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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.
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Annuschka Vande
walle,

algemeen secretaris

Een hoogzwangere kassierster die bevalt op 
haar werk. Een oude man die een arbeidson-
geval heeft, niet naar het ziekenhuis kan en zijn 
been dan maar ter plekke in het gips laat leggen.

sociale bescherming voor iedereen
De affichebeelden van de campagne lijken op 
het eerste gezicht surreëel, maar voor drie vier-
de van de wereldbevolking zijn dit soort situaties 
dagelijkse kost. Meer dan 5 miljard mensen zijn 
niet sociaal beschermd en vallen zonder inkomen 
wanneer ze door ziekte, zwangerschap, ouderdom 
of welke reden dan ook niet kunnen werken.

Hier in België staan we er te weinig bij stil wat so-
ciale bescherming betekent in ons dagelijkse le-
ven. Wist je dat, zonder onze sociale zekerheid, in 
België 40% van de bevolking arm zou zijn? sociale 
bescherming zorgt ervoor dat iedereen een mens-
waardig leven leidt en is bovendien haalbaar! Ze 
kan een antwoord bieden op de groeiende onge-
lijkheid wereldwijd.

FOs, de socialistische beweging en tal van ande-
re organisaties zijn hier rotsvast van overtuigd, en 
voeren daarom in 2015 en 2016 campagne voor 
sociale bescherming voor iedereen.

De socialistische beweging is al sinds jaar en dag 
pleitbezorger van een universele sociale bescher-
ming. Ze speelde een belangrijke rol in het ont-
staan ervan in België en strijdt nu solidair mee 
met sociale organisaties in het Zuiden voor de uit-
bouw van sociale beschermingssystemen in hun 
landen. 

sociale bescherming is van onschatbare waarde. 
Daarom supporter ik alvast vol overtuiging mee! 
Jij ook? 

Ik ben niet volledig op de hoogte van de 
situatie in Europa, maar ik heb toch be-
grepen dat er de laatste jaren ook bij jullie 
een sociale afbraak bezig is, die maakt dat 
bepaalde groepen steeds minder toegang 
vinden tot kwalitatieve gezondheidszorg, 
inkomensgaranties en ouderenzorg. Toch 

kan iedereen bij jullie nog steeds rekenen op een aantal basis-
voorzieningen, die hier in El salvador volstrekt afwezig zijn. Het 
formele systeem van sociale zekerheid werkt niet goed, met 
magere en onzekere pensioenopbouw en op het platteland een 
groot tekort aan medische infrastructuur. Voor grote groepen 
informele werkers, zoals bv. de suikerrietkappers, is de situatie 
nog veel moeilijker. Zij vallen buiten elk sociaal vangnet. Voor 
hun gezondheidssituatie op het werk wordt niemand aanspra-
kelijk gehouden, terwijl hen van alles kan overkomen. Ze wor-
den blootgesteld aan enorme hitte, aan pesticiden en vervuild 
drinkwater en hebben een grote kans op ongelukken. Tege-
lijkertijd bouwen ze geen pensioen op, en zijn hun families op 
geen enkele manier beschermd tegen tegenspoed.

noé nerio | algemeen secretaris vakbond sTEIA en
coördinator Regionaal syndicaal platform van de suikersector

In het Noorden kunnen we niet echt spre-
ken van een gebrek aan mechanismen 
voor sociale bescherming, maar er zijn 
wel verschillen in toepassing van de be-
staande nationale systemen. Zo besteden 
Europese staten een kwart van hun inko-
men of meer aan pensioenen, gezond-

heidszorg, werkloosheidsuitkeringen en sociale uitkeringen 
allerhande, gemiddeld 10% méér dan andere rijke landen als 
Canada of de Vs. Bovendien zijn sommige systemen veel roya-
ler dan andere. In België bv., wordt per hoofd van de bevolking 
bijna 9.000€ per jaar aan sociale bescherming uitgekeerd, in 
Bulgarije iets meer dan 700€. En dan zijn er de gevolgen van 
de soberheidspolitiek als remedie tegen de mondiale crisis, 
waarbij ook in het Noorden de voorbije jaren fors gesneden 
werd in de sociale voorzieningen. De sociale gevolgen van 
die soberheidspolitiek zijn gekend: oplopende werkloosheid, 
ontmanteling van openbare diensten, aangetaste loon- en 
arbeidsvoorwaarden,... En op deze manier komt sociale be-
scherming dus ook in het Noorden onder druk te staan.

christian vancoppenolle | coördinator
Internationaal Departement ABVV

stelling  é	Het geBReK AAn MeCHAnisMen VOOR sOCiAle BesCHeRMing
  is enKel een PROBleeM in Het ZUiDen.
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Sociale bescherming. Je voelt waarschijnlijk wel aan wat het betekent. Als je 

werkloos wordt, heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Ga je naar de dok-

ter, dan wordt het grootste deel van de kost terugbetaald. Stop je op je oude dag 

met werken, dan ontvang je een pensioen. Dat is allemaal sociale bescherming. 

Een duidelijk afgelijnde, algemeen 
aanvaarde definitie van het concept 
sociale bescherming bestaat echter 
niet. De inhoudelijke invulling van 
het begrip is al jaren voer voor debat. 
Voor FOS gaat sociale bescherming 
over het aanpakken van sociale on-
gelijkheid en uitsluiting. Meer zelfs, 
het is de basis van het ontwikkelings-
model dat we willen nastreven. 

de veRPletteRende
mOndiale dRuk
Als Belg staan we er vaak niet bij 
stil wat deze sociale bescherming 
betekent in het dagelijkse leven, en 
hoe dit systeem tot stand kwam. Het 
ontstaan van sociale bescherming in 
België leert ons dat de rol van sociale 
organisaties essentieel is.

De Belgische sociale bescherming 
ontstond tijdens de industrialisering 
eind 19de en begin 20ste eeuw. Deze 
zorgde voor een groeiende arbei-
dersklasse en de oprichting van tal 
van kassen die werknemers moesten 
hoeden voor periodes van inkomens-
verlies door ziekte, werkonbekwaam-
heid en andere risico’s. De overheid 
volgde schoorvoetend de beweging 

die groeide en krachtiger werd, wat 
uitmondde in de wettelijke veran-
kering van sociale bescherming in 
België begin 20ste eeuw. Met het So-
ciaal Pact in 1944 wilden de werkge-
vers, werknemers en de overheid een 
scenario zoals in de jaren ’30 - met 
een algemene verarming, dalende 
koopkracht en productiviteit- voorko-
men. De sociale zekerheid en bijstand 
moesten leiden tot een grotere her-
verdeling waarbij eenieder de vruch-
ten van het economische systeem 
zou plukken. Het Belgische sociale 
beschermingssysteem verzekerde de 
sociale rust door de grote sociale on-
gelijkheid in het land te verkleinen. 

Tijdens de tweede helft van de 20ste 
eeuw werd de Belgische sociale be-
scherming verder uitgebouwd. Te-
gelijkertijd was er sprake van een 
groeiende Europese, economische in-
tegratie en een economische mondi-
alisering. En dit begon te wringen. De 
Europese integratie waarvan België 
steeds een groot pleitbezorger was, 
was en is vooral een economische 
integratie. Sociale bescherming in de 
EU blijft in grote mate een zaak van de 
lidstaten, en dat is problematisch. 

De mondiale economische logica botst 
namelijk met de nationaal tot stand 
gekomen en beheerde sociale be-
schermingssystemen. De systemen 
van sociale bescherming staan onder 
hevige druk en er ontstaat een ‘race to 
the bottom’. Landen trachten buiten-
landse investeerders te verleiden met 
een aanlokkelijk investeringsklimaat 
en schermen met lagere lonen, flexi-
bele arbeidsmarkten, interessante 
belastingtarieven, etc. Deze neer-
waartse druk op systemen van sociale 
bescherming voelen we vandaag ook 
in België. Om dit tegen te gaan is een 
mondiaal sociaal beleid nodig. 

inteRnatiOnale
SOciale beScHeRming,
OF Het gebRek eRaan...
Internationaal wordt het recht op so-
ciale bescherming in tal van conven-
ties en verklaringen erkend. In de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (1948), in Conventie 102 
van de Internationale ArbeidsOrgani-
satie (1952) o.a., staat heel duidelijk 
dat iedereen recht heeft op sociale 
bescherming. De realiteit toont ons 
echter dat maar liefst 73% van de we-
reldbevolking amper of geen sociale 

SOCIALE BESCHERMING

VOOR IEDEREEN

SOCIALE BESCHERMING
een positief verhaal
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bescherming heeft, wat maakt dat er 
voor hen geen vervangingsinkomen is 
bij werkloosheid, invaliditeit, ziekte, … 
en zij geen toegang hebben tot dege-
lijke gezondheidszorg. 

Ook binnen de internationale ontwik-
kelingssamenwerking is er meer en 
meer aandacht voor sociale bescher-
ming. Tal van internationale instel-
lingen zoals de Europese Commis-
sie (EC), de Wereldbank (WB) en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
schuiven sociale bescherming naar 
voren als een interessant ‘mechanis-
me’ voor de internationale ontwikke-
ling en voor armoedebestrijding. 

Maar hoe kunnen we verklaren dat 
instellingen die kiezen voor een ge-
globaliseerd kapitalisme en een vrije 
markt met een beperkte rol voor 
overheden, mee op de kar van soci-

ale bescherming springen? Het voelt 
op zijn minst wat vreemd en contra-
dictorisch aan. Wat betekent sociale 
bescherming voor hen? 

