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Stel je voor dat je blij moet zijn met een zware en gevaarlijke job zonder leef-
baar loon en zonder sociale bescherming. Of dat je jouw dorp moet ontvluch-
ten door geweld en alles moet achterlaten.
 
In Colombia zijn bedreigingen, vervolgingen en andere vormen van geweld 
dagelijkse kost, ondanks het vredesakkoord tussen rebellen en regering.  
Ondanks dat de Colombianen harde werkers zijn, is er voor de gemiddelde 
dorpeling geen waardig werk en geen toegang tot gezondheidszorg.
 
In 2018 trok ik naar Colombia om samen met andere organisaties de docu-
mentaire en fotoreeks Tierra de Lucha te maken. Ik zag een prachtig land 
met mooie natuur en bruisende steden. Maar de ongelijkheid en bijhorende 
armoede lieten samen met de naschokken van oorlog en geweld de grootste 
indruk na.
 
Ik ontmoette syndicalisten, huishoudwerkers en suikerrietkappers. Ze vinden 
geen vaste job, verdienen slechts een habbekrats of worden uitgebuit. Ze ver-
telden me pijnlijke, maar evengoed hoopvolle en strijdvaardige verhalen.
 
De rode draad is hun verlangen naar verandering. Tegen de stroom van 
onrecht, repressie en onzekerheid in, bouwen ze aan een toekomst. Een toe-
komst die van hen is. Een toekomst die onze solidariteit verdient!

Ali Selvi  - medewerker FOS
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De Colombianen verlangen 
naar een toekomst



Verandering  
door solidariteit
In de stad Cali sluiten inheemse bevolkingsgroepen 
zich aan bij studentenprotest.



FOCUS
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Niet te laat om te strijden
Colombianen nemen de toekomst in handen  

Colombiaanse grond is goud waard. 
Het zit vol gas, olie en kobalt. De 
grond is ook vruchtbaar en de wereld 
wil koffie bij het ontbijt, bananen in 
smoothies en palmolie in chocolade-
pasta. Wie zicht heeft op land, rekent 
zich rijk.
 
Maar waarom voor het grote geld kie-
zen? Mijnen vervuilen het drinkwater 
en grootschalige landbouw is slecht 
voor het milieu. Bovendien verdwij-
nen lokale gemeenschappen en hun 
cultuur waar grootgrondbezitters en 
grote bedrijven de samenleving dic-
teren.
 

Blind winstbejag zorgt ook voor 
armoede en ongelijkheid. Colombia 
is na Brazilië het meest ongelijke 
land in Zuid-Amerika. Arbeiders in 
de landbouw- of mijnindustrie leven 
ongezond en in slechte omstandighe-
den. De armoede is het schrijnendst 
waar de grond het rijkst is: in de lan-
delijke gebieden. 

CONFLICT 

Zo zorgde land voor conflict. Boeren 
en arbeiders staan voor een alter-
natief model, de wereld rondom hen 
voor een ander. Met goedkeuring 
van de overheid werd grond afgeno-
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men. Verzetsbewegingen namen het 
op voor de inheemse bevolking en 
boerengemeenschappen. Het leger 
en extreemrechtse milities voor 
het grote geld. Intussen werd het 
land overspoeld door drugsgeld en 
-wapens. 

Miljoenen mensen moesten vluchten. 
Wie bleef en opkwam voor rechten, 
riskeerde de dood. Wie vlucht heeft 
geen toekomst. Voor vluchtelingen 
zijn er zeker geen waardige jobs. 
Ze eindigen als huishoudwerkers of 
straatverkopers in de grote steden. 
Of ze gaan aan de slag in de mijnen 
of op de landbouwgronden die met 
succes zijn afgenomen van hun lot-
genoten. 
 
HOOP 

Maar wat straf is, is hoe weerbaar de 
Colombianen zijn. Ze gaan resoluut 
voor vrede, maar weigeren daarvoor 
hun droom van een rechtvaardige 
samenleving op te geven. 

Boeren organiseren zich en zorgen 
zo voor voedselzekerheid. De over-

schotten verkopen ze rechtstreeks 
op lokale markten en markten in ste-
den. Zo betrekken ze mensen in de 
stad bij hun rechtvaardige economie. 
 
Huishoudwerkers, suikerrietkappers 
en palmarbeiders informeren elkaar. 
Ze benoemen hun pijnpunten en gaan 
in gesprek met hun bazen. Ze for-
muleren concrete eisen die stappen 
zetten naar waardig werk en sociale 
bescherming voor iedereen. Ze effe-
nen zo het pad naar herverdeling. 
 
De Colombianen laten ook strijd-
punten samenvallen. Studenten die 
staken, krijgen steun van vakbonden. 
Want zonder goed onderwijs geen 
waardig werk. Arbeiders en boeren 
trekken samen de straten op voor 
vrede, want geweld treft iedereen. 
Boeren creëren met sociale organi-
saties meldpunten voor paramilitaire 
bewegingen, zodat de overheid niet 
doof kan blijven wanneer het geweld 
terug opflakkert. 
 
Na alle ellende is Colombia strijd-
baar, en die strijdbaarheid verdient 
onze solidariteit! 

