
Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand 
mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de ten-
uitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waar-
voor de wet in de doodstraf voorziet.2. De beroving van het leven wordt 
niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het 
gevolg is van het gebruikvan geweld, dat absoluut noodzakelijk is: (a) ter 
verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld; (b) teneinde 
een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van 
iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;(c) ten-
einde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onder-
drukken.Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. 
Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalvein de navolgende 
gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: (a) 
indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een 
daartoe bevoegde rechter; (b) indien hij op rechtmatige wijze is gearres-
teerd of gedetineerd, wegens het niet naleven van een overeenkomstig 
de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de nakoming van een 
door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren; (c) indien hij op 
rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de be-
voegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke 
verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien het 
redelijkerwijs noodzakelijk is hem te bele ten een strafbaar feit te 
begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan; (d) in het geval van 
rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te zien op 
zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde 
hem voor de bevoegde instantie te geleiden; (e) in het geval van recht-
matige detentie van personenter voorkoming van de verspreiding van 
besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of 
verdovende middelen of van landlopers; (f) in het geval van rechtmatige 
arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op on-
rechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waar-
tegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. 2. Een 
ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat 
op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van 
alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. 3.Een ieder die is 
gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstigid 1.c van dit artikel, moet 
onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat 
die door de wet bevoegd
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Mensenrechten?  
Meer dan woorden!



Wereldwijd zijn monumenten opgetrokken voor de Universele Verklaring voor 

de Rechten van de Mens. In de obelisk aan Tour & Taxis in Brussel, staan haar 

formele zinnen zelfs gebeiteld in steen.

Dat er zoveel waarde aan wordt gehecht is niet zomaar. Kort na de gruwel 

van het nazisme van de Tweede Wereldoorlog, zette de mensheid stappen om 

mensenrechten te benoemen, te verankeren en af te dwingen. Ze vormen de 

kers op de taart van een lange ideeënstrijd en sociaal protest.

Mensenrechten zijn hoop, maar de stand van mensenrechten is niet bepaald 

om vrolijk van te worden. Meer dan 4 op 5 landen treedt het stakingsrecht 

met de voeten en vrijheid van meningsuiting staat onder druk. Onlangs nog 

stelden we met andere ngo’s vast dat de ruimte voor wie opkomt voor men-

senrechten steeds kleiner wordt.

Mensenrechten moeten meer zijn dan innemende kunstwerken, we moeten 

ze omzetten in realiteit. 

Dries Merre - Beleidsmedewerker FOS
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Mensenrechten 
zijn meer dan 
symbolen

EDITO



Sabrina Flores
Boliviaanse landarbeider. Van kinds af is zij een arbeidsmigrant. 
Ze is actief bij CIPCA (Zie pg.6 voor meer uitleg)
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Productie ten koste  
van mens en natuur...
Hoe bedrijven producten maken en verkopen, heeft 
vaak een negatieve impact op mens en milieu.

In februari 2021 luidden verschil-
lende media de alarmbel. Uit ons 
onderzoek blijkt dat kinder- en 
dwangarbeid bij het telen van para-
noten in Bolivia dagelijkse realiteit 
zijn. De noten in de mueslirepen uit 
de winkel om de hoek, zijn zo deel van 
een waardeketen die bulkt van men-
senrechtenschendingen. Meer zelfs: 
producenten, exporteurs en super-
markten zijn ervan op de hoogte.

Het is geen alleenstaand geval. De 
organisaties, waarmee we samen-
werken, stellen mensen- en mili-
eurechtenschendingen door tal van 
bedrijven vast. 

In Zuid-Afrika schendt Heineken het 
recht op rust. In Centraal-Amerika 
laat Adidas schendingen van arbeids-
rechten in fabrieken passeren. 
Arbeidsorganisaties uit de Colombi-
aanse bananensector stellen vast dat 
monoculturen en bijhorende pestici-
den, die bedrijven inzetten, het recht 
op gezondheid onder druk zetten. 
Intussen is er aangetoond dat slechts 
20 multinationale ondernemingen 
verantwoordelijk zijn voor 1/3e van 
de wereldwijde CO2-uitstoot.

Bovendien is opkomen voor mensen- 
en milieurechten levensgevaarlijk. 
We wierpen al vaker de schijnwer-

Lees het onderzoek op FOS.ngo/paranoten
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pers op mensenrechtenverdedigers 
die bedreigd worden, maar ook 
vandaag nog worden vakbonds- en 
milieuactivisten vermoord. Betrok-
kenheid van bedrijven is daarbij 
meermaals bewezen.

