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Voel je ambassadeur

Je mag trots zijn, want je bent aangesloten bij, steunt of werkt 
voor een organisatie die staat voor (internationale) solidariteit. 

Door op lange termijn te investeren in en samen te werken met 
overheden of middenveldorganisaties wereldwijd drongen we 
armoede en ongelijkheid terug. Die internationale samenwer-
king staat steeds meer onder druk. Vinden we dat normaal? 

Weerwerk is nodig, want internationale solidariteit is de beste 
garantie op een gelijkere wereld waarvan we allen beter worden.  

Word ambassadeur van internationale samenwerking.  

Gebruik dit zakboekje wanneer je voelt dat weerwerk nodig is. 
Op de trein, op café of aan tafel. Dit boekje moet jou de kracht 
geven om te argumenteren. Speciaal in handig broekzakformaat 
zodat je het altijd bij je kan hebben. Gebruik het ten volle en 
geniet ervan tijdens je tooggesprekken… met maten! 
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Handleiding 

In dit boekje vind je 9 vooroordelen over ontwikkelings- 
samenwerking die je mogelijk bekend in de oren klinken. Zo’n 
uitspraak counteren en iemand van antwoord dienen is niet van-
zelfsprekend. Dit boekje helpt je daarbij.  

Hoe werkt het?  

Op de linkerbladzijde vind je steeds het vooroordeel 
in de vorm van een oneliner.  

Op de rechterbladzijde krijg je een gebalde (tegen-)
argumentatie waarmee je weerwerk kan bieden. Het 
kan gaan om een standaardantwoord, een herkade-
ring of − waarom niet − een gedurfde tegenspraak. 
Je hoeft niets of niemand te ontwijken of vragen uit 
de weg te gaan. Elke vraag mag gesteld worden, 
want elke vraag verdient een antwoord.  

Je kiest uiteraard zelf hoe je wil reageren: offensief 
of eerder met een kwinkslag, retorisch of strijdbaar. 
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De sociale strijd? Die was internationaal! 

Naar voorbeeld van buitenlandse manifestaties, 
hebben ook bij ons arbeiders zich verenigd voor 
hun rechten. De aanleg van de ziekte- en stakings- 
kassen waren tevens geïnspireerd op internatio-
nale voorbeelden.  

Traditioneel zingen we het uit volle borst op 1 mei: de inter- 
nationale. Problemen van ongelijkheid en uitbuiting stoppen niet 
in Vlaanderen. De socialistische beweging heeft dan ook een 
lange geschiedenis van uitwisselen met andere sociale organi-
saties: denk maar aan de opvanginitiatieven tijdens de Spaanse 
burgeroorlog of internationale congressen. 

Dat hoeft niet te verbazen: wereldwijde problemen vragen een 
internationale aanpak. Dat zagen we ook na de twee Wereld- 
oorlogen: verschillende grensoverschrijdende instellingen zoals 
de Internationale Arbeidsorganisatie en de voorloper van de 
Europese Unie zagen het levenslicht om de verbondenheid tus-
sen staten te bewaken en mensen veilig te stellen. Mensenrech-
ten kwamen er niet vanzelf maar omdat mensen het geëist en 
afgedwongen hebben.
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Waarom internationale solidariteit? 

Onze verantwoordelijkheid, net zoals onze economie, stopt niet 
aan onze landsgrens, ook ruimer kunnen we solidair te zijn. 
Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Overal ter 
wereld verdienen we dezelfde vrijheden en mensenrechten. We 
kunnen onze ogen niet sluiten voor globale problemen want die 
zijn ook de onze.

Onderlinge verbondenheid

De Belgische welvaartstaat is voor een groot 
deel gestoeld op het solidariteitsprincipe. De 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 
en de winsten worden herverdeeld. De uitbouw 
hiervan werd voor een belangrijk deel bekostigd 

door de winsten die we overzees maakten. De Belgische econo-
mie is sterk afhankelijk van de import van goederen en export 
van ideeën. Beslissingen die hier genomen worden kunnen 
invloed hebben op het buitenland.  
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1Investeren in  
ontwikkelings- 
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1 Weerwerk 

De voorbije 20 jaar werd de extreme armoede gehalveerd, 
gingen er nooit meer kinderen naar school en werd het aan-
tal aids- en malariapatiënten sterk teruggedrongen. Het leven 
van miljoenen mensen ging erop vooruit. Een structurele aan-
pak van ongelijkheid en armoede is nog steeds nodig.   

