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DEKOLONISERING

FOS neemt actief deel aan de ‘toekomstwerf’ 
van de ngo-federatie over dekoloniseren. De 
toekomstwerf sluit aan bij de inspanningen 
van FOS om internationale partnerorganisaties 
bij de werking België te betrekken. Een 
dekoloniseringstraject vergt initiatieven op 
verschillende domeinen: van het nadenken 
over woorden en beeldvorming tot de relaties 
met de FOS-partners en de interne structuur. 
De toekomstwerf is daarbij een belangrijke 
schakel, die in 2021 culmineerde in een 
inspiratiegids ‘Dekoloniseren. Nu!’ waar FOS 
aan bijdroeg. In 2021 organiseerde FOS ook zelf 
activiteiten in het kader van dekolonisering op 
het Belmundofestival. We gingen in debat met 
Labo vzw en 11.11.11 over enkele prangende 
vragen. Is ontwikkelingssamenwerking een 
verderzetting van het koloniale systeem? 
Zijn middenveldorganisaties dringend aan 
vernieuwing toe? En als we systeemverandering 
beogen, wat doen we dan met het huidige 
model van ontwikkelingssamenwerking? 
Verder hield FOS met Hybried vzw een 
interactieve workshop. De FOS-medewerkers 
ontdekten hoe ze door alternatieve vormen 
van kennis de huidige machtsverhoudingen 
kunnen doorgronden en brainstormden over 
hoe ze verandering kunnen teweegbrengen.  

In 2022 bouwt FOS verder op die initiatieven. 
FOS start een intern dekoloniseringsproces 
op om de prioriteiten van de organisatie te 
identificeren en verdere stappen te zetten naar 
een inclusievere organisatie en dito werking.  

 

FOS maakt werk van integriteit 

Sinds 2020 heeft FOS een ethische code en 
een klachtenprocedure over integriteit. 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. De partnerovereenkomsten 
vermelden nu een integriteitsclausule. FOS 
heeft ook een change manager aangeduid 
en een meldpunt voor klachten gecreëerd. Zo 
gaat FOS voor een globale integriteitsaanpak 
in de gehele FOS-werking.

INTEGRITEIT

VOORWOORD

In 2021 sloten FOS en zijn partners het programma 2017-2021 af in 
moeilijke omstandigheden. Door de coronapandemie werkten mede-
werkers – weer – thuis en moesten activiteiten herbekeken worden. 

De FOS-partners toonden zich veerkrachtig. Ze vonden nieuwe 
manieren om hun publiek te bereiken, ontwikkelden alternatieve werk-
vormen, en leerden zowel zichzelf als anderen digitale vaardigheden 
aan. Ze slaagden erin om ondanks alles voort te werken. En dat was 
broodnodig! De pandemie maakte immers pijnlijk duidelijk dat mensen 
in Afrika en Latijns-Amerika lang niet dezelfde jobzekerheid of sociale 
bescherming hebben als in België. 

Aan het einde van deze vijfjarenrit konden sommige partners met 
mooie resultaten uitpakken. In Zuid-Afrika kregen huishoudwerkers 
eindelijk recht op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid en een 
hoger minimumloon. In Honduras breidde partner RSMH zijn netwerk 
van vakbonden uit, met een forse stijging van het ledenaantal als 
gevolg. 

Die successen en de geleerde lessen inspireerden het FOS-team tot 
het programma 2022-2026. De medewerkers zochten in 2021 nieuwe 
organisaties op. Met bestaande partners legden ze nieuwe prioriteiten 
vast. Benieuwd naar de plannen? Hou het volgende jaarverslag in de 
gaten!

De raad van bestuur

DISCLAIMER 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

EVALUATIE

In het programma 2017-2021 werden twee 
externe onafhankelijke evaluaties ingepland: 
een evaluatie halfweg en een eindevaluatie. 
De evaluatie halfweg bestond uit twee delen. 
Een deel peilde naar de gemeenschappelijke 
werking van de organisaties FOS, Solsoc en 
IFSI-ISVI in Colombia. Het andere ging na 
hoe doeltreffend FOS was in het betrekken 
van partners in het programma België. FOS 
heeft de evaluatie succesvol afgerond en 
implementeert momenteel de aanbevelingen.  

De eindevaluatie van het programma 
2017-2021 wordt momenteel uitgevoerd door 
een extern en onafhankelijk evaluatiebureau, 
ACE-Europe. Deze evaluatie bekijkt in eerste 
instantie in hoeverre de vooropgestelde 
doelstellingen zijn behaald en hanteert vijf van 
de OECD-DAC-evaluatiecriteria – effectiviteit, 
efficiëntie, relevantie, duurzaamheid en 
impact – als normatief kader. De eindevaluatie 
beslaat alle landen waar het programma in 
actief is. Met dit document legt FOS in de eerste 
plaats verantwoording af. Daarnaast ziet FOS 
iedere evaluatie als een kans om bij te leren en 
te groeien als organisatie. De eindevaluatie zal 
daartoe mogelijkheden bieden. 

Het finale rapport van de eindevaluatie zal 
eind juni 2022 gepubliceerd worden op de 
website van FOS: www.fos.ngo.  

 https://fos.ngo/over-ons/integriteit/
http://www.fos.ngo
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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, ACVi, CM, BIS-ACLVB, Oxfam Solidariteit

Centrale ABVV en andere donoren gaven 
de partner een belangrijke morele oppepper. 
Het heeft ertoe bijgedragen dat de RSMH 
en zijn leden de crisis relatief snel te boven 
zijn gekomen. De rest van het jaar heeft het 
netwerk zijn syndicaal werk versterkt: het 
aantal vakbonden nam toe tot 38 (24 aan 
begin programma) en het aantal leden 
naar 28 386 (13 992 aan begin programma), 
waarvan 62% vrouwen. 

Zuid-Afrika:  

SADSAWU heeft na jaren van lobbyen bij 
de regering en zelfs een rechtszaak bij het 
Constitutionele Hof bereikt dat huishoudelijk 
personeel wordt opgenomen in de 
Compensation for Occupational Injuries and 
Diseases Act (COIDA). Daarmee verbetert 
de sociale bescherming van meer dan 900 
000 huishoudwerkers in Zuid-Afrika. Verder is 
het minimumloon voor huishoudwerkers in 
2021 aanzienlijk verhoogd, tot 88% van het 
Nationale Minimumloon (NMW). De regering 
heeft beloofd om hun minimumloon in 2022 
gelijk te trekken met het NMW.  

  SAMEN-
WERKEN
ISVI, Solsoc en de Socialistische Mutualiteiten 

FOS, ISVI en Solsoc maakten samen een 
programma dat medegefinancierd wordt 
door DGD. De samenwerking tussen de drie 
organisaties groeit jaar na jaar.  

2021 vormde het sluitstuk voor de gezamenlijke 
campagne ‘Zet je in voor hun rechten. Het 
zijn ook de jouwe’ die in 2020 gelanceerd 
werd binnen het gemeenschappelijk 
programma ‘Waardig Werk’ in Colombia. 
Tijdens een internationaal forum met 
Colombiaanse partners, Belgische politici, 
OIDHACO en het ABVV trokken we aan de 
alarmbel over de kritieke situatie van de 
mensenrechten in Colombia. De partners 
hebben ook alternatieven voorgesteld om de 
achteruitgang in rechten tegen te gaan. 

Onder de slogan ‘Respecteer hen’ voerden 
FOS, Algemene Centrale ABVV, ABVV 
HORVAL, ISVI en Solsoc campagne voor 
waardig huishoudwerk wereldwijd. In 2021 
bestond Conventie 189 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie namelijk tien jaar. Hoewel 
veel landen die conventie ondertekend 
hebben, ontbreekt het nog steeds aan 
waardig werk in deze sector.  

Het Coördinatieplatform Waardig Werk CPWW 

Enkele jaren geleden besloot de Belgische 
overheid dat elk vijfjarenprogramma moet 
omkaderd worden door een of meerdere 
GSK’s (Gemeenschappelijk Strategisch Kader). 
FOS organiseerde zich met acht andere 
organisaties in het Coördinatieplatform 
Waardig Werk, dat een thematisch GSK 
Waardig Werk opstelde. 

In 2021 werd een nieuw GSK Waardig Werk 

geformuleerd voor de periode 2022-2026. 
Dat GSK bouwt verder op de gerealiseerde 
samenwerkingen. Het is goedgekeurd door 
de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Enkele opmerkelijke realisaties door de 
FOS-partners 

België: 

In het voorjaar van 2021 lanceerde FOS de 
campagne ‘Gelijk maakt gezond’ over het 
thema gezondheid en ongelijkheid. FOS deed 
dat samen met de Socialistische Mutualiteiten 
en de socioculturele organisaties S-Plus en 
VIVA-SVV (nu Rebelle). We benadrukten dat 
gezondheid meer is dan genezen alleen 
en vestigden de aandacht op de sociale 
determinanten van gezondheid. De focus lag 
op gezondheidsvaardigheden. De campagne 
omvatte onder meer een documentaire over 
Salvadoraanse gezondheidsactivisten en een 
FOScast. 

Ecuador:  

In januari 2021 ratificeerde Ecuador 
IAO-conventie 190, die geweld en intimidatie 
op de werkvloer aanpakt. Surkuna en Donum 
voerden een onderzoek uit en organiseerden 
een brede maatschappelijke dialoog die 
concrete aanbevelingen voor de toepassing 
van de conventie opleverden. 

Honduras:  

Partner RSMH had aan het begin van het 
jaar te maken met de impact van de 
overstromingen, waardoor de huizen van 
duizenden werknemers in de textielsector 
beschadigd waren. De solidariteitsbetuiging 
en de financiële steun van de Algemene 
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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 ter 
versterking van het 
gezondheidsbeleid 
– SEDEI-ALAMES 

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

Nationale Vakbond 
van Arbeiders in de 
industrie van vetrij-
ke en voedingspro-
ducten – SINTRAI-
MAGRA

Intersyndicaal col-
lectief ter verbete-
ring van preventie 
en beheer van 
werkgerelateerde 
risico’s – COISO

Centrum ter ver-
dediging van de 
mensenrechten en 
voor meer gender-
gelijkheid – Surkuna

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

Verenigd 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-)arbeiders die 
slachtoffers zijn van 
een beroepsziekte 
of ongeval

Landarbeiders in 
de agro-industrie, 
huishoudwerkers, 
rurale en inheemse 
vrouwen, activisten 
voor het recht op 
gezondheid en so-
ciale bescherming

Arbeiders in de 
watersector huis-
houdwerkers, 
vrouwen, adoles-
centen, activisten 
voor het recht op 
gezondheid

Budget € 284.285,20 € 170.716,98 € 335.173,77 € 396.059,51

Donoren

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

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

DGD, 11.11.11, 
NVSM, provincie 
Limburg

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

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 naar recht op sociale bescherming
• Juridische bijstand
• Sociale dialoog en collectief overleg
• Sociale controle op gezondheidszorg
• Politieke beleidsbeïnvloeding
• Sensibiliseringscampagnes

Strategische 
werklijnen

• Werkomstan-
digheden van 
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
• Milieu

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN ZUID-AMERIKA
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tot eenheid. Het werd bijgewoond door 
afgevaardigden van de zestien aangesloten 
vakbonden van de federatie. Ze maakten 
een balans op, en erkenden de inspanningen 
en overwinningen van de voorbije twee jaar 
door het uittredende bestuur, ondanks alle 
tegenkantingen en de covid-crisis. Zo moest 
algemeen secretaris Leyda Alonso aan het 
einde van haar mandaat aftreden wegens 
familiale problemen.

De pandemie had een zware impact op de 
levens- en werkomstandigheden van de 
huishoudwerkers in Bolivia. Vele duizenden 
werden ontslagen, zonder enige vergoeding, 
om te vermijden dat ze de gezinnen waarbij 
ze werkten, zouden besmetten. Vele anderen 
raakten besmet, werden ziek en sommigen 
stierven. Toch kon FENATRAHOB haar activi-
teiten verderzetten en belangrijke vooruitgang 
boeken.

Vormingen (digitaal of fysiek, naargelang de 
mogelijkheden) speelden in op volgende 
noden: organisatieversterking, toegang tot 
digitale media, ledenwerving en planning, 
alsook vormingen voor sociaal-juridische 
medewerkers.

Met technische ondersteuning van REMTE 
heeft FENATRAHOB een nieuwe coördina-
tiestrategie uitgewerkt en toegepast met 
juridische promotoren. De advocaten en huis-
houdwerkers hebben nieuwe gevallen voor de 
rechtbank gebracht wanneer het proces van 
verzoening geen oplossing bracht. Die nieuwe 
strategie leverde belangrijke resultaten op. 
FENATRAHOB slaagde erin om meer dan 200 
000 bolivianos (26 000 euro) aan sociale lasten 
te innen voor (ontslagen) huishoudwerkers. 

De toegang die de huishoudwerkers in 2021 
verwierven tot een ziekenkas (Caja Nacional 
de Salud) betekent een historische overwin-
ning voor de sector. Het is ook een prece-
dent voor andere informele sectoren, die 
eveneens zwaar getroffen werden door de 
coronacrisis. De federatie kan nu een nieuwe 
fase aanvangen waarin ze voor de effectieve 
toepassing van de regelgeving strijdt. Enkel de 
huishoudwerkers die minstens het minimumsa-
laris van 2164 bolivianos (280 euro) verdienen, 

zullen toegang krijgen tot de ziekenkas. 

De huishoudwerkers hebben nieuwe strate-
gieën nodig om de uitdagingen op lange 
termijn aan te pakken in hun strijd voor 
Waardig Werk, tegen uitbuiting en geweld. 
De huishoudwerkers hebben hun toegang tot 
de ziekenkas in grote mate verworven door 
diverse media te gebruiken. FENATRAHOB 
moet hierbij meer autonomie verwerven over 
zijn middelen en de vormingen versterken. 
Ook ledenwerving, vorming van jonge leden 
en goed geplande campagnes zijn essentiële 
werktuigen. De ratificatie en toepassing van 
IAO-conventie 190 (tegen geweld en intimi-
datie op de werkvloer) van de IAO blijft ook 
een uitdaging in Bolivia, om de huishoudwer-
kers te beschermen tegen seksueel geweld in 
de gezinnen waar ze werken. 

De sector agro-industrie bleef tijdens de 
coronacrisis volop draaien. Er blijft een vorm 
van schuldslavernij bestaan in de sector, 
waarbij de grondbezitter de arbeider in diepe 
schulden stort door voorschotten te vragen, en 
de arbeider zijn werkrelatie niet kan stopzetten. 
Als antwoord op die zware schendingen van 
de arbeidsrechten werkte de Confederatie 
van Landarbeiders van Bolivia (CNTACB) in 
2021 met steun van CIPCA aan een onderhan-
delingsagenda die de arbeidsvoorwaarden 
in de sector verbetert. Het gaat hierbij vooral 
om onderaanneming, veiligheid en gezond-
heid op het werk, toegang tot een ziektever-
zekering en pensioen, en visualisering van de 
problematiek van vrouwen. 

Ondanks de zware politieke onrust in Santa Cruz 
(zie context) zette CNTACB in 2021, met tech-

“Na een jaar onder-
breking zette de 

regering het veran-
deringsproces 

verder”

Context

Na haar zware nederlaag in de presidents- en 
parlementsverkiezingen in oktober 2020 nam 
de agressiviteit van de rechtse oppositie tegen 
de linkse regering van president Luis Arce 
en de MAS-partij nog toe in 2021. De onder-
nemerselite sloot een coalitie met de gildes 
van de informele en de transportsector, met 
de kleine ondernemers en met de kleine zelf-
standigen op basis van een racistisch discours 
tegen de regering, die de steun geniet van de 
inheemse bevolking.  

Halfweg 2021 startte de oppositie in haar 
bastion Santa Cruz, het departement waar 
de agro-industrie bleef bloeien ondanks de 
covid-pandemie, diverse acties die tot een 
nieuwe staatsgreep moesten leiden (zoals in 
oktober 2019, toen Jeanine Añez een jaar lang 
aan de macht kwam). Met twee langdurige 
stakingen en gewelddadige wegblokkades 
legden ze het departement en de lokale 
economie plat, probeerden ze het regime te 
destabiliseren en riepen ze op tot meer macht 
voor de regio’s. Dit bleef duren tot december 
2021.

Het argument voor de stakingen was de wet 
tegen illegale inkomsten en andere wetten 
tegen de illegale economie, die volgens de 
oppositie de informele sector zwaar zouden 
treffen. De regering trok die wetten in om de 
oppositie de wind uit de zeilen te nemen, wat 
uiteindelijk ook lukte. 
 
Ondanks dit alles zetten de regering en de 
MAS-partij, na een jaar onderbreking en de 
democratische herovering van de macht, 
het veranderingsproces in Bolivia verder. Ze 
legden daarbij de nadruk op de economische 
reactivering, de massale vaccinatie tegen 
covid-19, sociale programma’s, grote infra-
structuurwerken, en andere maatregelen die 
allen vrij succesvol bleken en op de steun van 
een meerderheid van de bevolking konden 
rekenen. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

Het tweejaarlijkse congres van de nationale 
federatie van huishoudwerkers FENATRAHOB, 
dat plaatsvond op 4 en 5 december in Cocha-
bamba, werd geopend met een oproep 

Bolivia

© Flickr/Asamblea Legislativa Plurinacional
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vorming hervat worden vanaf begin 2021, 
wat zeker hielp om de burgercomités en de 
gezondheidsraden op meerdere niveaus te 
versterken. Die droegen bij aan de uitwerking 
van gemeentelijke gezondheidsplannen en 
het toezicht op de naleving van de wetgeving 
en de implementatie van de vaccinatiecam-
pagne tegen covid-19.

Het programma ‘Waardig Werk’ in Bolivia werd 
mogelijk gemaakt met de steun van DGD, 
11.11.11, Sociaal Fonds Voedingsnijverheid 
(HORVAL), Fonds voor Bestaanszekerheid 
petroleumsector, NVSM, FOS Kapellen.

Geleerde lessen & uitdagingen

Diverse allianties en samenwerkingen lieten toe 
om de nationale en internationale synergie en 
beleidsbeïnvloeding te versterken. Die vond 
plaats tussen de syndicale partners van FOS, 
Solsoc, ABVV Horval en ABVV. In het geval van 
FOS gaat het vooral om CNTACB en de para-
noot-federatie FSUTGCB van Riberalta, met de 
steun van CIPCA. 

Een grondig onderzoek door het Nederlandse 
SOMO naar de waardeketen in de para-
noot-sector bracht de schrijnende schen-
dingen van de arbeidsrechten aan het licht op 
basis van harde feiten en cijfers. Het hielp de 
FSUTGCB en het Amazone Blok van de Para-
noten bij hun beleidsbeïnvloeding ten aanzien 
van de werkgevers verenigd in CADEXNOR, 
en ook op internationaal niveau, bv. bij de 
opkopers in Europa. Door de acties van de 
partners heeft de Duitse supermarktketen ALDI 
beslist om zelf ook onderzoek te doen naar de 
arbeidsrechten en werkomstandigheden van 
de oogst- en fabrieksarbeiders in deze sector, 
om zich te verzekeren dat de producten die 
ze aanbieden vrij van kinder- en dwangarbeid 
zijn.   

De vorming van vormingswerkers heeft duide-
lijk een multiplicatoreffect. Bij de federatie van 
huishoudwerkers hebben nieuw opgeleide 
arbeidsters met de verworven kennis een 
leidinggevende functie verworven binnen 
hun vakbonden, en staan ze sterker in hun 
schoenen bij de onderhandelingen met 
lokale overheden en gezondheidscentra. De 

nische ondersteuning van CIPCA, de vorming 
van haar leden en haar beleidsbeïnvloeding 
voor betere werkomstandigheden verder. 
De confederatie boekte daarbij belangrijke 
vooruitgang, zoals een betere beloning in de 
sector van de paranoten. 

De landarbeiders blijven echter bij de meest 
gediscrimineerde sectoren behoren. De Boli-
viaanse overheid kiest daarbij niet altijd partij 
voor de landarbeiders, omdat ze de grote 
spelers in een zeer belangrijke sector niet voor 
de borst wil stoten. Er is dringend een veilig-
heidsprotocol nodig voor de vakbondsleiders, 
die vaak het slachtoffer zijn van agressie en 
intimidatie wanneer ze opkomen voor de 
rechten van de landarbeiders. Ook moeten 
het machistisch geweld en de genderste-
reotypen in de sector dringend aangepakt 
worden.

CNTACB ijverde in 2021 in de sociale dialoog 
met de werkgevers voor:
• de opname van de landarbeiders in de 
Algemene Arbeidswet;
• wijzigingen in de arbeidswetgeving;
• de snellere behandeling van administratieve 
klachten door het Ministerie van Arbeid;
• werkzekerheid en sociale zekerheid.

Het Amazone Blok van de Paranoten (de 
alliantie van notenrapers, boeren, inheemse 
gemeenschappen en fabrieksarbeiders die 
dankzij het notenonderzoek is ontstaan; zie 
ook rapportage 2020) heeft op democra-
tische en participatieve wijze een eisenpakket 
2021-2022 opgesteld dat alle belangen van 
alle arbeiders uit de productieketen van de 
paranoten samenbrengt (zowel loonwerkers, 
inwijkelingen, boeren en inheemsen). Dat 
pakket werd ingediend bij het Ministerie van 
Arbeid.

Colectivo Rebeldia bleef in 2021 intensief 
samenwerken met feministische, jongeren- en 
universitaire organisaties, om het netwerk te 
versterken dat de seksuele en reproductieve 
rechten van vrouwen en meisjes opeist in 
Santa Cruz. Het netwerk bewees zijn mobi-
lisatiekracht en was een erkende stem in de 
beleidsbeïnvloeding bij diverse nationale, 
departementale en gemeentelijke overheids-
instanties. Dit alles op participatieve wijze, 

dankzij de ervaring van Colectivo Rebeldia 
en de slagkracht van de jongeren. Ze klopten 
ook aan bij het medisch personeel in Santa 
Cruz met voorstellen en plaatsten de tiener-
zwangerschappen op de politieke en media-
agenda.  

De partner bleef ook burgercontroles op het 
geweld tegen vrouwen uitvoeren via de door 
hen opgeleide sociaal-juridische promotoren. 
Zij deden dat samen met studenten rechten, 
sociale wetenschappen en psychologie, 
hoewel de meeste universiteiten in Santa Cruz 
van conservatieve strekking zijn. Colectivo 
Rebeldia slaagde erin het debat op gang te 
brengen en studenten in te schakelen in de 
strijd voor vrouwenrechten.   

Colectivo Rebeldia speelt een leidersrol in het 
platform van feministische organisaties tegen 
het geweld op vrouwen, en in de campagnes 
van 28 september (recht op abortus) en 
‘Meisjes Geen Moeders’ (recht op abortus 
voor tieners). Steeds meer jonge feministen 
komen op voor hun recht om te beslissen. 
Ze verdedigen de verworvenheden van het 
MAS-regime op vlak van seksuele en repro-
ductieve rechten, tegen het offensief van 
extreemrechtse, conservatieve krachten.   

De gemeentebesturen van de Chiquitania 
en sommige deelgemeentes van Santa Cruz 
bespraken actieplannen tegen het geweld 
op vrouwen en keurden die ook goed, onder 
druk van de sociale organisaties waarmee 
Colectivo Rebeldia samenwerkt. In het lande-
lijke Chiquitania werd de vorming van vrouwen 
versterkt, dankzij de sociale promotoren die 
hielpen bij de controle op de toegang tot 
voorbehoedsmiddelen en zwangerschaps-
testen. 

De Asociación Latinoamericana de Medicina 
Social y Colectiva (ALAMES) zette de 
vormingen aan diverse basisorganisaties 
verder in meerdere gemeentes. De vormingen 
betreffen het gezondheidsbeleid SAFCI 
(met interculturele klemtoon op gemeen-
schappen), burgerparticipatie in het beleid, 
en de nieuwe wetgeving inzake het eenge-
maakte gezondheidssysteem.  

Wegens de lagere covid-cijfers kon de fysieke 

© Colectivo Rebeldia
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CIPCA, maakt deel uit van diverse plat-
formen, zoals het Boliviaanse Platform voor 
de Bestrijding van de Klimaatverandering, het 
Agro-ecologisch Platform, het Interinstitutio-
neel Netwerk voor het Herstel van het Leven in 
de Chiquitania, de Technische Werkgroep voor 
de Aanpassing aan de Klimaatverandering 
enz. Hiermee behoren ze tot de voorhoede in 
de bewustmaking van CNTACB en de bevol-
king over deze problematiek. 

vormingen benutten de inhoud en metho-
dologie van andere vakbondsprojecten van 
FOS en Solsoc. Wegens de sterke rotatie van 
leidinggevenden binnen de huishoudvak-
bond is de permanente opleiding van nieuwe 
leidsters cruciaal.  

De digitale kloof blijft een grote uitdaging 
wanneer organisaties de meest marginale 
sociaal-economische sectoren van de doel-
groep willen bereiken, zowel in de stad als op 
het platteland. De kloof is niet alleen te wijten 
aan een gebrek aan financiële middelen, 
maar ook aan lagere opleidingsniveaus, de 
afwezigheid van geschikt materiaal of de 
gebrekkige toegang tot internet in sommige 
zones. Het is belangrijk om te blijven streven 
naar een gelijke toegang tot informatie en 
nieuwe technologie voor vrouwen. 

Gender

De participatie van vrouwen nam sterk toe 
binnen CNTACB. De aangesloten vakbonden 
blijven de ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in vraag stellen. Sommige leiders 
beletten met hun patriarchale houding nog 
altijd het leiderschap van vrouwen, maar in 

de besturen nemen ook vrouwen deel die 
met steeds meer overtuiging voor hun rechten 
opkomen.

Colectivo Rebeldía en FENATRAHOB zijn orga-
nisaties die voor 100% uit vrouwen bestaan, 
dus is hun deelname gegarandeerd. De 
eerste is bovendien een feministische ngo, die 
de gendergelijkheid en vrouwenrechten hoog 
in haar vaandel draagt. De tweede is erin 
geslaagd om de leidsters en huishoudwerkers 
te versterken in hun strijd voor gelijke rechten. 

Milieu

CNTACB legt steeds de link tussen de produc-
tieprocessen van de bedrijven en het welzijn 
van de arbeiders van hun vakbonden en 
federaties. Ze maken arbeiders bv. bewust 
van het gebruik van giftige pesticides in de 
landbouw en de impact op de gezondheid 
van de arbeiders. De productieprocessen 
hebben ook gevolgen voor de tewerkstelling. 
Genetisch gemodificeerde soja en andere 
landbouwproducten vereisen namelijk geen 
onkruidverdelging meer, en dus ook geen 
handarbeid.  
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een ander kleedje toch door, net als andere 
wetten, zoals een wet op de criminalisering van 
het sociaal protest. Het Nationaal Stakingsco-
mité bleef daarom oproepen tot maandelijkse 
nationale actiedagen, maar de kans op een 
reële verandering dient zich aan in 2022 met 
de verkiezingen.
Doelbewust faalde de regering-Duque om de 
vredesakkoorden uit te voeren. Die bliezen in 
november 2021 dan wel vijf kaarsjes uit, maar de 
integrale landbouwhervorming, de garanties 
voor de re-integratie van de ex-rebellen en 
de vervanging van de cocateelten bleven 
uit. De repressie en vervolging van voorvech-
ters van de vredesakkoorden daarentegen 
namen wel toe, net als de militarisering van 
de conflictgebieden. De continue aanvallen 
door de overheid op de onafhankelijkheid van 
het rechtssysteem en op het speciale rechts-
systeem dat door de vredesakkoorden in het 
leven werd geroepen, werken straffeloosheid 
in de hand. 