SOciale beScHeRming
alS vangnet
Wereldwijd groeit de ongelijkheid 
structureel. De politiek blijkt niet 
in staat dit aan te pakken en overal 
groeit de sociale onrust. Internatio-
nale instellingen zoals de EC, het IMF 
en de WB promoten intussen sociale 
beschermingsprogramma’s, om de 

scherpe kanten van ongelijkheid en 
uitsluiting af te vijlen en de sociale on-
rust tegengaan. Een positief signaal 
misschien, maar de definitie die deze 
instellingen aan sociale bescherming 
geven, gaat niet ver genoeg.
De Wereldbank bv., beschouwt socia-
le bescherming als een vangnet voor 
diegenen die door de mazen van het 

net vallen. Philip Alston, VN-rappor-
teur over extreme armoede en men-
senrechten, hekelt deze visie: “De We-
reldbank blijft hardnekkig de beperkte 
notie van sociale vangnetten onder-
steunen die alleen gericht zijn op spe-
cifieke doelgroepen, en niet gebaseerd 
zijn op mensenrechten”. Je kan dan 
wel specifieke bijstandsprogramma’s 
uitdenken voor families in extreme 
armoede, waarbij men een specifieke 
bonus ontvangt voor zijn kinderen, het 
probleem van kinderarmoede zal men 

hier niet mee oplossen. De aanpak van 
kinderarmoede gaat ook over inko-
mensgarantie en waardig werk voor de 
ouders, over de toegankelijkheid van 
kwalitatieve publieke diensten zoals 
onderwijs en kinderopvang... Deze to-
taalvisie op sociale bescherming is af-
wezig bij instellingen zoals de Wereld-
bank. Sociale bescherming moet veel 
verder gaan en de structurele oorzaken 
van sociale ongelijkheid aanpakken. 

naaR een andeR
OntwikkelingSmOdel
Om dit in de verf te zetten lanceren we 
een campagne voor sociale bescher-
ming. Ze kan het vertrekpunt zijn 
voor een positief, alternatief verhaal 
voor de algemene crisis van vandaag. 
Sociale bescherming gaat over een 
nieuwe gemeenschappelijkheid, over 
hoe we ons als globale samenleving 
willen organiseren, welke waarden 
we centraal stellen en welke doelen 
we willen nastreven. Sociale bescher-
ming kan een duurzame en structure-
le oplossing bieden tegen armoede en 
ongelijkheid.

Deze campagne gaat ook over de 
maakbaarheid van de samenleving. 
Wij allemaal kunnen deze strijd op 
de politieke agenda zetten. De strijd 
voor een globale universele sociale 
bescherming moet een politiek pro-
ject zijn, aangedreven door zowel de 
top van de samenleving als door het 
maatschappelijk middenveld. Allen 
samen, supporteren we voor univer-
sele sociale bescherming.  ✪

tekSt DAVID VERsTOCKT

Sociale bescherming moet
de structurele oorzaken
van ongelijkheid aanpakken

wat is sociale bescherming?
De definitie die we tijdens deze campagne naar voren schuiven is de 
volgende: ‘sociale bescherming omvat een coherent en op solidariteit 
gebaseerd geheel van structurele initiatieven en maatregelen die tot 
doel hebben om inkomensgarantie en toegang tot basisvoorzieningen 
te verzekeren gedurende de gehele levenscyclus voor iedereen’. 

De kernprincipes zijn universaliteit en solidariteit. Het streven naar ge-
lijkheid moet het doel van ieder sociaal beschermingssysteem zijn.

Voor ¾ van de wereld 
is dit geen fi ctie

Iedereen heeft recht op sociale bescherming
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

v.u. Annuschka Vandewalle, Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel
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el SalvadOR

“Een suikerrietkapper is een echte topsporter! 

Door de zware arbeid en de grote hitte zweet hij 

meer dan 5 liter tijdens zijn dagtaak. Net zoals 

een topsporter”, zegt Juan Tennant Wright Castro, 

directeur van suikerfabriek El Ángel in El Salvador. 

We zouden respect moeten hebben voor het harde 

labeur van deze kwetsbare groep arbeiders. 

Suikerrietkappers in El Salvador kennen een zeer 

onzeker bestaan, zonder inkomenszekerheid, 

zonder sociale bescherming.

De suikerrietkapper, een
topsporter zonder sociale bescherming
de SuikeRinduStRie
en de kaPPeR
De suikerindustrie is in Cen-
traal-Amerika van staatsbelang. De 
sector is goed voor 172.000 directe 
jobs in de regio, en daar komen nog 
eens 850.000 indirecte jobs bij. Bo-
vendien is suiker goud waard. Brazilië 
koos radicaal voor de ethanolproduc-
tie, waardoor er een gat in de markt 
ontstond. De Centraal-Amerikaanse 
staten zien daardoor hun afzetmarkt 
voor suiker vergroten.

Grote suikerbedrijven, ook wel inge-
nios genoemd, zijn in heel de regio 
actief. In Nicaragua en Guatemala 
controleren deze bedrijven de gehe-
le productieketen. In Honduras en El 
Salvador is de suikerrietkap in han-
den van duizenden kleinere bedrijven 
die vervolgens het suikerriet aan de 
ingenios verkopen voor verwerking. 

twee SOORten menSen
“Er zijn hier in El Salvador twee soor-
ten mensen: zij die recht hebben op 
sociale bescherming, en zij die er 
geen recht op hebben”, zegt de direc-
teur van de suikerfabriek kortweg. 
In de Salvadoraanse grondwet staat 
geschreven dat iedereen gelijk is 
voor de wet. Iedereen heeft recht op 
onderwijs, gezondheid, op leven. Ie-
dere werknemer moet ingeschreven 
zijn bij de sociale zekerheid. Maar de 
praktijk toont een andere realiteit. In 
El Salvador heeft slechts een minder-
heid toegang tot sociale bescherming, 
en de suikerrietkappers behoren 
jammer genoeg tot de meerderheid. 
Wie al dan niet door de sociale zeker-
heid beschermd wordt, hangt af van 
het type arbeid. In El Salvador heeft 
slechts 20% van de bevolking een 
formele job, met een contract waarin 
loon, uren en andere afspraken wor-

den vastgelegd. De overige 80% heeft 
dus geen formele baan, wat niet be-
tekent dat ze niet werken. De over-
grote meerderheid, 60% van de ac-
tieve bevolking, heeft informeel werk. 
Een klein eetstandje langs de baan, 
een taxichauffeur in de stad,... of een 
suikerrietkapper die werkt voor een 
onderaannemer. De kappers hebben 
geen formele job en dragen dus niet 
bij tot het sociale zekerheidstelsel. Bij-
na alle 23.000 kappers in El Salvador 
bouwen met andere woorden geen 
pensioen op, krijgen geen uitkering bij 
werkonbekwaamheid en krijgen hun 
medische kosten niet terugbetaald. 
Werk in de informele economie is, per 
definitie, werk met amper of geen toe-
gang tot sociale bescherming.

OnZekeR OveR je inkOmen
Een suikerrietkapper heeft daarom 
een onzeker bestaan. Geen sociale be-
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scherming betekent geen inkomenszekerheid. Zich verze-
keren tegen inkomensverlies was en is nog steeds een van 
de voornaamste doelen van sociale beschermingssystemen 
wereldwijd, ook in België. “Wij hebben een pensioen nodig. 
Als we oud zijn, en om een of andere reden geen kinderen 
konden krijgen, wie zal er dan voor brood op de plank zor-
gen? Als we geen pensioen hebben, en we zijn niet langer in 
staat om te werken, dan zullen we sterven”, zegt de 24-jarige 
kapper Oscar Antonio samenvattend. Zijn opa bevestigt zijn 
verhaal: “Ik werkte jarenlang als suikerrietkapper. Ik ben 
nu 82 jaar en kan niet meer werken. Ik heb geen pensioen, 
maar gelukkig kan ik bij mijn kinderen terecht. In het dorp 
krijg ik soms wel een maaltijd van vrienden of kennissen.” 
En het probleem beperkt zich niet alleen tot pensioenen. 
Ook wanneer men door een arbeidsongeval of ziekte niet 
kan werken, is er geen vervangingsinkomen. En een werk-
loosheidsuitkering bestaat al helemaal niet, zelfs niet voor 
diegenen die wel toegang hebben tot de sociale zekerheid. 

Deze inkomensonzekere situatie voor suikerrietkappers in 
El Salvador wordt nog versterkt door het tijdelijke karak-
ter van hun arbeid. De suikerrietkap of zafra vindt immers 
slechts enkele maanden per jaar plaats, nadien daalt de 
vraag naar arbeid enorm. Enkelingen kunnen hun werk be-
houden en onderhouden de suikerrietvelden ter voorberei-
ding van de volgende kap. Daarnaast ligt het loon bijzonder 
laag. De overheid legde het minimuminkomen van de sui-
kerrietkappers vast op 105 dollar per maand, veel te weinig 
om mee rond te komen. Een eenvoudige maaltijd langs de 
kant van de weg kost al minstens 3 dollar. Bovendien werken 
de meeste kappers zonder arbeidscontract, en worden ze 
betaald per eenheid gekapt suikerriet. “Er is geen vast loon. 
Als we werk willen, moeten wij naar de baas toestappen. We 
worden per opdracht betaald, dus niet per uur of per dag. 
We weten nooit hoeveel we zullen verdienen”, getuigt Wil-
liam Moreno, een jonge suikerrietkapper. 

vakbOnden vOOR een
univeRSele SOciale beScHeRming
In 3 suikerfabrieken hebben enkele vakbonden met de steun 
van FOS de krachten gebundeld om de informele suiker-
rietkappers te organiseren en te mobiliseren. Ze steunden 
de oprichting van een vakbond voor informele suikerrietkap-
pers. “Suikerrietkappers zijn een belangrijk deel van de 
productieketen. Wij willen dat alle arbeiders, informeel of 
formeel, in alle fasen van de productieketen waardig werk 

hebben. Mét toegang tot sociale bescherming. Het is zowel 
de verantwoordelijkheid van de grote suikerfabrieken, als 
van de kleine producenten die de suikerrietkap organiseren, 
om er voor te zorgen dat informele kappers toegang krijgen 
tot sociale bescherming”, zegt Noé Nerio, algemeen secre-
taris van de vakbond STEIA. 