Afgemeten 

“De afgelopen decennia werden er 585 miljoen mensen 
uit de extreme armoede getild mede dankzij ontwikke-
lingssamenwerking. Dagelijks belanden er echter toch 10 
miljoen nieuwe mensen in armoede. Nu stoppen zou de 
klok terugdraaien.” 

Idealistisch 

“We moeten onze welvaart delen met andere landen. We 
kunnen niet voorbij aan onze impact op de wereldwijde 
ongelijkheid. Daarnaast is ontwikkeling de beste dam 
tegen oorlog en pandemieën. Daar hebben we allemaal 
bij te winnen.” 
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2Hoe meer hulp aan  
ontwikkelings- 
landen, hoe groter 
de overbevolking 
van onze planeet.

MYTHE
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2 Weerwerk 

Klimaatverandering en beelden van overvolle steden doen 
de angst voor overbevolking toenemen. Toch zijn er genoeg 
grondstoffen voorhanden om iedereen te voeden. Het is over-
consumptie en de bijhorende industrie die onze wereld onleef-
baar maken. Er zijn bovendien beschermingsmaatregelen 
genoeg om overbevolking tegen te gaan.

Verontwaardigd 

“Heeft de ene meer recht om geboren te worden dan de 
andere?” 

Tegenaanval  

“Het aantal mensen dat er zijn, is toch geen argument om 
die mensen te verwaarlozen!” 

Feitelijk

“Hoge geboortecijfers bij gezinnen die leven in extreme 
armoede zijn vaak het gevolg van hoge sterftecijfers bij 
kinderen of een gebrek aan toegang tot anticonceptie, 
seksuele voorlichting en onderwijs. We moeten net wel 
investeren in onderwijs en gezondheidszorg.” 
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3Geld dat je geeft  
aan ontwikkelings- 
organisaties blijft 
toch plakken bij de 
top.

MYTHE
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3 Weerwerk 

Organisaties die met Belgisch ontwikkelingsgeld werken wor-
den streng gecontroleerd. De subsidiegever voerde allerhande 
mechanismen in om te vrijwaren dat het gedoneerde geld goed 
terechtkomt. 

Afgemeten 

“Ontwikkelingsorganisaties moeten aan veel voorwaar-
den voldoen, ze geven ook volledige inzage in hun inkom-
sten en uitgaven. Ga naar hun website en download hun 
jaarverslag. Alles staat online!” 

Kwinkslag  

“Natuurlijk zijn ngo’s niet heiliger dan de paus maar ze 
worden wel strenger en meer gecontroleerd dan eender 
welk bedrijf. Als je zeker wil zijn over wat er met je geld 
gebeurt kan je niet beter zitten.” 

Doe de test: Op ngo-openboek.be kan je per organisatie 
zien wat er met de gekregen middelen gebeurd. Door die 
vergaande transparantie proberen ze corruptie te weren.  
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4Kunnen we  
internationale 
samenwerking 
niet gebruiken om 
migratie te stoppen? 

MYTHE
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4 Weerwerk 

Internationale samenwerking is een hefboom voor duurzame 
ontwikkeling en mensenrechten. Tegen ongelijkheid, corrup-
tie, ondervoeding of instabiliteit. Migratie draagt bij aan de 
ontwikkeling van regio’s, denk bijvoorbeeld aan het geld dat 
wordt overgemaakt aan de thuislanden.  

Verontwaardigd 

 “Moeten we mensen in armoede houden en hopen dat ze 
niet elders een beter leven gaan zoeken?” 

Kwinkslag 

“Wanneer de liefde van je leven in het buitenland woont 
zal al het geld van de wereld je niet kunnen tegenhouden. 
Migratie kent verschillende redenen.” 

De migratieparadox 

Enkel op lange termijn zie je dat wanneer de ontwikkeling 
van een streek toeneemt er minder mensen wegtrekken. 
Op korte termijn is dat net het omgekeerde. Ontwikkeling 
stuurt migratie en zorgt er in eerste instantie voor dat ze 
toeneemt. © De Haas (2009) 
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5Samenwerken?  
Daar hebben we 
toch niets bij te  
winnen.   