In combinatie met een regressief en gebrekkig 
regeringsbeleid op het gebied van arbeid 
en sociale bescherming vertaalt die situatie 
zich in aanhoudend hoge werkloosheidsper-
centages. Vooral vrouwen worden getroffen. 
Zo bedraagt het werkloosheidscijfer voor 
mannen 8,7%, terwijl dat voor vrouwen 15,6% 
is. De arbeidsmarkt functioneert slecht. De 
meeste werkenden hebben onzekere of 
informele banen en genieten als gevolg 
daarvan weinig of geen sociale bescherming. 
Na de economische krimp van 6,8% in 2020, 
veroorzaakt door de pandemie, zorgt de 
economische heropstart in 2021 voor jobs van 
slechte kwaliteit in sectoren waar de informa-
liteit de bovenhand heeft. Meer dan de helft 
van de Colombianen heeft moeite om drie 
maaltijden per dag te kunnen nuttigen, en 
540 000 kinderen jonger dan vijf jaar lijden aan 
chronische ondervoeding. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

De drie partners claimden mee de straat 
tijdens de golf van sociaal protest in 2021. De 
Algemene Centrale Antwerpen-Waasland 
organiseerde solidariteitsacties en mani-
festaties tegen het politiegeweld tijdens 
de algemene stakingsperiode. De partners 

debatteerden volop op digitale fora over vijf 
fundamentele, aan elkaar gelinkte rechten: 
recht op werk, recht op gezondheid, recht op 
voedsel, recht op grond, en recht om te mogen 
leven in het kader van de campagne ‘Zet je in 
voor hun rechten. Het zijn ook de jouwe’ die 
in 2020 gelanceerd werd. Die campagne is 
een initiatief van alle partnerorganisaties van 
FOS, ISVI en Solsoc in het gemeenschappelijk 
programma ‘Waardig Werk’ in Colombia. Als 
sluitstuk van de campagne in 2021 trokken ze 
aan de alarmbel over de kritieke situatie van 
de mensenrechten in Colombia op een inter-
nationaal forum met Colombiaanse partners, 
Belgische politici, OIDHACO en het ABVV. De 
partners hebben ook alternatieven voorgesteld 
om de achteruitgang in rechten tegen te gaan. 
Zo hebben de Nationale Boeren- en Landar-
beidersfederatie FENSUAGRO en de acht 
andere vakbonden uit de bananen-, suiker- en 
Afrikaanse palmsector een voorstel voor de 
hervorming van 28 artikelen uit de arbeidswet 
overgemaakt aan parlementsleden die dit 
zouden meenemen in het parlementair debat. 
De betaalde huishoudwerkers, georganiseerd 
in de nationale industrievakbond SINTRAI-
MAGRA, werkten ijverig mee aan voorstellen 
in verband met arbeidsinspectie in private 
huishoudens, gezondheid en veiligheid in de 
huishoudsector, en de oprichting van een werk-
geversorganisatie om een gesprekspartner te 
hebben voor collectieve onderhandelingen. 
Ze deden dit samen met andere vakbonden 
uit de sector in het kader van hun deelname 
aan het institutioneel toezichthoudend comité 
op de toepassing van IAO-conventie 189 over 
waardig huishoudwerk. Het Intersyndicaal 
Collectief voor Gezondheid en Veiligheid op 

“Het volk kwam 
massaal in 

opstand tegen 
het gewelddadig 

neoliberaal beleid”

Context

Met parlementsverkiezingen in maart 2022 
en presidentsverkiezingen in mei 2022 was 
2021 zonder meer een pre-electoraal jaar. De 
opiniepeilingen wezen telkens Gustavo Petro, 
pre-presidentskandidaat van een brede 
progressieve coalitie en fervente tegenstander 
van de huidige rechtse president Duque, aan 
als potentiële winnaar. Duque kon eind 2021 
op de steun rekenen van slechts 25% van de 
Colombianen. Na bijna vier jaar regeren is de 
balans op vlak van mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid ronduit negatief. 

Het jaarverslag van Indepaz over de mensen-
rechtenschendingen telt 162 sociaalecolo-
gische conflicten, 92 bloedbaden, 48 moorden 
op ondertekenaars van de vredesakkoorden, 
168 moorden op sociale leiders waarvan 26 
vrouwen, en tijdens de volksopstand van mei 
en juni 79 dodelijke slachtoffers, 90 slachtoffers 
die een oog verloren, 35 slachtoffers van 
seksueel geweld, 2005 arbitraire aanhou-
dingen. 

Het volk, met de jongeren op kop, kwam in 

2021 massaal in opstand om te protesteren 
tegen het gewelddadig neoliberaal beleid 
van de regering-Duque. In de eerste plaats 
was de geplande belastinghervorming kop 
van jut, die de lage en middenklasse zwaar 
zou treffen en de economische elite zou 
ontzien, te midden van de pandemie en de 
sociale en economische crisis. Duque zag 
zich genoodzaakt de belastinghervorming 
in te trekken en zijn Minister van Financiën 
te ontslaan. Later ging ook de geplande 
gezondheidshervorming eraan. Solidariteits-
betuigingen stroomden toe van over heel de 
wereld en solidariteitsacties werden op touw 
gezet in meer dan 80 steden ter wereld, onder 
andere in Brussel en Antwerpen. 

Maar voor Duque en zijn partij Centro 
Democrático, die tot het meerderheidsblok 
in het parlement behoort, was dit enkel 
uitstel, geen afstel. Met de gebruikelijke 
verdeel-en-heersstrategie nam hij de wind 
uit de zeilen van de volksopstand. De tien 
alternatieve wetsvoorstellen die het Nationaal 
Stakingscomité voorlegde, werden door het 
overheidsblok compleet genegeerd. De 
gevreesde belastinghervorming kwam er in 

Colombia
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te breiden. 
De communicatie- en coördinatiemecha-
nismen werden aangepast om aan effectiviteit 
te winnen en om de betrokkenheid van alle 
organisaties in al hun diversiteit te waarborgen. 
De actoren die in stedelijke gebieden werken, 
gebruiken immers andere communicatie-
tijden en -middelen dan de actoren die op 
het platteland werken. De coördinatieme-
chanismen werken beter als ze volgens een 
beurtrol werken en evenwichtig zijn, met een 
bijdrage vanuit Colombia en vanuit België om 
de link te scheppen en acties op elkaar te 
kunnen afstemmen. 

De organisaties willen een nog beter inzicht 
krijgen in elkaars werking om de bestaande 
complementariteit beter te kunnen benutten. 
Ze besluiten dat er een enorm potentieel 
is om de samenwerking tussen organisaties 
van hetzelfde type en tussen organisaties 
van verschillende types te verdiepen en te 
verbreden in het nieuwe programma.

Gender 

Werknemers in de agro-industrie zijn erin 

geslaagd gendergerelateerd geweld binnen 
hun gezinnen te verminderen, en hebben zich 
publiekelijk uitgesproken vóór genderrecht-
vaardigheid en gelijkheid, en tegen gender-
gerelateerd geweld. Dankzij de opleiding 
over nieuwe mannelijkheid, die in 2019 van 
start ging, in 2020 digitaal werd verdergezet 
en in 2021 fysiek werd afgewerkt, erkent een 
vakbondsleider: “De opleiding over manne-
lijkheid heeft ons geholpen om te groeien 
als persoon, als man, als leider. We houden 
niet op man te zijn door een andere man te 
omhelzen of door ‘ik hou van je’ te zeggen 
tegen een andere man. We hebben meestal 
problemen met onze families vanwege ons 
vakbondsactivisme, maar we hebben geleerd 
dat vakbondswerk ook een vorm van liefde is”.

De betaalde huishoudwerkers van SINTRAI-
MAGRA dwongen het respect en de 
bewondering van hun mannelijke collega’s 
in SINTRAIMAGRA af dankzij hun veranderde 
houding. Die verandering was toe te schrijven 
aan het train-the-trainers-proces over 
leiderschap en genderverhoudingen en de 
uitwisselingen met vakbondsleiders uit andere 
sectoren waarin SINTRAIMAGRA actief is. Op 

het Werk (COISO) stelde alternatieven voor in 
verschillende lokale comités voor gezondheid 
en veiligheid op het werk waar vakbonden, 
het Ministerie en gemeentebesturen aan 
deelnemen.

Meer vakbondsleiders uit de agro-industrie, die 
vanuit ideologisch, politiek en vakbondsoog-
punt gekwalificeerd zijn door de ontvangen 
vorming, onderhandelen met meer macht 
met de werkgevers en zijn erin geslaagd 
hun rechten op te eisen door middel van 
aanklachten die zijn ingediend bij het Ministerie 
van Arbeid, met de steun van FENSUAGRO. 
Met de steun van COISO eisen de arbeiders 
dat de werkgevers de gezondheids- en 
preventievoorschriften naleven, bijvoorbeeld 
wanneer ze vanuit de lucht met chemicaliën 
sproeien in de bananenzone. Daar is een 
gezondheidscomité opgericht met één verte-
genwoordiger per plantage. “Door de steun 
van COISO benaderen wij de werkgever met 
meer vertrouwen, wetende wat de regels op 
vlak van gezondheid en veiligheid op het werk 
zijn. Door de opgedane kennis komen wij op 
voor onze rechten”, vertellen ze.

De werknemers die door het COISO zijn 
opgeleid en geadviseerd over de voor-
schriften inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk, kunnen via hun actieve deelname 
aan de paritaire comités voor gezondheid 
en veiligheid op het werk eisen dat hun 
werkgevers de desbetreffende voorschriften 
naleven. Het COISO heeft de zwakke punten 
van de paritaire comités geïdentificeerd en 
heeft een werkplan opgesteld om de werking 
te verbeteren. Dat plan wordt uitgevoerd en 
opgevolgd. Sommige comités zijn beginnen 
functioneren, of werken beter en dragen bij 
tot risicopreventie en -beheer. COISO heeft zijn 
actiegebied geografisch uitgebreid en is erin 
geslaagd een onderzoeksgroep op te richten 
die formeel erkend is door het Ministerie van 
Wetenschappen.

De betaalde huishoudwerkers eisen steeds 
meer van hun werkgevers dat zij hun rechten 
eerbiedigen, waaronder het recht op sociale 
zekerheid. Ze eisen een schriftelijk contract, 
en in geval van overtreding bemiddelen ze 
met het advies van hun vakbondsleidsters. Als 

dat niet werkt, stappen ze naar het Ministerie 
van Arbeid, met bijstand van advocaten. Ze 
konden 121 nieuwe leden aansluiten in 2021. 
Ze richtten twee nieuwe lokale afdelingen van 
uitsluitend huishoudwerkers op. Ze versterkten 
hun mediastrategie en hebben in de media 
de achteruitgang van hun rechten als gevolg 
van de pandemie, hun precaire situatie en 
hun eisen, zoals een basisinkomen, kenbaar 
gemaakt. Via de lancering van hun docu-
mentaire ‘Moedige en strijdbare vrouwen’ 
vertelden ze hun verhaal op verschillende 
fora, op een filmfestival en zelfs op het televi-
siekanaal van het parlement.

Het programma ‘Waardig Werk’ in Colombia 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, 11.11.11, Algemene Centrale Antwer-
pen-Waasland.

Geleerde lessen 

FOS, ISVI en Solsoc brachten in het kader van 
het eerste gemeenschappelijk programma 
‘Waardig Werk 2017-2021’ alle partnerorgani-
saties van dat programma bij elkaar. Zo gaven 
ze hun de kans om elkaar de hand te reiken 
en samen te werken op basis van de gemeen-
schappelijke doelstelling van het programma 
én van de doelstellingen van hun eigen orga-
nisaties, onder de naam BELCO. Het leidde tot 
een boeiend leerproces met een evaluatie 
in 2021 die ons toelaat belangrijke lessen te 
trekken.

De uitwisselingen en gezamenlijke acties 
lieten toe elkaar te leren kennen, elkaars 
werking en organisatiecultuur te begrijpen, en 
te erkennen. Zo kon een vertrouwensrelatie 
opgebouwd worden. 

Volgens de partnerorganisaties voldeed de 
samenwerking aan hun behoeften om in een 
netwerk te werken. De realiteit in Colombia 
stelt hen namelijk voor enorme uitdagingen. 
Naarmate het teamwerk vruchten begon af 
te werpen, werd ook het engagement van 
de organisaties groter. Vooral de campagne 
‘Zet je in voor hun rechten. Het zijn ook de 
jouwe’ heeft alle partners meer erkenning 
en zichtbaarheid opgeleverd en hen in staat 
gesteld hun pleitbezorging te versterken en uit 
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en voedselcrisis toegelicht op mondiaal, lokaal 
en regionaal niveau, en kennis vergaard over 
de voornaamste energiebronnen, hun techno-
logische ontwikkeling, en de schade die zij aan 
het milieu en de omgeving toebrengen. Een 
soevereine energietransitie met alternatieve 
energiebronnen in handen van overheids-
bedrijven die vooral gehoor geven aan de 
behoeften van de lokale bewoners werd voor-
opgesteld. In dezelfde geest werd het debat 
over alternatieve economieën, met name de 
sociale en solidaire economie, als project van 
de arbeidersklasse gevoerd.

het congres van SINTRAIMAGRA in oktober 
2021 maakten de huishoudwerkers 10% 
van de afgevaardigden uit en drukten ze 
veelvuldig hun mening uit. Ook in de pers en 
in gesprekken met parlementsleden konden 
ze ‘hun vrouwtje staan’.

Het COISO doorliep een vormingsproces om 
te leren hoe het een genderperspectief kan 
integreren in zijn dagelijkse werkzaamheden 
op het gebied van gezondheid op het werk, 
en om de genderverhoudingen binnen het 
COISO in kaart te brengen. Ook probeerde 
het COISO de werking te verbeteren van 
de paritaire comités in de bedrijven die zich 
specifiek bezighouden met pesterijen op 
het werk. Meestal zijn vrouwen daarvan het 
slachtoffer zijn.

Milieu

Vanuit een politieke en gezondheidsinvals-
hoek integreerde FENSUAGRO het onderwerp 
milieu structureel in de twaalf politiek-syndicale 
scholen die de vakbondsfederatie in 2021 
organiseerde in de verschillende sectoren van 
de agro-industrie, samen met de Nationale 

Universiteit van Colombia en de Corporación 
Aury Sara Marrugo, een partner van ISVI. 

De zogenaamde groene revolutie in de 
tweede helft van de 20e eeuw bevorderde de 
industrialisatie van de landbouwproductiepro-
cessen, waardoor het gebruik van chemische 
stoffen voor de bestrijding van schadelijke 
organismen werd geïntensiveerd en het 
monocultuur-landbouwmodel werd versterkt. 
De werknemers in de verschillende sectoren 
van de agro-industrie en hun vakbondsorgani-
saties moeten daarom heel goed weten aan 
welke soorten pesticiden zij in de verschillende 
fasen van het productieproces worden bloot-
gesteld, welke gevolgen die kunnen hebben 
voor het milieu en voor hun gezondheid, 
alsook voor de gezondheid van de leden 
van de omringende gemeenschappen. Zo 
weten ze met welke vakbondsacties ze de 
gevolgen kunnen voorkomen en het gebruik 
van pesticiden kunnen inperken of uitbannen. 

Grootschalige monoculturen maken deel uit 
van het huidige roofzuchtige model van het 
neoliberale kapitalisme in Colombia en de rest 
van de wereld. In dat licht werd de energie- 
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De regering bleef echter ijveren voor meer 
flexibele en onzekere arbeid om meer jobs 
te creëren. Ze koos ook voor nieuwe vrijhan-
delsakkoorden en een uitbreiding van de 
agro-industrie, de grootschalige mijnbouw 
en de olie-ontginning om een uitweg uit de 
economische ellende te vinden. In september 
stuurde de president een economische noodwet 
naar het parlement die de creatie van een 
parallel arbeidsregime inhield, met de inkorting 
van allerlei arbeids- en pensioenrechten, 
met versoepelde aanwervingsmodaliteiten, 
wijzigingen in de arbeidsdag, de rusttijden en 
het zwangerschaps- en vaderschapsverlof. De 
wet werd door het parlement teruggestuurd 
vanwege procedurele tekortkomingen, maar 
de president is vastbesloten de wet erdoor te 
krijgen.

De drugshandel begint een steeds grotere 
rol te spelen in de economie. Ecuador is 
niet langer enkel een doorvoerland voor 
drugs. Drugsmaffia controleren niet alleen 
de gevangenissen, waar bloederige slacht-
partijen in 2021 het leven kostten aan 329 
mensen, maar ook de staatsinstellingen. 
Met drugsgeld spannen ze politieagenten, 
militairen, openbare aanklagers, rechters, 
politici en zakenlieden voor hun kar. De 
schrijnende armoede en het gebrek aan jobs 
maakt het makkelijk om mensen te ronselen 
voor de drugshandel. De overheid heeft hier 
geen passend antwoord op.

Een positief punt is dat het Ecuadoraanse 
parlement unaniem IAO-conventie 190 heeft 
goedgekeurd in januari 2021, een grote stap 
om geweld en intimidatie op de werkvloer 
aan te pakken. Deze conventie in de praktijk 
brengen blijft echter een grote uitdaging, net 
als seksuele rechten en reproductieve rechten 
door de openlijke anti-rechtenstandpunten 
van Lasso en zijn vrouw, met name tegen het 
recht op abortus, met inbegrip van abortus 
voor therapeutische doeleinden. 

Op 28 april heeft het Grondwettelijk Hof van 
Ecuador abortus na verkrachting uit de strafwet 
gehaald. Surkuna, één van onze partners, 
was één van de organisaties die aan deze 
historische prestatie hebben meegewerkt. Tot 
op heden is het parlement echter nog niet tot 

een akkoord gekomen over een wet die dit 
vonnis in de praktijk moet omzetten. Daarnaast 
zijn er in 2021 197 gendergerelateerde geweld-
dadige sterfgevallen geregistreerd. Om de 44 
uur wordt er een feminicide gepleegd. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

De precaire arbeidsvoorwaarden van jongeren 
en genderdiscriminatie zijn door de feminis-
tische ngo Surkuna en Fundación Donum in 
samenwerking met de vakbondswereld aan 
de kaak gesteld. Jonge syndicalisten hebben 
hun positie kunnen verstevigen binnen de 
vakbond en hebben hun arbeidsrechten op de 
politiek-syndicale agenda gezet, via infogra-
fieken over de realiteit op de arbeidsmarkt 
voor jongeren, werk via digitale platformen, 
de loonkloof bij jongeren en informeel werk 
door jongeren. Surkuna en Donum hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
toepassing van IAO-conventie 190, die geweld 
en intimidatie in de arbeidswereld moet 
aanpakken en in januari 2021 door Ecuador 
geratificeerd werd, via een onderzoek en een 
brede maatschappelijke dialoog die concrete 
aanbevelingen opleverde. 

Donum kon samen met het Interuniversitair 
Netwerk voor Feministisch Onderzoek concrete 
stappen zetten op vlak van preventie en 
schadeloosstelling van slachtoffers van 
seksuele intimidatie in het onderwijs. Het 
Netwerk, dat bestaat uit vijftien universiteiten, 
kon gelegaliseerd worden, gepositioneerd en 
erkend in Ecuador en in het buitenland.

De afbraak van de sociale zekerheid werd 

“Volgens studies 
verloor 48% van 

de vrouwen haar 
baan tijdens de 

pandemie”

Context

Op 24 mei 2021 nam de neoliberale bankier 
Guillermo Lasso na een twijfelachtige verkie-
zingsoverwinning de fakkel over van Lenin 
Moreno, een president met weinig daadkracht 
en evenzeer een neoliberale koers. Terwijl 
het vaccinatieproces onder Moreno was 
geplaagd door onregelmatigheden, corruptie 
en vertragingen, waarbij vijf gezondheids-
ministers de revue waren gepasseerd, zette 
Lasso meteen in op een massale, snelle en 
effectieve inenting van de bevolking tegen 
covid-19.

Lasso wilde zo de economie redden, die in 2020 
met 8% gekrompen was, maar de heropleving 
van om en bij de 3% groei in 2021 compen-
seerde geenszins die krimp en lag ook ver 
onder het regionale gemiddelde. Bovendien 
werden er verder geen middelen toegewezen 
aan gezondheidszorg, gezondheidsper-
soneel, de verstrekking van geneesmiddelen 
en de preventie waardoor zowel de integrale 
gezondheidszorg als de reproductieve en 
seksuele gezondheidszorg veel te wensen 
overlieten. 

Ecuador, dat toch als een hoger middeninko-
mensland wordt beschouwd, maakt bijgevolg 
een kritieke sociale situatie door. Maar liefst 
32,2% van de bevolking, ongeveer vijf miljoen 
mensen, leven in armoede. Zij moeten 
rondkomen van minder dan 84,70 dollar per 
maand, volgens het Nationaal Instituut voor 
Statistiek en Volkstelling. De armoede is het 
meest te voelen op het platteland. Het is ook 
daar dat het grootste percentage schoolver-
laters zich situeert, omdat de kinderen niet 
beschikken over internet of infrastructuur om 
digitaal les te volgen. De sociale bescherming 
dekt amper twee miljoen mensen. 

Slechts drie op de tien Ecuadoranen hebben 
wat men een waardige job kan noemen. 
Volgens studies verloor 48% van de vrouwen 
haar baan tijdens de pandemie en nam 28% 
ontslag om voor haar gezin te zorgen of uit 
angst voor besmetting. Zeven van de tien 
vrouwen hebben geen passende baan en 
verdienen minder dan het basisloon. Zeven 
op de tien Ecuadorianen tussen 18 en 29 jaar 
werken in de informele economie, tegen vijf 
op de tien van boven de 30. 

Ecuador
© Flickr/Asamblea Nacional del Ecuador
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te kunnen delegeren naar andere organi-
saties. Zo verving Surkuna in 2021 zijn juridische 
advieslijn door een chatbox om slachtoffers 
door te verwijzen naar overheidsinstellingen, 
zorgcentra of grotere organisaties die samen 
de overvloed aan klachten aankunnen.

In de tweede plaats beseften de partners 
dat het noodzakelijk was om aandacht te 
besteden aan en te zorgen voor hun eigen 
mentale gezondheid, om anderen te kunnen 
blijven helpen. Zo organiseerden ze sessies om 
af en toe te kunnen stilstaan en naar elkaar 
te luisteren en elkaar te steunen binnen de 
organisatie. 

Ten derde leerden de partners gaandeweg dat 
digitale technologieën nieuwe mogelijkheden 
bieden om hun doelen te bereiken en om het 
bereik van hun activiteiten te vergroten. De 
keerzijde is dat het aantal deelnemers soms ook 
sterk kon tegenvallen door een overaanbod 
aan onlineactiviteiten en webinars, en een 
overdosis schermtijd waardoor mensen 

afhaken. Ze moeten dus nog optimale 
strategieën bedenken voor het gebruik van 
digitale hulpmiddelen. Tot slot leerden ze ook 
dat een evenwicht tussen digitale veiligheid 
(cybersecurity) en de toegankelijkheid van hun 
digitale kanalen belangrijk is. Surkuna bracht 
haar communicatie over naar beveiligde 
servers, de gevoelige documenten naar 
beveiligde gedeelde platformen en versterkte 
haar capaciteiten voor het beheer van de 
platformen. 

Het belang van een regelmatige actor 
mapping tijdens de uitvoering van het 
programma

Donum en Surkuna hadden elk gepland om 
één bepaald netwerk te versterken. Na de 
opstart van het programma viel het Platform 
voor Gezondheid en Leven, een netwerk van 
gezondheidsorganisaties, echter uit elkaar en 
bleek er binnen het netwerk van feministische 
organisaties WijZienOnsGraagInLeven zoveel 
onenigheid te bestaan dat samenwerking 

ook belicht en bekendgemaakt door 
Donum, maar is een trend die zich verderzet 
en nog verergerd werd door de pandemie. 
De doelgroepen zijn wel beter in staat hun 
rechten hieromtrent op te eisen. De stem van 
vrouwelijke syndicalisten over verschillende 
aspecten van de sociale zekerheid werd 
gehoord tijdens verschillende webinars. 
Voorstellen voor de financiering en het behoud 
van de openbare sociale zekerheid werden 
gelanceerd. Tot slot beïnvloedde Donum 
samen met onderzoekers, sociale organisaties 
zoals ALAMES, en netwerken van sociale 
organisaties en universiteiten zoals Ecuador 
Decide (Ecuador Beslist) het overheidsbeleid 
op het gebied van onder meer moedersterfte, 
gezondheid en milieu, covid-19 en sociale 
determinanten van gezondheid, patenten op 
geneesmiddelen en vaccins via mediacam-
pagnes en acties voor pleitbezorging.

Hoewel de feministische beweging behoorlijk 
gefragmenteerd is, is Surkuna erin geslaagd 
een nationale alliantie te vormen van 43 organi-
saties die samenwerken voor de verwezenlijking 
van de beleidsvoorstellen in verband met 
seksuele en reproductieve rechten. Het team 
van Surkuna bezocht verschillende delen 
van het land om de juridische aspecten van 
de uitbanning van geweld tegen vrouwen te 
bespreken en voerden dialogen met diverse 
actoren, zoals vrouwengroepen, lokale autori-
teiten en gezondheidswerkers. Surkuna diende 
samen met enkele andere organisaties ook 
een klacht in bij het Grondwettelijk Hof om 
de penalisering van abortus na verkrachting 
ongrondwettelijk te laten verklaren en won 
het pleit. Vervolgens organiseerden de 
medewerkers vormingssessies voor parlement-
sleden om hen voor te bereiden op het debat 
over een wet hieromtrent. Bovendien gaven 
ze input voor die wet, net als Luna Creciente. 

De georganiseerde volksvrouwen van Luna 
Creciente sloten nieuwe interinstitutionele 
akkoorden af met lokale overheden over de 
uitvoering van hun voorstellen over de preventie 
van gendergerelateerd geweld, de opvang 
van slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld, het bevorderen van hun economische 
onafhankelijkheid en het bevorderen van de 
gezondheidszorg. Ze eisten hun rechten op 

in fora, publieke debatten, tijdens culturele 
evenementen en protestmarsen. Machis-
tische en socioculturele genderpatronen 
zijn gewijzigd bij de doelgroep die deelnam 
aan de vormingssessies. Dit draagt bij tot de 
preventie van tienerzwangerschappen.

Het programma ‘Waardig Werk’ in Ecuador 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, 11.11.11, NVSM, provincie Limburg.

Geleerde lessen

De impact van covid-19 op de uitvoering van 
het programma en de reactie van de partners 
en van FOS hierop

In maart 2020 barstte een pandemie los 
die niemand had voorzien en die in 2021 
voortduurde. Enerzijds verergerde de pandemie 
de structurele maatschappelijke problemen 
waar de partners aan werken, en anderzijds 
verstoorde ze de werking van de partners en 
van alle actoren die een rol speelden in het 
programma 2017-2021. Er moest van de ene 
dag op de andere bekeken worden hoe te 
handelen in dit nieuwe, ongewone scenario 
waar de kans op besmetting en de reële 
gevolgen daarvan alledaags werden. Plots 
kwamen de leidinggevenden en technici van 
de partnerorganisaties, jonge syndicalisten 
en volksvrouwen van de doelgroepen in 
een moeilijke economische situatie terecht. 
Tegelijk voelden zij de noodzaak om te blijven 
bijdragen aan een samenleving die een 
diepe sociale, economische en sanitaire crisis 
doormaakte, om aan de sterk gestegen vraag 
naar hulp van de doelgroepen te voldoen, 
en het programma met FOS uit te voeren. Die 
situatie zette de mentale gezondheid van onze 
partners zwaar onder druk. Terwijl in 2020 alles 
op alles werd gezet om niet besmet te raken 
en virtueel de werking verder te zetten, konden 
de partners in 2021 op een meer doordachte 
manier rekening houden met de pandemie in 
hun werking en hun planning.

Door dit alles leerden de partners hoe 
belangrijk het is om strategisch te plannen, de 
prioriteiten voor de organisatie te bepalen, 
de verwachtingen van de doelgroep te 
temperen, en te kunnen leunen op en taken 
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zekerheid en het zelfbeschikkingsrecht.

Milieu

Surkuna nam milieuzorg in haar dagelijkse 
activiteiten op door geen documenten 
meer af te drukken, geen wegwerpmateriaal 
te gebruiken tijdens haar activiteiten en 
fietskoeriers te verkiezen bij leveringen. Luna 
Creciente werkte aan milieuzorg vanuit een 
meer politiek-feministische invalshoek door 
het zelfbeschikkingsrecht over en de zorg voor 
lichaam en territorium integraal te benaderen 
in haar vormingssessies en beleidsbeïnvloe-
dingsacties. De volksvrouwen waar Luna mee 
samenwerkt, deden aan afvalbeheer en aan 
promotie van agro-ecologie via volkstuintjes. Ze 
protesteerden bovendien tegen vervuilende 
mijnbouw- en olie-ontginnende activiteiten op 
hun territorium. 

Donum zwengelde succesvol het publieke 
debat aan over verschillende aspecten van 
milieu als sociale determinant van gezondheid. 
Zo publiceerde de stichting provocerende 
studies over de impact van mijnbouw of het 
gebruik van pesticiden in de agro-industrie op 
gezondheid.

Dankzij de door FOS begeleide dialoog over 
nieuwe invalshoeken, strategieën, acties, 
opvolging en evaluatie hebben de drie 
partners het thema milieu sterker en breder 
in hun werking geïntegreerd, en gelinkt aan 
het recht op Waardig Werk, gezondheid, op 
sociale zekerheid en het zelfbeschikkingsrecht.

niet meer mogelijk was. Aangezien Donum 
en Surkuna geen (geactualiseerde) actor 
mapping bij de hand hadden, duurde het veel 
langer dan nodig om hun interventies af te 
stemmen op andere netwerken en relevante 
actoren van het middenveld. FOS had die 
oefening ook niet gedaan met de partners.
 
Daaruit hebben we geleerd dat een actor 
mapping die op regelmatige basis geactu-
aliseerd wordt, tijdig onenigheid tussen 
sleutelactoren kan identificeren en alterna-
tieven kan aandragen. 