Samen met lokale Colombiaanse organisa-
ties en de Belgische organisaties Solsoc en 
ISVI zette FOS het project ‘Tierra de Lucha’ 
op poten. Een documentaire en een foto-
tentoonstelling geven een uniek inzicht in 
de problemen en de weerbaarheid van de 
Colombiaanse bevolking.

Ontdek het project op FOS.ngo/tierra



INTERVIEW
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“Je kan niet aan de zijlijn staan wanneer je ziet hoe ze ons be-
handelen. De intimidatie, de uitbuiting en het seksueel geweld 
op de palmplantages zijn onaanvaardbaar. We geven de strijd 
voor de Colombiaanse arbeiders niet op, nooit.”

Rodolfo Mora
Activist bij vakbond Sintrapaloriente - Colombia

Lees het interview met Rodolfo op FOS.ngo/rodolfo
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“Tijdens het filmen van de documentaire Tierra de Lucha leerde 
ik Colombia écht kennen. Een land met strijdbare mensen die 
niet opgeven. Ik zag hoe lokale organisaties op gelijke voet 
samenwerken met FOS en hun toekomst in handen nemen.”

Bibbi Abruzzini
journalist en documentairemaker - België

Lees het interview met Bibbi op FOS.ngo/bibbi



IN BEELD
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Colombia in beeld
Achter de mooie natuur en levendige steden schuilt het echte 
Colombia. Ali Selvi doorkruiste het land met zijn fotocamera en 
zag hoe de bevolking het heft in handen neemt.

      Een marktkramer in  
Fusagasuga maakt zijn 
verkoopstand klaar.

Op de biologische markt van 
de gemeente Fusagasuga 
wordt een sociale economie 
gepromoot. Door zelf een 
markt te organiseren en aan 
eerlijke handel te doen, cre-
eren de boeren waardige jobs 
en mechanismen van sociale 
bescherming.
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     Portret van Ana, student, tijdens 
de onderwijsbetogingen in Cali.

Studeren is in Colombia een voor-
recht van de rijkere klassen. Toen 
de regering in 2018 nieuwe bespa-
ringen op het openbaar hoger 
onderwijs afkondigde, kwam er 
een grote protestactie tot stand. 

Studenten, professoren en vak-
bonden kwamen op straat en er 
werd een nationale staking afge-
kondigd. (zie ook foto bovenaan p.8)

Een arbeider voert de forellen op een viskwekerij die toebehoort aan 
de inheemse Nasabevolking in de regio Valle del Cauca.

In Colombia is een groot deel van de 
landbouw- en voedselproductie in 
handen van gezinnen en families. De 
taken worden verdeeld over het gezin 
en de gemeenschap. Zo is er voed-
selzekerheid en werkgelegenheid.

De productie is bedoeld voor de 
lokale gemeenschap, maar ook voor 
de markten in grote steden. Zo bie-
den ze consumenten een eerlijk en 
gezond alternatief aan, met respect 
voor het leefmilieu. 

Ontdek meer over de fotoreeks op FOS.ngo/tierra



1. HOE MEER HULP AAN  
ONTWIKKELINGSLANDEN, 

HOE GROTER DE OVERBEVOL-
KING VAN ONZE PLANEET

REAGEER: 
      MET EEN TEGENAANVAL

“Het aantal mensen op onze aarde is 
geen argument om mensen niet te hel-
pen!”

Klimaatverandering en beelden van 
overvolle steden doen de angst voor 
overbevolking toenemen. Toch zijn er 
genoeg grondstoffen voorhanden om 
iedereen te voeden. 

Het is overconsumptie en de bij-
horende industrie die onze wereld 
onleefbaar maken. Er zijn bovendien 
beschermingsmaatregelen genoeg 
om overbevolking tegen te gaan.

2. INVESTEREN IN  
ONTWIKKELINGS- 

SAMENWERKING?  
ER VERANDERT TOCH NIETS.

REAGEER: 
      AFGEMETEN

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

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

mythes over  
internationale  
samenwerking

Bots jij soms op vooroordelen over internationale samenwerk-
ing? Laat je niet uit je lood slaan. Hieronder vind je drie voor- 
oordelen die je gemakkelijk kan weerleggen!
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3. SOMMIGE MENSEN ZIJN 
LUI EN WILLEN NIET  

WERKEN, DAAR MOET JE GEEN 
GELD AAN BESTEDEN

REAGEER: 
      VERONTWAARDIGD

“Iedereen werkt elke dag om te over-
leven. In ontwikkelingslanden is dat 
gevecht om het einde van de dag te 
halen, zonder vaste job of een vast con-
tract, harder dan waar dan ook!”

 
Meer dan 60% van de werkende  
bevolking in de wereld is actief in de 
informele economie. Ze werken zon-
der contract of statuut. Het meren-
deel van hen komt uit opkomende 
of ontwikkelingslanden. Zij hebben 
geen sociale bescherming of waardig 
werk.

Alle vooroordelen en nog meer argumenten om 
ze te weerleggen op FOS.ngo/argumenten

Samen met het Vlaams ABVV en de Socialistische Mutualiteiten ontwik-
kelden we een handig boekje in zakformaat met de meest voorkomende 
vooroordelen over internationale samenwerking. 

Gebruik het boekje wanneer je voelt dat weerwerk nodig is. Op de trein, 
op café of aan tafel… met maten!
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