MYTHE
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5 Weerwerk 

Als staten samenwerken ontstaan er nieuwe afzetmarkten en 
kunnen beiden landen vooruitgaan. Wanneer het goed gaat, 
kunnen we meer beschermingsmaatregelen nemen voor de 
bevolking en het milieu. Daar varen we allen bij. 

Feitelijk 

“Gelukkig is internationale samenwerking niet nadelig 
voor onszelf. Problemen als epidemieën en klimaatver-
andering stoppen niet aan onze grens. Uitwisselen met 
andere landen levert dus ook voor ons voordelen op.” 

Idealistisch 

“Als ik mijn zitplaats afsta op het openbaar vervoer, ver-
wacht ik daar ook niets voor in ruil. Je helpt mensen 
omdat dat je verdomde plicht is.” 

Ballon doorprikken 

“Ontwikkelingssamenwerking is niet het wondermiddel 
waardoor landen plots paradijzen worden, maar het is 
wel een belangrijke factor voor ontwikkeling. Leven in een 
gelijkere wereld is beter voor iedereen.“ 
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6Waarom niet 
gewoon  
geneesmiddelen 
opsturen? 
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6 Weerwerk 

Iedereen heeft recht om gezond te zijn, om dat recht waar te 
maken is er een brede aanpak nodig, die rekening houdt met 
de zogenaamde sociale determinanten*.  

Tegenaanval 

“Aan de basis van ziekte kunnen er verschillende oorza-
ken liggen. Denk maar aan vervuild water, wonen in een 
vochtig huis of chemische stoffen inademen. Als je geen 
toegang hebt tot basisgezondheidsdiensten of waardig 
werk gaan medicijnen alleen je situatie niet verbeteren.” 

Verontwaardigd 

“Het overheidsbeleid inzake milieu en huisvesting, de prij-
zen van medicijnen en voeding en de toegang tot water 
bepalen of je gezond kan leven. Om duurzame verbetering 
te bekomen moet er ook ingezet worden op deze factoren 
die de gezondheid beïnvloeden. “

* Sociale determinanten van gezondheid: 

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omstandighe-
den waarin we leven, werken en sterven. Sociale en eco-
nomische factoren en het gezondheidssysteem hebben de 
grootste invloed op onze gezondheid. 
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7Ontwikkelings- 
samenwerking? 
Eerst de boel hier op 
orde krijgen!   

MYTHE
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7 Weerwerk 

België is een van de rijkste landen ter wereld. Maar ook hier 
is er armoede. Herverdeling is het antwoord. België beloofde 
daarom om jaarlijks 0,7 procent-norm te hanteren*. Een hab-
bekrats in vergelijking met andere budgetposten. Door eerlijke 
belastingen, herverdeling en rechtvaardige politieke keuzes 
blijft het bestrijden van armoede en investeren in ontwikkeling 
in zowel binnen- als buitenland mogelijk.

Verontwaardigd  

“Het is geen of- maar een en-verhaal. Met politieke moed 
kunnen we de ongelijkheid terugdringen, daar hebben 
we voldoende budget voor. Armoede is onrechtvaardig en 
moet de wereld uit!” 

Afgemeten  

“Als een van de rijkste landen ter wereld kunnen we het 
ons veroorloven om solidair te zijn met anderen in de 
wereld en ook ons land vooruit te helpen. We worden er 
allen beter van om dat terug te dringen.”  

* De 0,7 % norm 

Verschillende landen spraken af om 0,7 % van hun BNP aan 
officiële ontwikkelingssamenwerking te besteden. Vandaag 
halen slechts weinigen die norm. België besteedde in 2018 
0,43% van zijn BNP aan ontwikkelingssamenwerking.
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8Sommige mensen 
zijn lui en willen 
niet werken,  
daar moet je geen 
geld aan besteden. 

MYTHE
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8 Weerwerk 

Meer dan 60% van de werkende bevolking in de wereld is actief 
in de informele economie. Ze werken zonder contract of sta-
tuut. Het merendeel van hen komt uit opkomende of ontwikke-
lingslanden. Zij hebben geen sociale bescherming of waardig 
werk. 

Tegenaanval 

“Iedereen werkt elke dag om te overleven. In ontwikke-
lingslanden is dat gevecht om het einde van de dag te 
halen, zonder vaste job of een vast contract, harder dan 
waar dan ook!”