Gender

Surkuna en Luna Creciente zijn feministische 
organisaties in hart en nieren. Aangezien de 
genderbenadering per definitie transversaal 
is in hun werking, hebben ze zich geconcen-
treerd op een intersectionele benadering, 
gender gecombineerd met klasse, diversiteit, 
leeftijd, multi-etniciteit, invaliditeit, seksuele en 
genderdiversiteit om hun werk uit te voeren 
en een bredere maatschappelijke impact 
te bewerkstelligen. Surkuna heeft bovendien 
veel energie geïnvesteerd in het tot stand 

brengen van allianties binnen de feministische 
beweging, maar vooral ook daarbuiten, met 
sociale bewegingen voor kinderen en jongeren, 
de inheemse beweging, de vakbondsbe-
weging, enzovoorts. Luna Creciente heeft 
zich met zijn vormings- en beleidswerk eerder 
gericht op het wijzigen van socioculturele 
patriarchale genderpatronen bij vrouwen én 
mannen in een diversiteit aan lokale rurale 
gemeenschappen, en op lokale autoriteiten 
om de initiatieven van de volksvrouwen te 
steunen. Surkuna van zijn kant focuste zich 
op parlementsleden, gezondheidspersoneel 
en personeel van justitie, en slachtoffers 
van gendergerelateerd geweld en van de 
schending van seksuele en reproductieve 
rechten om een verschil te maken. Donum 
zette vooral in op de academische wereld om 
een precedent te scheppen bij het bestrijden 
van seksuele intimidatie in het hoger onderwijs.   

Dankzij de door FOS begeleide dialoog over 
nieuwe invalshoeken, strategieën, acties, 
opvolging en evaluatie hebben de drie 
partners gender sterker en breder in hun 
werking geïntegreerd, en gelinkt aan het recht 
op Waardig Werk, gezondheid, op sociale 

© Luna Creciente
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met nog ergere dodencijfers in maart en april 
dan in de eerste golf, wegens een schrijnend 
gebrek aan medisch personeel, hospitaal-
bedden, zuurstofflessen en andere medische 
uitrusting. Allemaal het gevolg van een 
ondergefinancierd, gefragmenteerd en slecht 
werkend gezondheidssysteem. Met 211 000 
doden heeft Peru het hoogste dodental per 
capita ter wereld.  

Bij gebrek aan vaccins kwam de vaccinatie-
campagne pas vanaf mei goed op gang, met 
eerst de oudere bevolking. Sindsdien zakten 
alle covid-cijfers drastisch, en dat bleef zo 
tot het eind van 2021. Meer dan 80% van de 
volwassenen kreeg een dubbele prik en nu ook 
een boosterprik. Kinderen werden eveneens 
gevaccineerd. De succesvolle vaccinatie-
campagne wordt door de brede bevolking 
erkend en gewaardeerd.  

Wegens de lagere covid-cijfers werd de 
economie vanaf mei sterk aangezwengeld, 
met weinig beperkingen en diverse stimu-
lansen, ook al omdat 70% van de Peruanen in 
de informele sector werkt en het zich niet kan 
veroorloven om thuis in quarantaine te gaan. 
Na de recessie van 11,2% in 2020 volgde er in 
2021 een fikse economische groei van 13,3%, 
deels geholpen door de gunstige grondstof-
fenprijzen en sterke export, maar ook de 
bouw en andere sectoren boerden goed. Het 
begrotingstekort kwam uiteindelijk onder de 
3% uit.
De tewerkstelling bereikte in 2021 ook bijna 
opnieuw het peil van vóór de pandemie, maar 
met minder formele jobs en nog meer informele 
of interim-jobs, omdat overheid en bedrijven 
wegens de economische onzekerheid niet 
durven of willen investeren in vaste jobs. Tegelijk 
is het gemiddelde loon sterk gedaald, iets wat 
vooral de vrouwen in de informele sector treft. 
De monetaire armoede is door de pandemie 
met zo’n 10% gestegen.

Iber Maravi, de eerste minister van Arbeid 
(augustus tot oktober) onder Castillo, had 
een links en syndicaal profiel. Hij steunde 
dus de vakbonden volop in hun eisen en 
stakingen. Ondanks de rechtse meerderheid 
in het parlement slaagde hij erin om enkele 
arbeidshervormingen door te voeren, zoals 

het toelaten van cao-overleg in de openbare 
sector. Onder zijn opvolgster Betsy Chavez 
vertraagden die bescheiden hervormingen, 
en is het bv. al vier jaar wachten op een 
verhoging van het minimumloon. 

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

In dit vijfde en laatste jaar van het programma 
van FOS met ISVI in Peru werd de synergie 
tussen de partners van beiden verdergezet via 
digitale kanalen, vooral de WhatsApp-groep 
Perubel. De vakbondskoepel CGTP (partner 
van ISVI) bleef de voorstellen en beleidsbe-
invloeding van de FOS-partners FENTAP en 
FENTTRAHOP steunen. Die laatsten namen op 
hun beurt deel aan diverse acties en beslis-
singsorganen van de CGTP. 

Met WSM werd de coördinatie nog versterkt 
met het oog op de nodige synergie tussen WSM 
en FOS onderling, en tussen GSK WW en GSK 
Peru in 2022-2026. Ook de beleidsbeïnvloeding 
van onze partners verliep gestroomlijnd, vooral 
wat betreft de ratificatie van IAO-conventie 
190 over geweld op de werkvloer. Deze werd 
in februari 2022 behaald. 

Na de ratificatie van IAO-conventie 189 in 
2018 en de nieuwe wet voor huishoudwerkers 
in 2020, zette de sectorfederatie FENTTRAHOP 
in 2021 alles in op het uitvoeringsbesluit van 
deze wet en andere maatregelen voor de 
implementatie. Dankzij haar sterke beleidsbe-
invloeding bekwam ze een uitvoeringsbesluit 
dat de meeste van haar eisen opnam en niet 
tot een verzwakking van de arbeidsrechten 
leidde, hoewel rechtse partijen en onderne-
mers daarop aanstuurden. Ze bekwam ook 
dat het Ministerie van Arbeid een officieel 
register van huishoudwerkers lanceerde, een 

 “Met 211 000 doden 
heeft Peru het hoogste 

aantal coronadoden 
per capita ter wereld”

Context

Begin april vonden parlementsverkiezingen 
en de eerste ronde van de presidentsverkie-
zingen plaats. Ook dit jaar kwam er een grote 
verrassing uit de bus. Pedro Castillo van het 
linkse Peru Libre lag aan de leiding met 19%, 
terwijl Keiko Fujimori van Fuerza Popular met 
13% mee naar de tweede stemronde ging. 
Het verkozen parlement leverde een sterk 
versplinterd beeld op met tien partijen, waarbij 
wisselende coalities tussen veel partijen nodig 
zijn om een meerderheid te halen. 

Castillo werd in 2021 verrassend tot 
presidentskandidaat gebombardeerd van 
Peru Libre, een partij met een radicaal 
marxistisch-leninistisch discours, maar vooral 
bekend door de corruptieschandalen van 
partijleider Vladimiro Cerron en zijn entourage. 
Hij wist veel kiezers buiten de hoofdstad en in 
rurale gebieden te overtuigen door Castillo 
voor te stellen als “één van ons”, met de 
slogan “geen armen meer in een rijk land”.

Het was ook een verrassing dat Keiko Fujimori 
voor de derde keer op rij de tweede stemronde 

haalde, want ze verbleef lang in voorhech-
tenis en heeft een proces lopen wegens 
verregaande corruptie. In de tweede ronde 
werden de Peruviaanse kiezers door Keiko, 
ondernemers en rechtse media bestookt met 
waarschuwingen voor het “communistische 
gevaar”. Dat had echter een averechts effect 
en werkte bij de midden- en lagere klasse 
nog meer sympathie op voor de underdog 
Castillo. Die haalde het begin juni in de 
tweede stemronde heel nipt met 0,25% of 44 
000 stemmen verschil.

Castillo benoemde de radicale en controver-
siële Guido Bellido van Peru Libre als premier, 
en andere ministers die al snel in opspraak 
kwamen wegens allerlei schandalen. Snel 
staken allerlei geruchten de kop op dat de 
entourage van Castillo in het presidentieel 
paleis diep verwikkeld was in corruptie bij 
de toewijzing van openbare werken. Een 
eerste poging om Castillo wegens “morele 
onbekwaamheid” af te zetten, mislukte in 
december. 

Bij die politieke onrust kwam vanaf januari 
2021 een vernietigende tweede covid-golf, 

Peru

© Flickr/ Presidencia Perú
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voorbehoedsmiddelen, en een telefonische 
hulplijn. Daarnaast bleef ze campagne voeren 
voor toegang tot therapeutische abortus 
(wanneer leven of gezondheid van de moeder 
in gevaar is), vooral voor meisjes onder de 14 
jaar. Promsex bleef ook het Burgerplatform 
voor Beleidsvoorstellen rond Gezondheid 
en Mensenrechten trekken, dat bestaat uit 
experten en opinieleiders die pleiten voor 
een correcte aanpak van covid-19 en de 
vaccinatie, met inspraak en participatie van 
gezondheidspromotors en het middenveld. 
Het heeft een erg actieve WhatsApp-groep 
en website, organiseert interne en externe 
vergaderingen en conferenties (allemaal 
digitaal), lanceert verklaringen en oproepen. 
Dit platform vervangt ex-partner Foro Salud, 
die begin 2020 wegviel. 

Het programma ‘Waardig Werk’ in Peru werd 
mogelijk gemaakt met de steun van DGD, 
11.11.11, ABVV West-Vlaanderen, NVSM, DVZA, 
Schoten.

Geleerde lessen & uitdagingen

Covid-19 had ook in 2021 een vernietigende 
impact op de werking van de partners. Dit 
was niet voorzien in de risicoanalyse bij de 
start van het programma 2017-2021. In januari 
2021 begon de tweede piek, met een nog 
veel hoger dodental dan de eerste. Daarna 
daalden de cijfers weer, maar in december 
2021 startte de omikron-piek.  

Bijna twee jaar lang konden de partners en de 
FOS-vertegenwoordiger in Peru dus nauwelijks 
reizen, vergaderen met de partners of fysieke 
activiteiten organiseren. De partners moesten 
volledig overschakelen op digitale modus, 
soms kort opnieuw naar fysieke modus, en dan 
terug digitaal voor lange tijd. Het bemoeilijkte 
de planning en leidde tot grote veranderingen 
in de financiële afrekening. Uitgaven voor 
vluchten, bus, taxi, hotel en maaltijden vielen 
weg ten gunste van de uitgaven voor digitale 
communicatie, consultancy en beleidsbeïn-
vloeding.

De les die we hier met FOS uit trekken is dat 

model van arbeidscontract en van loonfiche. 
Op haar aandringen werd een multisecto-
riële werkgroep gevormd met de Ministeries 
van Arbeid en de Vrouw, de belastingdienst, 
de arbeidsinspectie en de vakbonden. Die 
werkgroep stelt in overleg nieuwe maat-
regelen op. Naar het einde van 2021 toe 
bekwam de federatie een nieuw protocol 
dat geweld tegen vrouwen in de sector 
moet bestrijden, waar vooral inslapende 
huishoudwerkers het slachtoffer van zijn. In 
dat kader streed FENTTRAHOP ook intensief 
mee voor de ratificatie van C190 van de IAO. 
Naast de overheidsinstanties vond ze ook 
enkele bondgenoten in het nieuw verkozen 
parlement voor haar diverse en succesvolle 
initiatieven van beleidsbeïnvloeding, die in 
2021 al veel meer fysiek verliepen dan in 2020. 
De federatie bleef haar elf basisvakbonden 
daarbij betrekken. Steeds meer huishoudwer-
kers zoeken en vinden hun weg naar de 
federatie, omdat ze nu beseffen dat zij ook 
rechten hebben.   

De vakbondsfederatie van de watersector 
FENTAP bleef tot augustus digitaal coördineren 
met haar 55 basisvakbonden, maar vanaf 
september ging de nationale leiding opnieuw 
op bezoek bij haar bases in diverse regio´s. 
Begin december werd een fysieke Nationale 
Ledenvergadering georganiseerd met deel-
nemers uit het hele land. De federatie bleef 
sterk inzetten op veiligheid en gezondheid 
op het werk, met de nodige protocollen en 
beschermende kledij, want covid-19 eiste 
meer dan 100 doden onder haar vakbonds-
leden. Ze voerde ook de strijd op tegen onder-
aanneming via interimkantoren, tegen de 
verregaande corruptie van diverse bestuur-
ders van de gemeentelijke waterbedrijven, en 
voor het recht op sectoraal cao-overleg, iets 
waar een arbitragetribunaal zich nog moet 
over uitspreken. Ze lanceerde een wetsvoor-
stel voor een drastische hervorming van de 
watersector, met de steun van een comité 
van experten en een aantal bevriende parle-
mentsleden, maar vond weinig gehoor bij het 
bevoegde ministerie. Vanaf 2022 zal FOS deze 
partner niet langer steunen, wegens onze 
klemtoon op andere sectoren. 

Wegens de coronapandemie keurde DGD in 

2021 een noodproject goed met de vakbond 
van brouwerij Backus, filiaal van AB-InBev. 
De arbeiders moesten tijdens de pandemie 
volop blijven produceren zonder de nodige 
beschermende kledij en maatregelen. Dit 
leidde tot enkele dodelijke slachtoffers en 
honderden besmettingen. Het bedrijf besliste 
om algemeen secretaris Luís Samán af te 
danken en ook gerechtelijk te vervolgen 
wegens smaad en eerroof, omdat hij de 
situatie aanklaagde. Het project voorzag 
in juridische steun voor Samán, die in eerste 
aanleg en beroep vrijgesproken werd, en ook 
voor andere vakbondsleiders. Het arbeids-
collectief La Comuna verleende het hele 
jaar door juridisch advies en bijstand aan 
de vakbond, o.a. in het cao-overleg met de 
bedrijfsleiding, die lang het been stijf hield. Net 
voor het begin van een staking en dankzij de 
slagkracht van de vakbond stemde het bedrijf 
toch toe met de meest voordelige cao in vele 
decennia, met niet enkel een belangrijke 
loonsverhoging, maar ook allerlei bonussen, 
betaling van vervoer, betere maaltijden, 
bescherming tegen ziektes en ongevallen, 
enz. La Comuna gaf ook meerdere vormingen 
aan de vakbondsleden over cao-overleg, 
vakbondsrechten, outsourcing, veiligheid 
en gezondheid op het werk, stakingsrecht, 
arbeidsbemiddeling ... Een expert adviseerde 
de vakbond in haar gebruik van sociale 
media, waarop de vakbond erg actief is met 
veel berichten en filmpjes, en de vakbond 
bracht een professionele video uit die de 
strijd-geschiedenis van de vakbond uit de 
doeken doet. La Comuna stond de vakbond 
bij in het houden van eerlijke en transparante 
verkiezingen begin december, gewonnen 
door de lijst van strijdsyndicalisten.

Promsex bleef ook in 2021 haar strategie ter 
preventie van tienerzwangerschappen in de 
regio’s Lima, Piura en Arequipa aanpassen aan 
de covid-19-noodtoestand. Omdat vrouwen 
en meisjes niet langer terechtkonden in de 
overspoelde ziekenhuizen voor seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg en voor gratis 
voorbehoedsmiddelen, werkte Promsex met 
medisch personeel en gezondheidspromotors 
aan campagnes om vrouwen en meisjes thuis 
te bezoeken. Dit hield niet enkel vorming in, 
maar ook beschermende kledij, uitdeling van 
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de ratificatie van deze conventie door het 
parlement begin 2022. 

Promsex bleef in 2021 strijden om vrouwen en 
zeker meisjes opnieuw toegang tot seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg te geven. 
Ze leden sterk onder de ineenstorting van het 
gezondheidssysteem, met een toename van 
ongewenste (tiener)zwangerschappen tot 
gevolg. 

Milieu

De strenge quarantaines en het lange verbod 
op alle reizen heeft ook in 2021 de ecologische 
voetafdruk van onze partners sterk ingeperkt. 
De vele reizen per vliegtuig of bus vielen weg, 
de maaltijden in isomo-dozen verdwenen, de 
kantoren bleven dicht, niks werd nog geprint 
of fysiek gepubliceerd. Na afloop van de 
pandemie zullen sommige fysieke activiteiten 
hervatten, met een toename van de ecologi-
sche impact. Maar veel activiteiten zullen nog 
in digitale modus doorgaan, omdat ze meer 
ecologisch en ook goedkoper zijn, vaak met 
een nog groter doelpubliek.

Het gemeenschappelijke kantoor van FOS 
met zes andere Belgische ngo’s bleef bijna 
heel 2021 dicht, met een drastische afname 
van onze ecologische impact. Wanneer het 
kantoor in 2022 opnieuw opengaat, zullen we 
onze ecologische voetafdruk opnieuw meten 
met registratie van vluchten, vervoer, elektri-
citeit, water, papier en andere indicatoren, 
net als de scheiding van afval, recyclage en 
compostering. We zullen lessen trekken uit de 
pandemie om onze milieu-impact een stuk 
onder het niveau van het laatste ‘normale’ 
jaar 2019 te houden.

we steeds een grote flexibiliteit aan de dag 
moeten leggen via een intensieve (digitale) 
coördinatie met onze partners over de grote 
veranderingen in hun jaarplannen, activi-
teiten en begroting. Sinds het begin van de 
pandemie hebben we die wijzigingen niet 
enkel vlot toegestaan, maar ook zelf aanbe-
volen en aangemoedigd. Sommige slaagden 
daar vlotter in dan anderen, omdat ze beter 
overweg kunnen met digitale werktuigen, 
maar allen zijn er vrij goed in geslaagd. 

De grootste uitdaging bestond erin om ook 
de meest kwetsbare sociale groepen in dat 
proces te betrekken. Zij hebben vaak minder 
of geen toegang tot internet in huis, geen 
laptop enz. Daarom hebben de projecten zich 
aangepast aan de digitale kanalen die deze 
mensen het meest hanteren, zoals Facebook 
en WhatsApp. Er waren grote uitgaven voor 
oplaadkaarten van gsm’s, opdat de basissyn-
dicalisten konden deelnemen aan digitale 
activiteiten. Daardoor zijn meerdere partners 
er zelfs in geslaagd om de participatie te 
verhogen, met lagere onkosten.

Het blijvende voordeel is dat veel partners 
en hun leden nu veel beter overweg kunnen 

met digitale instrumenten, en beseffen dat 
ze daarmee een hogere participatie in 
sommige activiteiten kunnen bekomen. De 
uitdaging zal er in de toekomst uit bestaan het 
ideale evenwicht te vinden tussen fysieke en 
digitale activiteiten om de beste resultaten te 
bereiken. Voor beleidsbeïnvloeding en verga-
deringen met overheden is de digitale modus 
erg effectief gebleken. Voor vormingen met 
bevolkingsgroepen aan de verkeerde kant 
van de digitale kloof blijft de fysieke modus 
aanbevolen. De partner leiden die mensen 
wel geleidelijk op om de kloof te vernauwen. 

Gender

De partners brachten in 2021 de impact van 
covid-19 op vrouwen aan het licht. We deden 
dat in de eerste plaats met de 100% vrouwe-
lijke federatie van huishoudwerkers, die erin 
slaagden om bij de Ministers van Arbeid en 
Vrouwenzaken een speciaal protocol te laten 
bekrachtigen dat geweld tegen vrouwen in 
hun sector bestrijdt. De strijd voor IAO-con-
ventie 190 over geweld en discriminatie op 
de werkvloer wierp ook zijn vruchten af, met 
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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 seksuele en repro-
ductieve rechten en 
gezondheid – MCN 

Doelgroepen

Arbeiders in de textiel- 
en suikersector, rurale 
vrouwen, jongeren en 
hun families

Arbeiders in de tex-
tiel- en voedingssector 
(dranken, bananen, 
suiker, meloen), rurale 
vrouwen, jongeren en 
hun families, vrouwen-
netwerken, gemeen-
telijke gezondheidsco-
mités

Arbeiders in de textiel-
sector en agro-indus-
trie (bananen, suiker 
en Afrikaanse palm), 
rurale vrouwen, jon-
geren en hun families, 
patiënten van gezond-
heidscentra

Budget € 335.758,49 € 343.743,96 € 443.229,68

Donoren

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
P&V, Multipharma, 
Fonds voor Bestaans-
zekerheid petroleum-
sector, Sociaal Fonds 
Voedingsnijverheid 
(HORVAL)

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
Multipharma, P&V, 
Sociaal Fonds Voeding-
snijverheid (HORVAL)

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, 11.11.11, 
ABVV West-Vlaande-
ren, Multipharma, P&V, 
NVSM, Fonds Hugo 
Adriaensens (Nandas-
mo) 

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 enz.) 
• 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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Het regionale vakbondsnetwerk in de 
textielsector heeft de afgelopen jaren 
haar strategie ten aanzien van de kleding-
bedrijven geconcretiseerd en is daartoe 
strategische allianties aangegaan met 
internationale actoren als INDUSTRIALL 
en Schone Kleren Campagne (SKC). In 
2021 ontwikkelde het regionale platform 
op participatieve wijze een regionaal 
protocol over syndicale arbeidsrechten, 
dat eind 2021 aan de belangrijkste kleding-
merken in de regio is voorgelegd. Hoewel 
het lobbyproces nog lang niet is afgerond, 
hebben enkele belangrijke bedrijven 
aangegeven dat ze bereid zijn daarover 
in dialoog te treden. 

In het kader van het GSK Waardig Werk 
zijn de afspraken met WSM nagekomen 
over regionale afstemming van de 
werkingen in de textielsector. De partner 
van WSM in Guatemala nam gedurende 
het programma deel aan de verschillende 
online en fysieke bijeenkomsten van het 
regionale vakbondsplatform. Eind 2021 
bevestigde WSM dat hun vakbondspartner 
(CGTG) de uitwisseling bijzonder leerzaam 
en motiverend vond. Tegelijk werd FOS 
via de samenwerking meer betrokken bij 
de campagnes van de SKC, waaraan 
de vakbondspartners deelnamen via hun 
regionale vakbondsplatform.

In de suikersector heeft het regionale 
vakbondsnetwerk een duidelijke positie 
ingenomen in ten aanzien van de certifi-
ceringsinstantie Bonsucro. Na een aanvan-
kelijke toenadering hebben de erva-
ringen in de case van de fabriek Azunosa 
(Honduras) duidelijk gemaakt dat het 
klachtenmechanisme van Bonsucro geen 
antwoord biedt op de noden die de syndi-
caten formuleren. Dit heeft geleid tot een 
regionale verklaring aan Bonsucro en een 
solidariteitsactie met de vakbondsafde-
ling in Azunosa. 

Ook het Centraal-Amerikaanse gezond-
heidsnetwerk, dat een onderdeel van 
People’s Health Movement (PHM) is, werd 
versterkt. Daardoor is er nu een roterende 
coördinatie en is de kwaliteit van de 
uitwisselingen sterker. Dat is voornamelijk 
te danken aan duidelijkere doelstellingen 
en betere opvolging. Op institutioneel 
vlak moet de studie over gezondheids-
modellen (officieel voorgesteld op het 
ALAMES-congres) input geven voor het 
beleidswerk in de regio voor de volgende 
jaren. Alle partners op het gebied van 
sociale bescherming maken ondertussen 
volwaardig deel uit van het regionaal 
comité. Daarmee werd de oorspronkelijk 
geformuleerde doelstelling overtroffen. 
Partner ALCISAHO uit Honduras vormt 
de grootste uitdaging. AlCISAHO maakt 
volwaardig deel uit van het comité. Maar 
er is een groot verloop van vertegenwoor-
digers geweest waardoor de continuïteit 
en de opvolging onder druk kwamen te 
staan.

Regionale werking

Context

De autoritaire en populistische president Nayib 
Bukele verstevigde in 2021 zijn greep op het 
land met een monsterscore in de parlements-
verkiezingen. Zijn partij, Nuevas Ideas, haalde 
een tweederdemeerderheid, waardoor het 
parlement enkel nog dient om de initiatieven 
van de president goed te keuren. Onmiddel-
lijk na zijn overwinning verving hij de rechters in 
het Hooggerechtshof, nog voor hun mandaat 
verstreken was. Hij lanceerde ook een grond-
wetherziening, waardoor de kans bestaat 
dat de maximumtermijn voor een regerend 
president verlengd wordt en Bukele zich 
opnieuw kandidaat stelt in 2024.

Hij gebruikte zijn macht om een reeks wetten 
erdoor te jagen, waarvan de meest opmer-
kelijke de ‘bitcoin-wet’ is, die cryptomunten 
legaliseert als betaalmiddel. El Salvador is 
daarmee het eerst land ter wereld waar je 
overal kan betalen met bitcoins. Daarnaast 
werd een algemene waterwet goedgekeurd, 
wat tijdens de regeerperiode van zowel het 
rechtse ARENA als het linkse FMLN nooit gelukt 
is. Bukele beweerde dat de wet de bevolking 

ten goede komt, maar volgens de Alliantie 
tegen Privatisering van Water – waar ook onze 
gezondheidspartners deel van uitmaken – 
is het een verkapte privatiseringswet die de 
kosten bij de gezinnen en gemeenschappen 
legt, en tegelijk de bedrijven en grootver-
bruikers beschermt. Opvallend was wel 
dat de regering een ‘wet op buitenlandse 
agenten’, een kopie van een gelijkaardige 
wet in Nicaragua, moest intrekken na zwaar 
binnen- en buitenlands protest. Met de wet 
zou het werk van ngo’s en middenveldorgani-
saties zwaar bemoeilijkt worden en bovendien 
zou op alle donorfondsen 40% belastingen 
geheven worden. Dat de regering een 
stap terug moest zetten, geeft hoop, maar 
naar verwachting zal Bukele zijn poging om 
het middenveld monddood te maken niet 
opgeven.

De vakbondspartners zien ondanks het 
toenemende autoritaire klimaat toch moge-
lijkheden om de dialoog met het Ministerie 
van Arbeid te versterken. Ze vormden namelijk 
een ‘Syndicale Alliantie’ die zich onafhan-
kelijk opstelt richting de traditionele partijen 
ARENA en FMLN, die sterk onder vuur worden 

El Salvador
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beoogd). Sinds 2019 neemt de alliantie ook de 
verantwoordelijkheid van de coördinatie van 
het regionaal platform op zich, nadat met de 
steun van FOS het organisatiemodel gewijzigd 
was op basis van input van externe begeleiders 
uit El Salvador en Guatemala. Het regionaal 
platform werd daardoor beter georganiseerd 
en gecoördineerd.

In El Salvador stemt FOS zijn acties in grote 
mate af op die van de andere Belgische ngo’s. 
De aanwezige ngo’s hebben een gemeen-
schappelijk actieplan, wat driemaande-
lijks wordt opgevolgd. Ze maken en updaten 
een gemeenschappelijke contextanalyse, en 
maken afspraken over gemeenschappelijke 
acties, over complementariteit en synergie. De 
meest ‘natuurlijke’ synergie was met Oxfam, 
waarmee uitgewisseld en samengewerkt werd 
over milieustrategieën en de landbouwsector. 

Het programma ‘Waardig Werk’ in El Salvador 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, Algemene Centrale ABVV, 11.11.11, 
Multipharma, P&V, Fonds voor Bestaanszeker-
heid petroleumsector, Sociaal Fonds Voeding-

snijverheid (HORVAL).

Geleerde lessen

Arbeidsrechten El Salvador
Regionale vakbondscoördinatie is bij uitstek 
relevant in een sector die beheerst wordt 
door multinationale kledingmerken met een 
productie in verschillende landen in de regio, die 
met elkaar concurreren om het meest gunstige 
investeringsklimaat en om lage arbeids-
kosten aan te bieden. Regionale coördinatie 
kan er in theorie helpen voorkomen dat 
vakbonden tegen elkaar worden uitgespeeld 
en werkgevers gebruikmaken van de relatief 
zwakke positie van vakbonden in El Salvador 
en Guatemala, en daar slechtere arbeids-
situaties creëren. Diezelfde grote regionale 
verschillen in vakbondsontwikkeling maken de 
coördinatie tussen vakbonden echter lang niet 
evident en gemakkelijk. 

Door de opkomst van digitale vergaderingen 
tijdens de pandemie werd regionale commu-
nicatie minder complex. Dankzij de intensie-
vere communicatie en technische begeleiding 

genomen door de administratie van Bukele. 
Ze zijn binnen de dialoog een arbeids-
agenda overeengekomen die uitzicht biedt 
op verbetering inzake strategische arbeids-
thema’s als C190, de pensioenhervorming en 
de hervorming van de arbeidswet. Bovendien 
nemen ze als syndicale vertegenwoordigers 
actief deel aan de eind 2021 heropende 
tripartiete Hogere Arbeidsraad, die bindend 
beleidsadvies levert over arbeidszaken. Het 
gevaar is wel dat de vakbondspartners binnen 
de steeds meer autoritaire context geleidelijk 
aan hun politieke onafhankelijkheid opgeven.
    