Daarom heeft de coalitie van suikervakbonden een strategie 
uitgewerkt om tegen 2018 te komen tot een formalisering 
van de suikerrietkap, en suikerrietkappers op die manier 
toegang te geven tot het systeem van sociale zekerheid. “De 
eerste stap is de massale mobilisatie van informele suiker-
rietkappers om zich aan te sluiten bij de nieuwe vakbond” 

zegt Nerio. Deze nieuwe vakbond werd in november 2014 
aan het ministerie van Arbeid voorgesteld en draagt de naam 
SITRACAÑA. Samen met de reeds bestaande suikervakbon-
den willen ze vervolgens een tripartite, nationale dialoog 
opstarten. Het uiteindelijke doel is de naleving van de wet 
op inschrijving in de sociale zekerheid. Het ministerie van 
Arbeid moet daarnaast frequentere controles uitvoeren, om 
na te gaan of alle Salvadoraanse werknemers ingeschreven 
zijn in de sociale zekerheid, en of voldaan wordt aan de ar-
beidswetgeving. Tegelijkertijd zal een grote publieke cam-
pagne gelanceerd worden om het publiek te informeren en 
de druk zo op te drijven.

De eerste stappen tot integratie van de informele suiker-
rietkappers in de bestaande sociale zekerheid in El Salvador 
zijn gezet, met dank aan de vakbonden. Maar de weg is nog 
lang. Een loutere formalisering van suikerrietkappers vol-
staat niet. Daarom ijveren de vakbonden tegelijkertijd voor 
een kwaliteitsvolle sociale zekerheid, met een betere ser-
vice en bereik van de openbare gezondheidszorg. Het uitein-
delijke doel is universele sociale bescherming, dit betekent 
voor iedereen. Ongeacht of je formele of informele arbeid 
verricht, man of vrouw bent, kinderen of geen kinderen hebt, 
suikerrietkapper of directeur bent.  ✪

tekSt DAVID VERsTOCKT | FOtO’S PIET DEN BLANKEN

We weten nooit hoeveel we de 
volgende dag zullen verdienen
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inteRVieW

Wat zijn de belangrijkste doelen van de sui-
kervakbonden in el salvador?
Ons langetermijndoel is de syndicale organi-
satie van de arbeiders op alle verschillende 
niveaus van de productieketen in de suiker-
sector. Het gaat om heel wat groepen, zoals 
de landarbeiders, de chauffeurs voor het riet-
transport, de arbeiders in de fabrieken en de 
inpakbedrijven. Daar staan we nog ver van af, 
maar we hopen over een paar jaar een ge-
zamenlijke industriële organisatiestructuur 
te hebben, die het mogelijk maakt om vak-
bondsafdelingen te vormen binnen al deze 
niveaus. We komen van heel ver, met in 2008 
maar 1 losse vakbond in de fabriek El Ángel. 
Ondertussen zijn er 2 nieuwe fabrieksvakbon-
den gevormd met een gestage groei in leden, 
en zijn we begonnen met de organisatie van 
rietkappers. Dit is heel wat in het zeer repres-
sieve syndicale klimaat in El Salvador. 

Hoe zijn jullie begonnen met de syndicale or-
ganisatie van de rietkappers?
De verschillen in arbeidsomstandigheden 
binnen de suikersector zijn enorm. Om de po-
sitie van de vakbeweging te versterken en de 
zwakste groepen te helpen, is het van groot 
belang om de rietkappers te organiseren en 
een stem te geven. Vandaar dat we vanaf 2012 
begonnen zijn om in de buurt van de fabrieken 
contacten met hen te leggen.

Welke problemen ondervinden jullie bij de 
organisatie van de rietkappers?
Het is heel complex. De rietkappers zijn zeer 

laag opgeleid en hebben nauwelijks syndicale 
ervaring. Verder werken ze verspreid en zon-
der arbeidscontract voor vele coöperatieven 
en individuele producenten met land rond de 
suikerfabrieken, waardoor hun organisatie op 
zich al een grote uitdaging is. We hebben in 
2012 een eerste poging gedaan om met groe-
pen rond 2 fabrieken een vakbondsbestuur 
gelegaliseerd te krijgen door het ministerie 
van Arbeid. Doordat de rietkappers echter 
geen schriftelijk arbeidscontract hadden, was 
het voor de rietproducenten heel gemakkelijk 
om een arbeidsrelatie te ontkennen, waar-
door het bestuur niet erkend werd. Het afge-
lopen jaar hebben we het opnieuw geprobeerd 
door een bestuur te vormen met rietkappers 
die rechtstreeks door de fabriek El Ángel 
worden aangetrokken. Hun arbeidsrelatie valt 
niet zomaar te ontkennen en bovendien kun-
nen we via onze vakbond in de fabriek druk 

uitoefenen op de directie. 

is er reeds vooruitgang geboekt in 
de rechten van de rietkappers?
Er is vooruitgang geboekt in hun 
syndicale organisatie en in novem-

ber werd de vakbond van rietkappers offici-
eel opgericht via een algemene vergadering 
met 600 aanwezigen. We hebben bovendien 
al een gesprek gehad met het ministerie van 
Arbeid voor erkenning van hun problematiek 
en ook met de werkgeversorganisatie van de 
suikerfabrieken. De directies van niet-gesyn-
dicaliseerde fabrieken willen echter niets van 
dialoog weten en keren zich samen met de 
rietproducenten tegen ons. Met de directie 
van de fabriek El Ángel zijn we overeenge-
komen om met de rietproducenten te pra-
ten over de inschrijving van hun rietkappers 
bij het systeem van sociale zekerheid. Het 

laatste nieuws is echter dat 
de producenten dreigen hun 
riet naar andere fabrieken te 
brengen, wanneer deze maat-
regel door El Ángel wordt in-
gevoerd. Het is nog niet pre-
cies te zeggen wanneer we 
een doorbraak vinden en veel 
zal ook afhangen van de hou-
ding vanuit het ministerie van 
Arbeid en natuurlijk van onze 
eigen organisatiekracht. Eén 
ding staat wel vast: we geven 
het niet op! ✪ 

We geven de rietkappers een stem

nOÉ neRO IS ALGEMEEN
SECRETARIS VAN DE SUIkER-
VAkBOND STEIA IN EL
SALVADOR EN COÖRDINATOR 
VAN HET REGIONAAL
SYNDICAAL PLATFORM VAN
DE SUIkERSECTOR.

De organisatie van
rietkappers is een grote uitdaging
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Je komt al lange tijd op voor vrouwenrech-
ten binnen de agro-industrie. Waarom is dit 
zo belangrijk voor jou?
Toen ik me 25 jaar geleden syndicaal enga-
geerde in de bananenvakbond SITRATERCO, 
werkte ik op de inpakafdeling van de plantages 
van Chiquita. Ik was me er toen al van bewust 
dat vrouwen veel vaker met onrecht te maken 
kregen dan mannen. Zo werden ze vaak minder 
betaald, werden ze door opzichters gechan-
teerd hun baan te behouden in ruil voor seks, en 
verloren ze vaak hun job als ze zwanger waren. 
Bovendien waren er toen nauwelijks vrouwen 
aanwezig binnen de vakbondsbesturen.

Welke vorderingen heeft FestAgRO ge-
maakt wat betreft vrouwenrechten?
Met de verschillende vakbonden in de bana-
nensector hebben we een platform van vak-
bondsvrouwen opgericht. Gezamenlijk strijden 
we er voor dat binnen de cao-onderhandelin-
gen wordt ingegaan op de specifieke proble-
men die vrouwen ondervinden op de werkvloer. 
Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat 

er 20 clausules in de cao’s opgenomen werden. 
Tegelijkertijd hebben we vorderingen gemaakt 
binnen de vakbondsbesturen, waar ondertus-
sen overal vrouwen een actieve rol spelen.

Hoe is het in Honduras gesteld met de toe-
gang van arbeiders in de agro-industrie tot 
sociale bescherming?
Dat verschilt sterk per sector. In de bana-
nenplantages van de multinationals (Chiqui-
ta, Dole) hebben we met de vakbonden veel 
bereikt en heeft iedereen toegang tot sociale 
zekerheid. Op de plantages van nationale pro-
ducenten zijn er geen vakbonden en ligt de 

situatie moeilijker. Veel arbeiders werken 
met een tijdelijk contract en zijn niet verze-
kerd. In de suiker- en de meloensector is de 
situatie nog veel dramatischer. Daar is bij-
na alle landarbeid informeel. In de rietkap 
worden mensen te werk gesteld via kop-

pelbazen, die samen met de suikerfabrieken 
hun sociale verantwoordelijkheid ontduiken. In 
de meloensector in het Zuiden van Honduras 
waarin veel vrouwen werken, is er nauwelijks 
controle door de arbeidsinspectie en bestaan 
er ook geen sociale rechten. Men verdient er 
erbarmelijk lage lonen (in de meloensector 
bv. nog geen 5 € per dag) en de arbeidsom-
standigheden zijn zwaar. Deze mensen en hun 
families hebben bovendien geen enkele zeker-
heid om op terug te vallen. 

Op welke wijze kan de vakbeweging in Hond-
uras bijdragen aan sociale bescherming?
Voor mij is vakbondsorganisatie de enige 
weg voor arbeiders om blijvend sociale be-
scherming te genieten. In Honduras kunnen 
we niet bouwen op instellingen zoals de ar-
beidsinspectie en hebben we te maken met 
een corrupt rechtssysteem dat arbeiders niet 

toelaat hun rechten op te eisen. 
Vakbondsorganisatie is dus de 
enige mogelijkheid om iets af 
te dwingen en we hebben be-
wezen dat we dat kunnen. Dit 
is ons gelukt door niet alleen 
met de lokale werkgevers te 
onderhandelen, maar door de 
actoren binnen de hele produc-
tieketen aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid. Via cam-
pagnes vanuit consumenten-
organisaties, een voortduren-
de druk op de internationale 
certificeringsinstanties van de 
bedrijven, en directe onder-
handeling met multinationals, 
hebben we in elk geval daar 
waar vakbonden aanwezig zijn, 
erkenning van rechten kunnen 
afdwingen. ✪ 

tekSt FRANK LENsINK | FOtO’S
FOs, MAKE FRuIT FAIR! (FLICKR) 
& PIET DEN BLANKEN

Vakbondsorganisatie is de enige weg

iRis MUngUÍA IS
LEIDSTER VAN HET
VROUWENSECRETARIAAT
BINNEN FESTAGRO, DE
HONDURESE FEDERATIE VAN
DE AGRO-INDUSTRIE.