RECHTEN

Betekent dit dat we in een wereld 
leven die gedomineerd wordt door 
een kwaadaardig bedrijvencomplot? 
Neen. Op zoek naar de grootst moge-
lijke winst, verplaatsen bedrijven 
productieprocessen en besteden ze 
die uit. De transparantie neemt zo 
af en de risico’s nemen toe. Dit leidt, 
niet noodzakelijk, tot schendingen 
van rechten.

Sommige bedrijven zoeken al decen-
nia naar oplossingen. Consumenten 
staan nu eenmaal niet te springen 
voor producten waar bloed aan 
hangt. Denk aan gedragscodes of 
‘eco-’ en andere labels. Toch heeft 
onderzoek aangetoond dat die vrij-
willige initiatieven vaak geen zinvolle 
veranderingen teweegbrengen.

WAT NU?

Een systeem veranderen, dat doe je 
niet alleen. We werken samen met 
organisaties die mensen- en milieur-
echtenschendingen door bedrijven 
vaststellen en aankaarten. Ze infor-
meren leden over hun rechten en 
gaan in bemiddeling met bedrijven of 
overheden.

Daarnaast pleit FOS actief voor bin-
dende wettelijke kaders om men-
sen- en milieurechtenschendingen 
door bedrijven strafbaar te maken. 
Het pleidooi voor een Belgische zorg-
plichtwet is daar een onderdeel van.  
Zo’n wet moet bedrijven, actief in 
België, verantwoordelijk houden voor 
schendingen in hun waardeketen.

Zo veranderen we de spelregels en 
krijgen we een rechtvaardige tran-
sitie naar een nieuw wereldsysteem 
met respect voor mens, natuur en 
bijhorende rechten voor iedereen.

Lees meer op  
FOS.ngo/mensenrechten-milieurechten

VANDAAG

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

“We vormden in oktober 2020 een eenheidsfront van  
boeren, inheemsen, seizoen- en fabrieksarbeiders. Het 
front eist een CAO voor de hele sector en bescherming van 
de arbeidsrechten.”

Jorge Rios 
Coördinator CIPCA, Onderzoeks- en promotiecentrum van de boeren - Bolivia

Lees het interview op 
FOS.ngo/jorge
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“Het is de taak van bedrijven om eerlijk te zijn met de  
arbeiders als met de consumenten.”

Vicky Reynaert
Kamerlid Vooruit - België

Lees het interview op
FOS.ngo/vicky
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MONDIAAL

Gezondheid is meer dan zorg 
Het recht op gezondheid stopt niet bij een toegankelijk 
gezondheidssysteem, maar heeft ook een link met men-
sen- en milieurechten.

OOG VOOR SOCIALE  
DETERMINANTEN

Het Nationaal Gezondheidsforum 
(FNS) in El Salvador strijdt voor een 
betere gezondheid voor de plaatse-
lijke bevolking. In de eerste plaats 
zetten ze in op preventiecampagnes 
en gemeenschapsvormingen. Maar 
het voert ook acties voor betere eer-
stelijnszorg, beschikbaarheid van 
medicijnen,... Om problemen binnen 
de gezondheidssector beter te schet-
sen, organiseert het Forum sinds 
2011 ‘sociale audits’ in de zorgcentra. 
Zo kan het bijvoorbeeld met duide-

lijke bewijzen aantonen welke medi-
catie er ontbreekt in een bepaald 
zorgcentra. “Maar gezondheid is 
meer dan zorg,” zegt Gloria Cruz van 
het FNS.

Het FNS heeft een integrale visie op 
gezondheid met oog voor ‘sociale 
determinanten’. Dit betekent dat 
jouw gezondheid meer is dan toe-
gang tot het dichtstbijzijnde zieken-
huis. Om het recht op gezondheid 
te garanderen, heeft de bevolking 
ook nood aan voeding of een propere 
leefomgeving.
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Mensenrechten zijn meer dan woorden!
Lees meer op FOS.ngo/elsalvador-vervuiling

HUIDPROBLEMEN DOOR 
VERVUILD RIVIERWATER

Dit laatste werd duidelijk in Teco-
luca, een gemeente die zich bevindt 
op 60 kilometer ten oosten van de 
hoofdstad San Salvador. Het lokaal 
gezondheidscomité vroeg zich af 
waarom er binnen de gemeenschap 
zoveel huidproblemen waren, vooral 
bij kinderen. Eén van de gezond-
heidsactivisten meende dat het 
aan het lokaal rivierwater kon lig-
gen, waarin kinderen speelden. Die 
schakelden de gemeentedienst en 
het ministerie van Gezondheid in, 
die nadien een onderzoek voerden. 
Daaruit bleek het dat het water erg 
vervuild was door afvallozingen van 
een gevangenisboerderij en een zui-
velfabriek vlakbij de rivier.