Afgemeten  

“Indien er geen jobs te vinden zijn zoeken mensen zelf 
naar alternatieven om geld te verdienen. Dat gaat gepaard 
met onzeker- en onveiligheid. Je moet het maar doen zo 
elke dag!” 

Strijdbaar 

“We moeten overal arbeiders dezelfde kansen als ons 
geven. Ook zij hebben recht op waardig werk. Door hen te 
steunen in het opkomen voor hun rechten zorgen we voor 
een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen.”
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9Mensen in ontwik-
kelingslanden zijn 
arme sukkelaars,  
We moeten ze  
uitleggen wat ze 
moeten doen.

MYTHE
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9
Weerwerk 

Een groot deel van de wereldbevolking wordt getroffen door 
een oneerlijk economisch systeem, zij worden geboren of 
groeien op in andere omstandigheden dan de onze. Net zoals 
ons zijn ze weerbaar en willen ze een gelukkig leven. Door ze 
te informeren over hun rechten en hun organisaties te onder-
steunen, kunnen ze een tegenmacht opbouwen en zo structu-
rele verandering bekomen. 

Met een kwinkslag 

“Ken je die allemaal persoonlijk misschien? Laten we 
ervan uitgaan dat het om volwassenen gaan die ook weten 
wat ze willen. We moeten hun handje niet vasthouden.” 

Feitelijk 

“Internationale samenwerking moet gebaseerd zijn op 
gelijkwaardigheid en dialoog. Het mag niet vertrekken 
vanuit een superioriteitsgevoel.” 
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Communicatietips om iemand te overtuigen  

Overtuigen is een manier van beïnvloeden. Je zorgt ervoor dat 
de ander iets van je overneemt. Het is een techniek die je kunt 
aanleren. Je hebt twee wapens nodig, die je gebruikt naargelang 
de persoon die je wil overtuigen:  

1. Argumenten: Goed onderbouwde argumenten heb je vooral 
nodig bij mensen die op een ‘systematische’ manier denken: 
precies en met inspanning. Hen kan je overtuigen met feiten, 
bewijs, voorbeelden, argumentatie en logica.  

2. Niet-inhoudelijke troeven: Deze troeven moet je uitspelen 
bij mensen die minder actief de actualiteit volgen. Dingen als 
vriendelijkheid, humor, jouw expertise of de bron waarop je een 
beroep doet zullen meer invloed hebben op hen dan goed onder-
bouwde argumenten. 

Observeer eerst. Om te weten welk wapen je best boven-
haalt luister je eerst. Stel een paar vragen zodat je weet 
wie je voor je hebt. Een systematische manier van denken 
herken je snel doordat je een gestructureerd, onderbouwd 
antwoord krijgt als je iemand zijn mening vraagt. 

Probeer dan pas te overtuigen. Argumenten vind je in dit 
boekje. Speel ook je niet-inhoudelijke troeven uit. Zoek naar 
gemeenschappelijkheid in je betoog. 

1  

2

Opgelet! Een basisvoorwaarde is wel dat je zelf overtuigd 
bent van je boodschap! Informeer je dus verder zodat er 
geen speld tussen je betoog te krijgen is.
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FOS is de internationale solidariteitsorganisatie van de socia-
listische beweging in Vlaanderen. FOS werkt samen met organi-
saties voor het respecteren van arbeidsrechten, het terugdring- 
en van ongelijkheid en het garanderen van het recht op gezond-
heid en sociale bescherming. 

Thema’s als gendergelijkheid en seksuele en reproduc-
tieve rechten krijgen hierbij een centrale plaats. FOS werkt 
samen met ledenorganisaties zoals vakbonden, gezondheids- 
organisaties, vrouwenverenigingen, jongeren, huishoudwer-
kers en landarbeiders in verschillende landen in de Andes,  
Centraal-Amerika en Zuidelijk Afrika.  

Meer weten?  

Neem dan zeker een kijkje op de website waar je meer informa-
tie terugvindt over allerhande internationale projecten gesteund 
door de socialistische beweging. 

fos.ngo

Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief en zo op een snelle 
manier up to date blijven

Vragen? 

info@fos.ngo 

02/552 03 00
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