Vrouwen krijgen vaker met
onrecht te maken dan mannen

iris Munguía en noé nerio komen naar

België! Ze komen zelf hun verhaal vertellen

op verschillende locaties in Vlaanderen.

Kijk snel op pagina 18 voor meer

info over alle activiteiten.

inteRVieW
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PeRu

Het laatste initiatief van de Peruaanse regering 

in december 2014 om na de kleine ondernemers, 

de huishoudsector, de agro-export en de 

textielsector nu ook jongeren van 18 tot 24 jaar te 

straffen met een ‘speciaal arbeidsregime’ dat hun 

arbeidsrechten ondermijnt, bleek een stap te ver. Na 

vijf massabetogingen van tienduizenden jongeren 

en vakbondskoepel CGTP tegen dit nepstatuut, 

verwees het Peruaanse parlement eind januari dit 

wetsvoorstel toch naar de prullenmand.

Luid protest tegen
Peruaanse jongerenwet

De jongerenopstand kwam vrij on-
verwacht, aangezien de Peruaanse 
overheid, met enthousiaste steun 
van de werkgevers, al meer dan 20 
jaar lang uitpakt met speciale ar-
beidsregimes, die allerlei rechten 
inperken. Men gebruikt steeds het 
argument dat “flexibilisering” van 
de arbeidsrechten nodig is om meer 
formele jobs te creëren en de eco-
nomische groei te stimuleren. Die 
bedroeg de voorbije jaren wel ge-
middeld 6%, maar nog altijd sukkelt 
70% van de Peruaanse bevolking in 
de informele sector, zonder sociale 
zekerheid of minimumloon.

Het was president Alberto Fujimo-
ri die na zijn staatsgreep in 1992 de 
arbeidsrechten zwaar ondermijn-

de met massale privatiseringen 
en flexibilisering van de arbeids-
markt, waardoor het aantal gesyn-
dicaliseerde arbeiders terugviel tot 
slechts 3%. Alle bedrijven schakel-
den over op tijdelijke contracten en 
interimjobs. Tot op heden zie je veel 
bedrijven met bv. 5000 werknemers, 
waarvan slechts 200 vast in dienst.

SPeciale Statuten
Met de terugkeer van de democra-
tie in 2000 kwam het debat op gang 
binnen de Nationale Arbeidsraad 
(tripartite) over een nieuwe algeme-
ne arbeidswet, die meerdere rechten 
moest herstellen, maar de werkge-
vers slagen er tot op heden in om die 
wet te blokkeren. Ze steunden daar-
entegen de lancering van 39 speci-

ale arbeidsregimes of nepstatuten, 
zogezegd tijdelijk om investeringen 
te stimuleren, maar in de praktijk 
worden die steeds opnieuw verlengd 
of verdiept.

De sectoren met de meeste slacht-
offers van deze regimes zijn o.a. de 
huishoudsector en de agro-indus-
trie, elk met zo’n half miljoen werk-
nemers (FOS steunt de vakbonden 
in beide sectoren), maar ook de ar-
beiders in de textielsector, in kleine 
bedrijfjes en in de overheidssector 
moeten het ontgelden. 

Het geïsoleerde protest van deze 
sectoren haalde voorlopig weinig uit, 
dus schakelde de regering eind 2014 
op vraag van de werkgevers nog een 
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versnelling hoger inzake “flexibilisering”. Zo kwam er een 
wet die toelaat om 20% van het loon te vervangen door 
een “bonus”, waardoor werkgevers minder sociale lasten 
moeten betalen, en werknemers o.a. minder pensioen 
opbouwen. 

jOngeRenwet
Eind 2014 voerde de regering ook de beruchte jongeren-
wet in. Deze wet moet jongeren van 18 tot 24 jaar aan een 
formele job helpen met recht op ziekteverzekering en 
pensioen, minimumloon, betaalde overuren en beroeps-
opleiding. Ze krijgen echter maar 2 weken vakantie en ze 
moeten het stellen zonder vakantiegeld, eindejaars- of ge-
zinspremie, dopgeld bij ontslag, levensverzekering of win-
staandeel, zaken die in het algemeen arbeidsregime wel 
gegarandeerd zijn.

Tot ieders verbijstering en dankzij de mobilisatiekracht van 
sociale media kwamen enkele dagen later 20.000 jongeren 
op de been in Lima, en daarna elke week opnieuw, vijf keer 
met massale opkomst, ook in andere steden. Het waren 
vooral studenten, met steun van de vakbondskoepel CGTP, 
die sinds altijd opkomt voor deze arbeidsrechten. Maar ook 
met de steun van oppositiepartijen, die tot voor kort elke 
flexibilisering hartstochtelijk toejuichten, en nu een electo-
rale kans ruiken. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) sprak zich openlijk uit tegen deze jongerenwet.

De hardhandige repressie van de politie had een averechts 
effect, net als de verklaringen van president Ollanta Huma-
la dat “onwetende jongeren zich laten manipuleren door 
politici”, dat de wet “voor beginners is die nu niets heb-
ben”, dat ze zich “het hoofd op hol laten brengen over ar-
beidsrechten die in de praktijk toch niemand naleeft”, dat 
hij “opkomt voor jongeren die willen werken terwijl de stu-
denten betogen”. Daar bovenop wordt vanuit de overheid 
een intensieve en leugenachtige mediacampagne gevoerd 
om het arbeidsregime aan de man te brengen.

Alle werknemers toonden zich boos en bezorgd, want de 
verwachting was dat bedrijven oudere werknemers of jon-

geren met volwaardig statuut zouden afdanken om goed-
kopere jongeren aan te werven met dit nieuwe nepstatuut, 
ook geldig voor grote bedrijven. De arbeidsinspectie in 
Peru is immers een tandenloze tijger, bedrijven gooien de 
boetes lachend in de prullenmand.

Na ruim 20 jaar sociale afbraak bleek het geduld en in-
casseringsvermogen plots op, en namen de jongeren het 
voortouw, net zoals in Spanje, Mexico en Chili. Als nooit 
tevoren werd in alle media en middens over arbeidsrech-
ten gedebatteerd. Opiniepeilingen wezen uit dat meer dan 

75% tegen de nieuwe wet was. De koppige volharding in 
de boosheid van president en regering mocht niet baten: 
op 26 januari 2015 schafte het parlement met een ruime 
meerderheid van 91 tegen 18 stemmen de wet af, die het 
zelf begin december nog kritiekloos had goedgekeurd.

StaRtSein
Dezelfde dag nog maakten jongeren, vakbonden, sociale 
bewegingen en politieke partijen duidelijk dat deze klin-
kende overwinning slechts het startsein is voor een ge-
meenschappelijke strijd voor een algemene arbeidswet, 
met herstel van alle arbeidsrechten in Peru. Zonder spe-
ciale arbeidsregimes, met gelijke rechten voor allen, en 
enkel positieve discriminatie voor jongeren.  

FOS probeert alvast zijn steentje bij te dragen met de orga-
nisatie van een Ethisch Tribunaal in Lima op 29 en 30 april, 
een open tribune voor de getuigenissen en aanklachten 
van werknemers tegen de speciale arbeidsregimes, onge-
zond werk, uitbuiting en repressie tegen vakbonden in de 
agro-, huishoud- en textielsector.  ✪

tekSt FELIx DE WITTE 

FOtO’S REPORTERs & JANNELyN VALVERDE (FLICKR)

Deze klinkende overwinning
is slechts het startsein
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Gezondheid is ongelijk verdeeld op wereldvlak. De gemiddelde levensver-

wachting in België ligt rond de 80 jaar. In Zuid-Afrika stopt het leven gemiddeld 

op de leeftijd van 59 jaar. Veel heeft te maken met de levensomstandigheden 

(huisvesting, sanitair, beschikbaar voedsel en water...), naast beschikbaar-

heid van adequate gezondheidszorgen.

uitwegen voor de ongelijke
gezondheid in Zuid-afrika?

Maar ook binnen landen is onge-
lijke gezondheid een feit. In België 
bv. gaapt er een grote kloof tussen 
hoog- en laagopgeleiden. Een vrouw 
zonder diploma wordt in België ge-
middeld 80 jaar, maar leeft maar tot 
haar 50ste in goede gezondheid. Een 
vrouw met een diploma hoger onder-
wijs wordt gemiddeld 83,5 jaar, maar 
kan wel tot haar 75ste in relatief goede 
gezondheid leven. Het verschil wordt 
verklaard door levens- en werkom-
standigheden, de beschikbaarheid 
en tijdige toegang tot gezondheids-
zorgen, stress,... Een goede sociale 
bescherming is dus niet voldoende 
om gelijkheid op het vlak van gezond-
heid te verzekeren.

Zuid-aFRika, kamPiOen
van de OngelijkHeid
Zuid-Afrika is het meest ongelijke 
land ter wereld. Een kind in een arm 
(zwart) gezin heeft vijf keer meer 
kans om vóór zijn 5de te overlijden, 
dan een (blank) kind in een rijk gezin. 
kinderen die buiten de stad leven of 
een ongeschoolde moeder hebben, 
sterven ook vaker. Levensomstan-
digheden en armoede spelen mee. 
Bij de 20% armste gezinnen heeft 
één op de vier kinderen honger en 
meer dan de helft heeft geen toe-
gang tot zuiver water of een toilet. 
Ook gebrekkige gezondheidszorgen 
spelen een rol. Tekort aan transport 
om naar de dokter te gaan wordt er-

varen als probleem nummer 1 voor 
wie buiten de steden woont, net vóór 
de hoge kost, de lange wachttijden 
en het tekort aan medicijnen. 

immenSe ScHeeFtRekking
OP Het vlak van middelen
Een kleine helft van de middelen voor 
gezondheid zijn publiek (belastingen, 
BTW, accijnzen) en gaan naar de pu-
blieke gezondheidszorg, waar meer 
dan 8 Zuid-Afrikanen op de 10 beroep 
op moeten doen. Slechts 16% van de 
bevolking heeft via privéverzekerin-
gen toegang tot de dure commerciële 
zorg. Hoewel slechts 1 op 5 Zuid-Afri-
kanen er terecht kan, is die goed voor 
de helft van de middelen.
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Zuid-aFRika

Deze scheeftrekking laat zich voelen in de publieke sec-
tor: immense wachttijden, grote tekorten aan personeel, 
onbeschikbaarheid van medicijnen, hoge prijzen voor 
medische behandelingen. Meer dan de helft van het ge-
zondheidspersoneel werkt in de private sector, waar maar 
16% van de bevolking terecht kan. Buiten de steden is de 
situatie nog schrijnender. Daar woont 40% van de bevol-
king maar je vindt er slechts 12% van de artsen en 19% van 
de verpleegkundigen. In rurale gebieden is er bv. 1 pediater 
voor 1 miljoen kinderen!

biedt de natiOnale
geZOndHeidSveRZekeRing een uitweg?
De regering heeft grootse plannen met een National 
Health Insurance, die een universele toegang tot gezond-
heidszorgen moet garanderen. Via een gezondheidsbe-
lasting zullen extra middelen gaan naar het verbeteren 
van de kwaliteit in de publieke sector. Hoeksteen van het 
gezondheidszorgsysteem van de toekomst is een goed 
uitgebouwde eerstelijn op niveau van gemeenten, scho-
len en districten. Privéverzekeringen blijven wel bestaan.