Het Foro Nacional de Salud (FNS), waarbinnen 
FOS-partners AMSATI en ACCPS zich 
organiseren, kreeg het wel steeds moeilijker 
in de nieuwe politieke context. De dialoog 
met het Ministerie van Gezondheid is nooit 
opnieuw op gang gekomen, en in sommige 
ziekenhuizen en zorgcentra werd hun de 
toegang ontzegd toen ze sociale controles 
wilden doen. Waar er vroeger een structurele 
dialoog was op alle niveaus, is vandaag de 
nationale dialoog verdwenen en is men op 
lokaal vlak afhankelijk van de goodwill van 
lokale besturen en directies van zorgvoorzie-
ningen. Toch biedt het nieuwe beleidsplan 
van het ministerie kansen om opnieuw 
binnen de structuren de bevolkingsparti-
cipatie te organiseren. In 2022 zal duidelijk 
moeten worden of dit inderdaad in de praktijk 
gebracht zal worden, of dat het beleidsplan 
daarentegen windowdressing is.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

Partner FESITRAINZUCADES slaagde er 
gedurende het programma in om een nieuwe 
vakbond, SITRACONSTA, in de fabriek La 
Constancia (productie van Coca-Cola) te 
organiseren. Hoewel de vakbond in de eerste 
jaren sterk groeide, zorgde de syndicale 
repressie in combinatie met de pandemie 
ervoor dat de ledenaanwas stokte en 
onvoldoende is om te komen aan de 50% 
representativiteit die volgens de wetgeving 
in El Salvador noodzakelijk is om het recht 
op cao-onderhandeling af te dwingen. Een 
combinatie van regionale druk door samen-
werking met onder andere vakbondspartner 
STIBYS in Honduras, mobilisaties en lobby-ac-

ties richting het Ministerie van Arbeid zullen 
de komende jaren worden ingezet om de 
impasse te doorbreken. De partner is er wel 
in geslaagd om een nieuwe cao af te sluiten 
in de suikerfabriek La Cabaña, die een eind 
maakte aan onderaanneming. 

Het Platform voor Arbeidsrechten van Vrouwen 
(CEDM) is gedurende het programma 
succesvol geweest in nationale beleidsbeïn-
vloeding. Het parlement stemde een nieuwe 
wet over verplichte kinderopvang voor grote 
bedrijven, een wet over ontslagbescherming 
tijdens de zes maanden voor en na een zwan-
gerschap, en een hervorming van de juridische 
procedures bij arbeidsgeschillen (terug-
dringen afhandelingstermijn naar maximaal 
twaalf maanden). Verder onderhandelde de 
deelnemende vakbondsfederatie FEASIES in 
2018 een verhoging van het minimumloon van 
40%. CEDM heeft in 2021 bovendien belangrijk 
voorbereidend werk geleverd rond de arbeids-
agenda die overeengekomen werd binnen 
de tripartiete Hogere Raad voor Arbeidsthe-
ma´s, waar onder andere de ratificatie van 
IAO-conventie 190 besproken zal worden. 
Dankzij regionale vakbondsuitwisseling zijn 
de vakbondsafdelingen in de fabrieken van 
TEGRA en Hanes Brand gegroeid, al is die groei 
nog onvoldoende om een cao-onderhande-
ling af te dwingen. Meer regionale druk op de 
kledingmerken moet helpen om die situatie 
de komende jaren te doorbreken.

ACCPS en AMSATI hebben het FNS versterkt, 
zowel door territoriale uitbreiding, het versterken 
van de thematische werkgroepen (in het 
bijzonder de milieuwerkgroep) en de jonge-
renwerking. De vooropgestelde program-
maresultaten over institutionele versterking 
zijn behaald, maar door de politieke contex-
twijziging in het midden van het programma 
werd de invloed van ACCPS kleiner en was 
er steeds minder coördinatie met de gezond-
heidsautoriteiten. AMSATI slaagde er iets beter 
in om de coördinatie met het Ministerie van 
Gezondheid voort te zetten (zij het ad hoc), 
waardoor gevolg kon worden gegeven aan 
de bevindingen van de sociale controles.

ACCPS heeft niet alleen bijgedragen tot 
het regionaal gezondheidscomité (zoals 
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werk in de gemeenschappen coördineren. 
Het FNS organiseerde de sociale participatie 
(‘burgerparticipatie’) in gezondheid, wat een 
officiële pijler van het gezondheidsbeleid van 
het ministerie / de regering was en het zodanig 
een duurzaam karakter gaf.

Het programma 2017-2021 was geschreven 
vanuit de hypothese dat het Ministerie van 
Gezondheid zou blijven inzetten op structurele 
dialoog met gezondheidsorganisaties via het 
FNS. Er is sinds 2020 echter geen enkel initiatief 
meer geweest vanuit het ministerie om op 
nationaal vlak te overleggen en er is zelfs geen 
informatiedoorstroming meer. De dialoog met 
het ministerie, lokale overheden en andere 
instituties is niet de enige manier om aan 
beleidsbeïnvloeding te doen, maar was wel 
veruit de belangrijkste voor het FNS. De sociale 
controles kunnen in veel gezondheidszorgvoor-
zieningen niet meer doorgaan zoals vroeger. 
Meer en meer centra en hospitalen weigeren 
de toegang tot de ‘sociale auditors’, die nu 
de zorgvragers interviewen aan de uitgang. 
Het spreekt voor zich dat de directies en het 
ministerie in dat geval ook geen interesse 
hebben in het bespreken en opvolgen van de 
resultaten.

De les hier is dus dat een politieke contextwijzi-
ging de programmamogelijkheden ingrijpend 
kan veranderen, zelfs als het overleg en de 
sociale participatie schijnbaar institutioneel 
ingebed zijn, zoals in dit voorbeeld. 

Gender

Alle onderhandelingsvoorstellen, wetsvoor-
stellen, vormingsprocessen en juridische 
dienstverlening van partner CEDM richten 
zich op de specifieke problemen van 
vrouwen in de textielsector. Naast bovenge-
noemde beleidsbeïnvloeding zette CEDM 
gedurende het programma in op een wets-
voorstel rond arbeidsrechten van thuiswerkers 
(in meerderheid vrouwen), onderhandelde 
het een procedure met de kledingmerken 
over gendergerelateerd geweld op het werk 
en zette het de ratificatie van IAO-conventie 
190 op de nieuwe arbeidsagenda van de 
tripartiete Hogere Raad voor Arbeidszaken.
 
Partners ACCPS en AMSATI versterkten het 
vrouwelijk leiderschap. Op institutioneel vlak 

zetten ze in op het bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en het verbeteren van de 
(preventieve) zorg voor vrouwen. AMSATI orga-
niseerde daarnaast ook specifiek workshops 
met tienerjongens, om een ‘nieuwe mannelijk-
heid’ te promoten.

Milieu

Het FNS voerde zijn geplande milieumaatre-
gelen uit. In het programma verdeelde het 
FNS ecologische kookvuren bij meer dan 400 
gezinnen. Niet alleen verbruiken die kookvuren 
slechts 40% van de traditionele kookvuren 
op hout, door het afzuigsysteem komt er ook 
90% minder schadelijke rook in huis terecht, 
wat een directe gunstige impact heeft op 
de gezondheid. De milieuwerkgroep van 
het FNS zette ook in op lobbywerk voor de 
goedkeuring van een waterwet, samen met 
de Alliantie tegen de Privatisering van Water. 
Desondanks keurde de regering eind 2021 een 
wet goed die niet voldoet aan de verzuch-
tingen van het middenveld. ACCPS organi-
seerde ook (online) milieuactiviteiten in het 
kader van de Wereldmilieudag en ‘milieufes-
tivals’. De burgeralliantie werkte een metho-
dologie uit om milieuvervuilende 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 en bijgevolg mede-uitvoerder van 
de activiteiten. Daarnaast was er nog een 
specifieke focus van AMSATI op lobbywerk 
voor een wet die pesticiden en meststoffen 
moet reguleren en de wet op voedselveilig-
heid. AMSATI zette ook in op vormingen over 
biologische landbouw.

Partner FESITRAINZUCADES heeft vorderingen 
gemaakt rond de bewustwording van haar 
leden en de ontwikkeling van onderhandelings-
clausules over milieueffecten en de agro-in-
dustrie. 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 over lokale milieu- en veiligheidspro-
blemen. Drie vakbonden hebben inmiddels 
enkele clausules onderhandeld over milieu-
problemen in hun cao´s.  Voor de toekomst ligt 
er nog wel een belangrijke uitdaging om in de 
cao´s meer specifieke milieumaatregelen te 
onderhandelen.

evolueerde de regionale samenwerking 
tussen de vakbondsorganisaties uit de vier 
landen die deel uitmaken van het regionale 
vakbondsplatform in de textielsector (CRSMT). 
Ten eerste nam het platform CRSMT regionale 
initiatieven richting de kledingmerken in 
de regio in coördinatie met internationale 
actoren als IAO, INDUSTRIALL, Schone Kleren 
Campagne en consumentenorganisaties.

In 2020 voerde het platform naar aanleiding 
van de pandemie en de productie-op-
schortingen en fabriekssluitingen een eerste 
regionale campagne. CRSMT vroeg toen aan 
de kledingmerken om hun sociale verant-
woordelijkheid op te nemen. De campagne 
was de voorbode van een meer participa-
tief en uitgewerkt voorstel van een regionaal 
protocol over syndicale rechten. Dit voorstel 
werd eind 2021 met een lobbycampagne 
geïntroduceerd bij belangrijke kledingmerken, 
die bereid waren om over het voorstel de 
dialoog aan te gaan.
Ten tweede zorgde de communicatie voor 
een effectieve uitwisseling en solidariteit tussen 
vakbonden die aanwezig zijn in fabrieken van 
dezelfde producent / hetzelfde kledingmerk in 
verschillende landen in de regio. 

Naast de ontstane uitwisselingsdynamiek 

tussen vakbonden van verschillende merken 
(Fruit of the Loom, Gildan, Hanes Brand) heeft 
met name de vakbondsafdeling in de fabriek 
TEGRA in El Salvador zich versterkt dankzij de 
uitwisseling en steun van vakbonden van 
deze producent in Honduras en Nicaragua. 
Zo maakte ze kennis met de bereikte cao´s 
in Honduras en de onderhandelings- en 
organisatiestrategieën van de Hondurese 
vakbonden. Ook werden gezamenlijke 
gesprekken gevoerd met het management 
van TEGRA. Die inspanningen leidden tot een 
aanzienlijke ledengroei van de afdeling. 

Bovendien slaagde de vakbondsafdeling in 
El Salvador erin om de introductie van het 4 
x 4 werkdagensysteem (4 werkdagen van 11 
uur) tegen te houden, dankzij de coördinatie 
en voorlichting van INDUSTRIALL en de 
vakbonden uit Honduras en Nicaragua.   

Gezondheid El Salvador
El Salvador was binnen het gezondheidspro-
gramma op regionaal niveau steeds de referent 
en de gezondheidspartners de voortrekkers 
op het gebied van innovatieve strategieën 
(sociale controles, milieucomponent …). Het 
FNS is een platform van gezondheidsorgani-
saties die sinds 2010 samen aan beleidsbeïn-
vloeding doen en het territoriaal gezondheids-
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deze gebieden komen, hetgeen zou moeten 
leiden tot het aantrekken van investeerders en 
economische groei. Na grootschalig protest 
van onder andere de vakbondspartners van 
FOS sneuvelde de implementatie van dit initi-
atief. 

Ook de gezondheidspartner ALCISAHO 
maakte verder gebruik van de zwakke positie 
van de president en zijn regering. De onderhan-
delingen over een nieuwe gezondheidswet 
met het Ministerie van Gezondheid en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) resul-
teerde in een voorstel dat volgens de WGO 
zelf “één van de best onderbouwde en meest 
progressieve van het continent is”. Vakbonden 
en gezondheidspartners gingen wel op de rem 
staan toen bleek dat JOH de wet er nog snel 
wilde doorjagen om electoraal te scoren. Het 
zou de implementatie ervan onder een nieuwe 
regering in gevaar hebben gebracht.

Het is moeilijk te voorspellen hoe effectief de 
nieuwe regering zal zijn in de implementatie 
van nieuw beleid, aangezien zij voor de goed-
keuring van wetsvoorstellen afhankelijk zal zijn 
van andere partijen in het parlement. Daarbij 
wordt de strijd tegen de opgebouwde corruptie 
binnen de overheidsinstanties en binnen de 
eigen politieke gelederen ongetwijfeld één 
van de grootste uitdagingen. Voorlopig zijn de 
partners echter optimistisch over de vooruit-
zichten om beleidsveranderingen te realiseren 
op hun terrein. Zo verwachten de vakbonden 
dat ze door middel van de afschaffing van de 
wet op de uurlooncontracten een belangrijk 
strijdpunt rond de arbeidsflexibilisering in hun 
voordeel kunnen beslechten. Ook voorzien 
de gezondheidspartners de komende jaren 
een mogelijke doorbraak in de goedkeuring 
van het door hen ontwikkelde wetvoorstel ter 
hervorming van het gezondheidssysteem.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

Partner RSMH had aan het begin van het jaar 
te maken met de impact van de overstro-
mingen, waardoor de huizen van duizenden 
werknemers in de textielsector beschadigd 
werden. De solidariteitsbetuiging en financiële 
steun van de Algemene Centrale en andere 
donoren gaf de partner een belangrijke 

morele oppepper die er heeft toe bijgedragen 
dat de RSMH en zijn leden de crisis relatief snel 
te boven zijn gekomen. De rest van het jaar 
versterkte het netwerk zijn syndicaal werk: het 
aantal vakbonden nam toe tot 38 (24 aan 
begin programma) en het aantal leden naar 28 
386 (13 992 aan begin programma), waarvan 
62% vrouwen. Ook het aantal gesloten cao’s 
is inmiddels gestegen naar 23. Op vlak van 
sectoronderhandelingen zijn dan weer nauwe-
lijks vorderingen gemaakt, en al zeker niet op 
de structurele arbeidsthema’s. De pandemie 
heeft RSMH gedwongen om zich voorname-
lijk bezig te houden met het onderhandelen 
van inkomensgaranties, het voorkomen van 
massaontslagen en de implementatie van 
preventiemaatregelen tegen gezondheidsrisi-
co’s in de fabrieken.
 
Het platform USTABH werd door de crisis nog 
sterker gewezen op de bedreiging van onder-
aanneming, samen met de opkomst van tijde-
lijke arbeidscontracten in de voedingssector. 
Via juridische aanklachten, interne vormings-
campagnes, collectieve onderhandeling 
en beleidsbeïnvloeding op nationaal niveau 
bond USTABH een verharde strijd aan met deze 
vorm van arbeidsflexibilisering. De vakbond in 
de drankensector, STIBYS, heeft de arbeidssta-
biliteit kunnen behouden tijdens de pandemie 
en had voordien het aantal jobs in onderaan-
neming in de verschillende fabrieken laten 
afnemen met 509. 
In samenwerking met USTABH en RSMH heeft 
het koepelplatform CONAIH effectieve 
beleidsbeïnvloeding rond structurele en 
conjuncturele arbeidsthema’s gevoerd (zie 
context). CONAIH bracht zijn hervormingsvoor-
stellen voor het socialezekerheidssysteem en 

“Xiomara Castro 
Zelaya werd verkozen 

tot de eerste 
vrouwelijke president  

van Honduras”

Context

Het jaar stond in het teken van de verkie-
zingen, het herstel van de schade van de 
natuurrampen en de sociaaleconomische 
impact van de coronapandemie. 

Honduras werd in november 2020 getroffen 
door twee orkanen, Eta en Iota, en overstro-
mingen die leidden tot meer dan 100 doden 
en enorme schade aan woningen (meer dan 
66 000), bedrijven, infrastructuur en gewassen 
(zo´n 2,2 miljoen hectare werd vernield). 
Naar schatting werden in totaal 750 000 fami-
lies getroffen. Zowel bij de noodhulp na de 
natuurrampen als bij de dienstverlening rond 
de pandemie en de vaccinatiecampagnes 
kwamen voortdurend nieuwe corruptieschan-
dalen aan het licht, die het vertrouwen van 
de bevolking in de autoritaire regering van 
Juan Orlando Hernández (JOH) halverwege 
het jaar tot een dieptepunt deed dalen. Bij 
aanvang van de verkiezingscampagne was 
het dan ook vooral de vraag in hoeverre JOH 
erin zou slagen om de verkiezingsuitslagen te 
manipuleren met behulp van zijn controle op 
het juridische en electorale systeem. Twee 

maanden voor de verkiezingen slaagde de 
progressieve oppositie erin om haar verdeeld-
heid te overwinnen en een ‘alliantie tegen de 
dictatuur’ te vormen tussen de partij van de 
vorige presidentskandidaat Salvador Nasralla, 
Salvador de Honduras, en de progressieve alli-
antie LIBRE met presidentskandidate Xiomara 
Castro Zelaya (vrouw van ex-president Manuel 
Zelaya). De verkiezingen van 28 november 
leverden uiteindelijk een klinkende over-
winning op voor de alliantie van LIBRE (53% 
tegenover 34% voor JOH), waardoor Xiomara 
Castro Zelaya werd verkozen tot de eerste 
vrouwelijke president van Honduras.

De vakbeweging slaagde er door de politieke 
crisis van JOH in om een aantal regeringsde-
creten af te weren, waarbij de pandemie als 
motief werd aangevoerd om arbeidsrechten 
van oudere werknemers, de arbeidsstabiliteit 
en de cao’s aan te tasten. In het licht van 
de verkiezingsstrijd haalde de Nationale Partij 
ook een oud neoliberaal paard van stal door 
in te zetten op de wet voor de creatie van 
speciale economische zones (ZEDES). Binnen 
die ‘modelsteden’ zou de fiscale- en arbeids-
wetgeving in handen van de investeerders in 

Honduras
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groeiende rol speelt binnen de productieketen 
in de regio. Het leerproces was vooral een 
kennismaking met de realiteit rond de certifi-
ceringsinstantie. Bonsucro bleek de arbeids-
rechten niet te garanderen, maar arbeidsrech-
tenschendingen net te verdoezelen, hetgeen 
vraagt om een krachtige vakbondsopstelling 
en publieke aanklacht. Dankzij het leerproces 
ontwikkelden FOS en zijn partners een realis-
tische en gefundeerde kijk op deze certifice-
ringsinstantie. Dat is van groot belang voor 
toekomstige strategievorming binnen deze 
sector in het programma 2022-2026.

Bonsucro werd de afgelopen jaren een steeds 
belangrijker speler, doordat vrijwel elke suiker-
vakbond in de regio te maken kreeg met 
haar certificeringsprocessen. Bonsucro is nauw 
verbonden met grote suikerproducten impor-
terende multinationals als Coca-Cola, Nestlé, 
Pepsi, Danone, Mars, Shell en Unilever, die 
aandeelhouder van Bonsucro zijn. Bonsucro 
presenteerde zich aan het begin van het 
programma als een kans voor de vakbonden, 
om meer controle en druk uit te oefenen op de 

naleving van de arbeidsrechten in de gehele 
productieketen. 

De werkelijke waarde van Bonsucro kwam 
echter aan het licht toen de Hondurese 
suikervakbond SITIAMASH in 2020 met steun 
van FOS een aanklachtenprocedure startte 
bij Bonsucro, naar aanleiding van de syste-
matische syndicale repressie (ontslagen van 
vakbondsleiders, intimidaties, ontmanteling 
van vakbondsafdeling via juridische proce-
dures) in de suikerfabriek Azunosa. Hoewel 
de case bijzonder duidelijk was en SITIAMASH 
over overvloedig bewijsmateriaal beschikte, 
duurde het bijna een half jaar voordat die 
in behandeling genomen werd. Vervolgens 
begon een eindeloos heen-en-weerschrijven 
over de mogelijkheid om tot bemiddeling in 
het conflict te komen. Hoewel Bonsucro de 
validiteit van de case en het bewijsmateriaal 
erkende, kwam van de bemiddeling uiteinde-
lijk niets terecht. Bonsucro boog voor de druk 
van het advocatenkantoor. Met het excuus 
dat Azunosa nog een hangend gerechtelijk 
conflict had met SITIAMASH, besloot Bonsucro 

de gezondheidszorg in bij de tripartiete soci-
aaleconomische raad (CES) maar heeft ze 
nog niet voorgelegd aan het parlement. Dat 
gebeurde wel met het nieuwe wetsvoorstel 
op de arbeidsinspectie, dat een veel betere 
bescherming van elementaire arbeidsrechten 
moet helpen waarborgen. 

ALCISAHO zette in 2021 vooral in op de imple-
mentatie van mechanismen van sociale 
controle, het aanpassen van de instrumenten 
en op het onderhandelen van de nieuwe 
gezondheidswet. Er vond een uitgebreide 
consultatieronde plaats waardoor verschil-
lende sectoren in de maatschappij nog hun 
bijdrage konden leveren, zodat het wets-
voorstel breed gedragen is. De belangrijkste 
bijdragen kwamen van vrouwenorganisaties, 
die specifieke punten inbrachten over seksuele 
en reproductieve gezondheid en die de wet 
in haar geheel evenwichtiger maakten vanuit 
genderperspectief. Ten slotte onderhandeld 
ALCISAHO met het Ministerie van Gezond-
heid een convenant dat het principe en de 
methodologie van sociale controles op de 
zorgvoorzieningen erkent. Uit de monitoring 
en evaluatie blijkt dat de sociale controles en 
de opvolgtrajecten met lokale autoriteiten, 
directies van gezondheidscentra en het Minis-
terie van Gezondheid inderdaad bijdragen 
tot kwaliteitsverbetering in de zorg.

Het programma ‘Waardig Werk’ in Honduras 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, Algemene Centrale ABVV, 11.11.11, 
P&V, Multipharma, Sociaal Fonds Voedingsnij-
verheid (HORVAL).

Geleerde lessen

Gezondheid Honduras
In 2019 ondernam de regering een poging om 
de gezondheidszorg te privatiseren, wat leidde 
tot grootschalige straatprotesten, wegblok-
kades en stakingen in de sector. De regering 
werd gedwongen om de wetsvoorstellen in te 
trekken en nodigde het middenveld uit om te 
onderhandelen over een oplossing voor de 
enorme problemen in de gezondheidszorg. De 
gezondheidspartners wilden aanvankelijk niet 
naar de onderhandelingstafel, wegens groot 
wantrouwen en aversie jegens de president 

en de regering. Ze zetten in op voorstellen 
uitwerken met andere sector- en middenvel-
dorganisaties, zonder dialoog met de regering. 
FOS ondersteunde zijn partners, maar zette 
ook de deur open voor ondersteuning van de 
gezondheidsvakbonden die de uitnodiging 
wel aanvaardden. Zij waren ervan overtuigd 
dat dit een historische kans was om het Hond-
urese gezondheidssysteem te hervormen in 
het belang van zowel personeel als bevolking. 
Het initiatief van het gezondheidsplatform dat 
niet in dialoog wou treden is een langzame 
dood gestorven, vooral door het gebrek aan 
engagement op langere termijn bij de deel-
nemende organisaties, terwijl de dialoog met 
de regering uiteindelijk zou resulteren in een 
nieuw, breed gedragen wetsvoorstel. Doordat 
FOS geen van beide strategieën bij voorbaat 
had uitgesloten, kon het opnieuw een brug 
vormen tussen de gezondheidspartners en de 
vakbonden, waardoor de partners uiteindelijk 
continu betrokken werden bij de opmaak van 
het wetsvoorstel. 

Een tweede belangrijke les uit dit proces is dat 
je een grote beleidsimpact kan genereren 
door sleutelactoren te identificeren die men 
gericht steunt (vakbonden) en waar men 
allianties mee vormt (WGO en Ministerie van 
Gezondheid). Vooral de rol van de WGO is 
cruciaal geweest, omdat ze door de overheid 
gezien werd als een ‘neutrale’ actor die tech-
nische bijstand verschaft. Tegelijk zorgde de 
expert gezondheidsmodellen van de WGO 
ervoor dat de voorstellen van de vakbonden 
en de middenveldorganisaties nog sterker 
werden (door kritische vragen/feedback) en 
technisch nog steviger onderbouwd werden.
Ten slotte leerden we dat een samenwer-
king tussen de verschillende partners in het 
programma (vakbonden en gezondheidsor-
ganisaties) een enorme dynamiek teweeg-
brengt binnen het programma, waarbij 
organisaties elkaar versterken wat betreft de 
beleidsdoelstellingen. 

Arbeidsrechten Honduras
Het programma 2017-2021 stelde zowel de 
partners in de suikersector als FOS in staat om 
een relevant leerproces te doorlopen, rond 
de stellingname en strategie ten aanzien van 
Bonsucro, die als certificeringsinstantie een 
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Milieu

Partner USTABH rondde een geplande studie af 
over de milieu-impact van de productie in de 
suiker- en bananensector. De studie gaat in op 
de voornaamste problemen waar de lokale 
woongemeenschappen rondom de plantages 
mee te maken hebben en doet suggesties met 
betrekking tot de oplossingen en de rol die de 
vakbonden kunnen spelen. De coronapan-
demie beheerste de laatste jaren echter de 
vakbondsagenda en beide sectoren. Boven-
dien werden de suiker- en bananensector 
zwaar verwoest door de orkanen Eta en Iota. 

De ambitie rond milieu in het programma 
van ALCISAHO was erg beperkt. Toch werd 
het milieuaspect bevorderd in de loop van 
het programma. De belangrijkste verwezen-
lijking is het opnemen van een milieuartikel in 
het ontwerp van de nieuwe gezondheidswet 
(artikel 60), waardoor aandacht voor milieu 
institutioneel verankerd wordt in het gezond-
heidsbeleid, bij goedkeuring van de wet. 
Daarnaast werd in de vormingen aandacht 
besteed aan milieu als sociale determinant 
van gezondheid en de impact van klimaatver-
andering.

de bemiddeling te seponeren. Tegelijk stelde 
Bonsucro haar certificering van Azunosa op 
geen enkele manier in vraag, noch schortte 
ze die op.

Hoewel het resultaat teleurstellend is en geen 
oplossing heeft gebracht voor de gedupeerde 
arbeiders in Azunosa, zijn SITIAMASH, FOS en 
het regionale vakbondsnetwerk wel een stuk 
bewuster geworden van de misleidende illusie 
die door de certificeringsinstantie gewekt 
wordt. In plaats van een potentiële bondge-
noot van de vakbonden blijkt Bonsucro, net 
als veel andere certificeringsinstanties, eerder 
een bedreiging te zijn en een hulpmiddel 
voor werkgevers, om gemakkelijk een positief 
imago te verkrijgen en tegelijk grote arbeids-
rechtenschendingen te verhullen. 

Gender

Partners USTABH en RSMH hebben beiden 
vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling 
van genderclausules, die standaard worden 
opgenomen binnen alle cao-onderhande-
lingen van de vakbonden. In meerdere textiel-
bedrijven zijn die clausules (met een focus op 

gendergerelateerd geweld op de werkvloer) 
opgenomen in de cao’s. In beide organisa-
ties zijn bovendien voorstellen ontwikkeld ter 
hervorming van de vakbondsstatuten, die 
de participatie en het behoud van vrouwelijk 
leiderschap moeten bevorderen. Beide orga-
nisaties hebben zich ook actief ingezet om 
met de vakbondskoepels de ratificatie van 
IAO-conventie 190 op te nemen in de dialoog 
met de nieuwe regering.
 
Ook ALCISAHO behaalde haar genderdoel-
stellingen, bv. controle in de interventiege-
meentes op de wettelijke bepaling van 5% van 
de gemeentelijke budgetten die voor speci-
fieke maatregelen voor vrouwen bestemd 
wordt, workshops en campagnes over 
gendergerelateerd geweld, preventie van 
tienerzwangerschappen, deelname aan het 
platform tegen gendergerelateerd geweld 25 
November (CODIMCA), stimuleren van vrou-
welijk leiderschap en specifieke aandacht 
voor gender bij de sociale controles. Het wets-
ontwerp voor de nieuwe gezondheidswet 
werd met de hulp van andere vrouwenorgani-
saties en externe experts aan een gendertoets 
onderworpen en bijgestuurd.
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waaronder een gezondheidsorganisatie 
waarmee FOS in het programma 2022-2026 zou 
samenwerken. In de praktijk wordt het organi-
saties onmogelijk gemaakt om te voldoen aan 
de administratieve vereisten, waardoor de 
meeste ngo’s geen certificaat van erkenning 
meer kregen en ook de bankrekeningen 
werden afgesloten. FOS zelf nam daarom in 
2021 de beslissing om het regionaal kantoor 
te verhuizen naar Honduras. Een goede keuze 
blijkt achteraf, want in maart 2022 vervoegde 
ook FOS de lange lijst van nationale en inter-
nationale ngo’s die door de overheid gesloten 
werden.

Net als FOS kregen ook de vakbondspartners 
te maken met voortdurend verscherpte admi-
nistratieve vereisten vanuit het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (MINGOB). Hoewel het de 
uitvoering van het programma bemoeilijkte, 
slaagde CST-ZF in de textielsector erin om zich 
als organisatie te herstellen van het ledenver-
lies als gevolg van de pandemie. 
Ook gezondheidspartner MCN kwam voor 
steeds grotere uitdagingen te staan bij 
MINGOB, maar slaagde er wel in om erkend te 
blijven en het programma te implementeren. 
De vooruitgang die gemaakt werd via sociale 
controles op de zorgvoorzieningen is zelfs 
groter dan verwacht (zie resultaten).