Hierdoor trok het FNS naar de mili-
eurechtbank, die een inspectie uit-
voerde. Dit werd op voorhand aange-
kondigd, waardoor de zuivelfabriek 
anticipeerde door te stoppen met het 
lozen van afval. Toch vroeg de recht-
bank afvalvergunningen op, want er 
waren twijfels of de boerderij en de 
zuivelfabriek over de nodige vergun-
ningen beschikken. De boerderij gaf 
immers toe dat er een probleem is, 
maar gaf geen gevolg aan herhaal-
delijke verzoeken van de milieurecht-
bank. Door de coronapandemie en 
de benoeming van nieuwe rechters, 

heeft de zaak vertraging opgelopen. 
Toch wint het FNS verder juridisch 
advies in voor het vervolg. “De inwo-
ners en kinderen hebben recht op 
proper water. We weten nu dat huid-
problemen binnen de gemeenschap 
gelinkt zijn aan vervuild water, maar 
we vragen ons ook af wat de impact is 
op het voedsel,” legt Gloria Cruz uit.

SYMBOLISCHE CASE

Voor het FNS was dit een sym-
bolische case. Met onze steun 
zal er ook in de komende jaren 
verder ingezet worden op het 
verbeteren van de sociale 
determinanten van gezondheid. 
Gezondheid is immers meer 
dan alleen zorg!

San Salvador

EL SALVADOR

Tecoluca
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MOZAMBIQUE EN ZIMBABWE

Hoe pak je milieu- en gender- 
uitdagingen tegelijk aan?
In welke mate is een genderspecifieke aanpak nodig 
om milieurechtenschendingen aan te vechten?  

GENDERSPECIFIEKE AANPAK 
TEGEN KLIMAATVERANDERING 

Isabel Matine uit Mozambique geeft 
details over de genderspecifieke 
gevolgen van de achteruitgang van 
het milieu: “Klimaatverandering 
wordt een steeds dringender pro-
bleem binnen de Mozambikaanse 
context. Natuurrampen kunnen zich 
voordoen op elk moment. Die hebben 
vaak meer gevolgen voor vrouwen en 
meisjes. Het zijn vaak de vrouwen die 
de last moeten dragen van het vinden 
van brandhout wanneer infrastruc-
tuur wordt beschadigd door natuur-

rampen. Daarom is het belangrijk 
voor ons om vrouwelijke werknemers 
over klimaatverandering te onderwij-
zen. Ons doel is om beleidsmakers 
te beïnvloeden om weerbaarheid van 
vrouwen tegen klimaatverandering 
te verbeteren.”  

MILIEU EN GELIJKHEID 

Het milieubehoud is een politieke 
en maatschappelijke uitdaging met 
genderimplicaties. De klimaatveran-
dering  toont aan dat het belangrijk 
is om weerbaarheid van kwetsbare 
gemeenschappen tegen milieu- 
risico’s te versterken. 
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Mensenrechten zijn meer dan woorden!
Lees meer op FOS.ngo/gender-milieuschendingen

Mozambique en Zimbabwe zijn, vol-
gens de Global Climate Change Index 
(2018), de twee  meest getroffen lan-
den door gevolgen van klimaatver-
andering. De rol van hernieuwbare 
energie in Mozambique en Zimbabwe 
kan hierdoor moeilijk toenemen.

GEZONDHEIDSVOORDELEN 

Egness Kapfunde uit Zimbabwe 
onderstreept het voordeel van alter-
natieve energiebronnen vanuit een 
vrouwelijk perspectief. “Ga er niet 
van uit dat de energie-infrastruc-
tuur genderneutraal is. Als vrouwe-
lijke landarbeiders, zijn wij ons niet 
bewust van energiebronnen zoals 
zonne-energie of biogas. Als vrou-
welijke landarbeiders kiezen we voor 
traditionele brandstoffen.’’  

Verbeterde gezondheidscentra dra-
gen bij tot een grootschaliger gebruik 

van de gezondheidszorg, waaronder  
seksuele en reproductieve gezond-
heid en rechten.  

Hamunei Mafuta, een zorgverlener 
in een ziekenhuis in Zimbabwe, ziet 
verbetering van de gezondheidszorg 
door het  aanpakken van gender- en 
milieuproblematieken. “De gezond-
heid van moeders blijft een eerste 
vereiste in landbouwgemeenschap-
pen, waar gezondheidszorgsystemen 
zich op hun laagste niveau bevinden. 