Een Groenboek hierover werd in 2011 verspreid. Het blijft 
wachten op een witboek, maar het is inmiddels al duidelijk 
dat het minstens 16 jaar zal duren om het nieuwe systeem 
te installeren. Ondertussen wordt er sterk gelobbyd door 
de commerciële sector en de privéverzekeringen.
FOS-partner People’s Health Movement-South Africa (PHM-
SA) volgt de evoluties op de voet en formuleerde een aantal 
bedenkingen over het Groenboek. De totale kostprijs per pa-
tiënt ligt 6 keer hoger in de privé, maar er is helemaal geen 
controle over de prijsvorming. Die moet er zijn als publiek 
en privé meer op elkaar worden afgestemd. Er mag slechts 
één instantie waken over wat terugbetaald wordt, anders 
blijven privéverzekeringen vrij spel hebben. De uitbreiding 
van de publieke sector wil men bereiken via publiek-pri-
vate constructies, maar op termijn is dat altijd duurder. Er 
moet meer aandacht zijn voor de sociale determinanten 
van gezondheid (onderwijs, huisvesting, sanitair, water, voe-
ding). En er moet gekeken worden naar transport en andere 
drempels. Daarnaast worden niet alle gebruikersbijdragen 
afgeschaft en worden er remgelden ingevoerd. Dit zou een 
extra drempel kunnen vormen. 

Om de NHI te kunnen financieren, moeten de belastingen 
rechtvaardig zijn. Wie veel verdient draagt meer bij. Vandaag 

is dat niet het geval. Tot slot is de NHI niet universeel.De vijf 
miljoen mensen zonder papieren in Zuid-Afrika worden uit-
gesloten. Dit is niet alleen voor de betrokkenen een risico, 
maar ook voor de gemeenschappen waarin ze leven.

Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseert PHM-SA 
vormingen en opleidingen in de gemeenschappen, om hun 
kernprincipes van universele gezondheidszorg bekend te 
maken bij het grote publiek. Ze informeren en sensibilise-
ren de bevolking over een goede eerstelijnszorg, die beetje 
bij beetje overal in het land wordt uitgebouwd. Deze eer-
stelijnszorg moet garanderen dat mensen dicht bij huis 
toegang hebben tot medische professionals en dat de ge-
meenschappen worden betrokken in preventie en de orga-
nisatie van gezondheidszorg. Dat zal – in afwachting van 
de National Health Insurance - op korte termijn een grote 
gezondheidswinst opleveren voor de zwaksten in de sa-
menleving. Om het recht op sociale bescherming voor alle 
Zuid-Afrikanen te verzekeren, is toegankelijke en univer-
sele gezondheidszorg een must! PHM-SA blijft hier voor 
strijden. ✪

tekSt FRANçOIsE VERMEERsCH
FOtO’S FOs & uNICEF sOuTH AFRICA (FLICKR)

De helft van de middelen gaat naar 
de privézorg, terwijl slechts 1 op 5 
Zuid-Afrikanen er terecht kan

HOeVeel KOst een

DOKteRsBeZOeK in ZUiD-AFRiKA?

Een bezoek aan een privé-huisarts kost 400 rand (30€). 
Dat is een derde van het maandloon van een huishoudar-
beidster en een twaalfde van het gemiddelde maandloon 
voor een kassier in de supermarkt. Als je wil bevallen 
in een privékliniek, dan moet je zomaar eventjes 28.000 
rand (2100€) op tafel leggen. Een routinecontrole bij de 
tandarts in een privépraktijk kost je 470 rand (36€). Ook in 
de publieke ziekenhuizen worden hoge prijzen aangere-
kend. Deze prijzen zijn afhankelijk van het inkomen, maar 
zijn vaak vergelijkbaar met de privé, waardoor mensen 
met een gemiddeld inkomen en zonder privéverzekering 
zware geldproblemen krijgen als ze in het ziekenhuis 
belanden. Gezondheidszorgen in de publieke sector zijn 
gratis voor zwangere vrouwen, kinderen onder de zes jaar 
en bepaalde sociale bijstandtrekkers. Zonder privéverze-
kering is de gezondheidszorg vandaag dus onbetaalbaar 
voor de grote meerderheid van de Zuid-Afrikanen. 
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Er is wel een
alternatief: solidariteit
De Belgen genieten, bekeken op wereldschaal, een goede sociale bescher-
ming. Toch komen ook hier heel wat sociale verworvenheden op de helling 
te staan. FOS had hierover een gesprek met Jef Maes, federaal secretaris 
van het ABVV. Hij was jarenlang directeur van het sociaal departement van 
de studiedienst van het ABVV en zetelt al 20 jaar in de beheerscomités van 
de sociale zekerheid en in de Nationale Arbeidsraad. 

in deze tijden van crisis, besparin-
gen en begrotingstekorten, krijg je 
waarschijnlijk soms te horen dat 
onze sociale zekerheid niet langer 
houdbaar, want ‘te duur’ is. Klopt dit 
volgens jou?
De oorzaak van begrotingstekorten 
moeten we niet zoeken bij de kost van 
onze sociale zekerheid. De bankencri-
sis is de grote schuldige. We hebben 
miljarden euro’s moeten ophoesten 
om de banken te redden en daardoor 
is het begrotingstekort terug boven de 
100% gestegen en is er een opnieuw 
een economische crisis gekomen. Dat 
wil zeggen: meer werklozen, minder 
werkenden. De tewerkstelling is min-

der gegroeid dan verwacht. En dat 
heeft natuurlijk een dubbel effect op 
de sociale zekerheid. Dat betekent 
meer uitgaven en tegelijkertijd min-
der inkomsten op sociale bijdrage. 

Gelukkig hebben we hier een goede 
sociale zekerheid, want die heeft een 
groot deel van de crisis in België en de 
West-Europese landen kunnen opvan-
gen. En ervoor kunnen zorgen dat we 
niet in dezelfde neerwaartse spiraal 
beland zijn als in Griekenland, Portu-
gal of Spanje. Doordat de mensen die 
hun werk verloren toch nog een stukje 
bescherming bleven behouden en de 
mensen die hun werk nog niet verlo-

ren hadden toch wisten dat die sociale 
bescherming achter hen stond. Ook de 
OESO erkent het belang van de sociale 
zekerheid. Het is een belangrijke buf-
fer in het verhinderen van diepgang 
van een economische crisis. 

Hoe goed ‘sociaal beschermd’ zijn we 
in België?
De sociale bescherming in België is, 
over het geheel genomen, vrij goed. 
Op wereldschaal horen we bij de bes-
ten van de klas. Maar toch is onze 
sociale bescherming niet perfect. Er 
werden de laatste jaren maatregelen 
genomen die de sociale bescherming 
een stuk verminderd hebben. Door 
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onze nieuwe regering werden een 
aantal fundamentele aanvallen op ons 
sociale zekerheidsstelsel ingezet. 

Vallen er in België dan nog veel men-
sen uit de boot?
Jammer genoeg wel. Er is deze week 
een studiedag geweest in het parle-
ment, waaruit blijkt dat de helft van 
de mensen die recht hebben op een 
leefloon, het niet opnemen. Dus er 
zijn zeker mensen die bij gebrek aan 
informatie uit de boot vallen. Er zijn 
ook mensen die geen gebruik ma-
ken van de gezondheidszorg waar ze 
nochtans recht op hebben. 

Een van de schrijnendste maatregelen 
van deze regering is dat men bespaart 
op de gezondheidszorg voor mensen 
die illegaal in België zijn. Men zal voor 
deze mensen bepaalde zorgen niet 
meer terugbetalen. Het gaat om een 
groep die nu al zeer kwetsbaar is en 
in moeilijke en erbarmelijke omstan-
digheden leeft. Zij zullen het met nóg 
minder moeten doen.

Ook de maatregel waardoor jongeren 
zonder diploma niet langer recht heb-
ben op een werkloosheidsuitkering, 
is erg antisociaal. Men treft hiermee 
de jongeren uit kansarme gezinnen 
met kortgeschoolde ouders, die het 
beroeps-, technisch of bijzonder on-
derwijs verlaten zonder een volledig 
diploma van 6 jaar.

en hoe verdedigt de regering die 
maatregelen dan? 
Men zegt dat het economisch nodig 
is, dat er geen alternatief is. Eigenlijk 
zegt men dat het alleen de gewone 
mensen zijn die de gevolgen van de 
bankencrisis moeten dragen. Dat is 

natuurlijk larie en apekool. Europa 
vraagt de lidstaten om budgettaire te-
korten weg te werken, maar legt ons 
geen specifieke maatregelen op. De 
manier waarop we dat doen, dat be-
slissen we als lidstaat zelf. Dat is al-
tijd zo geweest, en dat blijft zo. Dus er 
is wel keuze. Bovendien constateren 
ook internationale organisaties zoals 
de OESO en het IMF dat er inzake de 
grote vermogens in België eigenlijk 
geen enkele bijdrage gevraagd wordt, 
en dat er daar nog wel ruimte is. Er is 
dus wél een alternatief.

