnen verslaan. 

FOS schaarde zich dan ook achter het Euro-
pees burgerinitiatief No Profit on Pandemic. 
No Profit on Pandemic wil de verdeling en 
productie van de vaccins tegen covid-19 
op de agenda van de Europese Commissie 
plaatsen. De opstart van de werkgroep werd 
gegeven met een Twitterstorm en twee opinie-
stukken.

Hier vind je het opiniestuk dat verscheen in De 
Morgen en Le Soir. 

Nieuwe regeringsploeg aan boord

In oktober kon er ook in het parlement een 
ommekeer ingezet worden met het aantreden 
van de nieuwe regering De Croo, waarvan 
de socialistische partijen Vooruit en PS deel 
uitmaken. FOS ondersteunde mee de beleids-
nota dat door 11.11.11 opgemaakt werd. Het 
organiseerde ook verkennende gesprekken 
mee vanuit de netwerken met de nieuwe 
minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Meryame Kitir. 

Door het aantreden van een nieuwe rege-
ring, kwam het voorbereidend werk voor het 
opstellen van een zorgplichtwet en voor een 
mondiaal fonds voor sociale bescherming in 
een stroomversnelling terecht.

Ontdek de 11 geformuleerde prioriteiten voor 
een succesvol mondiaal beleid.

Samen maken we beleid

Het FOS-beleidswerk doen we samen. Niet 
alleen maakt FOS deel uit van verschillende 
netwerken. Rr wordt ook samengewerkt met 
zusterorganisaties SOLSOC en ISVI/IFSI om 
beleidsprocessen op te zetten. Een onder-
deel van de gemeenschappelijke campagne 
‘Sociale bescherming is een recht’ is om het 
parlement in beweging te krijgen voor een 
mondiaal fonds voor sociale bescherming.

Zie meer over de campagne sociale bescher-
ming is een recht.

In Bolivia werd er dan weer, in samenwerking 
met o.a. vakbondscentrale ABVV Horval en 
partnerorganisatie CIPCA, een studie uitge-
voerd naar de werk- en leefomstandigheden 
van arbeiders in de paranotensector. Daarbij 
werden mensen- en arbeidsrechtenschen-
dingen vastgesteld. De resultaten werden 
verwerkt in een handig dossier. Een aantal 
aanbevelingen zullen verder worden opge-
volgd.

Lees wat er aan de hand is.

https://fos.ngo/over-ons/jaarverslag/fos-onder-de-loep/
https://11.be/sites/default/files/2021-03/briefing-schulden-covid-NLupdate-20210311.pdf
https://www.demorgen.be/meningen/maak-van-het-coronavaccin-een-globaal-publiek-goed~b1f97eb9/
https://www.demorgen.be/meningen/maak-van-het-coronavaccin-een-globaal-publiek-goed~b1f97eb9/
https://11.be/verhalen/een-regeerakkoord-op-maat-van-mondiale-uitdagingen-onze-11-prioriteiten
https://11.be/verhalen/een-regeerakkoord-op-maat-van-mondiale-uitdagingen-onze-11-prioriteiten
https://socialebeschermingiseenrecht.org/
https://socialebeschermingiseenrecht.org/
https://fos.ngo/nieuws/publicatie-paranoten-in-bolivia/
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FOS kon in 2020 rekenen 
op steun van:  
Particulieren
  
Provinciebestuur van:
 
• Limburg 
• Vlaams Brabant 
  
Stads-en Gemeentebesturen:
   
• Antwerpen
• Destelbergen
• Herk-de-Stad
• Kapellen
• Kruisem
• Schoten
• Stad Brussel
• Zulte 
  
Diverse organisaties en bedrijven: 

• 11.11.11 
• Dredging International/Baggerwerken Dec-

loedt NV
• Fonds HA-Nandasmo

• Fonds voor Bestaanszekerheid Petroleum-
sector

• Fonds voor Vorming in de Scheikundige 
Nijverheid (Covalent)

• Multipharma
• Ondernemers voor Ondernemers
• P&V
• Sociaal Fonds Voedingsnijverheid (HORVAL)
• Vrienden van Cuba

Socialistische beweging:
 
• ABVV
• ABVV West-Vlaanderen
• Algemene Centrale ABVV
• Algemene Centrale ABVV Antwerpen 

Waasland
• Bond Moyson Oost-Vlaanderen
• Bond Moyson West-Vlaanderen
• Centrale Voeding Horeca West-Vlaander-

en
• De Voorzorg Antwerpen
• De Voorzorg Limburg
• FSMB
• NVSM
• SP.A
• Werkerswelzijn Zottegem 

Wie steunt FOS?  