Het vermogen van GAPWUZ, om te 
mobiliseren rond de installatie van 
zonnesystemen, is positief geweest 
voor het terugdringen van sterfte-
cijfers. Van oktober 2020 tot decem-
ber 2020, hadden we 18 baby’s die 
veilig ‘s nachts werden afgeleverd 
en slechts twee vrouwen die werden 
doorverwezen naar het groot zieken-
huis in Mvurwi.” 



COLOMBIA

Mensenrechten  
in Colombia
Colombiaanse mensenrechtenactivisten lopen dagelijks 
gevaar door op te komen voor de rechten van hun achterban. 

MENSENRECHTENACTIVIS-
TEN IN GEVAAR

In Colombia werden 1217 sociale 
leiders vermoord sinds de onder-
tekening van het Vredesakkoord. 
Alleen dit jaar werden 101 sociale 
leiders vermoord. Al decennia geldt 
Colombia als het gevaarlijkste land 
voor syndicalisten, sociale leiders, 
inheemse leiders, milieuactivisten, 
mensenrechtenactivisten en boeren-
leiders. Het zijn allemaal mensen die 
opkwamen voor de rechten van hun 
achterban.

Colombia is één van de meest onge-
lijke landen van de wereld als het 
gaat om verdeling van de bodemrijk-
dommen. Heel wat mijnbedrijven en 
multinationale petroleum- en andere 
bedrijven zijn uit op het ontginnen 
van de grondstoffen. De plaatselijke 
inwoners worden hierdoor verdre-
ven van hun woningen. Foltering en 
moord zijn de meest voorkomende 

praktijken die hiervoor gebruikt wor-
den. Hierbij spelen de paramilitairen 
en de huurlingen een rol. Ook wan-
neer werknemers een actie organi-
seren tegen de werkgever, komen 
paramilitairen vaak in beeld.

BETOGERS MISHANDELD 
DOOR DE POLITIE

Vanaf 28 april 2021 komen de sociale 
en arbeidsorganisaties  op straat  om 
het beleid van regering Duque aan 
te vechten. Tijdens de manifestaties, 
vonden er mensenrechtenschendin-
gen plaats . De manifestaties werden 
bestreden met harde hand door de 
Colombiaanse oproerpolitie ESMAD. 
Zij schoten op de betogers, met een 
honderdtal doden als gevolg. Meer-
dere gewonden hebben het zicht aan 
één of beide ogen verloren.

We moeten ons de vraag stellen 
waarom de westerse wereld stil blijft 
over de jarenlange mensenrechten-
schendingen in Colombia.
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Mensenrechten zijn meer dan woorden!
Lees meer op FOS.ngo/colombia-mensenrechten
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Antwoord: 1. Zorgplichtwet, 2. Verenigde Naties, 3.  Landbouw, 4. Parijs, 5. 
Zeventigduizend, 6. 10 december, 7. 2030, 8. IPCC, 9. Antonio Guterres, 10. Eta

Hoe heet de wetgeving waarmee 
men bedrijven aansprakelijk kan 
stellen voor milieu- en mensen-
rechtenschendingen? 

1. Waardeketenwet 
2. Zorgketenplichtwet 
3. Zorgplichtwet

Welke belangrijke instantie  
staat in voor de internationale 
wetgeving inzake mensen- en 
milieurechtenschending?  

1. Verenigde Naties 
2. Internationale Arbeidsorganisatie 
3. Wereldhandelsorganisatie

In welke sector komt kinderarbeid 
nog het vaakst voor? 

1. Bankensector 
2. Landbouw 
3. Bouw 

In welke grootstad werd  
in 2015 het mondiale  
klimaatakkoord afgesloten?  

1. Parijs 
2. New York 
3. Sydney 

Hoeveel mensen hebben  
deelgenomen aan de grootste 
klimaatmars ooit in  
Brussel in 2019? 

1. 100.000 
2. 70.000 
3. 50.000 

 

Op welke datum valt de  
Internationale  
Dag van de Mensenrechten? 

1. 8 mei 
2. 15 augustus 
3. 10 december 

Tegen welk jaar zouden de  
klimaatdoelen wereldwijd  
behaald moeten worden? 

1. 2024 
2. 2030 
3. 2050 

Hoe heet het klimaatpanel  
binnen de VN? 

1. IPCC 
2. UNFCC 
3. UNEP 

Wie is de huidige secretaris- 
generaal van de VN? 

1. Ban Ki-Moon 
2. Antonio Guterres
3. Tedros Ghebreysus 

Door de klimaatverandering  
worden natuurrampen schering  
en inslag. Welke orkaan trof 
 1,8 miljoen Hondurezen 
 in november ‘20?

1. Eta
2. Ronda
3. Iota
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