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn 
van een verdere afbouw van onze so-
ciale bescherming?
Zonder onze sociale zekerheid zou 
in België 40% van de bevolking arm 
zijn. Vandaag is dat 15%. Dat is nog 
altijd veel te veel. Maar het is een pak 
minder dan in sommige vergelijkba-
re, nochtans rijke, landen. 

Een afbouw van de sociale bescher-
ming zal ons land niet rijker maken. 

kijk bv. naar de Verenigde Staten. Wat 
men daar als overheid uitspaart aan 
sociale uitgaven, geeft men er me-
teen weer uit aan veiligheidsmaatre-
gelen. In een ongelijke samenleving, 
neemt de onveiligheid toe. Als je op-
telt wat de VS uitgeven aan sociale 
bescherming en veiligheid (denk aan 
gevangenissen, bewaking, …), zien 
we dat zij evenveel uitgeven dan in 
West-Europa. Ze doen het alleen op 
een andere manier. Wij proberen on-
gelijkheid te voorkomen, zij werken 
eerder curatief. 

Hoe meer de wettelijke sociale ze-
kerheid bovendien tekortschiet, hoe 

meer de middenklasse en de rijken 
tekorten gaan opvullen met private 
verzekeringen. Deze zijn niet goedko-
per, maar wel ongelijker. Laat ons de 
grootste uitgavepost van onze sociale 
bescherming even onder de loep ne-
men, de gezondheidszorg. In België 
geven wij hieraan 11% van onze rijk-
dom uit, en is er een zo goed als volle-
dige universele gezondheidsbescher-
ming. De VS geven 16% van hun bbp 
uit aan gezondheidszorg, en toch zijn 
er 43 miljoen Amerikanen die geen 
gezondheidsverzekering hebben. Hoe 
komt dit? Ten eerste omdat private 
verzekeraars draaien op winst, en 
15-20% van de bijdrage die de men-
sen betalen om zich te verzekeren 
aan zichzelf uitkeren. Daarnaast zijn 
verzekeringen complexe materies, en 
laten mensen zich vaak allerlei dure 
polissen aansmeren die ze niet nodig 
hebben. Dus terwijl 43 miljoen Ameri-
kanen niet verzekerd zijn, is 40% van 
de Amerikanen “oververzekerd”. 

tot slot, welke zijn voor jou de be-
langrijkste principes van sociale be-
scherming?
De combinatie van verzekering en 
solidariteit. Verzekering wil zeggen 
dat iedereen bijdraagt naar vermo-
gen. Solidariteit zorgt ervoor dat er 
een herverdeling gebeurt binnen die 
sociale zekerheid, van de hogere in-
komens naar de lagere. Dat is een 
rechtvaardig basisprincipe, waar 
het ABVV resoluut achterstaat!  ✪

Zonder onze sociale zekerheid
zou in België 40%
van de bevolking arm zijn

tekSt lieSbet vangeel
FOtO’S ALI sELVI

en biJ onS | belgië
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en biJ onS | europa

Europa doet
ons de buikriem
aanhalen

“De begroting moet in evenwicht zijn. Er mag maximaal een tekort van 3% zijn. En 
als een land dat niet haalt, kunnen er sancties volgen. Zo werkt dat in Europa. En 
dan beslist elke regering hoe ze hun begroting in evenwicht brengen. Doordat men 
minder in het rood kan gaan, kan men ook minder investeren en uitgeven. En dan 
wordt er bespaard, bv. op gezondheidszorg. En de sociale bescherming, dat gaat 
over een enorm deel middelen, dus heel wat landen grijpen naar die uitgavenpost 
om te beginnen snijden. We krijgen echt de knijper op de neus van Europa.”

Aan het woord zijn Rik thys en 
Katrien Vervoort, medewerkers 
van de studiedienst van de Soci-
alistische Mutualiteiten. We gaan 
met hen in gesprek over besparin-
gen in de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg, die in alle lan-
den een van de grootste overheids-
uitgavenposten vertegenwoordigt, 
ontsnapt nergens in europa aan de 
besparingsdrift. 
Heel wat landen in Europa besparen 
zwaar op de gezondheidszorg. In Bel-
gië is dat niet anders. Waar dit leidt tot 
een beter gebruik van de overheids-
middelen zonder aan de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de zorg te raken, 
is dit te verdedigen. Maar wanneer je 
raakt aan de solidaire gezondheids-
zorg, dan ondergraaf je een van de 
fundamenten van de Europese be-
schaving, en dat is vooral waar we 
bang voor zijn.

Wat is jullie kijk op besparingen?
Het Socialistisch Ziekenfonds is 
pleitbezorger van een kwalitatie-

ve en duurzame zorg waarbij elke 
euro op de juiste manier aangewend 
wordt. De crisis heeft er in een aantal 
gevallen toe geleid dat noodzakelijke 
hervormingen sneller werden door-
gevoerd. Maar we kunnen de bespa-
ringsoefening niet eindeloos blijven 
herhalen. Er zijn te veel onvervulde 
noden en veel sectoren hebben het 
gehad met besparingen en hebben 
zuurstof nodig. Er is nood aan inves-
teringen in de gezondheidszorg. 

Welke manieren van besparen vin-
den jullie wél verantwoord?
Er zijn een aantal besparingen mo-
gelijk en daar hebben we de afgelo-
pen jaren dan ook voor gepleit. Denk 
maar aan het meer of zelfs automa-
tisch afleveren van het goedkoopste 
geneesmiddel en niet langer het dure 
merkgeneesmiddel; een redelijkere 
en objectievere prijszetting van inno-
vatieve geneesmiddelen; een bete-
re rationalisering en een gerichtere 
specialisatie van ziekenhuizen; een 
centralere rol voor de huisartsen en 
maatregelen tegen overconsumptie 

of ongerechtvaardigde uitgaven. kos-
teneffectiviteit en efficiëntie in de ge-
zondheidszorg moeten een constante 
zorg zijn, niet enkel in crisistijden. 

tot zover de positieve kant van de be-
sparingsmedaille. in veel landen is 
de bevolking de dupe van een slech-
tere toegang tot gezondheidszorg.
Helaas werden in diverse landen 
ondoordachte, lineaire en korteter-
mijnbesparingen genomen, die een 
goede, toegankelijke, betaalbare en 
kwaliteitsvolle zorg voor iedereen op 
termijn ondergraven. Het bevreest 
ons dan ook dat al te veel landen 
ondoordacht hun toevlucht zoeken 
in maatregelen die een aantal uit-
gangsprincipes met de voeten tre-
den. Volgende vier besparingsrecep-
ten zijn hier tekenend voor:

➊ Patiënten meer laten betalen.
 Portugal verdubbelt de prijs voor 

een artsenbezoek en vermindert 
de terugbetaling van geneesmid-
delen. Italië introduceert verhoog-
de patiëntenbijdrages op genees-
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Steeds meer doen met minder,
is niet eindeloos te herhalen

tekSt MACHTELD DHONDT
FOtO’S REPORTERs

middelen en andere prestaties; 
goed voor 2 miljard € extra inkom-
sten. In Ierland gaat het remgeld 
17% omhoog in publieke zieken-
huizen en zelfs 20% in private zie-
kenhuizen. In crisistijden waarin 
ook de gezinsinkomens zwaar on-
der druk staan, leiden deze maat-
regelen enkel tot meer ongelijke 
toegang tot de zorg, waarbij de 
meest kwetsbare groepen het ge-
lag betalen en noodzakelijke zorg 
onterecht uitstellen.

➋ Minder zorg terug betalen.
 In Nederland wordt het verzekerd 

pakket voor langdurige zorg ver-
minderd en geprivatiseerd, met 
een forse besparing in de thuiszorg 
als gevolg. In het licht van de ver-
grijzing kunnen deze maatregelen 
bezwaarlijk verdedigd worden.

➌ Privatisering.
 Sommige landen denken dat pri-

vatisering van zorginstellingen 
hen van de budgettaire kopzorgen 
zal verlossen (een redelijk cynisch 
gegeven voor wie de oorsprong van 
de financiële crisis nog kent, maar 
dit terzijde). Het is onder andere in 
Nederland bewezen dat dit niet tot 
minder uitgaven en meer doelma-
tigheid, maar tot meer ongelijke 
toegang tot de zorg leidt.

➍ snijden in (de arbeidsvoorwaar-
den van) het zorgpersoneel.

 In de Britse ziekenhuizen staat 
de job van bijna 10% van het per-
soneel op de helling. Griekenland 
verlaagt de lonen van zijn ver-
pleegkundigen met 14% en Ierland 
verlaagt het loon van het gezond-
heidspersoneel met 5 à 10 %. In 
het licht van de vergrijzing en re-
kening houdend met het tekort aan 
verzorgend personeel is zo’n be-
leid onverdedigbaar. Besparingen 
op personeelskosten en het blok-
keren van nieuwe aanwervingen 
zetten bovendien een fikse rem op 

het groeipotentieel van de zorg als 
economische sector.

Welke zijn de uitgangsprincipes die 
volgens jullie moeten gerespecteerd 
worden bij besparingen?
Besparingen moeten oordeelkundig 
gebeuren met het oog op de lange 
termijn en met in het achterhoofd 
twee belangrijke punten. Enerzijds is 
het cruciaal om niet enkel de louter 
budgettaire effecten op korte termijn 
te bekijken maar ook de langetermij-
neffecten in te calculeren. Ander-
zijds is het volgens ons ook essen-
tieel om gezondheidszorg niet enkel 
te zien als een kostenpost. Het zorgt 
voor impulsen en investeringen in de 
economie. Het creëert werkgelegen-
heid, toevoegde waarde, economi-
sche innovatie en het verhoogt het 
bruto binnenlands geluk.