Belangrijkste verwezenlijkingen 2021

De vakbondspartners zijn er ondanks de 
coronacrisis in geslaagd om hun organisaties 
te consolideren of nog te versterken. In de 
textielsector hadden de partners CST-ZF en 
CGM in het begin van de pandemie leden 
verloren door de productie-opschortingen en 
fabriekssluitingen, maar dankzij de succesvolle 
ledenwervingscampagnes hebben ze een 
groot deel van dat verlies goedgemaakt. 
Bovendien hebben ze via vorming de betrok-
kenheid van die nieuwe leden vergroot, wat 
zich uit in het beter nakomen van de betaling 
van de ledenbijdrage. CGM was bovendien 
in staat om de gevormde groep van vrou-
welijke vakbondsleiders te consolideren (68% 
van de tijdens het programma gevormde 
leidsters maakte eind 2021 nog altijd deel uit 
van de vakbondsbesturen). Partner MASIN 
groeide tijdens het programma veel sterker 

dan oorspronkelijk was voorzien. Het aantal 
vakbonden in de bananensector steeg van 8 
naar 12 en in de palmsector van 3 naar 7. Het 
aantal leden steeg in die sectoren bovendien 
van 2313 naar 4553. 
De politieke crisis maakt het sinds 2018 
onmogelijk om vooruitgang te boeken in de 
sectordialoog. De vakbondspartners legden 
zich vooral toe op sterkere onderhandelingen 
op bedrijfsniveau. Naast de ad-hoconderhan-
delingen in de textielsector over de inkomens-
garanties tijdens de productie-opschortingen 
en de preventiemaatregelen tegen covid-19 
boekten ze vooral vooruitgang in de onder-
handelingsclausules over genderongelijkheid 
(zie geleerde lessen). Ook bij MASIN is het 
genderbewustzijn sterk gegroeid, wat in de 
palmsector heeft geleid tot de vorming van 
gendercomités en de opname van gender-
clausules in de cao’s. Ten slotte hebben 
de campagnes van CST-ZF en MASIN over 
IAO-conventie 190 het bewustzijn over gender-
gerelateerd geweld vergroot binnen én buiten 
de vakbond, al is C190 uiteindelijk niet geratifi-
ceerd tijdens het programma. 

Gezondheidspartner MCN versterkte de 
organisatie en het gemeenschapsnetwerk 
van gezondheidspromotoren en -brigadisten. 
MCN slaagde erin om de vrijwilligers in de acht 
interventiegemeentes te voorzien van vorming 
over seksuele en reproductieve rechten en 
gezondheid (SRGR), ‘gezondheid als recht’ en 
sociale controle. MCN installeerde in zes van 
de acht gemeentes klachtenboxen en volgde 
de klachten systematisch op. Daarnaast werd 

“De vakbonds-
partners kregen 

te maken met 
verscherpte 

administratieve 
vereisten”

Context

2021 was een verkiezingsjaar in Nicaragua. 
Een deel van de oppositie hoopte dat ze 
Daniel Ortega met internationale druk en een 
overweldigende hoeveelheid stemmen voor 
het blok zouden kunnen zetten en tot aftreden 
zouden kunnen bewegen. Maar het werd snel 
duidelijk dat het regime niet bereid was om 
electorale hervormingen door te voeren en 
(inter)nationale observaties toe te laten bij de 
presidentsverkiezingen van 7 november 2021. 
Alles duidde er toen al op dat Nicaragua 
frauduleuze verkiezingen tegemoet ging, die 
door Ortega zouden worden gebruikt om de 
macht koste wat kost te behouden. 

Toen de verdeelde oppositie begin juni 
uiteindelijk toch een gemeenschappelijk front 
vormde en op zoek ging naar de geschikte 
eenheidskandidaat, aarzelde Ortega geen 
moment en werden de zeven belangrijkste 
oppositiekandidaten opgepakt en gevan-
gengezet, evenals zo’n dertig andere politieke 
kopstukken, onafhankelijke journalisten en 
vertegenwoordigers van het middenveld. 
Via de nieuwe wetgeving die Ortega eind 

2020 al invoerde, werden ze zonder enig 
bewijs beschuldigd van witwaspraktijken en 
vervolgens van terroristische acties tegen 
de staat. De meeste gearresteerden zijn na 
een schijnproces veroordeeld tot jarenlange 
gevangenisstraffen. De oppositiepartijen 
werden bovendien verboden en vrijwel 
alle overgebleven kritische journalisten zijn 
inmiddels gevlucht naar het buitenland. De 
verkiezingen werden een schijnvertoning 
met een aantal nep oppositiepartijen en 
-kandidaten naast Ortega. De oppositie riep 
uiteindelijk op tot een boycot, wat in de praktijk 
goed is opgevolgd door de bevolking. Minder 
dan een op de vijf stemgerechtigde Nica-
raguanen trok naar de stembus, al beweert 
het regime dat de opkomst 65% bedroeg 
en Ortega verkozen werd met 76% van de 
stemmen. De internationale gemeenschap 
had vooraf al aangekondigd de resultaten 
niet te zullen erkennen.

Daarnaast nam de druk op de ngo-sector 
sterk toe. In 2021 sloot het regime in snel tempo 
ngo’s. Voor het eerst kwamen ook interna-
tionale ngo’s in het vizier. In totaal zijn sinds 
2018 114 ngo’s gesloten door de overheid, 

Nicaragua
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aan het einde van het programma drie 
resultaten op: 

1. Het systeem van de klachtenboxen (en 
de opvolging ervan) werd uitgebreid naar 
zes van de acht interventiegemeentes in het 
programma. Dat was een onverhoopt succes 
binnen een context die dit soort burgerpartici-
patie sterk bemoeilijkt. 

2. De sociale controles werden sterk 
toegeëigend door het gemeenschapsnetwerk 
van gezondheidspromotoren en -brigadisten, 
die de noodzaak van sociale controles en 
burgerparticipatie in gezondheid bekend-
maken in de gemeenschappen. Bij bilateraal 
overleg op lokaal niveau wordt dit punt telkens 
geagendeerd, daarbij verwijzend naar het 
recht op sociale participatie in gezondheid 
dat ingeschreven staat in het gezondheidsbe-
leid van het ministerie zelf. 

3. MCN beschikt over verschillende uitge-
werkte instrumenten om sociale controles uit te 

voeren. In het laatste jaar van het programma 
werd nog een enquête bij zorgvragers over 
SRGR gerealiseerd en werden de resultaten 
gedeeld met de bevoegde instanties, zowel 
op lokaal als op nationaal vlak.

Arbeidsrechten

De politieke crisis vanaf 2018 maakte een 
abrupt einde aan de tripartiete dialoog in de 
textielsector, die in de voorgaande jaren was 
opgebouwd. Daarmee verdween ook een 
belangrijk programmadoel binnen deze sector, 
dat juist beoogde de sectordialoog verder te 
ontwikkelen en kwalitatief uit te breiden naar 
verschillende strategische thema’s. Het heeft 
zowel de partner als FOS bewustgemaakt dat 
de opgebouwde sectordialoog weinig geïnsti-
tutionaliseerd was en haar ontwikkeling sterk 
afhing van conjuncturele omstandigheden. 
Het confronteerde hen bovendien met de 
vraag welke alternatieve werking nog mogelijk 
was, zonder de oorspronkelijke inzet en doel-
stelling van het programma te verlaten. Uitein-

een enquête bij adolescente zorgvragers 
gevoerd over SRGR en werden de resultaten 
gedeeld met het Ministerie van Gezondheid. 
Uit de monitoring en evaluatie bleek dat de 
sociale controles effectief hebben bijge-
dragen tot een meer kwaliteitsvolle zorg in de 
voorzieningen. Ook het Centraal-Amerikaanse 
gezondheidsnetwerk, onderdeel van People’s 
Health Movement (PHM), werd versterkt. 
Daardoor is er nu een roterende coördinatie en 
is de kwaliteit van de uitwisselingen beter, in de 
eerste plaats door duidelijkere doelstellingen 
en betere opvolging. Op institutioneel vlak 
moet de studie over gezondheidsmodellen 
(officieel voorgesteld op het ALAMES-con-
gres) input geven voor het beleidswerk in de 
regio in de komende jaren. Alle partners op 
het gebied van sociale bescherming maken 
volwaardig deel uit van het regionaal comité, 
wat beter is dan de oorspronkelijk geformu-
leerde doelstelling.

Het programma ‘Waardig Werk’ in Nicaragua 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, Algemene Centrale ABVV, 11.11.11, 
ABVV West-Vlaanderen, Multipharma, P&V, 
NVSM, Fonds Hugo Adriaenssens (Nandasmo).  

In Nandasmo werd met de steun van het Fonds 
Hugo Adriaenssens de onderwijsinfrastructuur 
verbeterd en werden vormingen gegeven 
om tienerzwangerschappen in de gemeente 
terug te dringen. Het multifunctioneel sport-
terrein dat met de steun van het fonds werd 
gebouwd in 2020, werd in 2021 afgewerkt. 
Er werd een extra laag fijn cement aange-
bracht, waarop het basket- en voetbalveld 
geschilderd werd. Daarnaast werd ook het 
elektrisch circuit en de verlichting geïnstal-
leerd, zodat de jeugd in de gemeente ook ’s 
avonds van de faciliteiten kan gebruikmaken. 
Met de extra fondsen die het Fonds Hugo 
Adriaensens ter beschikking stelde voor 2021 
werden onderhouds- en uitbreidingswerken 
uitgevoerd aan de kleuterschool (CDI). Er 
werd ook educatief speelgoed aangekocht, 
zodat de kleuters hun vaardigheden kunnen 
ontwikkelen en aan hun fijne motoriek, grove 
motoriek, auditieve en visuele zintuigen 
kunnen werken. De vormingen werden 
opnieuw uiterst positief geëvalueerd. Zowel 
in de materniteit als in de school gingen zes 

workshops door, waarbij de info en aanpak 
aangepast werd aan de doelgroep. Zo werd in 
de materniteit ook info aan moeders gegeven 
(bv. over borstvoeding) en werd voor de 
leerlingen meer nadruk gelegd op preventie 
van soa’s en plan de vida, een methodiek 
om adolescenten te laten nadenken over 
hun langetermijndoelen (en de link te leggen 
met het vermijden van een vroege zwanger-
schap). Er werd ook samen met de gemeente 
Nandasmo een video gemaakt die de reali-
saties van bijna vier decennia samenwerking 
met Fonds Adriaenssens in de verf zet.

Geleerde lessen

Gezondheid

Gezondheidspartner MCN zag binnen deze 
erg beperkende context nieuwe kansen voor 
sociale controle. De hernieuwde dialoog 
tussen MCN en het Ministerie van Gezond-
heidszorg liet in 2019 toe om de strategie van 
sociale controle in de gezondheidszorg te 
implementeren, wat voordien ondenkbaar 
was. De ‘acceptatie’ van MCN door het 
Ministerie van Gezondheidszorg was daarbij 
cruciaal (anders zouden de deuren op provin-
ciaal en lokaal vlak gesloten blijven). Toch 
heeft de realisatie grotendeels te maken met 
de erg tactische opstelling van de partner. Zo 
werden erg algemene afspraken gemaakt 
op centraal niveau, maar identificeerde MCN 
in de verschillende gemeenten en depar-
tementen sleutelfiguren binnen de gezond-
heidszorg (directeurs van gezondheidscentra, 
departementale verantwoordelijken, lokale 
politiek verantwoordelijken …) die openstaan 
voor sociale participatie. Vervolgens werden 
de concrete afspraken met hen gemaakt, 
wat resulteerde in het installeren van de eerste 
klachtenboxen in La Dalia en deelname van 
het gezondheidsnetwerk aan analyse- en 
reflectiedagen in de gemeentes, waar er 
voordien geen toegang tot was. 

Na de eerste positieve ervaringen met klach-
tenboxen in 2019 besloot MCN om te werken 
aan een gestandaardiseerde methodologie 
voor sociale controles op gezondheid met de 
hulp van een consultant. Dat proces leverde 
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en specifieke leiderschapscompetenties, 
die traditioneel binnen de vakbond aan 
mannen worden toegeschreven (bijvoorbeeld 
onderhandelingscapaciteiten, faciliteren van 
workshops, houden van persconferenties). 
De vrouwen pasten de nieuwe vaardigheden 
vervolgens toe in de genoemde campagnes 
rond gendergerelateerd geweld. Ten slotte 
werd ingezet op hervorming van de vakbonds-
statuten. Er werd een consensus gevonden 
rond een aantal noodzakelijke verande-
ringen die de posities van vrouwen binnen de 
vakbonden kunnen verstevigen. Zo legden 
verschillende vakbonden minimale quota vast 
voor vrouwelijke bestuurders en voor de verte-
genwoordiging van de LGBTIQ-gemeenschap.

Ook gezondheidspartner MCN realiseerde 
de genderdoelstellingen. De organisatie 
besteedde specifiek aandacht aan (jonge) 
vrouwen bij SRGR, organiseerde specifieke 
activiteiten voor jonge meisjes (preventie van 
tienerzwangerschappen) en jongens (‘nieuwe 
mannelijkheid’), en stimuleerde de participatie 
van vrouwen in het gemeenschapsnetwerk en 
vrouwelijk leiderschap binnen het programma. 
De uitdaging blijft evenwel om de kwantita-
tieve vertegenwoordiging van vrouwen (in 
bepaalde commissies tot 70%) om te zetten 
in echte macht binnen de organisatie. In de 
toekomstige interventie willen we dan ook 
specifiek gaan inzetten op de gendercom-
missie van de organisatie.

Milieu

Hoewel het milieuthema door de aanhou-
dende politieke, economische en sanitaire 
crisis niet vanzelfsprekend was voor de 
vakbonden binnen het platform MASIN, 
hebben de organisaties in de bananen- en 
palmsector via vorming een grotere interne 
milieubewustwording gecreëerd. In het geval 
van de palmsector heeft de interne vorming 
het beoogde effect al gesorteerd: in 2021 
werden op initiatief van de vakbond verschil-
lende milieuclausules (over de bescherming 
van de waterhuishouding in en rond de palm-
plantages) opgenomen in één van de cao’s. 

MCN bleef aandacht hebben voor milieu 
als sociale determinant van gezondheid 

doorheen alle vormingen/capaciteitsverster-
kingen/beleidsbeïnvloeding en sensibiliseerde 
over milieu- en klimaatverandering. MCN 
maakt deel uit van de nationale commissie 
Risicobeheer (sterk gelinkt aan thema’s milieu 
en klimaatverandering). De ambitie in het 
programma was erg beperkt en het was niet 
eenvoudig om een ‘natuurlijke’ milieustrategie 
te vinden die echt binnen het programma 
past. Dankzij de geleerde lessen in El Salvador 
met gezondheidspartners (rond toegang tot 
proper water als belangrijke gezondheids- en 
milieufactor) zullen toekomstige interventies 
rond dit thema ook in Nicaragua wellicht perti-
nenter en doeltreffender zijn.

delijk is de bijzonder nadelige situatie (die 
alleen maar toenam door de pandemie) een 
kans gebleken om nieuwe strategieën en een 
intensievere systematischer genderwerking te 
ontwikkelen. 

Aangezien er vanaf 2018 geen sectordialoog 
mogelijk was, kon meer aandacht besteed 
worden aan de onderhandelingsprocessen 
op bedrijfsniveau. In dit kader werd een uitge-
breide analyse uitgevoerd over de opname 
van verschillende genderthema´s in de 
bestaande cao´s, via participatieve workshops 
met de onderhandelingscommissies van de 
vakbonden. Het ging hierbij om tien thema´s 
die naast de traditionele genderaspecten 
rond de zwangerschapsrechten, ook ingaan 
op zaken als de toegang tot arbeidsplaatsen 
en arbeidspromotie van vrouwen, kinder-
opvang, promotie van verantwoordelijk 
vaderschap, LGBTIQ-rechten, recreatiefa-
ciliteiten voor vrouwen, gezondheid op het 
werk en gendergerelateerd geweld op het 
werk. De analyse mondde uit in een model 
voor een onderhandelingsvoorstel, waarin 
voorbeeldclausules rond al die thema’s zijn 
opgenomen. Dit onderhandelingsvoorstel 
wordt inmiddels door vakbonden gebruikt als 

referentiemodel, wanneer ze hun onderhan-
delingsvoorstel indienen bij de werkgever. De 
voortgang en ervaringen op het gebied van 
de onderhandeling van genderclausules werd 
bovendien gedeeld met andere organisaties 
binnen het regionale vakbondsplatform in de 
textielsector. 

Gendergerelateerd geweld op de werkvloer 
bleek binnen de context van Nicaragua 
bovendien een geschikt thema voor publieke 
campagnes, aangezien het politiek minder 
gevoelig lag (het wordt door autoriteiten en 
media minder makkelijk als oppositiebelang 
geïnterpreteerd). Zowel op nationaal niveau 
als binnen de maquila’s werden daarom 
verschillende campagnes gehouden rond 
C190 en haar ratificatie, in samenwerking met 
het nationaal comité van vakbondsleidsters. 

Gender

Alle geplande acties van de gendercommissie 
CGM en CST-ZF in de textielsector en MASIN in 
de agro-industrie werden gerealiseerd. Intern 
werd een intensief en meerjarig vormings-
proces uitgevoerd met vrouwelijke leiders ter 
versterking van hun persoonlijke 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 boerderijen

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 suiker-, agro- en lichte industrie 

en de bouwsector
• 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 € 491.350,29

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

CUBA
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Cubaanse peso. Het maximumloon lag net 
onder de 10 000 Cubaanse peso. De toename 
van de inflatie werd echter onderschat. Het 
is ondertussen duidelijk dat de stijging van 
lonen, pensioenen en vervangingsinkomens 
de inflatie niet compenseert.

Om het tekort aan deviezen aan te pakken, 
nam de overheid sinds eind 2019 haar 
toevlucht tot een systeem van  debetkaarten 
in deviezen voor de bevolking om ingevoerde 
goederen aan te schaffen. Het aanbod in 
Cubaanse peso bleef evenwel ondermaats, 
en het aantal winkels en diensten in deviezen 
bleef in 2021 toenemen. Die situatie vergrootte 
de sociale kloof tussen personen die wel of niet 
toegang tot deviezen hebben. Op 11 juli kwam 
de bevolking op straat om haar ongenoegen 
te uiten. Het protest werd snel ingedijkt, maar 
leidde wel tot het inzicht bij de overheid dat de 
levensomstandigheden in de meest achterge-
stelde wijken moesten verbeteren. Een nieuwe 
emigratiegolf uit alle lagen van de bevolking is 
op gang gekomen.   

Contextwijzigingen met impact op Waardig 
Werk

Door de dubbele wisselkoers af te schaffen, 
heeft de overheid meer duidelijkheid 
gecreëerd in de boekhouding van de staats-
bedrijven. Eind 2021 bleek dat 34% verlieslatend 
was, voornamelijk de bedrijven in de voedings-
industrie, de bouw, de suikerproductie en de 
landbouw. Speciale werkgroepen zullen over 
hun toekomst (ontbinding, fusie enz.) beslissen. 
De herwaardering van het loon op basis van de 
kwalificaties heeft de loonarbeid aantrekke-
lijker gemaakt. In 2021 werden 140 700 nieuwe 
jobs gecreëerd. Daardoor steeg de werkende 
bevolking met 1,4%.

Midden augustus werd de oprichting van 
kleine en middelgrote private bedrijven in de 
vorm van bvba toegelaten. Een microbe-
drijf mag uit maximaal 10 personen bestaan, 
een klein bedrijf uit 11 tot 35 personen en een 
middelgroot bedrijf uit 36 tot maximaal 100 
personen. Opmerkelijk is dat ook staatsbe-
drijven een kmo mogen oprichten en dat de 
gemengde vorm privé-staat toegelaten is. 
Eind 2021 waren al 700 kmo’s opgericht.

Midden december 2021 werd een nieuwe 
wet betreffende moederschap uitgevaardigd. 
Nieuw is dat die wet ook voor de private sector 
en voor (niet werkende) studenten geldt. Het 
zwangerschapsverlof wordt sindsdien aan 
100% van het loon vergoed. De voorwaarden 
voor kinderopvang en zorg voor een ziek kind 
door een familielid zijn verbeterd. 

De nieuwe Cubaanse Wet van de internatio-
nale coöperatie en haar twee reglementen 
wordt traag uitgevoerd. Pas in het tweede 
trimester van 2022 zullen de Cubaanse over-
heidsinstellingen en organisaties een online-
cursus over de wet kunnen volgen.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

Ondanks de economische crisis en de 
coronapandemie hebben onze partners in 
2021 hun geplande activiteiten in grote mate 
kunnen uitvoeren. Het percentage begun-
stigden van de thematische syndicale vorming 
en bijscholing bij de vier vakbondspartners 
daalde, net als in 2020. 79,5% (81% in 2020 en 
97% in 2019) van het voorziene aantal personen 
kreeg een bijscholing. De voornaamste 
oorzaak was de bovenvermelde felle derde 
golf tijdens de zomermaanden. 14 700 nieuwe 
vakbondsleiders volgden een basiscursus. 
De gespecialiseerde bijscholing bereikte 
475 nationale, provinciale en gemeentelijke 
kaders, 76 provinciale instructeurs en vormings-
werkers, en ongeveer 40 000 syndicale leiders. 
Dit hoge aantal in 2021 is toe te schrijven aan 
de intensieve bijscholing over de economische 
hervormingen en over de algemene loonsver-
hoging. De bijscholingen van SNTA concen-
treerden zich in suikerraffinaderijen in rurale 
gebieden waar minder covid-besmettingen 
voorkwamen. Daardoor kon die vakbond 

“140 700 nieuwe 
jobs werden 

gecreëerd. Daardoor 
steeg de werkende 

bevolking met 1,4%”

Context

De ernstigste socio-economische crisis die 
Cuba kent sinds de Speciale Periode van 
begin jaren 90 duurde voort in 2021. De crisis 
werd in 2019 verergerd door een energie-
crisis. Begin maart 2020 kwam daar de impact 
van de maatregelen tegen de coronapan-
demie bovenop. In 2021 voerde de overheid 
ingrijpende economische veranderingen 
door, met gemengd succes. De gevolgen van 
de epidemie, samen met de economische 
aanpassingen en het behoud van de strakke 
blokkade door de VS, zijn dramatisch voor de 
Cubaanse economie. De overheid heeft een 
nijpend tekort aan deviezen enerzijds door 
het wegvallen van inkomsten uit het toerisme, 
de vermindering van de uitvoer en de daling 
van de remittances, en anderzijds door 
onvoorziene uitgaven voor de strijd tegen het 
coronavirus. Desondanks steeg het BNP met 
2%, na een daling met bijna 12% in 2020.

In 2020 kende Cuba twee golven van het 
coronavirus, die perfect onder controle 
werden gehouden met als resultaat een 
beperkt aantal dodelijke slachtoffers. In de 

zomermaanden van 2021 ontspoorde een 
sluimerende derde golf in een vierde golf 
en een nationale sanitaire crisis. Cuba was 
genoodzaakt externe humanitaire hulp in te 
roepen om ze onder controle te krijgen. Dit 
ondanks een succesvolle nationale vacci-
natiecampagne, met vaccins van eigen 
bodem, die sinds mei 2021 was uitgerold. De 
situatie zette een domper op de opening van 
het land voor het toerisme. Pas in november 
2021 werden de grenzen voor het toerisme 
terug opengesteld. 

De peso convertibile werd op 1 januari 2021 
uit circulatie genomen. Sinds 1 januari is de 
koers voor de bedrijven ook 24 Cubaanse 
peso voor één Amerikaanse dollar. Door die 
fikse devaluatie vermenigvuldigden de kosten 
van de ingevoerde grondstoffen met 24. Die 
extra kosten deden de prijs van de lokaal 
aangemaakte producten stijgen naargelang 
het aandeel van de ingevoerde input in de 
producten. Dat leidde tot een sterke inflatie. Om 
die verwachte inflatie te verzachten, werden 
op 1 januari 2021 de lonen en pensioenen met 
vijf vermenigvuldigd. Het minimumloon steeg 
van 350 Cubaanse peso/maand tot 2100 

Cuba
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Solsoc) hun drie Cubaanse tegenhangers 
(SNTA, SNTIAP, CTC). De uitwisseling resulteerde 
in een akkoord voor vakbondsvorming. FOS 
heeft SNTC ondersteund bij het versterken 
van haar relatie met BWI en het bekomen 
van financiële steun voor het programma 
2022-2026.

Het programma ‘Waardig Werk’ 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

Processen voor gedragsverandering in seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten

In vergelijking met de regio heeft Cuba een 
duidelijk progressiever beleid op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten. Er zijn echter meer inspanningen 
nodig om volledige gelijkheid te consolideren 
en weerstand te bieden aan zeer actieve 
conservatieve religieuze groepen. Dat is met 
name noodzakelijk voor de meest onzichtbare 

groep van lesbische en biseksuele vrouwen. In 
de afgelopen vijf jaar is CENESEX erin geslaagd 
enerzijds het activisme van die sector te 
versterken en anderzijds in de samenleving de 
realiteit van lesbische en biseksuele vrouwen 
in beeld te brengen. CENESEX boekte die 
vooruitgang door verschillende strategieën en 
methodologieën te combineren die de sector 
gedurende veertien jaar heeft verfijnd met de 
steun van FOS.

Bij de ontwikkeling van activiteiten met het 
netwerk van lesbische en biseksuele vrouwen 
waren de participatieve methodologieën 
uiterst effectief. Denk aan volkseducatie of 
de methodologie van communautaire corri-
gerende processen, die op dialoog en de 
collectieve kennisopbouw gericht zijn en die 
een proactieve visie hebben op sociale trans-
formatie. Ze hebben de interne samenwerking, 
solidariteit en collectieve groei van activisten 
bevorderd. 

Daarnaast namen lesbische en biseksuele 
vrouwen actief deel aan vier educatieve 
dagen georganiseerd door CENESEX. Tijdens 
die vier dagen werd de Cubaanse bevolking 
gesensibiliseerd over seksuele rechten. De 

86% van de geplande vormingen uitvoeren. 
Bij de thematische bijscholing ging speciale 
aandacht naar de economische bijscholing in 
het kader van de economische en monetaire 
hervormingen die begin 2021 ingezet werden. 
De staatsbedrijven beschikken sindsdien over 
meer autonomie wat betreft hun productie-
planning en de verdeling van de nettowinst. 
Bij beide processen worden de vakbonden 
betrokken en moeten ze hun toestemming 
geven. Die inspraak kan alleen effectief zijn als 
de vakbondskaders en -afgevaardigden over 
voldoende kennis beschikken van de nieuwe 
regelgevingen en inzicht hebben in bedrijfs-
beheer. Een bijkomende uitdaging voor de 
vakbonden is dat de overheid, sinds oktober 
2021, de oprichting van kleine en middel-
grootte privébedrijven toelaat.

Door de sterke toename van de toegang tot 
internet sinds 2018 en de energiecrisis sinds 
2019, met de bijhorende brandstofschaarste, 
hadden onze partners eind 2019 beslist om 
over te schakelen op online bijscholing voor 
de didactische bijscholing. Eind 2020 orga-
niseerden ze een beperkt aantal inleidende 
videoconferenties als proef, maar in 2021 liep 
het proces terug spaak door de derde en 
vierde covid-19-golf. Als alternatief versterkten 
ze de didactische bijscholing tijdens de basis-
opleiding van de vakbondsafgevaardigden 
en gebruikten ze geleidelijk meer digitale 
middelen. 

De totale landbouwproductie van de tien 
boerderijen daalde in 2021 met 60%. De 
context (economische crisis, coronapan-
demie, blokkade en droogte) heeft ontegen-
sprekelijk bijgedragen tot de slechte 
resultaten. Om terug tot het oude produc-
tieniveau te komen, willen de boerderijen 
geleidelijk overschakelen naar een meer 
ecologisch en duurzaam productiemodel. Op 
basis van een diagnose zal bepaald worden 
welke ecologische praktijken implementeer-
baar zijn. Die diagnose zal uitgevoerd worden 
in samenwerking met instellingen die ervaring 
hebben in dit domein. Voor elke boerderij zal 
een transitieplan opgesteld worden. Tegelijk 
zal het personeel van de boerderijen worden 
bijgeschoold in agro-ecologie. 

De gezondheidspartners slaagden erin hun 
promotoren op te leiden in gezondheid 
en seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen, en in hiv/aidspreventie onder 
jongeren. Het FMC vormde tot eind 2021 een 
900-tal promotoren die kanker bij vrouwen 
zullen proberen te voorkomen in 3 provincies 
en 9 gemeenten van Havana. De FMC 
verbeterde bestaand didactisch materiaal 
voor gezondheidspersoneel en de vormers van 
de promotoren. De organisatie liet sensibilise-
ringsmateriaal drukken dat door promotoren 
werd uitgedeeld. De promotoren bereikten 
via voorlichtingsactiviteiten ongeveer 115 000 
vrouwen.

Partner UPP schoolde haar gemeenschap-
spromotoren voor hiv/aidspreventie onder 
jongeren bij. Die promotoren deelden hun 
kennis met andere jongeren tijdens sensibili-
seringsactiviteiten in hun gemeenschap. UPP 
knapte het jeugdvriendelijke wijkcentrum op 
en ontwikkelde didactisch en promotiema-
teriaal, dat in het centrum ter beschikking 
werd gesteld en tijdens de preventieactivi-
teiten werd uitgedeeld. Het centrum organi-
seerde het jaarlijks uitwisselingsmoment tussen 
promotoren uit alle regio’s van Cuba. Ten slotte 
werden de interinstitutionele en intersectorale 
relaties binnen de gemeenschap versterkt.