Om toegang te krijgen tot subsidies (EU, DGD) 
voor projecten in Noord en Zuid, moet FOS 
zelf instaan voor een deel van de middelen.

Herkomst van de financieringVoor de financiering van de 
projecten en partnerwerking 
in Noord en Zuid, kon FOS 
rekenen op steun van: 
 
Federale Overheid, Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking - DGD 
 
Vlaamse Overheid 

FINANCIEEL

ACTIVA PASSIVA

Vaste Activa 381.809 Eigen Vermogen 1.830.216

Vlottende Activa 3.116.648 Schulden en voorzieningen 1.668.241

Totaal van de activa 3.498.457 Totaal van de passiva 3.498.457

FOS geeft jullie graag de financiële info voor het jaar 2020.

KOSTEN 2020 OPBRENGSTEN 2020

Huisvestingskosten 29.406 Gemeenschappelijke Actie 107.687

O&H burelen 39.041 Giften 60.764

Werkingskosten 56.624 Subsidies 4.649.271

Personeelskosten 760.793 Andere bedrijfsopbrengsten 9.297

Afschrijvingen /
waardeverminderingen

96.852 Financiële opbrengsten 37

Belastingen 284

Financiële kosten 8.392

Subsidies voor FOS 
werking N & Z

3.839.130

Totaal 4.830.522 Totaal 4.827.056

Saldo van het boekjaar -3.466

FOS sluit het boekjaar 2020 af met een nega-
tief resultaat van 3.466 euro.

• FOS heeft een gemiddeld jaarinkomen 
van 4,8 miljoen euro.

• Gemiddeld 72,71% van de middelen gaan 
naar het Zuiden. Hiermee steunen we part-
nerorganisaties op basis van gemaakte af-
spraken en plannen.

• We besteden 9,71% van de middelen aan 
beweging & beleid.

• Gemiddeld 17,58% van onze middelen 
worden gespendeerd aan algemeen be-
heer.

Grafiek uitgaven
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Grafiek continenten

Voor elke 100 euro die naar het Zuiden gaat, 
gaat : 
 
naar Afrika:   28,73 €
naar Centraal-Amerika: 30,27 €
naar Cuba:   12,43 €
naar Zuid-Amerika:  28,57 €

Verslag 2020
De rekeningen van FOS boekjaar 2020 werden nagezien door EY.
De jaarrekening en het revisoraal verslag werden neergelegd op de algemene vergadering van 15 
juni 2021 en kunnen geraadpleegd worden op de website van FOS www.fos.ngo.
De jaarrekening werd ook neergelegd bij de Nationale Bank van België, waar alle cijfers vrijblijvend 
kunnen opgevraagd worden.

http://www.fos.ngo
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Wie doet wat bij FOS?

ALGEMENE VERGADERING

• Per december 2020: 28 leden

RAAD VAN BESTUUR

• Voorzitter: Alain André (De Haan)
• Algemeen Secretaris : Annuschka Vandewalle (Oostende) 

• Leden: Frieda Ardies (Muizen), Caroline Copers (Borsbeek), Conny Demonie 
(Oostende), Joyce Loridon (Antwerpen), Dirk Schoeters (Antwerpen), Tine Soens 
(Heule), Rik Thys (Brugge), Koen Van Brabandt (Zwijnaarde), Patrick Verertbruggen 
(Ternat) 

KANTOOR TE BRUSSEL

• Algemeen Secretaris: Annuschka Vandewalle
• Dienst Beweging & Beleid:Caroline Bal, Stiene Billen, Michelle De Baene, Dries Merre,  

Ali Selvi 
• Dienst Zuidcoördinatie: Thibaud Dezyn, Anthony Pierre
• Dienst Interne Zaken: Petra Decraemer, Rosa Trejo

REGIONALE KANTOREN

Centraal Amerika
• Nicaragua: Frank Lensink, Jasper Rommel, Ivania Garcia, Meyling Medina Garcia
• Honduras: Dina Rosales
• El Salvador: Angel Dagoberto Cuellar, Luis Orellana

Cuba
• Yves Van Gijsel

Zuid-Amerika
• Ecuador: Jo Vervecken, Patricia Polo
• Peru : Felix De Witte, David Verstockt

Zuidelijk Afrika
• Zuid-Afrika : Tine Cornillie, Conny Nhacha Mussomir, Selaphi (Dawu) Sibanda
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Organogram (31/12/2020)