Hoe is de situatie in ons land nu? 
In België hebben we er tot nog toe 
alles aan gedaan om zo’n maatrege-
len te kunnen tegenhouden, hoewel 
de regering Michel inmiddels wel de 
remgelden voor artsen-specialisten 
heeft verhoogd. De afgelopen jaren 
is reeds zwaar bespaard in de ziekte-
verzekering, maar we hebben erover 
kunnen waken dat de patiënt niet de 
dupe werd. We hebben -in overleg 
met de sectoren- slimme maatrege-
len genomen die leiden tot een doel-
matiger gebruik van de zorg. Zo werd 
fors ingezet op zowel prjis- als vo-
lumedalingen in de voorgeschreven 

geneesmiddelen en prijsverminde-
ringen in de sector van de implanta-
ten. Iedereen, gaande van artsen tot 
farmaceutische industrie, over zie-
kenhuizen tot ziekenfondsen, heeft 
water bij de wijn moeten doen en de 
buikriem moeten aanhalen. Zo werd 
In 2012 en 2013 al ruim 2,8 miljard 
euro bespaard op ziekteverzekering, 
of toch zo’n 10 % van het budget. 

Onze bezorgdheid voor de toekomst 
is dat de middelen elk jaar relatief 
verminderen. Het reële groeiper-
centage van de uitgaven is 3% en 
wij krijgen van de overheid slechts 
1,5 % uitgekeerd. Steeds meer doen 
met minder is niet eindeloos te her-
halen. De vergrijzing, de medische 
innovatie, de nood aan voldoende en 
gemotiveerd personeel, de onrust-
wekkende aangroei van psychische 
aandoeningen,... Er zijn tal van on-
vervulde noden. 

Welke positie zullen de socialisti-
sche Mutualiteiten aannemen in de 
debatten hierover in ons land?
Het blijft voor ons een politieke 
keuze om een sterk solidair en toe-
gankelijk gezondheidssysteem te 
behouden, zelfs in tijden van crisis. 
Zoals Tony Judt het in zijn boek “Het 
land is moe” samenvattend bundelt: 
“Het zou niet verstandig zijn de dij-
ken die onze voorouders hebben ge-
bouwd te ondermijnen of rigoureus 
af te breken. Want zijn we zeker dat 
we geen golven - in dit geval ziekte-
golven - meer moeten verwachten?”

Wij blijven dus opkomen voor een 
sterke sociale bescherming, van-
daar ook onze deelname aan de ge-
meenschappelijke campagne met 
ABVV, FOS en 11.11.11. ✪
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HUN VeRHAAl
iris Munguía uit Honduras en noé nerio uit El Salvador 
komen naar België en zullen op tal van evenementen 
hun verhaal doen! Iris werkte op de inpakafdeling van 
de bananenplantages van Chiquita, en ging zich la-
ter inzetten voor de rechten van de werknemers, met 
speciale aandacht voor vrouwen. Noé komt op voor 
de rechten van de arbeiders in de suikerrietsector, en 
strijdt voor sociale bescherming voor iedereen. (Lees 

meer in de interviews op pag. 8 en 9) ✪

21 MAA

Noche Hondureña
ZAteRDAg 21 MAARt ✪ 18u00

Ons HUis

MeeRsenieRsstRAAt 8 ✪ gent

Dit feest brengt de kleine bananenrepubliek 
Honduras naar Gent. Opzwepende ritmes 
van de punta worden naadloos gemixt met 

klassieke geluiden en geëngageerde teksten. Vóór 
het concert en de fiesta kan je genieten van een 
heerlijk diner met een plato típico op het menu. 
Ook iris Munguía en noé nerio zijn van de partij, en 
brengen hun verhaal.

Prijs Diner, concert en fiesta 15€ | enkel diner 10€ | 
enkel concert en fiesta 10€ | enkel fiesta 5€
inschrijven is enkel noodzakelijk voor de maaltijd via 
honducaras@hotmail.com

ZOnDAg 22 MAARt ✶ VAnAF 9u00
FeRnAnDeZZAAl ABVV
 VRiJDAgMARKt 9 | gent

In het kader van Belmundo, een activitei-
tenreeks in Gent die internationale solida-
riteit op de voorgrond plaatst, organiseert 
Linx+ in samenwerking met ABVV, FOS, 
Catapa, Intal, Putumayo en GAPP een ont-
bijt, vergezeld van rebelse verhalen. Deel-
nemers en sprekers ontmoeten elkaar en 
gaan in gesprek. iris Munguía en noé ne-
rio brengen verhalen over de arbeidsom-
standigheden in de agro-industrie.

Schrijf in via natasja.meersman@abvv.be
Een ontbijt kost 7,5 euro.

22 MAA

OntBiJt Met 
een ReBel

in beweging

Eten voor het goede doel
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert FOS een solidaire maal-

tijd in het teken van de campagne. Tijdens deze middag kan je 

genieten van een heerlijk Zuiders maal en tegelijkertijd kom je 

meer te weten over de campagne “sociale bescherming voor 

iedereen!”. Op het menu een “Plato típico” uit Centraal-Ame-

rika: gestoofde kip of quorn met kokos, rijst met verse kruiden, 

komkommersalade met limoen en maïs, rode bonen, gebakken 

banaan, dessertenbuffet (optioneel) 

Prijs: 15€/17€ (met dessert)

Schrijf je in via www.foslink.be/solidariteitsmaaltijd 

WOensDAg 1 en DOnDeRDAg 2 APRil ✶ 12U30
1&2 APR
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18 MAA

25 MAA

19 MAA

20 MAA

20 MAA

KAlenDeR

tournée sociale
sociale bescherming Voor ieDereen

sUPPorter mee oP 1 mei!

Iris Munguía en Noé Nerio reizen vlaanderen rond en brengen hun verhaal. schuif met hen aan tafel, 
geniet van een filmvoorstelling of luister naar hun verhaal. in iedere provincie wordt voor een interes-
sant programma gezorgd, telkens met de getuigenissen van noé en iris als rode draad.

van maart tot juni zal je onze campagnestand op tal van evenementen vinden. Je zal er op een leuke 
manier kunnen “supporteren voor sociale bescherming”. Blijf op de hoogte van onze acties en activitei-
ten. surf naar www.fos-socsol.be om je te abonneren op onze nieuwsbrief en like onze facebookpagina: 
www.facebook.com/fossocsol

limbUrg
woensDag 18 maart é 19u30
UTOPOLIS- ADELBERGPARK - LOMMEL

niet te missen: gratis filmvoorstelling “Deux jours, 
une nuit” van de broers Dardenne. praat gezellig 
na bij een drankje.

Vlaams-brabant
DonDerDag 19 maart é 19u30
CC VONDEL
JOZEPH POSSOZPLEIN 40 - HALLE

praat bij met een hapje en een drankje en kom 
alles te weten over sociale bescherming wereld-
wijd. Geniet van live muziek van rey Cabrera.

west-VlaanDeren
VriJDag 20 maart é 19u30
ZAAL NOORDSTAR
J. PEURQUAETSTRAAT 27 - OOSTENDE

Geniet van een plato típico uit el salvador. John 
Crombez, erik van Deursen en Chris vandenbos-
sche geven mee de aftrap van de campagne.

antwerPen
VriJDag 20 maart é 19u30
LAKENHAL - GROTE MARKT - HERENTALS

Getuigenissen uit het Zuiden, een streepje mu-
ziek, een “droogje en een natje”. Burgemeester 
Jan peeters, Jef Maes, Jimmy schevernels en 
Jan Bertels zijn van de partij om de fos-cam-
pagne te lanceren.

oost-VlaanDeren
woensDag 25 maart é 19u30
VOLKSHUIS - HOUTMARKT 1 - AALST

Kom mee proeven van een (h)eerlijk desserten-
buffet! Dirk vandermaelen, Jef Maes en sarah Wil-
lockx zijn de experten van dienst.

meer inFo & inschriJVingen
www.foslink.be/tourneesociale

campagne@fos-socsol.be
tel. 02 552 03 14

De Dag van de Arbeid is traditioneel de gelegenheid 
waarop de socialistische beweging samenkomt om hun 
verwezenlijkingen in de bloemetjes te zetten. Dit is het 
ideale moment voor FOS om campagne te voeren.

In verschillende steden en gemeenten kan je ons te-
rugvinden met een interactieve campagnestand, waar 
je onder meer kan mee supporteren voor sociale be-
scherming. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek 
wat FOS voor jou in petto heeft!

Organiseer jij lokaal een 1 mei-viering? Bieden jullie 
ook een maaltijd aan? Gebruik dan zeker onze place-
mats! Wil je graag een stand bemannen, een handje 
helpen of campagnemateriaal uitstallen?

Neem dan contact op met FOS via 02 552 03 14 of 
campagne@fos-socsol.be

Voor het bestellen van alle materialen surf je naar
www.foslink.be/socialebescherming

SOCIALE BESCHERMING
VOOR IEDEREEN



IEDEREEN HEEft RECHt Op SOCIALE BESCHERMING. 
De coalitiepartners schuiven daarom deze politieke ei-
sen naar voren:
➊ sociale bescherming is een mensenrecht: elk land 

moet dit vastleggen in zijn wetten.
➋ alle landen moeten sociale bescherming kunnen beta-

len.
➌ sociale organisaties moeten inspraak hebben in het 

beleid voor sociale bescherming.
➍ België en europa moeten hun eigen beleid voor sociale 

bescherming versterken.

lees meer over de politieke eisen op
www.foslink.be/socialebescherming 

 sUPPorter mee
 Voor sociale bescherming
 Voor ieDereen!

Hoe meer supporters, hoe hoger de druk op beleidsma-
kers om daadwerkelijk iets te veranderen. We brengen 
een supportersclub voor sociale bescherming op de 
been!

✒ Kleef pleisters op je wangen, lichaam, kledij, … (je kan 
campagnefolders met pleisters bestellen op www.fo-
slink.be/socialebescherming of gewone pleisters ge-
bruiken)

✒ neem een foto van jezelf of met een hele groep men-
sen.

✒ Upload je foto op www.socialebescherming.be 
✒ overtuig familie en vrienden om mee te supporteren 

voor sociale bescherming!

 sUPPorter mee oP Facebook!

Upload je supporterfoto op
www.socialebescherming.be en deel je foto met 
je vrienden via de sociale media.