Na de derde golf slaagde CENESEX erin om 
de groepen die het netwerk van lesbische 
vrouwen vormen, fysiek bijeen te brengen. 
Eind 2021 waren er in totaal 16 groepen in alle 
provincies van het land actief met bijna 300 
activisten. CENESEX integreerde het thema 
van de rechten van lesbische vrouwen in 
drie van de vier nationale bewustmakings- 
en promotiecampagnes (Dagen tegen de 
homofobie, Symposium over Gendergeweld 
en de Dagen over verantwoord ouderschap) 
die ze jaarlijks organiseert. Zeven specialisten 
van CENESEX konden zich in de loop van 
het tweede semester bijscholen via interna-
tionale onlinecursussen georganiseerd door 
de Consejo Latinoamericano en Ciencias 
Sociales (CLACSO), een instelling verbonden 
aan de VN.

In december 2021 bezochten drie Colombi-
aanse vakbonden en een ngo (partners van 
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van hun seksuele rechten door intensievere 
begeleiding ter plaatse.

Gender

In de loop van 2021 werden in Cuba twee 
relevante processen op gebied van gender 
ingezet. Onder impuls van de FMC werd het 
nationaal programma voor de vooruitgang 
van de vrouwen ingevoerd. Het programma 
pakt een brede waaier uitingen van discri-
minatie die in de Cubaanse maatschappij 
blijven voortbestaan aan en mikt op een 
bredere emancipatie van vrouwen op 
economisch, politiek, sociaal en familiaal 
vlak. FMC  is bovendien, samen met CENESEX, 
nauw betrokken bij het consultatieproces in 
de aanloop naar het referendum, midden 
2022, over de nieuwe wet van de families. De 
bedoeling is de bestaande verscheidenheid in 
samenstelling van de Cubaanse families een 
wettelijk kader te geven. Ze omvat thema´s 
zoals rechten van grootouders, soorten 
huwelijkscontracten, rechten van kinderen, 
intrafamiliaal geweld, draagmoederschap, 
naamkeuze, enz.

Milieu

De economische crisis versterkt door de 
coronapandemie, de brandstofschaarste 
en de verminderde invoer van pesticiden 
chemische meststoffen zorgen voor een 
geforceerde verbetering van de milieu-indi-
catoren. Op middellange termijn brengt de 
daling van investeringen in infrastructuur voor 
de transitie naar duurzame energie het doel 
van 24% duurzame elektriciteitsproductie 
tegen 2030 echter in gevaar. Desondanks werd 
recent de lat, noodgedwongen door de hoge 
invoerkost van olie, op 37% gelegd mits een 
investering van 6 miljard dollar, grotendeels 
met buitenlands kapitaal. 

conferentie bereikte activisten, professionals 
uit verschillende disciplines en de bevolking in 
het algemeen en had een nationale reikwijdte.

De coördinatie met groepen trans- en 
homoactivisten voor deelname aan gemeen-
schapsactiviteiten heeft geleid tot de 
samenloop van activisten met verschillende 
genderidentiteiten en seksuele oriëntaties. 
Er werden drie workshops gehouden die 
activisten en professionals uit heel Cuba 
samenbrachten. Het waren momenten voor 
dialoog en het opstellen van collectieve 
werkagenda’s. Tijdens de workshops van 
het project werd input verzameld zodat de 
realiteit van lesbische en biseksuele vrouwen 
in televisieruimtes kan worden gesocialiseerd. 
Bevriende journalisten hebben de resultaten 
ook op digitale platformen geplaatst.

De afgelopen vijf jaar werd de realiteit van 
lesbische en biseksuele vrouwen steeds vaker 
opgenomen in sociaal onderzoek. Het weten-
schappelijk onderzoek is verbeterd en in de 
afgelopen jaren werden studies met betrekking 
tot de seksuele gezondheid van lesbische 
vrouwen, discriminatie in het onderwijs en 

geweld binnen relaties uitgevoerd. De weten-
schappelijke gemeenschap onthaalt het 
thema positief, en lesbische en biseksuele 
vrouwen in Cuba hebben gevraagd om de 
problemen grondiger te onderzoeken. 

De uitbreiding van strategieën, participaties-
cenario’s en geografische dekking is mogelijk 
gemaakt door de financiering via FOS. We 
willen de attitudes in verschillende delen van 
de samenleving veranderen. Die processen 
verlopen langzaam en aritmisch. Daarom 
moeten we ze op een gespreide en progres-
sieve manier uitvoeren, zodat mensen een 
nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid 
internaliseren. In dit opzicht is de groeiende 
steun van FOS over een langere periode van 
veertien jaar een belangrijk element geweest. 
FOS is de enige organisatie die permanent 
heeft bijgedragen aan de versterking van die 
processen.

In de toekomst moet de ontwikkeling van 
actieonderzoek worden verbeterd om eviden-
ce-based advocacy uit te voeren. Bovendien 
moeten lesbische en biseksuele vrouwen 
verder worden opgeleid in de uitoefening 

© Flickr/Pan American Health Organization



64 65

Landen Mozambique Zimbabwe Zuid-Afrika

Partners

Boerenvereniging van 
Manica – UCAMA (tot 
2017) 
Nationale Vakbond 
van Landarbeiders – 
SINTAF 
Nationale Vakbond 
van Huishoudwerkers – 
SINED 
Commissie van Vrou-
welijke Arbeiders – CO-
MUTRA OTM-CS  
Provinciale boerenver-
eniging – UPCG (vanaf 
2018)

Zimbabwaanse con-
federatie van vakbon-
den – ZCTU 
Onderzoeksinstituut 
voor Arbeid en Econo-
mische Ontwikkeling 
van Zimbabwe – LE-
DRIZ 
Werkgroep voor Ge-
zondheid – CWGH  
Algemene Landar-
beidersvakbond van 
Zimbabwe – GAPWUZ 

Internationale Groep 
voor Onderzoek en 
Informatie over Arbeid 
– ILRIG  
Advieskantoor voor 
Gelegenheidswerkne-
mers – CWAO  
Zuid-Afrikaanse Huis-
houdwerkersvakbond 
– SADSAWU 
Organisatie ter verster-
king van Vrouwelijke 
Landarbeiders – 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 € 198.730,99 € 203.511,12 € 61.0571,39

Donoren

DGD, NVSM, provincie 
Limburg, Herk-de-Stad, 
Fonds voor Bestaans-
zekerheid petroleum-
sector, 11.11.11, Fonds 
voor Vorming in de 
Scheikundige Nijver-
heid (Covalent)

DGD, Fonds voor Be-
staanszekerheid petro-
leumsector, Fonds voor 
Vorming in de Schei-
kundige Nijverheid 
(Covalent)

DGD, Algemene Cen-
trale ABVV, NVSM, 
provincie Limburg, 
provincie Oost-Vlaan-
deren, 11.11.11, Fonds 
voor Vorming in de 
Scheikundige Nijver-
heid (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.)
• Syndicalisering
• Vormingen met leiders en leden
• Onderzoek over 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 vakbon-
den (waaronder 
vakbond van 
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 van de 
landarbeiders)

• Onderzoek en 
beleidswerk over 
arbeidsflexibilisering 
en sociale bescher-
ming

• 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 
synergiën

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN ZUIDELIJK AFRIKA
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maanden belegerd, waarbij toegangswegen 
zijn afgesneden en er toenemende voedselte-
korten zijn. De opstand begon in 2017, gedreven 
door groeiende armoede en ongelijkheid, 
evenals politieke en economische uitsluiting. De 
lokale bevolking zag economische exploratie 
gekoppeld aan de ontdekking van gas en 
mineralen, maar merkte geen veranderingen 
in haar eigen materiële omstandigheden of 
ontwikkeling in haar deel van het land. Dit 
bevestigde een lang gekoesterde overtuiging 
dat politici corrupt zijn en ontwikkelingskansen 
hebben geconcentreerd in de zuidelijke delen 
van het land, ten koste van het noorden. 
Drie multinationale reuzen hebben het gas in 
handen – ENI (Italië), ExxonMobil (VS) en Total 
(Frankrijk). Men is het er in zeer ruime mate 
over eens dat de opstandelingen aanvanke-
lijk aan de kant van de plaatselijke bevolking 
vochten en de steun van de plaatselijke leiders 
genoten. Dat lijkt te zijn gekeerd. 

In augustus 2021 ging een van de grootste 
Mozambikaanse rechtszaken van start, waarin 
negentien mensen werden beschuldigd van 
betrokkenheid bij het geheime schulden-
schandaal van 2,2 miljard dollar. Onder hen 
bevonden zich Ndambi Guebuza, de oudste 
zoon van voormalig president Armando 
Guebuza, en andere voormalige hoge 
regeringsfunctionarissen. Het proces werd 
openbaar gemaakt en wordt gezien als de 
belangrijkste rechtszaak in Mozambique. Het 
heeft de omvang van de corruptie binnen de 
regeringspartij, Frelimo, aan het licht gebracht.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

De FOS-partners hebben bijgedragen tot 
een groter bewustzijn van arbeidsrechten, in 
het bijzonder van de uitdagingen waarmee 
kwetsbare werknemers worden geconfron-
teerd, onder wie huishoudelijk personeel, 
landarbeiders, vrouwen en werknemers in de 
informele sector. De opname van huishou-
delijk personeel en de informele sector in het 
socialezekerheidsstelsel wordt beschouwd 
als een zeer belangrijke overwinning voor de 
Mozambikaanse werknemers, aangezien dit 
een niveau van sociale bescherming biedt 
aan sommige van de meest kwetsbare leden 
van de beroepsbevolking. Ook zijn landarbei-

ders nu beter georganiseerd rond arbeidsrech-
tenkwesties en zijn ze in staat om voor jaarlijkse 
loonsverhogingen te vechten, waardoor ze de 
inflatie kunnen bijhouden en een leefbaar loon 
kunnen bereiken. 

SINTAF nam deel aan de jaarlijkse loononder-
handelingen en in maart 2021 werd een 
minimumloon van 4829 (69 euro) goedgekeurd 
voor de landbouwsector. De verhogingen 
hebben ervoor gezorgd dat de lonen van 
de landarbeiders gelijke tred houden met de 
inflatie en dat de landarbeiders een leefbaar 
loon hebben. Het werk van SINTAF heeft er ook 
voor gezorgd dat arbeiders in de landbouw-
sector zich beter bewust zijn geworden 
van schadelijke pesticiden. Arbeiders op 
de boerderijen waar SINTAF aanwezig is, 
beschikken nu over beschermingsmidde-
len tegen covid-19 en tegen schadelijke 
pesticiden. Het gaat om 123 arbeiders bij 
Bananalandia in Maputo en 78 arbeiders bij 
Higest in Inhambane.

SINED richtte zich op de werving en mobilisatie 
van huishoudelijk personeel en groeide in 
2021 met 345 nieuwe leden. De toename 
van het aantal vakbondsleden onder het 
huishoudelijk personeel heeft bijgedragen 
aan betere arbeidsomstandigheden, omdat 
veel huishoudelijk personeel nu zaken als 
respect voor roosters, beschermende kleding 
en gezondheidszorg kan eisen. Daarnaast 
heeft SINED een platform ontwikkeld om de 

“Geweld en 
opstanden hebben 
geleid tot migratie, 
voedselonzekerheid 

en een steeds 
zwakker wordende 
gezondheidszorg”

Context

De Mozambikaanse arbeidsmarkt ondergaat 
een duidelijke verschuiving van gestandaar-
diseerde, zekere, voltijdse tewerkstelling naar 
meer onzekere tewerkstelling. Dit heeft geleid 
tot een toename van het aantal werknemers in 
onzekere situaties en tot een klimaat waarin de 
werknemers wanhopig zijn en vaak bereid zijn 
om oneerlijke arbeidspraktijken te aanvaarden 
of door de vingers te zien. Werkgevers 
verklaren dat ze door de stagnerende 
binnenlandse economie van Mozambique en 
het moeilijke bedrijfsklimaat niet in staat zijn om 
een leefbaar loon te betalen en werknemers 
een zinvolle sociale bescherming te bieden. 
De regering, aan de andere kant, geeft de 
werkgevers en de lage economische groei 
de schuld van haar eigen onvermogen om 
arbeidsinspecties uit te voeren en de arbeids-
wetgeving te handhaven. De werknemers en 
hun gemeenschappen zitten in het midden 
van dit alles.

De toegenomen kwetsbaarheid van 
werknemers vertaalt zich in sociaalecono-
mische problemen zoals gendergerelateerd 

geweld, slechte toegang tot basisvoorzienin-
gen zoals onderwijs en gezondheidszorg, en 
verstoring van het gezins- en gemeenschaps-
leven doordat werknemers meer tijd kwijt zijn 
aan het zoeken van een bestaan.

Verder hadden de met de klimaatverandering 
samenhangende natuurrampen en extreme 
weersomstandigheden een grote impact 
op de arbeidsmarkt. Ze hebben geleid tot 
overlijdens, schade aan infrastructuur en een 
verhoogde kwetsbaarheid van duizenden 
mensen in heel Mozambique. Verder blijft 
covid-19 bijdragen tot een krimpende 
inkomensbasis, banenverlies en verhoogde 
kwetsbaarheid onder werknemers. Vrouwen 
zijn het zwaarst getroffen, omdat zij het meest 
kwetsbaar zijn voor economische uitbuiting, 
klimaatverandering en gendergerelateerd 
geweld. 

Bovendien heeft Mozambique nog steeds te 
kampen met politieke instabiliteit. Geweld en 
opstanden hebben geleid tot gedwongen 
migratie, voedselonzekerheid en een steeds 
zwakker wordende gezondheidszorg. De 
provincie Cabo Delgado wordt al enkele 

Mozambique

© Flickr/ Diego Lopes
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Om dat probleem te verhelpen, hebben de 
FOS-partners gelobbyd en training gegeven 
over digitale inclusie. Ook maakten ze het 
mogelijk dat leden aan online vergaderingen 
en evenementen konden deelnemen.

Kwetsbaarheid van werknemers

Voor de FOS-partners is het steeds belangrijker 
geworden om rekening te houden met de 
toegenomen kwetsbaarheid van werknemers. 
Zo krijgt de positie van arbeidsmigranten meer 
en meer aandacht.

Mozambique heeft geen alomvattend beleids-
kader voor arbeidsmigranten of regelgeving 
om de mobiliteit van migrerende werknemers 
in de zuidelijke Afrikaanse regio te vergemak-
kelijken. Bijgevolg worden buitenlandse 
arbeidsmigranten geconfronteerd met 
risicovolle en precaire omstandigheden 
wanneer ze het land binnenkomen, hun verblijf 
proberen te regulariseren of werk zoeken. De 
afwezigheid van regelgeving draagt bij tot 
oneerlijke arbeidspraktijken in de huishoudelij-
ke, agrarische en informele sector.  

Arbeidsmigranten zijn lang over het hoofd 
gezien door vakbonden en andere actoren 
op het gebied van arbeidsrechten. De 
coronapandemie heeft echter de aandacht 
gevestigd op de belangrijke rol die zij spelen in 
de regionale economie en op de uitdagingen 
waarmee ze worden geconfronteerd. In de 
toekomst kunnen FOS en zijn partners arbeids-
migranten in hun programmering integreren 
en grensoverschrijdende interventies uitvoeren 
waardoor partners in de hele regio elkaar 
kunnen ondersteunen en de regionale 
dynamiek van arbeidsmigranten kunnen 
aanpakken.

Gender

De partners richtten zich op strategische 
resultaten, zoals een betere gezondheid van 
moeders, gelijke beloning en een verminde-
ring van gendergerelateerd geweld. Tot de 
belangrijkste activiteiten in de loop van het 
jaar behoorden workshops over vrouwenrech-
ten op de werkplek en reproductieve rechten. 
Zo hebben FOS-partners workshops georgani-

betrokkenheid tussen huishoudelijk personeel 
en werkgevers te bevorderen. In totaal 
werden elf sessies met werkgevers georgani-
seerd. Dit maakte de weg vrij voor een meer 
open discussie over arbeidsrechtenkwesties 
waarmee huishoudelijk personeel te maken 
heeft en vergrootte het bewustzijn van de 
benarde situatie van huishoudelijk personeel 
in de bredere samenleving. SINED behaalde 
ook een verhoging van het minimumloon van 
4500 Mozambikaanse metical (77 euro) voor 
huishoudelijk personeel.

COMUTRA, SINTAF en SINED hebben 
campagne gevoerd voor de ratificatie van 
verschillende IAO-verdragen, waaronder C189 
inzake huishoudelijk personeel, C184 inzake 
veiligheid en gezondheid in de landbouw 
en C183 inzake de bescherming van het 
moederschap. Hoewel die verdragen nog 
niet zijn geratificeerd, hebben ze op nationaal 
niveau ruime aandacht gekregen en zijn ze in 
de Nationale Vergadering besproken. 

UPCG informeerde plattelandsgemeen-
schappen over hun gezondheidsrechten en 
mobiliseerde hen om betere diensten van 
hun lokale gezondheidsfaciliteiten eisen. De 
partner maakte onder meer deel uit van de 
provinciale stuurgroep die verantwoordelijk 
was voor de uitrol van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, gezondheidsboodschappen, 
tests en vaccinatieprogramma’s. De partner 
steunde ook plattelandsgemeenschappen 
met zonnepanelen ter ondersteuning van de 
waterinfrastructuur en droeg zo bij tot een 
betere voeding en voedselzekerheid. 

De partners werkten eveneens samen met 
stakeholders in de arbeidersbeweging, 
overheidsdepartementen en plattelands-
gemeenschappen. Door in te spelen op 
een aantal dringende noden waarmee de 
gemeenschappen geconfronteerd worden, 
konden de partners meer zichtbaarheid geven 
aan de uitdagingen waarmee de Mozambi-
kaanse arbeidersklasse geconfronteerd 
wordt, en meer steun verwerven in de strijd 
voor Waardig Werk en sociale bescherming. 

Het programma ‘Waardig Werk’ in Mozambique 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 

DGD, NVSM, provincie Limburg, Herk-de-Stad, 
Fonds voor Bestaanszekerheid petroleum-
sector, 11.11.11, Fonds voor Vorming in de 
Scheikundige Nijverheid (Covalent)

Geleerde Lessen

De FOS-partners hebben op de veranderende 
context gereageerd met nieuwe vormen van 
werknemersorganisatie, gericht op huishou-
delijk personeel, landarbeiders, tijdelijke 
werknemers, de informele sector en arbeiders-
gemeenschappen. Het heeft bijgedragen tot 
een beter begrip van arbeidsrechten, een 
groter aantal georganiseerde werknemers en 
gemeenschappen die hun rechten kunnen 
opeisen en een hogere standaard van 
overheidsdiensten. 

Innovatie en creativiteit in een veranderende 
wereld 

Terwijl werknemers en hun gemeenschappen 
in een steeds kwetsbaardere positie terecht-
komen, zijn er veel kansen voor de vakbonden 
om innovatiever te worden, onder meer via 
het gebruik van digitale technologie en door 
hun strijd te koppelen aan bredere sociale 
kwesties. Mozambikaanse consumenten 
maken zich bijvoorbeeld steeds meer zorgen 
over de duurzaamheid van de voedselpro-
ductie, met name de impact ervan op arbeids-
rechten en het milieu. Partners houden nu ook 
rekening met consumenten als stakeholders 
die een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
afdwingen van eerlijke arbeidspraktijken en 
ethische normen. Het zal een extra stimulans 
zijn voor werkgevers om arbeidsrechten af te 
dwingen. 

Hoewel het gebruik van digitale technologie-
en de FOS-partners in staat stelde om nieuwe 
vormen van organisatie in te voeren en in 
sommige gevallen een groter of nieuw publiek 
te bereiken, legde het veel hiaten bloot, met 
name onder kwetsbare werknemers en in 
plattelandsgemeenschappen. De lacunes 
betroffen onder meer een gebrek aan 
apparatuur, connectiviteit en digitale vaardig-
heden. Daardoor dreigden mensen die geen 
toegang tot technologie hebben, te worden 
uitgesloten van belangrijke activiteiten. 
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seerd om de vaardigheden van vrouwen op 
het gebied van activisme en leiderschap te 
verbeteren net als hun vermogen om zich te 
organiseren en voor hun rechten op te komen. 
COMUTRA voerde bijvoorbeeld televisie- en 
radiocampagnes. De partner verspreidde ook 
zijn maandelijkse nieuwsbrieven over arbeids-
rechtenkwesties waarmee vrouwen te maken 
hebben. Verder gaf COMUTRA genderge-
voelige training aan vrouwelijke werknemers, 
zodat ze hun rechten begrijpen en konden 
strijden voor betere arbeidsomstandigheden, 
hun rechten als moeder en het verkleinen 
van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 
De partner bereikte hiermee meer dan 7500 
vrouwelijke werknemers. Daarnaast bleven 
de FOS-partners voorraden zoals maskers, 
ontsmettingsmiddelen en andere sanitaire 
voorzieningen aankopen bij bedrijven die 
in handen zijn van vrouwen. Op die manier 
erkenden ze de onevenredig grote impact 
die de coronapandemie op vrouwen heeft 
gehad, en wilden ze enkele van de negatieve 
gevolgen van de pandemie verzachten. 

Milieu

De gezondheidsactivisten van de UPCG 

gaven training over voeding, ecologische 
landbouw en strategieën om de gevolgen 
van klimaatverandering voor boerengemeen-
schappen op het platteland te verzachten. Dit 
werd gedaan in alle dertien districten waar de 
boerenorganisatie actief is. Evenzo voerden 
COMUTRA en SINED hun milieubeleid uit. 
SINTAF voerde campagnes over het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en hun effect op 
werknemers en het milieu. Verder hebben zowel 
SINTAF als UPCG, met de steun van het Fonds 
voor Bestaanszekerheid petroleumsector, het 
zonne-energieprogramma verder uitgerold, 
waardoor leden en hun gemeenschappen 
toegang hebben tot water en elektriciteit via 
hernieuwbare energie. In de toekomst zal FOS 
zijn partners blijven steunen bij de uitvoering 
van milieubeleid en de mainstreaming van 
het thema in alle programma-activiteiten, 
met bijzondere aandacht voor een betere 
aanpassing aan het klimaat onder kwetsbare 
werknemers en hun gemeenschappen, en de 
verspreiding van informatie over een sociaal 
rechtvaardige klimaattransitie.

© Brecht De Vleeschauwer
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Ironisch genoeg vormen de effecten van 
covid-19 ook een geschikt moment voor 
de vakbonden en het maatschappe-
lijke middenveld om de omvang van de 
problemen te begrijpen en een alomvattende 
respons te ontwikkelen. De prioriteiten liggen 
op de waardigwerk-agenda, een democrati-
sche, op ontwikkeling gerichte welvaartsstaat, 
de sociale dialoog, verantwoordingsplicht en 
transparantie in de uitgaven van overheids-
middelen. 

Zimbabwe stond al in verkiezingsmodus met 
het oog op de tussentijdse verkiezingen van 
26 maart 2022 en de algemene verkiezingen 
in 2023. Tegelijk wordt de kiezersregistratie 
gekenmerkt door een lage opkomst. De 
Zimbabwanen hebben het vertrouwen verloren 
om via de stembus veranderingen teweeg te 
brengen. Een onstabiel politiek klimaat heeft 
negatieve gevolgen voor het programma.

De regering en ZANU(PF) misbruikten de 
coronacrisis om de burgerlijke vrijheden in 
te perken, onder meer door een massaal 
optreden tegen mensenrechtenactivisten en 
politici van de oppositie. Een ander punt van 
zorg is het gebruik van het staatsapparaat, met 
name de verovering van de rechterlijke macht, 
en de juridische hervormingen ter bevordering 
van partij- en individuele belangen. Een van 
de pogingen om dit te bewerkstelligen is de 
invoering van censuurwetten. Het gaat onder 
meer om de wet op het onderscheppen van 
communicatie en de wet op het strafrecht 
(codificatie en hervorming), die in augustus 
2020 is ingevoerd, en de Patriot Bill. De Patriot 
Bill heeft tot doel het voeren van campagne 
tegen het eigen land strafbaar te stellen, onder 
meer door correspondentie met buitenlandse 
regeringen te verbieden. Als het wetsvoorstel 
in zijn huidige vorm wordt aangenomen, zal 
dit ernstige gevolgen hebben voor kritische 
stemmen in Zimbabwe. Het heeft gevolgen 
voor de partners van FOS en bredere 
maatschappelijke organisaties, gezien de 
politieke aard van hun werk. Het grootste 
deel van hun financiering is ook buitenlands. 
In november 2021 besloot de regering tot 
publicatie van de Wijzigingswet particuliere 
vrijwilligersorganisaties (PVO).  Als die wet in 
zijn huidige vorm wordt aangenomen, kan 

dat schadelijk zijn voor de democratische en 
constitutionele activiteiten van maatschappe-
lijke organisaties, aangezien de staat de wet 
waarschijnlijk zal misbruiken om maatschappe-
lijke organisaties die zich met politieke partijen 
associëren, te verbieden. De regering zou het 
ook kunnen gebruiken om voorlichting over 
politiek en verkiezingen te verhinderen, een 
verontrustend scenario want het land is op 
weg naar belangrijke verkiezingsprocessen. 

De Zuid-Afrikaanse regering heeft besloten om 
de speciale regeling voor Zimbabwanen niet 
voort te zetten. Het besluit om de werk- en 
zakenvergunningen voor naar schatting 180 000 
Zimbabwanen in Zuid-Afrika niet automatisch 
te verlengen, heeft negatieve gevolgen voor 
de Zimbabwaanse economie. Het besluit heeft 
gevolgen voor laaggeschoolde werknemers 
die niet in aanmerking komen voor gewone 
werkvisa wegens de kwetsbare posities die ze 
bekleden, en dat zijn de meeste Zimbabwanen 
in Zuid-Afrika. Hoewel het besluit op bilateraal 
niveau is genomen, biedt het de partners in 
Zimbabwe de mogelijkheid om hun Zuid-Afri-
kaanse partners te betrekken bij de arbeidsom-
standigheden van Zimbabwaanse migranten 
in de kwetsbare sectoren in Zuid-Afrika, zoals 
de landbouw.
 
Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

Ondanks de moeilijke omstandigheden 
heeft het programma tastbare resultaten 
opgeleverd: 

GAPWUZ heeft met succes aangedrongen op 
een herziening van Statutory Instrument (SI) 

 “De regering 
misbruikte de 

coronacrisis om 
vrijheden in te 

perken”

Context

Het Internationaal Muntfonds (IMF) 
verwacht dat de economie in 2022 verder 
zal aantrekken naarmate de negatieve 
gevolgen van covid-19 afnemen. Desondanks 
blijft het land slechte sociaaleconomische 
indicatoren optekenen. Die omvatten een 
hoge inflatie, het uitblijven van werkgelegen-
heid en hoge kosten van levensonderhoud. 
Veel Zimbabwanen leven nog steeds onder 
de armoedegrens. Een aanzienlijk deel van 
de huishoudens heeft sinds het uitbreken van 
de pandemie nog steeds te kampen met 
een lager of geen inkomen. De dekking van 
de sociale zekerheid blijft beperkt. Gewone 
burgers kunnen zich steeds minder voldoende 
voedsel veroorloven en eerste levensbe-
hoeften, zoals gezondheidszorg. De gevolgen 
van de pandemie zijn nog steeds voelbaar, 
hoewel er een vertraging is opgetreden 
in het aantal besmettingen met covid-19 
(na een ernstige derde golf tussen juni en 
augustus 2021), de afsluitingsmaatregelen zijn 
versoepeld en er een gestaag vaccinatiepro-
gramma is uitgerold.  

Covid-19 heeft de verslechtering van de 
gezondheidszorg van het land aan het licht 
gebracht. Het gezondheidszorgstelsel heeft 
te kampen met problemen zoals ontoegan-
kelijke gebruikerstarieven, stakingen van 
medisch personeel, personeelsverloop en 
ontoereikende hoeveelheden van persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Het gebrek aan 
toegang tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezond-
heidszorg heeft geleid tot een verslechtering 
van de gezondheidsresultaten. 

De coronapandemie heeft ook de bestaande 
sociaaleconomische crisis in het land 
verergerd, waaronder een verdere informa-
lisering van de economie. De pogingen tot 
formalisering van de informele economie 
verlopen zeer traag en zijn niet op alle 
sectoren gericht. Vrouwen zijn vatbaarder voor 
banenverlies dan mannen omdat ze vooral in 
laaggeschoolde functies actief zijn. Om in hun 
levensonderhoud te voorzien, gaan ze aan de 
slag in de informele economie. Werknemers 
in de informele economie vallen buiten het 
kader van de sociale bescherming. 