Gebruik #socialebescherming 

Ga naar www.facebook.com/fossocsol en ‘like’ onze pagi-
na! Vind er alle updates over de campagne, leuke foto’s 
en interessante links.

SUPPORTER MEE VOOR 

 SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN
 › Kleef een pleister op jezelf (en op anderen), neem er een (groeps)foto van en plaats hem op 

www.socialebescherming.be

Pleisters en KAPVORM Flyer A5 sociale bescherming.indd   1 29/01/15   14:51

dOe mee!

bestellen?
Je kan alle materialen bestellen

via de educatieve medewerker van
je organisatie of via fos. 

Kijk op www.foslink.be/socialebescherming
telefoneer naar 02 552 03 14

 of mail naar campagne@fos-socsol.be 
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Voor ¾ van de wereld 
is dit geen fi ctie

Iedereen heeft recht op sociale bescherming
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

v.u. Annuschka Vandewalle, Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel

A3 bouw algemeen.indd   1 30/01/15   12:57

Voor ¾ van de wereld 
is dit geen fictie

Iedereen heeft recht op sociale bescherming
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

v.u. Annuschka Vandewalle, Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel

kom naar bUiten
met De camPagne

Laat iedereen mee supporteren! Hang de affiches voor je 
raam, in je kantoor, in de bibliotheek, het gemeentehuis, 
het ontmoetingscentrum,…

Kleed je lokaal in met onze mooie fototentoonstelling. Tien 
foto’s vertellen het verhaal van de suikerrietkappers in El 
Salvador. Ze geven je een inkijk in het harde leven van 
deze mensen. Hang de foto’s op tijdens activiteiten, of op 
een plaats waar veel mensen langskomen.

Gebruik voor eetfestijnen onze placemats, om in een 
handomdraai de zaal of kantine op te fleuren.

organiseer een FilmaVonD

een leuke en ontspannen manier om een thema aan te 
kaarten is via een filmvoorstelling. fos heeft een eigen do-
cumentaire en enkele boeiende langspeelfilms in de aan-
bieding! Bij de films hoort ook een draaiboek vol nuttige 
tips om een leuke en interessante filmavond te organise-
ren. een receptje en formules om aan de film een debat te 
koppelen; je vindt alle informatie in het draaiboek!

workshoP
“bitterzoet - Dit is geen Fictie”

fos werkte een workshop uit rond het campagnethema. 
vertrekkende vanuit de case van de suikerrietkappers (zie 
artikel p.6) gaat deze interactieve workshop dieper in op 
het belang van sociale bescherming en een goed sociale 
zekerheidssysteem zowel in het Zuiden, als bij ons. aan de 
hand van een documentaire en een stellingenspel staan 
de deelnemers stil bij de voordelen van universele sociale 
bescherming.

De rook en het roet bezorgen de rietkappers branderige ogen en gevoelige luchtwegen. De rietkappers krijgen in veel gevallen 
geen beschermende kledij en moeten het veld op zonder handschoenen, mondmaskers of andere veiligheidskledij. “We 
hebben geen werkkledij. We dragen onze eigen kleren, die helemaal zwart zijn na de kap. We hebben werkhandschoenen 
nodig, en bescherming. We brengen zelf onze eigen machete mee”, aldus suikerrietkapper William Moreno.
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Iedereen heeft recht op sociale bescherming, ook suikerrietkappers! Daarom hebben enkele vakbonden in El Salvador met de steun van FOS de krachten 
gebundeld om de informele suikerrietkappers te organiseren en te mobiliseren. Ze willen de suikerrietkap formaliseren, en kappers op de manier toegang 
geven tot het systeem van sociale zekerheid. Zodat ook zij beschermd zijn tegen de risico’s van het leven, waardig werk hebben en gezond kunnen leven. 

Kom meer te weten over de suikerrietkappers, steun hun strijd en supporter mee voor sociale bescherming op www.fos-socsol.be
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OP BEZOEK BIJtOn RulkenS
woont in xai-xai, een provinciehoofstad
in Mozambique. Hij volgt er de werking
van FOs op.

ton werkt sinds juli 2014 voor FoS in 
Mozambique. hij neemt ons enkele dagen 
mee op missie in de provincie gaza.

Samen met de andere deelnemers 
van het door de Belgische overheid 
gefinancierde Voedselzekerheidspro-
gramma in Gaza, ben ik enkele dagen 
in Chokwe. Het valt meteen op dat er 
hier overal gebouwd wordt. Mensen 
hebben hier blijkbaar vertrouwen in 
de toekomst en dit ondanks de steeds 
vaker voorkomende overstromingen. 
Omdat ik er zelf niets voor voelde om 
elk jaar te moeten vluchten voor het 
oprukkende water, heb ik besloten om 
me in de provinciehoofdplaats Xai-Xai 
te vestigen in plaats van Chokwe. 

‘s Ochtends hebben we afgesproken in 
het gebouw van de lokale landbouw-
dienst in Chokwe. Bert Lof, de Neder-
landse verantwoordelijke van het pro-
gramma, is er al. Tiago Jadoul komt 
even later. Hij is de Braziliaanse ma-
nager van DISOP, een van de 5 lokale 
organisaties die het programma uit-
voeren. Tiago laat ons later die dag de 
nieuwbouw van een landbouwschool 
zien. DISOP heeft veel ervaring met 
een nieuw soort van praktisch land-
bouwonderwijs, waarbij boerenzonen 
en –dochters telkens enkele weken les 
volgen en dan deze kennis thuis in de 
praktijk brengen. Het lijkt te werken, in 
die zin dat de schoolkennis beter aan-

sluit op de realiteit van de boeren. 

Een deel van de groep is te laat, maar 
het lukt ons toch om anderhalf uur 
later dan gepland te vertrekken naar 
het veld. We gaan eerst samen met 
Octavio Muhate, de lokale vertegen-
woordiger van FAO (Food Agriculture 
Organisation, de landbouwdienst van 
de Verenigde Naties en een van de 5 
organisaties van het consortium) naar 
Guija, waar we de methode “Farmers 
Field School” in praktijk zien. Het 
komt erop neer dat de boeren zelf hun 
prioriteiten bepalen en men probeert 
zo veel mogelijk zelf oplossingen te 

vinden voor de belangrijkste proble-
men. Ik krijg echter de indruk dat de 
mannelijke landbouwvoorlichters te 
veel invloed hebben op de activitei-
ten. Het merendeel van de boeren zijn 
vrouwen. Dat komt omdat hun man-
nen vaak in loonarbeid werken, voor-
al in het buurland Zuid-Afrika. Ook 
zie ik dat de boerinnen veelal meer 
interesse hebben in het oogsten van 

groenten voor de dagelijkse maaltijd-
bereiding, dan in de proefvelden met 
tomaten. De groenten die het meest 
geoogst worden zijn allemaal super-
gezonde bladgroenten, zoals pom-
poenblad (zie recept), maar ook bla-
deren van het onkruid “Nyewe”. 
De volgende dag bezoeken we sa-
men met Francisco Lhamine 2 plaat-

selijke boerenbonden. Francisco is 
een plaatselijke vertegenwoordiger 
van de nationale boerenbond, UNAC, 
een van de lokale organisaties waar 
we mee samenwerken. De boeren 
en boerinnen laten ons vol trots hun 
nieuwe irrigatiekanalen zien. Nadat 
tijdens de overstroming van een jaar 
geleden de oude kanalen waren weg-
geslagen, heeft de lokale overheid ge-

De leiding is in handen van de
mannen, de boerinnen zwijgen meestal

Ton in Mozambique
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holpen met de restauratie. De akkers liggen er 
op dit moment nog verwaarloosd bij. Volgens de 
boeren komt dit doordat de ossen die gebruikt 
worden voor het ploegen, te zwak zijn geworden 
door de klimaatsverandering. De droge maan-
den zijn volgens hen nog droger geworden, met 
als resultaat een gebrek aan groenvoer voor de 
ossen. Opvallend is dat de leiding van de boe-
renbonden steeds in handen is van mannen, 
terwijl de boerinnen meestal zwijgen. 

Aan het eind van de dag gaan we met het team 
uit eten en bespreken we de ervaringen van de 
dag. Na een rit van bijna 2 uur ben ik weer terug 
in mijn huis in Xai-Xai en val ik in slaap met als 
achtergrondgeluid de golfslag van de Indische 
Oceaan. ✪

FOtO’S FOs

“M’boa” is een typisch Mozambikaans gerecht op basis van pom-
poenblad. Met zijn uitzonderlijke rijkdom aan Vitamine A en C, ijzer 
en calcium is het uitstekende voeding voor ondervoede kinderen en 
zwangere of zogende vrouwen. Het is dus eigenlijk een Mozambi-
kaanse versie van een “super-food”, maar dan spotgoedkoop.

ingReDiënten
500 gr. goed gewassen pompoenbladeren
kokosmelk van 2 kokosnoten (of 1 blik)
1 grote ui, in kleine stukjes gesneden
2 tomaten, in stukjes gesneden
5 Spaanse pepertjes (de kleine, van de scherpe soort)
1 tl zout
2 kopjes pindameel
0,5 liter water

Voor een meer luxe versie van dit recept kan men nog 500 gr. verse of 
gedroogde garnalen toevoegen.

BeReiDing 
Verwijder de harde nerven van het pompoenblad en was zorgvuldig 
het zand en andere onzuiverheden weg. Snij de bladeren in niet te 
kleine stukjes  ■  Doe de bladeren in een pot met water en breng aan 
de kook ■  Voeg de kokosmelk toe en kook dit mengsel op een laag 
vuur gedurende 30 à 40 minuten ■  Voeg vervolgens de andere in-
grediënten toe (ui, tomaat, pepertjes, zout en evt. garnalen) en breng 
aan de kook  ■  Voeg dan het pindameel toe. Als het te dik wordt, voeg 
dan water toe, meng anders met pindameel. Roer goed zodat het 
niet aanbrandt. ■ In Mozambique eet men het gerecht met de hand, 
meestal samen met ‘Xima’ (een dikke maïspap, een witte versie van 
het Italiaanse polenta) maar met rijst kan ook. Smakelijk!

M’boa
keukentiP van tOn
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