Zimbabwe

©  Flickr/ IndustriALL Global Union
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pandemie legde een deel van de tekorten in de 
bescherming van werknemers in de landbouw 
bloot. GAPWUZ drong daarop met succes aan 
op de afronding van de landbouwverordening 
voor gezondheid en veiligheid op het werk 
bij de Nationale Werkgelegenheidsraad, de 
allereerste verordening voor gezondheid en 
veiligheid op het werk van het land. Commissies 
voor veiligheid en gezondheid op het werk 
hebben nu meer macht om werkgevers te 
dwingen zich te houden aan de covid-19-vei-
ligheidsmaatregelen. GAPWUZ profiteerde ook 
van de verklaring van landbouw als essentiële 
dienst om te lobbyen voor hun eigen erkenning 
als essentiële dienst. GAPWUZ is immers een 
vakbond die voornamelijk in de landbouw 
organiseert. Op die manier werd de vakbond 
vrijgesteld van enkele maatregelen tegen 
covid-19 die een negatieve invloed hadden 
op de organisatie. 

Regionale samenwerking blijft een uitdaging

In 2019 hebben de FOS-partners in de 
landbouw een idee geopperd voor een 

concreet regionaal partnerschap op basis 
van fairtrade-certificeringsprocessen, maar dit 
heeft nooit enige tractie gekregen. Een les die is 
geleerd, is de noodzaak om de mogelijkheden 
voor het opbouwen van regionaal werk te 
maximaliseren. Dat geldt ook voor toekomstige 
programma’s. Zo biedt de komst van covid-19 
kansen waarmee partners regionale program-
mering kunnen opbouwen. 

Met het oog op het nieuwe programma is het 
van cruciaal belang dat partners investeren 
in het opbouwen van sterkere regionale (en 
internationale) allianties, en een gemeen-
schappelijk kader en aanpak voor partner-
schappen en netwerken tot stand brengen. 
Zo kunnen ze onder andere meer middelen 
mobiliseren, hun capaciteit opbouwen, een 
sterkere dialoog voeren, zich solidair tonen en 
de voordelen van duurzame partnerschappen 
benutten.    

Gender

Zimbabwe blijft een patriarchale samenleving. 
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116 van 2014, een instrument dat de arbeids-
voorwaarden en de gedragscode voor de 
landbouwsector regelt, in overeenstemming 
met de Arbeidswet. Een van de nieuwe 
bepalingen is de beperking van de werktijd van 
tien tot acht uur voor bepaalde werknemers, 
zoals veiligheidsagenten, herders, wachters en 
brandweerlieden. Door gebruik te maken van 
de verklaring van de landbouw als essentiële 
dienst, heeft de vakbond ook succesvol 
gelobbyd om een erkenning als essentiële 
dienst te verkrijgen als een vakbond die zich 
hoofdzakelijk in de landbouw organiseert. Dit 
betekent dat GAPWUZ zich mag organiseren 
zonder noodtoestandbeperkingen. 

GAPWUZ boekte ook een succes door de 
bekendmaking van een nieuw Occupational 
Safety and Health (OSHE) Statutory Instrument 
(SI 197 van 2020), een primeur in het land. De 
OSHE-verordening biedt bescherming aan 
werknemers, ongeacht het soort contract 
(tijdelijk, seizoensgebonden, voor bepaalde 
tijd en vast). Het statuut maakt ook speciaal 
melding van kwetsbare groepen in de arbeids-
wereld, zoals vrouwen en jonge werknemers. 
  
Samen met het Rode Kruis werd een eerste 
EHBO-opleiding gegeven aan 36 deelnemers 
van GAPWUZ. Op die manier versterken de 
comités voor veiligheid en gezondheid op het 
werk hun capaciteit om te pleiten voor een 
veilige werkomgeving en toezicht te houden 
op de gezondheids- en veiligheidsnormen 
op de werkplek. In tegenstelling tot eerdere 
trainingen was dit een uitgebreide en gecerti-
ficeerde training die drie dagen duurde. 

CWGH heeft met succes dertig voorlichtings-
workshops over covid-19-vaccins gehouden. 
Het doel van het voorlichtingsprogramma 
was uitgebreide informatie te verstrekken, en 
mythes en misvattingen over de pandemie 
te ontkrachten. Verder waren de workshops 
gericht op het versterken van de capaciteit 
van gemeenschappen van landarbeiders om 
te lobbyen voor transparantie en eerlijkheid bij 
de toewijzing van covid-19-middelen.  

LEDRIZ heeft door haar reputatie een zetel 
gekregen in de tripartiete sociale dialoog, en 
gebruikt die positie om armoedebestrijding, 

arbeidersrechten, inclusieve en duurzame 
ontwikkeling te versterken. Ze ondersteunt 
ook de verschillende ZCTU-centrales bij de 
ontwikkeling van onderhandelingsstand-
punten, milieubeleid en andere thematische 
programma’s ter bevordering van de rechten 
van werknemers. Verder werkte LEDRIZ aan 
wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en 
publicaties die verankerd zijn in het bevorderen 
van de belangen van de arbeidersklasse. 
Het onderzoek bood mogelijkheden voor 
samenwerking met andere partners in 
Zimbabwe. Zo werkten LEDRIZ en GAPWUZ 
samen aan de ontwikkeling van een toolkit 
over internationale naleving en certificering in 
de landbouw.

De installatie van zonne-energiesystemen 
kwam ten goede aan twee landarbeiderskli-
nieken. Dankzij de verbeterde infrastructuur 
van de gezondheidscentra kregen de boeren-
gemeenschappen een betere toegang tot 
kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidsdiensten. 

Het programma ‘Waardig Werk’ in Zimbabwe 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
DGD, Fonds voor Bestaanszekerheid petrole-
umsector, Fonds voor Vorming in de Scheikun-
dige Nijverheid (Covalent).

Geleerde lessen

Kansen benutten in moeilijke situaties

Door de pandemie nam het gebruik van digitale 
platformen toe en kwamen nieuwe relaties 
met bredere maatschappelijke organisaties 
en overheidsdiensten tot stand. Ook zorgde 
het ervoor dat onze partners meer mogelijk-
heden hadden om te pleiten voor Waardig 
Werk, sociale dialoog, sociale bescherming 
en een verhoging van de gezondheidsfinan-
ciering. Zo voedt het onderzoek van LEDRIZ 
het herstelplan na covid-19 op het Tripartite 
Negotiating Forum (TNF).  Alle vier de partners 
hebben hun covid-programmering uitgebreid 
naar radio- en televisieplatformen, ruimtes 
waar beleidsmakers, gemeenschappen en 
andere middenveldorganisaties met elkaar 
communiceren.  

Covid-19 bood ook kansen aan GAPWUZ. De 
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De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
komt tot uiting op de werkplek en in de 
samenleving, en beïnvloedt de persoonlijke 
veiligheid en de reproductieve gezondheids-
rechten van vrouwen. ZCTU lobbyt bij de 
regering om IAO-conventie 190 te ratificeren 
en in nationale wetgeving om te zetten, 
zodat de gevolgen van huiselijk geweld op 
de werkvloer kunnen worden aangepakt. De 
ratificatie zal leiden tot de aanpak van geweld 
en intimidatie, met inbegrip van gendergere-
lateerd geweld op de werkplek. Ook wordt 
erkend dat geweld in de huiselijke sfeer van 
invloed kan zijn op de werkgelegenheid, de 
productiviteit en de veiligheid op het werk.

Milieu

Zimbabwe is vatbaar voor milieurampen, 
zoals droogte en cyclonen in de provincie 
Manicaland. Daarbij neemt zowel de 
mijnbouwprospectie door Chinese bedrijven 
als de ambachtelijke mijnbouw toe. Hoewel 
het milieu al een horizontaal thema in het 
programma is, zal FOS wellicht meer aandacht 
willen besteden aan de laatste twee gebieden 
naarmate het programma zich ontwikkelt, 
vanwege de dubbele bezorgdheid over de 

rechten van de werknemers en de milieuef-
fecten.

LEDRIZ en GAPWUZ hebben samen het 
milieu- en klimaatveranderingsbeleid van 
GAPWUZ bijgewerkt in overeenstemming met 
de agenda voor een sociaal rechtvaardige 
transitie. 

Twee klinieken op boerderijen, die meer dan 
5000 mensen bedienen, profiteerden van het 
project voor hernieuwbare energie door de 
installatie van zonne-energiesystemen. Het 
project voor hernieuwbare energie heeft de 
toegang van boerengemeenschappen tot 
hoogwaardige eerstelijnsgezondheidszorg 
verbeterd. 
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Daarnaast nam de staat bezuinigingsmaat-
regelen, waaronder een bezuiniging van 36 
miljard rand op de begroting voor de volksge-
zondheid, het stopzetten van de TERS-uitkering 
voor werknemers en de maandelijkse toelage 
van 500 rand voor verzorgers. Die moeilijke 
situatie werd verder verergerd door werkge-
versbezuinigingen, loonsverlagingen, arbeids-
tijdverkorting, stijgende inflatie, met name van 
basislevensmiddelen, en recordcijfers voor de 
werkloosheid. Al die ontwikkelingen stemmen 
overeen met een massaal offensief van de 
staat en de werkgevers tegen werknemers en 
armen.

De voortdurend verslechterende toestand 
heeft rechtstreeks geleid tot de “julidagen”, 
waarbij lokale gemeenschappen in de 
provincies Kwazulu-Natal en Gauteng 
probeerden hun onmiddellijke problemen van 
honger en andere eerste levensbehoeften op 
te lossen door supermarkten en winkelcentra 
te plunderen. De onlusten begonnen met de 
veroordeling van voormalig president Jacob 
Zuma door het Grondwettelijke Hof tot 15 
maanden gevangenisstraf wegens minachting 
van het hof. Wat volgde waren negen dagen 
van burgerlijke onlusten, de ergste sinds het 
einde van het blanke minderheidsbewind 
in 1994. De onrust bleef grotendeels beperkt 
tot de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng, 
die samen goed zijn voor bijna 50% van het 
BBP van het land. Ze was het gevolg van een 
interne machtsstrijd binnen het regerende 
ANC, die een hoogtepunt bereikte toen 
voormalig president Jacob Zuma in de 
gevangenis belandde wegens minachting 
van de rechtbank. De onlusten werden 
aangewakkerd door de wanhoop en de 
ontevredenheid die werden veroorzaakt door 
niet-ingeloste verwachtingen na het begin 
van de democratie in 1994. De hoge mate 
van ongelijkheid, armoede en werkloosheid 
waarmee Zuid-Afrika wordt geconfronteerd, 
is nog verergerd door de aanhoudende 
coronapandemie. Om de onrust de kop in 
te drukken, kondigde president Ramaphosa 
maatregelen aan zoals het verhogen van de 
tijdelijke werkloosheidsuitkering tot 350 rand (20 
euro) per maand. 

De concrete gevolgen van de reactie van de 

staat op covid-19 hebben ertoe geleid dat 
de gemeenschappen de gemeenteraads-
verkiezingen in november massaal hebben 
geboycot, met als resultaat de laagste opkomst 
sinds de nieuwe democratie van 1994. De 
regeringspartij heeft haar geloofwaardigheid 
in de townships verloren. Hetzelfde geldt voor 
de bestuursinstellingen en de meeste politieke 
partijen die daaraan deelnemen.

De blijvend zwakke positie van het maatschap-
pelijk middenveld stelt de heersende elites in 
staat om de broodnodige hervormingen uit 
te stellen. Ondanks de zeldzame overwinning 
van de voedselrellen in juli hebben gemeen-
schappen en arbeiders veel moeite gehad 
om zich consequent te verzetten tegen de 
offensieven van de staat en de werkgevers. 
Een duidelijke indicator is het buitengewoon 
lage aantal stakingen in 2021.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

CWAO is een nationale campagne begonnen 
tegen de sluiting van de inloopvoorzieningen 
voor geschillen van de Commission for Concili-
ation, Mediation and Arbitration (CCMA) en is 
erin geslaagd 44 organisaties bij de campagne 
te betrekken, waaronder een mix van werkne-
mersforums, adviesbureaus en ngo’s met een 
geschiedenis van werknemersorganisatie, en 
gemeenschapsorganisaties. De campagne 

“De zwakke positie 
van het middenveld 
stelt de heersende 
elites in staat om 

de broodnodige 
hervormingen uit 

te stellen”

Context 

De Zuid-Afrikaanse context werd in 2021 
bepaald door drie onderling samenhangende 
ontwikkelingen: (1) de derde en vierde golf 
van het coronavirus, (2) de voedselrellen in juli 
en (3) lokale overheidsverkiezingen met een 
recordlage kiezersopkomst. 

Het land beleefde in 2021 de derde en vierde 
golf van de coronapandemie, met een groter 
aantal infecties en veel extra sterfgevallen. 
Dat is deels te wijten aan de aanpak van 
de pandemie door de staat. De overheid 
voorzag niet in de behoeften van een gedeci-
meerde volksgezondheidssector zodat die het 
virus doeltreffend zou kunnen aanpakken. Ze 
pakte de onderliggende sociaaleconomi-
sche omstandigheden niet aan, waardoor de 
pandemie zich heeft kunnen verspreiden, en 
weigerde om de getroffen gemeenschappen 
tijdens de pandemie de nodige sociale en 
economische steun te verlenen. Het gevolg 
van de aanpak van de overheid was dat het 
aantal besmettingen bij elke opeenvolgende 
golf steeg en dat het sterftecijfer, althans tot 
de derde golf, steeg. De lagere sterftecijfers 

als gevolg van de omikron-variant mogen de 
ontwrichting en de kosten voor de arbeiders-
klasse niet verhullen, vooral gezien de veel 
hogere infectiecijfers. Het verlies van loon, 
de kosten van medicatie en het gevaar 
van verlies van toch al onzeker werk door 
afwezigheid hebben allemaal bijgedragen tot 
een verdere verslechtering van de toestand 
van de Zuid-Afrikaanse arbeidersklasse.

Eén blijvende maatregel tegen covid-19, die 
gevolgen had voor miljoenen huishoudens 
en werknemers, is het afwisselen van 
schooldagen voor kinderen in dichtbevolkte 
openbare scholen. Meer dan 80% van de 
Zuid-Afrikaanse scholen werkte op basis van 
roulatie, waarbij elk kind slechts de helft van 
de tijd naar school ging, op wisselende dagen 
of weken. Dat duurde meer dan anderhalf 
jaar en was in december 2021 nog steeds 
van kracht. De maatregel had niet alleen 
negatieve gevolgen voor schoolgaande 
kinderen, maar ook voor hun ouders, vaak 
werknemers, die kinderopvang moesten 
regelen voor alle dagen dat hun kinderen niet 
naar school mochten gaan.

Zuid-Afrika
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DGD, Algemene Centrale ABVV, NVSM, 
provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, 
11.11.11, Fonds voor Vorming in de Scheikun-
dige Nijverheid (Covalent)

Geleerde Lessen & Uitdagingen

Focus op arbeidersgemeenschappen

Een van de belangrijkste lessen die de 
partners hebben geleerd is dat ze zich met 
hun programma’s niet alleen moeten richten 
op de arbeiders, maar ook op de arbeiders-
gemeenschappen. Tijdens de strijd tegen 
apartheid waren gemeenschapszin en solida-
riteit belangrijke elementen van de strijd. Die 
waarden zijn nu soms moeilijk te vinden, maar 
zijn van cruciaal belang in de strijd van de 
arbeidersklasse. Partners als CSAAWU, Ilrig en 
CWAO hebben daarom gemeenschapscam-
pagnes in hun werk geïntegreerd. Het WFP 
heeft altijd in landarbeidersgemeenschappen 
gewerkt en daarom is gemeenschapswerk 
vanaf het begin in hun programma geïnte-
greerd. Voor SADSAWU is het een moeilijker 

element omdat huishoudelijk personeel zo 
verspreid is en vaak op het terrein van de 
werkgever verblijft. 
Covid-19 en de rellen en plunderingen van 
juli 2021 in Zuid-Afrika hebben benadrukt hoe 
belangrijk gemeenschapswerk is om solida-
riteit en saamhorigheid tot stand te brengen. 
Via activiteiten die de problemen aanpakten 
van de gemeenschappen waarin arbeiders 
leven en andere sociale strijd te ondersteunen, 
konden de FOS-partners het bewustzijn van de 
strijd voor Waardig Werk vergroten en solidari-
teit verwerven bij andere belangrijke belang-
hebbenden. 

CSAAWU heeft bijvoorbeeld haar aanwezig-
heid uitgebreid tot de townships in Ladismith. 
Die gemeenschappen vechten voor diensten 
als vuilnis, kranen in huizen en elektriciteit die 
waren afgesneden. Bij CSAAWU zijn gebieds-
comités van bewoners opgericht. De vakbond 
en de leden van de gemeenschap wonnen 
in 2021 betere vuilnisdiensten door mobilisatie. 
Via de comités pakt CSAAWU ook geweld 
tegen kinderen en vrouwen aan, drugsmis-

is er niet in geslaagd om de CCMA tot haar 
onmiddellijke eis van heropening van de 
inloopvoorzieningen te bewegen. In plaats 
daarvan heeft de CCMA een aantal kleinere 
maar belangrijke concessies gedaan, zoals 
het sturen van commissarissen naar platte-
landssteden om de toegang voor werknemers 
te vergemakkelijken. CWAO heeft ook 
campagne gevoerd rond de heringe-
voerde sociale noodhulpbeurs van 350 rand. 
Het verspreidde in de gemeenschappen 
pamfletten over wie in aanmerking komt 
voor de beurs en hoe die mensen er toegang 
toe kunnen krijgen. Er werden 2483 leden 
geholpen.

CWAO heeft een organisatieteam van 
vier vrouwelijke werknemers opgericht dat 
zich concentreert op de problemen van 
vrouwelijke werknemers, zoals de laagbe-
taalde, vernederende en onzekere aard van 
vrouwenarbeid, variabel inkomen, nachtwerk, 
seksuele intimidatie, kinderopvang en hun 
systematische uitsluiting uit het dagelijks leven. 
Uit die aandacht voor vrouwelijke werknemers 
zijn onmiddellijk resultaten voortgevloeid. 

In 2021 werkte het WFP samen met het 
provinciale ministerie van Landbouw aan de 
toegang van landarbeiders en -bewoners 
tot covid-19-vaccinaties. Landarbeiders 
moesten voor hun vaccinaties namelijk naar 
het ziekenhuis van Paarl reizen, tegen hoge 
kosten. Het WFP heeft ook bewustmaking-
sevenementen en webinars georganiseerd 
voor landarbeiders over de covid-19-vac-
cins. Met name de provinciale minister van 
Volksgezondheid van de Westkaap stond zeer 
open voor de organisatie en voor vrouwelijke 
gezondheidsactivisten. Zij heeft deelgenomen 
aan de WFP Health Indaba in 2021 en is 
tussenbeide gekomen toen problemen op 
lokaal niveau in ziekenhuizen (bv. voorraadte-
korten) niet werden opgelost.

CSAAWU is licht gegroeid en heeft nu 
ongeveer 5500 leden. CSAAWU heeft in 
verschillende ondernemingen aanzienlijke 
loonsverhogingen voor de werknemers weten 
te bewerkstelligen, zelfs onder covid-19. Een 
voorbeeld hiervan is Huis Van Tonder, dat zijn 
werknemers een loonsverhoging van 0,5% 

bood, maar CSAAWU mobiliseerde en won 
een loonsverhoging van 7%, plus 2% op de 
nachtploegentoeslag, en een gegaran-
deerde dertiendemaand-cheque. Het bedrijf 
werd ook gedwongen een erkenningsover-
eenkomst te ondertekenen.

In het kader van Ilrigs verkenning van 
innovatieve vormen van onderwijs is de 
organisatie begonnen met het gebruik van 
gemeenschapsradio om het bewustzijn over 
de strijd van arbeiders in gemeenschappen te 
vergroten. Ilrig produceerde twee podcasts in 
2021. Het eerste stuk ging over de ervaringen van 
arbeiders onder covid-19, het verband met de 
toenemende afhankelijkheid van werknemers 
die bedrijven onder covid hebben gecreëerd, 
en het Democratisch Confederalisme / de 
Rojava Revolutie als alternatieve arbeiders-
controle van de productie die fatsoenlijk 
werk kan bieden. Het tweede stuk ging over 
de spanningen waarmee werknemers, in het 
bijzonder vrouwelijke werknemers, te maken 
kregen onder covid-19. Het ging onder meer 
over gendergerelateerd geweld en over de 
mechanismen die de mensen tijdens covid 
hebben gebruikt om de daarmee gepaard 
gaande angsten te verlichten. 21 radiosta-
tions in Zuid-Afrika zonden de eerste podcast 
uit – de gebieden waar de radiostations zich 
bevinden, zijn gebieden waar werknemers 
wonen en werken. De tweede podcast werd 
uitgezonden op 25 radiostations in 7 provincies 
in Zuid-Afrika. 

SADSAWU heeft na jaren van lobbyen bij 
de regering en zelfs een rechtszaak bij het 
Grondwettelijke Hof bereikt dat huishoudelijk 
personeel wordt opgenomen in de Compen-
sation for Occupational Injuries and Diseases 
Act (COIDA). Dat betekent een aanzienlijke 
verbetering van de sociale bescherming 
van de meer dan 900 000 huishoudwerkers in 
Zuid-Afrika. Verder is het minimumloon voor 
huishoudelijk personeel in 2021 aanzienlijk 
verhoogd, tot 88% van het Nationale 
Minimumloon (NMW), met de belofte dat het 
in 2022 gelijk zal worden getrokken met het 
NMW. 

Het programma ‘Waardig Werk’ in Zuid-Afrika 
werd mogelijk gemaakt met de steun van 
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(SWF) bepalingen bevatten die de leidende 
rol van vrouwen waarborgen. Ze bepalen 
bijvoorbeeld dat een meerderheid van 
het permanente comité van tien leden uit 
vrouwen moet bestaan. Een vergadering die 
niet wordt voorgezeten of genotuleerd door 
een vrouw is automatisch statutair niet in orde. 
SADSAWU is zich steeds meer gaan richten 
op workshops rond gender en gendergerela-
teerd geweld om haar lokale organisatoren 
te voorzien van diepgaande kennis zodat zij in 
elke provincie Gender Desks kunnen opzetten 
waar werknemers advies en hulp kunnen 
krijgen bij hun gendergerelateerde grieven. 
Het WFP heeft als feministische organisatie 
in de loop der jaren gezondheidsactivisten 
opgeleid om te helpen bij gendergerelateerd 
geweld in hun lokale gemeenschappen, 
met groot succes en met een stijging van 
het aantal gerapporteerde gevallen op het 
politiebureau. De lokale politie neemt het 
geweld serieus wanneer slachtoffers aangifte 
doen en daders krijgen geen borgtocht 
toegekend dankzij de steun van WFP-vrouwen 
en de gemeenschap in rechtszaken. CSAAWU 
slaagde erin om de vertegenwoordiging van 
vrouwen te vergroten door vrouwenfora te 
organiseren, te pleiten voor gelijke beloning 
en interventies te ontwikkelen gericht op de 
aanpak van gendergerelateerd geweld op 
zowel de werkplek als in de gemeenschap. 
Ilrig organiseerde workshops voor vrouwen-
activisten en over gendergerelateerd geweld 
voor CSAAWU-leden.

Milieu

Als antwoord op het gebrek aan voedselzeker-
heid steunde het WFP vrouwen bij het opstarten 
van hun eigen agro-ecologische voedsel-
tuinen, omdat het gebrek aan voedselzeker-

heid onder landarbeiders een hoogtepunt 
bereikte tijdens de verschillende covid-19-
golven en lockdowns. Vrouwen getuigden dat 
hun voedseltuin hun gezinnen, en soms ook 
hun buren, te eten hield tijdens de lockdown. 
CSAAWU nam deel aan een conferentie over 
klimaatrechtvaardigheid, georganiseerd door 
AIDC. Hierdoor is CSAAWU begonnen met het 
opbouwen van allianties met organisaties voor 
klimaatrechtvaardigheid, lokaal, in Afrika en 
internationaal. Tijdens de workshops Partici-
patief Actieonderzoek voerden arbeiders ook 
actie rond pesticiden en de gevolgen daarvan 
voor arbeiders en het milieu. Ilrig verwerkte 
milieu- en sociaalecologische thema’s in zijn 
podcasts. 

bruik, gangsterisme en andere sociale kwalen 
die met armoede samenhangen. De vakbond 
voerde verder een campagne om ervoor te 
zorgen dat kinderen naar school gaan. Tijdens 
de staking in de Ladysmith Cheese Factory 
steunden de leden van de gemeenschap de 
staking voor betere arbeidsomstandigheden 
en loonsverhogingen.

Versnelde flexibilisering van de arbeidsmarkt

Een belangrijke uitdaging is de toenemende 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, die met de 
komst van covid-19 nog is versneld. De flexibi-
lisering heeft geleid tot onzekerheid onder de 
werknemers en tot problemen bij de organisatie 
van werknemers, aangezien veel werknemers 
geen baanzekerheid hebben en het zich 
vaak niet kunnen veroorloven om (vakbonds)
activiteiten bij te wonen of contributies te 
betalen. De toegenomen afhankelijkheid en 
flexibilisering van de beroepsbevolking heeft 
er ook toe geleid dat kwetsbare werknemers 
aan nog meer oneerlijke arbeidspraktijken en 
sociale misstanden worden blootgesteld. Dit 
geldt met name voor vrouwen en migrerende 
werknemers. Zij meldden een toename van 

seksuele intimidatie, loondiefstal en een 
gebrek aan sociale bescherming.

Werknemers moeten ook steeds vaker 
opkomen voor hun meest elementaire rechten, 
zoals het recht op loon voor overwerk, betaald 
ziekteverlof en zelfs het veiligstellen van 
wettelijke verplichtingen van de werkgever, 
zoals de betaling van bijdragen aan het Fonds 
voor Werkloosheidsuitkeringen. De overheids-
instanties die met de handhaving van die 
rechten zijn belast, functioneren slecht, zijn 
onderbemand en zitten vol corruptie. Daarom 
kan er niet op worden vertrouwd dat ze de 
rechten van werknemers handhaven of doen 
naleven. Tegelijk zullen zelfs goed georgani-
seerde, militante werknemers aarzelen om 
collectieve actie te ondernemen om hun 
rechten af te dwingen, aangezien de wet 
geen bescherming tegen ontslag biedt aan 
werknemers die staken wegens geschillen 
over rechten. 

Gender
 
In 2021 meldde CWAO dat de nieuwe 
statuten van zijn Simunye Workers Forum 
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Ghana

DRINKWATER & SANITAIRE VOORZIENING

Land Ghana

Coördinatie Vanuit Brussel

Actiezones Akim Oda en Asobone Rails 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 € 90.967,03

Donoren

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving via het Vlaams 
Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO), Algemene 
Centrale Antwerpen-Waasland met fondsen van Deme4life, stad 
Antwerpen, Farys, Humasol en Ghana Council

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN GHANA
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voorzitter die de parlementaire zaken op die 
dag voorzat zijn stem wilde uitbrengen om een 
wetsvoorstel te steunen en de oppositieleden 
hem dat beletten. De zaak is doorverwezen 
naar de Hoge Raad en daar is beslist dat de 
plaatsvervangend spreker stemrecht heeft, 
ook als hij op de sprekersstoel zit. De stevige 
oppositie heeft het erg moeilijk gemaakt om 
de e-heffingswet goed te keuren, een belasting 
op alle elektronische financiële transacties, die 
bedoeld is om de inkomsten voor de regering 
te verhogen. Hoewel de regering erin slaagde 
het wetsvoorstel aan te nemen toen enkele 
oppositieleden de procedure in het parlement 
boycotten, hebben drie oppositieleden de 
zaak voor het Hooggerechtshof gedaagd om 
de uitvoering ervan te voorkomen. Achter de 
schermen is veel politiek overleg gaande om 
de situatie op te lossen.

Toegang tot schoon water en goede sanitaire 
voorzieningen blijft een prioriteit van de 
regering. Met steun van de Wereldbank heeft 
de regering via het Greater Accra Metropolitan 
Area (GAMA) Water and Sanitation-project de 
toegang tot huishoudelijke sanitaire voorzie-
ningen verbeterd door de bouw van 33 000 
huishoudelijke toiletten te ondersteunen voor 
meer dan 259 585 mensen vanaf april 2021. 
Er loopt ook een institutioneel sanitatieproject 
en er zijn 398 nieuwe sanitaire voorzieningen 
gebouwd en 105 voorzieningen hersteld in 
260 verschillende scholen. Het project van 
de regering en de Wereldbank heeft ertoe 
bijgedragen dat meer dan 368 000 mensen 
toegang hebben tot een betere watervoorzie-
ning. De water- en sanitatieprojecten van FOS 
zijn dan ook zeer relevant en vallen binnen de 
inspanningen van de overheid in die sector. De 
FOS-projecten richten zich op plattelandsge-
meenschappen en achtergestelde scholen. Ze 
worden zeer gewaardeerd door de gemeen-
schappen en de lokale autoriteiten.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2021

2021 was het tweede jaar van het project 
‘Drinkwatervoorziening en sanitaire voorziening 
in drie plattelandse gemeenschappen’ met als 
doel om een drinkwatersysteem te plaatsen 
voor de inwoners van Akim Ayinase, Asubone 
Rails en Akim Gyaha, alle in de Oostelijke 
regio van Ghana. Er zullen ook drie sanitaire 

voorzieningen gebouwd worden voor twee 
middelbare scholen. 

In 2021 werd een watersysteem met 
zonne-energie geïnstalleerd in Asubone Rails, 
een gemeenschap van 9500 inwoners. Er 
werd een netwerk van ongeveer 4 km aan 
pvc-buizen aangelegd om het water van 
het reservoir te verbinden met acht strate-
gische punten in de gemeenschap. De 
gemeenschap geniet voor de eerste keer 
van veilige drinkwater. Daarnaast werden de 
sanitaire voorzieningen voor de meisjesschool 
van St Francis Senior High School in Akim Oda 
(ongeveer 200 studentes) geïnstalleerd.

In beide locaties werden water- en sanitatieco-
mités met elf leden opgericht om het watersys-
teem en de sanitaire installatie te beheren. De 
leden van dit comité kregen een opleiding 
en capaciteitsversterking in projectbeheer. 
Er werden ook opleidingen in persoonlijke en 
milieuhygiëne gegeven aan de leden van het 
comité en de gemeenschap in Asubone en de 
studenten in Akim Oda.

Het project krijgt 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. De 
uitvoering is gedaan door een lokale partner-
organisatie COLISO.

“Het doel om meer 
dan 70% van de bevol-
king gevaccineerd te 
krijgen, werd gehin-
derd door een gebrek 

aan vaccins”

Context

De economische omstandigheden werden 
nog steeds beïnvloed door de coronapan-
demie. Zoals veel andere landen had Ghana 
te lijden onder een verminderde economische 
productie in de belangrijkste sectoren, zoals 
landbouw en diensten. Daardoor steeg het 
armoedecijfer van 25% tot ongeveer 26% in 
2021. Met het verlies van inkomsten voor de 
regering groeide het begrotingstekort tot 11% 
en het jaar werd afgesloten met een inflatie 
van 10%. De regering probeerde de situatie 
binnen de perken te houden door te snijden in 
de uitgaven, en zocht kredieten en subsidies 
van ontwikkelingspartners om de landbouw-
sector te helpen. De groei herstelde echter tot 
7% tijdens de laatste drie maanden van het 
jaar, wat een algemeen groeipercentage van 
5,4% opleverde voor het jaar 2021.

De regering zette haar inspanningen voort 
om de impact van covid-19 tot een minimum 
te beperken door steun te zoeken om de 
bevolking te laten vaccineren. Het doel om 
meer dan 70% van de bevolking gevacci-
neerd te krijgen (22,9 miljoen) werd gehinderd 
door een gebrek aan vaccins. Onder het 

Ghana Emergency Response Prepared-
ness Support-programma ondersteunde de 
Wereldbank de uitrol van covid-19-vaccins 
door samen met UNICEF en de regering 16,9 
miljoen vaccindoses te verwerven. Op 10 
maart 2022 had Ghana 27,4 miljoen doses 
vaccins ontvangen, waarvan 13,2 miljoen 
doses zijn toegediend.

Op het politieke front markeerde 2021 het 
eerste jaar van de tweede termijn van de 
regerende partij NPP, nadat het Hoogge-
rechtshof in maart 2021 de verkiezingsre-
sultaten van 2020 geldig verklaard had en 
president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 
een tweede mandaat van vier jaar had 
gegeven. De belangrijkste oppositiepartij NDC 
had de eerste resultaten van de presidents-
verkiezingen aangevochten bij het hoogste 
gerechtshof van het land. De regerende partij 
heeft een meerderheid van slechts één stem 
meer dan de belangrijkste oppositiepartij 
(138-137). Voor de eerste keer in haar politieke 
geschiedenis is de voorzitter van het parlement 
van de oppositiepartij. Een dergelijke 
situatie leidde tot fysieke confrontatie en het 
uitdelen van klappen in het parlement op 21 
december 2021, toen de plaatsvervangend 

Ghana
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Geleerde lessen

In 2021 stond de projectuitvoering ook voor 
uitdagingen door de coronapandemie. 
Vooral de mobilisatie van de gemeenschap, 
die een belangrijk deel uitmaakt van het werk 
van de ngo, bleek moeilijk uit te voeren. Met 
de aangepaste strategie van COLISO, waarbij 
de communicatie grotendeels via telefoon en 
sociale media verliep, kon dit opgevangen 
worden. Het versturen van berichten, beelden 
en videogesprekken via WhatsApp werd erg 
belangrijk. Door de slechte datatransmissie, 
vooral in de plattelandsgebieden, was het 
gebruik van Zoom of andere populaire 
platformen voor vergaderingen onmogelijk.

In 2021 maakte COLISO ook mensen bewust 
van de noodzaak van vaccinatie, waar veel 
angst en verkeerde informatie rond hangt. 
De organisatie gebruikte daarvoor plaatse-
lijke radiostations en informatiecentra die in 
de gemeenschappen aanwezig zijn. COLISO 
verdeelde ook maskers, zeep en andere 
materialen in de gemeenschappen.

Gender

De waterkranen in de gemeenschappen 
werden geïnstalleerd op de plekken waar 
de vrouwen binnen de gemeenschap ze bij 
voorkeur hadden. De sensibilisatieactiviteiten 
over hygiëne gaven ook voorrang aan de 
behoeften van vrouwen en meisjes. Verder 
zorgde het project ervoor dat meer vrouwen 
lid werden van de water- en sanitatiecomités. 

Ze kregen daardoor leidinggevende functies.

Milieu

Waar vorige projecten volledig afhankelijk 
waren van het nationaal elektriciteitsnet, dat 
elektriciteit afkomstig van fossiele brandstoffen 
verdeelt, maken de projecten nu gebruik 
van groene en duurzame energie. De lokale 
partner sensibiliseert de gemeenschappen 
over het milieuthema door hen te trainen 
in hygiëne, open defecatie zoveel mogelijk 
tegen te gaan en andere, duurzame energie-
bronnen te introduceren.



90 91

FOS 
IN 
BELGIË



92 93

Communicatie

In 2021 communiceerden we – opnieuw – 
vooral online. We wisten ons publiek te boeien 
met degelijke informatie over de regio’s 
waarin we actief zijn. Een mooi voorbeeld is het 
artikel ‘Peruaanse verkiezingen: sprookje van 
7 dwergjes’. Het werd 778 keer aandachtig 
gelezen, want ook de tijd die bezoekers aan het 
artikel besteedden, lag hoog. Onze Belgische 
partnerorganisaties namen de informatie over 
onze thema’s en landen vaak over in eigen 
media. Een samenwerking waar we trots op 
zijn.

Verder vielen de campagnes ‘CLAIM de 
werkvloer’ en ‘Gelijk maakt gezond’ duidelijk 
in de smaak. De dossierpagina’s werden 
uitvoerig gelezen en de interesse in de FOScasts 
was groot. De campagnes vonden eveneens 
hun weg naar de kanalen van onze partners 
in België.

En hoewel het niet fysiek kon, zochten we de 
interactie met ons publiek. We stimuleerden de 
interactie op onze sociale media met afwisse-
lende en soms ludieke berichten. Het aantal 
bezoeken aan onze Facebook-pagina steeg 
daardoor sterk, ook al lag het bereik iets lager. 
Op elk platform bleven we nieuwe volgers 
aantrekken. Die volgers zijn netjes verdeeld over 
beide geslachten en gaan van jong tot oud(er). 

Campagnes

Gelijk maakt Gezond

In het voorjaar van 2021 lanceerde FOS de 
campagne Gelijk maakt gezond over het 
thema gezondheid en ongelijkheid. We deden 
dat samen met de Socialistische Mutualiteiten 
en de socioculturele organisaties S-Plus en 
VIVA-SVV (nu Rebelle). We benadrukten dat 
gezondheid meer is dan genezen alleen 
en vestigden de aandacht op de sociale 
determinanten van gezondheid. De focus lag 
op gezondheidsvaardigheden: het vermogen 
van mensen om informatie over gezondheid 
te begrijpen en te verwerken, zodat zij een 
passende keuze kunnen maken om hun 
gezondheid en levenskwaliteit te behouden 
of te verbeteren. Een gebrek aan gezond-
heidsvaardigheden gaat gepaard met meer 
chronische ziekten, minder preventie en uitein-
delijk een lagere levenskwaliteit en kortere 
levensverwachting. In België heeft 30 tot 45% 

van de bevolking weinig gezondheidsvaardig-
heden.
 
Het gebrek aan gezondheidsvaardigheden en 
de gezondheidskloof zijn mondiale problemen. 
In deze campagne vertelden we de verhalen 
van onze gezondheidspartners. Vaak werken 
ze met getrainde vrijwilligers die doen aan 
gezondheidspromotie, preventie en sociale 
participatie binnen het gezondheidsbeleid 
van hun landen. Om dit te illustreren werkten 
we een aantal reportages uit: een getuigenis 
van de Boliviaanse Daniela over bevallingsge-
weld, ‘Gezondheidsuitdagingen en -activisme 
in Rawsonville’ over de gezondheidsactivisten 
bij Women on Farms Project in Zuid-Afrika 
en ‘Vervuilde rivier’ over de Salvadoraanse 
gezondheidsactivisten die paal en perk 
trachten te stellen aan de verontreiniging van 
de levensnoodzakelijke rivieren in de rurale 
gemeenschappen.

We werkten een bundel politieke eisen uit aan 
de hand van leesbare pictogrammen met 
daaraan gekoppeld de petitie ‘Schrijf gelijkheid 
voor’. Op Wereldgezondheidsdag (7 april) 
riepen we op om de petitie te tekenen. Samen 
met de Socialistische Mutualiteiten blijven we 
het binnen de beleidsnetwerken waarin we 
zetelen, opnemen voor de verwezenlijking van 
die politieke eisen.

Documentaire ‘Sanas nos queremos’

In opdracht van FOS ontwikkelde filmmaker 
en journalist Jan de Deken de documentaire 
‘Sanas Nos Queremos’ waarin we het werk 
van de Salvadoraanse gezondheidsactivisten 
belichten. Het gezondheidssysteem in El 
Salvador kent veel structurele ongelijkheden 
die onze partners op verschillende manieren 
willen aanpakken. Via beleidsbeïnvloeding bij 
overheden eisen onze partners een universeel 
publiek zorgsysteem. Ze houden sociale 
controles in ziekenhuizen en geven trainingen 
aan zorgpersoneel en gemeenschappen 
over gezondheidsthema’s. Het doel is een 
betere gezondheidspreventie onder de lokale 
bevolking en een grotere inspraak in de zorg. 

FOScast ‘Gelijk maakt gezond’

We maakten samen met podcastmaker Renée 
Demeulemeester twee afleveringen van de 
FOScast ‘Gelijk Maakt Gezond’. In de eerste 
aflevering word je meegenomen naar het 

Communicatie - 2021 in cijfers

België

FOS in Vlaanderen

Totaal budget € 377.605,37

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

42.051 maal

werd de website FOS.ngo met bijhorende 
artikels bezocht. Een daling van 8% tegenover 
het recordjaar 2020, maar nog altijd 23% meer 
dan in 2019.

6.700+ mensen werden geboeid door onze e-nieuwsbrief

165 artikels over FOS verschenen in magazines of op 
websites van bevriende organisaties

3.200+ lezers genoten van ons vierjaarlijks magazine

226.920 keer zijn onze posts op Facebook bekeken

https://fos.ngo/nieuws/peruaanse-verkiezingen-sprookje-van-7-dwergjes/
https://fos.ngo/nieuws/peruaanse-verkiezingen-sprookje-van-7-dwergjes/
https://fos.ngo/nieuws/peruaanse-verkiezingen-sprookje-van-7-dwergjes/
https://fos.ngo/dossiers/gelijk-maakt-gezond/
https://fos.ngo/lexicon-gelijk-maakt-gezond%e2%80%af/
https://fos.ngo/nieuws/focus-gelijk-maakt-gezond/
https://fos.ngo/nieuws/bevallingstraumas-wereldwijd/
https://fos.ngo/nieuws/bevallingstraumas-wereldwijd/
https://fos.ngo/nieuws/bevallingstraumas-wereldwijd/
https://fos.ngo/nieuws/vervuilde-rivier/
https://fos.ngo/politieke-eisen-gezondheidsvaardigheid/
https://fos.ngo/nieuws/documentaire-sanas-nos-queremos/
https://fos.ngo/nieuws/foscast-gelijk-maakt-gezond/
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met het Brusselse communicatiebureau 
Josworld de tweetalige webpagina’s 13uur.be 
en 13heures.be. Verder integreerden we het 
campagnebeeld in het Brusselse centrum. De 
hoofddoelstelling was om met de beelden als 
blikvangers het Brusselse publiek te sensibiliseren 
over de ongelijke verdeling van onbetaalde 
zorgarbeid, en over de impact daarvan op 
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
De posters waren aan dertig metrohaltes te 
bezichtigen van 1 tot 15 december, zowel in 
een Franstalige als Nederlandstalige versie. De 
actie aan de metrohaltes verscheen ook op 
het Brusselse nieuwskanaal Bruzz. 

Voor meer informatie werd vervolgens 
doorverwezen naar de eigen webpagina’s, 
waar de call to action was te lezen, alsook het 
mondiale verhaal achter de campagne. Op 
de eigen website konden we ook voldoende 
ruimte creëren om het mondiale karakter van 
deze problematiek te belichten.

LGBTI-inclusief

Sinds 2018 werkt FOS samen met Çavaria, 
de koepel die LGBTI+-organisaties verenigt in 
Vlaanderen. Dat doen we op verschillende 
manieren, zowel beleids- als campagnematig.

2021 vormde het slotluik van het gezamenlijk 
project ‘Bedrijven en de inclusieve SDGs’ 
van FOS en Çavaria, gefinancierd door de 
Vlaamse Overheid. De ontwikkelde e-tool werd 
op verschillende evenementen voorgesteld, 
evenals aangeboden aan sociale organisaties 
en bedrijven in België en het buitenland. Voor 

de FOS-partners werd er een aparte sessie 
georganiseerd, waar de e-tool enthousiast 
ontvangen werd.

De e-tool is nog steeds vrij beschikbaar via 
volgende link (https://kliqacademy.be/e-learn-
ings/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs/)

De samenwerking met Çavaria wordt in 2022 
verdergezet via de ondersteuning van de 
partnerwerking in Bolivia.

Beleidswerk

2021 was een jaar waarin een aantal beleids-
processen tot een hoogtepunt kwamen. Door 
de aanwezigheid van progressieve partijen 
in de federale meerderheid konden we onze 
stempel drukken op verschillende dossiers. Dat 
deden we zoals altijd niet alleen, maar met 
vereende krachten, via de talrijke platformen, 
netwerken en werkgroepen waar we deel van 
uitmaken. 

Voor een zorgplichtwet

Eind 2020 lanceerde FOS samen met andere 
middenveldorganisaties een memorandum 
dat een lans brak voor een sterke Belgische 
of Europese zorgplichtwet. Zo’n wet moet 
bedrijven verantwoordelijk houden voor 
schendingen van mensen-, arbeids- en 
milieurechten in hun gehele waardeketen. 
In april 2021 verscheen een eerste Belgisch 
wetsvoorstel, ingediend door PS en Vooruit, en 
werden op Europees niveau gestage stappen 
gezet.

Centraal-Amerikaanse land Nicaragua. De 
tweede focust op België. Terwijl in België het 
kabinet van minister van Volksgezondheid en 
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in 2020 
het pilootproject ‘Community health work’ 
opzette, kent Nicaragua een lange geschie-
denis van burgerparticipatie aan gezondheid. 
Het doel blijft echter hetzelfde: meer gelijkheid 
in gezondheid, op een structurele manier.

Nikhat, een Belgische community health worker 
en Lorwing, een Nicaraguaanse promotora 
de salud, nemen je mee tijdens hun werk. Ze 
informeren en activeren de mensen in hun wijk 
of gemeenschap over hun rechten. Ze doen 
aan preventie en zoeken naar de oorzaken 
van concrete gezondheidsproblemen in hun 
leefomgeving. Ze promoten een gezondere 
levensstijl. Stuk voor stuk zijn het warme 
verhalen over gezondheidsactivisme, hoop en 
verandering. De podcast slaat de brug tussen 
België en Nicaragua. 

Respecteer hen!

Onder de slogan ‘Respecteer hen’ voerden 
FOS, Algemene Centrale ABVV, ABVV HORVAL, 
ISVI en Solsoc campagne voor waardig 
huishoudwerk wereldwijd. In 2021 bestaat de 
Conventie 189 van de Internationale Arbeids-
organisatie namelijk tien jaar. Ondanks dat veel 
landen die conventie ondertekend hebben, 

ontbreekt het nog steeds aan Waardig Werk in 
deze sector. 

FOS ontwikkelde een inhoudelijk dossier in de 
vorm van een uitgebreide Fosfor in drie talen 
met stevige eisen naar beleidsmakers. Meer 
dan 5000 exemplaren van het magazine zijn 
uitgedeeld aan onder andere vakbondsleden 
en huishoudwerkers. Op de Internationale Dag 
van de Huishoudwerkers werd het massaal 
gedeeld door huishoudwerkers, vakbonden en 
activisten over de hele wereld. De campagne 
werd extra benadrukt op verschillende solida-
riteitsevents.
De dossierpagina: https://fos.ngo/dossiers/
respect/

13 uur

Op 1 december 2021 rolden FOS en de 
progressieve vrouwenbeweging ZIJkant de 
sensibiliseringscampagne ‘13uur’ uit. Een 
campagne die tot stand kwam in het kader 
van een projectoproep van Stad Brussel 
voor Internationale solidariteit. Onder de 
slogan ‘Het is tijd voor gelijkspel’ vroegen we 
aandacht voor de huidige problematiek van 
onbetaald zorgwerk, thuiswerk en de invloed 
op de genderloonkloof.

Door de pandemie was het hoofdzakelijk een 
onlinecampagne. We ontwikkelden samen 

https://fos.ngo/13-uur/
https://fos.ngo/13-heures/
https://www.bruzz.be/samenleving/campagne-rond-metrostations-vraagt-vaders-om-huistaken-eerlijk-te-verdelen-2021-12-01
https://fos.ngo/nieuws/onzichtbaar-zorgwerk-mondiaal-perspectief/
https://kliqacademy.be/e-learnings/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs/
https://kliqacademy.be/e-learnings/bedrijven-en-de-inclusieve-sdgs/
https://2cloxv3z4jkz5gbeo1sxt1us-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/06/FosFor-2-2021-Webversie.pdf
https://fos.ngo/dossiers/respect/
https://fos.ngo/dossiers/respect/
https://fos.ngo/13-uur/
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van ISVI, FOS en Solsoc zelf organiseerden om 
terug te blikken op vijf jaar vredesakkoorden 
en de stand van mensenrechten in hun land. 

Lees meer over het webinar op de website van 
FOS.

Wegen op het politieke debat

FOS droeg in 2021 nauw bij tot het parlementair 
werk van Vooruit in de parlementaire commissie 
Buitenlandse Zaken. Zo waren we betrokken bij 
het opstellen van verschillende parlementaire 
vragen, gaande van Schone Kleren, over 
Covax tot Cuba of Colombia. Door een goede 
samenwerking met Vooruit-parlementslid Vicky 
Reynaert kregen ministers Kitir, Vandenbroucke, 
Van Peteghem en Wilmes kritische vragen. 

Politieke communicatie

Communicatie is steeds meer een middel om 
beleidsmakers aan te spreken. FOS interviewde 
zowel minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Kitir als Vooruit-parlementslid Vicky Reynaert 
over mondiale solidariteit en internationale 
vraagstukken. Daarnaast zijn verschillende 
FOS-statements en campagnes gedeeld door 
progressieve beleidsmakers op sociale media. 

FOS publiceerde in 2021 ook een speciale 
meertalige editie van het magazine Fosfor. Het 
wierp een diepgravende blik op de IAO-con-
ventie voor waardig huishoudwerk (C189) die 
haar tienjarig bestaan vierde. Het inhoudelijke 
dossier blikte terug op een decennium sociale 
strijd wereldwijd in de huishoudsector en wees 

op een aantal nieuwe tendensen en blijvende 
problemen in de sector. Dat allemaal gestaafd 
door tal van officiële rapporten door internatio-
nale instellingen, onderzoeken en organisaties.

Lees meer op de dossierpagina ‘Respecteer 
hen!’

Via rechtstreekse contacten met Belgische 
en Europese beleidsmakers, via de 
middenveldwerkgroep Corporate accoun-
tability en via de voorbereidingen op de 
campagne van 2022 zetten we mee de 
toon in het debat.

Ontdek er alles over op de zorgplicht-pa-
gina van FOS. 
Voor universele sociale bescherming

Al jaren pleit FOS met vakbonden, mutualiteit 
en ngo’s via de werkgroep Sociale 
bescherming voor sociale bescherming 
voor iedereen. Met onze zusterorganisaties 
en bevriende socialistische organisaties 
zetten we enkele jaren terug de eis voor 
een internationaal investeringsfonds voor 
sociale bescherming kracht bij, via de 
campagne ‘Sociale bescherming is een 
recht’. 

In 2021 lanceerden Vooruit en PS een 
ontwerpresolutie waarbij de wetgevende 
macht expliciet de regering opriep om zo’n 
mondiaal fonds voor sociale bescherming 
tot stand te helpen brengen. Onze beleids-
dienst zat hierover meermaals samen met 
Vooruit, kon input geven over het ontwerp 
en amendementen, en kreeg zelfs de kans 
om een expert af te vaardigen tijdens de 
parlementaire hoorzittingen.

Ontdek de campagnepagina socialebe-
schermingiseenrecht.org.

Geen winst op gezondheid 

Ook in 2021 bleef de ongelijke toegang 
tot gezondheid pijnlijk duidelijk door de 
coronapandemie. Vaccinongelijkheid 
was een van de buzzwords. Samen met 
het Europees burgerinitiatief No Profit on 
Pandemic bleven we hameren op een 
vaccinatiecampagne op wereldschaal, 
waarbij ongelijkheid tussen landen 
aangepakt wordt. Enkel door ervoor te 
zorgen dat zo veel mogelijk mensen ingeënt 
zijn, zullen we dit virus kunnen verslaan. Een 
standpunt dat we niet alleen via sociale 
media en opiniestukken overbrachten, 
maar ook rechtstreeks aan beleidsmakers.

Lees het opiniestuk ‘Rekenen op de goodwill 
van farmabedrijven volstaat niet’ in de 
Standaard.

Mensenrechten als leidraad

Waarom zijn mensenrechten zo belangrijk? 
Die vraag beantwoordden we samen 
met verschillende middenveldorganisa-
ties tijdens een uitzonderlijk seminarie ter 
afsluiting van onze meerjarenprogramma’s.
Tijdens dit fysieke beleidsevent, het eerste 
sinds de pandemie, belichtten we samen 
met Solidagro en Le Monde Selon Les 
Femmes hoe arbeidsrechten feministen 
de wind in de zeilen geven. Zo sprak de 
Peruaanse Leddy Mozambite van vakbond 
FENTTRAHOP over de IAO-conventie 190 
en haar impact op de strijd voor vrouwen-
rechten.

Bekijk de aftermovie van het seminarie 
‘Rechtenbenadering’.

Aandacht voor specifieke landen

Naast thematisch werk zette FOS een 
tandje bij voor beleidswerk over enkele 
specifieke landen. Zo hielpen we het 
platform Coördinatie voor de Opheffing 
van de Blokkade tegen Cuba bij het 
uitwerken van een inhoudelijk dossier over 
de medeplichtigheid van banken aan de 
blokkade. Daarnaast slaagden we erin om 
via politieke contacten gesprekken op te 
starten met de Belgische administratie en 
parlementaire vragen te stellen over de rol 
van banken bij de blokkade.

De talrijke protesten in Colombia in het 
voorjaar, die gewelddadig door de regering 
zijn neergeslagen, zetten ons aan tot snelle 
actie. Samen met ISVI, Solsoc en ABVV 
stuurden we brieven naar ambassades 
en politici. We gaven input voor het 
parlementair debat en zaten samen met 
Brussels minister Pascal Smet over mensen-
rechtenclausules in het vrijhandelsakkoord 
EU-Colombia. Zijn kabinet nam, samen 
met PS-parlementslid Christophe Lacroix en 
ABVV-voorzitter Thierry Bodson, standpunt in 
tijdens ons afsluitende webinar in december. 
Een speciaal online event dat de partners 

https://fos.ngo/nieuws/colombiaanse-organisaties-mensenrechten/
https://fos.ngo/nieuws/colombiaanse-organisaties-mensenrechten/
https://fos.ngo/nieuws/meryame/
https://fos.ngo/nieuws/meryame/
https://fos.ngo/nieuws/vicky-reynaert-zet-zorgplicht-op-de-nationale-agenda/
https://fos.ngo/respect
https://fos.ngo/respect
https://fos.ngo/dossiers/zorgplicht/
https://fos.ngo/dossiers/zorgplicht/
https://socialebeschermingiseenrecht.org/
https://socialebeschermingiseenrecht.org/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210505_97671720
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210505_97671720
http://approchedroits-rechtenbenadering.be/?page_id=2140&lang=nl
http://approchedroits-rechtenbenadering.be/?page_id=2140&lang=nl
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FOS kon in 2021 rekenen 
op steun van:  
Particulieren
  
Provinciebestuur van:
 
• Limburg 
• Oost-Vlaanderen 

  
Stads-en Gemeentebesturen:
   
• Antwerpen
• De Pinte
• Herk-de-Stad
• Kapellen
• Schoten
• Stad Brussel 
  
Diverse organisaties en bedrijven: 

• 11.11.11 
• Dredging International/Baggerwerken  

Decloedt NV
• Farys
• 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
• Cavaria

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
• 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

FINANCIEEL

ACTIVA PASSIVA

Vaste Activa 380.648 Eigen Vermogen 2.130.650

Vlottende Activa 3.300.441 Schulden en voorzieningen 1.550.439

Totaal van de activa 3.681.089 Totaal van de passiva 3.681.089

FOS geeft jullie graag de financiële info voor het jaar 2021.

KOSTEN 2021 OPBRENGSTEN 2021

Huisvestingskosten 19.573 Gemeenschappelijke Actie 54.687

O&H burelen 15.082 Giften 57.059

Werkingskosten 67.291 Subsidies 4.987.292

Personeelskosten 765.951 Andere bedrijfsopbrengsten 8.579

Afschrijvingen /
waardeverminderingen

124.511 Financiële opbrengsten 10

Belastingen 267

Financiële kosten 7.206

Subsidies voor FOS 
werking N & Z

4.104.840

Totaal 5.104.721 Totaal 5.107.627

Saldo van het boekjaar 2.906

FOS sluit het boekjaar 2021 af met een positief 
resultaat van 2.906 euro.

• FOS heeft een gemiddeld jaarinkomen 
van 5,1 miljoen euro.

• Gemiddeld 80,41% van de middelen gaan 
naar het Zuiden. Hiermee steunen we part-
nerorganisaties op basis van gemaakte af-
spraken en plannen

• We besteden 7,22% van de middelen aan 
beweging & beleid.

• Gemiddeld 12,37% 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:   29 €
naar Centraal-Amerika: 29 €
naar Cuba:   12 €
naar Zuid-Amerika:  29 €

Verslag 2021
De rekeningen van FOS boekjaar 2021 werden nagezien door EY.
De jaarrekening en het revisoraal verslag werden neergelegd op de algemene vergadering van 
16 juni 2022 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?

ALGEMENE VERGADERING

• Per december 2021: 24 leden

RAAD VAN BESTUUR

• Voorzitter: Dirk Schoeters (Antwerpen)
• Algemeen Secretaris: Annuschka Vandewalle (Oostende) 

• Leden: Frieda Ardies (Muizen), Caroline Copers (Borsbeek), Conny Demonie 
(Oostende), Joyce Loridon (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, Lieven Miguel 

Kandolo, Dries Merre, Ali Selvi 
• Dienst Programma: 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
• Bolivia: Sandra De la Cruz
• Ecuador: Jo Vervecken
• Peru: Felix De Witte

Zuidelijk Afrika
• Zuid-Afrika: Tine Cornillie, Conny Nhacha Mussomir, Selaphi (Dawu) Sibanda
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Programma-
verantwoordelijke

 Belgie

Medewerker
Logistiek

Medewerker
Beweging & Beleid

Programma-
begeleider

Andes

Programma-
begeleider

Andes

Logistieke 
medewerker

Centraal-Amerika

Programma-
medewerker

Centraal-Amerika

Programma-
medewerker

Centraal-Amerika

Programma-
begeleider

Centraal-Amerika

Programma-
medewerker

Centraal-Amerika

Administratieve 
medewerker

Centraal-Amerika

Programma-
begeleider

Zuidelijk Afrika

Programma-
begeleider

Zuidelijk Afrika

Programma-
verantwoordelijke

Andes

Programma-
verantwoordelijke

 Cuba

Programma-
verantwoordelijke

 Zuidelijk Afrika

Programma-
verantwoordelijke
Centraal-Amerika

Medewerker
Beweging & Beleid

Medewerker
Beweging & Beleid

Medewerker
Beweging & Beleid

Algemeen Secretaris

Diensthoofd 
Interne Zaken

Diensthoofd 
Programma

Medewerker
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Medewerker
administratie

ORGANOGRAM (31.12.2021)


