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 DE TERUGKEER VAN MARCOS IN DE FILIPIJNEN: EEN BEDREIGING  
VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID

 SHATHA ODEH IS VRIJ!
 ZET DE ZORPLICHTWET MEE IN BEWEGING

DOE EEN GIFT 
Steun het werk van Viva Salud met een gift. Zo zorg je er mee 
voor dat we sociale bewegingen voor het recht op gezondheid 
blijven versterken. 

 Doe een gift op het rekeningnummer van Viva Salud   
BE17 5230 8138 7321  (mededeling: gift)

  Steun online op:  vivasalud.koalect.com

Heel erg bedankt  
aan zij die de overstap 
naar ons nieuw 
rekeningnummer  
bij Triodos  
BE17 5230 8138 7321 al 
gemaakt hebben  
of dat binnenkort 
zullen doen.  
Dit betekent veel  
voor ons!

BEDANKT!
Aan ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE EN TOM voor de 
vertalingen;
 
Aan ALEXANDRA, CHRISTIANE, CLAUDE, GODELYVE EN 
SABRINA voor hun hulp op ons secretariaat;
 
Speciale dank aan ALAIN, ANDREA, CHANTAL, DANIELA, 
ELIAS, ERIC, EVELIEN, FANNY, GÉRARD, GINETTE, 
GRÉGORY, HERMES, JAN, JASPER, JENNY, JONATHAN, 
JOS, KHARI, KYRA, LAURENS, LENNERT, LIESBET, 
LISA, LOU, MARC, MARIE-ELISABETH, MIKE, PAULINE, 
PETER, PIERRE, PIERRE, PHIL, RAOUL, SÉVERINE, TOM, 
WART EN WIM voor inzamelingsacties voor de 20KM door 
Brussel en voor verjaardagen. Samen hebben we bijna 
9000 euro opgehaald voor het recht op gezondheid. Ook 
bedankt aan iedereen die hen steunden.
 
Aan ONZE BONDGENOTEN EN DONATEURS die de 
strijd van Viva Salud en de partnerorganisaties blijven 
steunen.

VIVA SALUD IS OPNIEUW 
AANWEZIG OP MANIFIESTA! HET 
SOLIDARITEITSFESTIVAL VINDT 
DIT JAAR PLAATS IN OOSTENDE 
OP ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 
SEPTEMBER. 

Concerten, debatten, 
gezinsactiviteiten...: het programma 
zal even gevarieerd, geëngageerd en 
feestelijk zijn als elk jaar. Koop je tickets 
nu al op www.manifiesta.be. Of sluit je 
aan bij ons vrijwilligersteam en krijg 
gratis toegang tot het festival!

Vrijwilliger zijn voor Viva Salud op 
ManiFiesta? Dat is opkomen voor het recht 
op gezondheid in een toffe sfeer!

Interesse?  
Neem contact op met  
marilyse@vivasalud.be. 

OP 29 MEI NAMEN MEER DAN 40 LOPERS EN WANDELAARS DEEL AAN DE 20KM 
DOOR BRUSSEL MET EN VOOR VIVA SALUD!

NIEUWE CAMPAGNES IN ZICHT!

SHATHA ODEH IS VRIJ!

FILIPIJNEN: DE TERUGKEER VAN  
DE FAMILIE MARCOS

20 KM VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID

TOT OP MANIFIESTA:  
HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT!

NA BIJNA EEN JAAR 
GEVANGENSCHAP DOOR ISRAËL 
WERD SHATHA OP 3 JUNI 
EINDELIJK VRIJGELATEN.

DE TERUGKEER VAN DE FAMILIE MARCOS AAN DE MACHT BRENGT 
UITDAGINGEN MET ZICH MEE VOOR DE SOCIALE BEWEGING VOOR HET 
RECHT OP GEZONDHEID.

Het was een mooie dag waar we samen, 
20km lang, liepen en wandelden voor het 
recht op gezondheid. Dankzij onze talrijke 
sponsors hebben 
we meer dan 9.000 
euro ingezameld. 
Hiermee kunnen wij 
en de partners in de 
Filipijnen, Palestina 
en DR Congo onze 
strijd voor het recht 
op gezondheid ver-
der zetten in deze 
complexe tijden. 

Health Work Committees, de organisatie 
waarvan zij directrice was tot haar ar-
restatie, wordt al jaren geteisterd door 
zware repressie, wat  de capaciteiten van 
hun gezondheidswerkers sterk ondermijnt.
Net zoals bij de vrijlating van Dr. Naty Cas-
tro in de Filipijnen,in maart, zien we dat 
de sociale bewegingen en internationale 
solidariteit een groot verschil maken door 
de internationale druk voor de verdediging 
van gezondheidsactivisten.

Marcos erft van Duterte 
een chronisch ziek publiek 
gezondheidssysteem. 
Duterte gaf, zelfs tijdens 
de COVID 19-pandemie, 
hogere prioriteit aan zijn 
grote infrastructuurpro-
gramma en aan de politie 
en het leger dan aan 
gezondheidszorg. De campagne voor het 
recht op gezondheid van de Filipijnse 
partners is nu belangrijker dan ooit. 
Critici vrezen dat Marcos de cultuur van 
straffeloosheid van president Duterte 

Dit najaar voeren we, onder meer met 
de jaarlijkse actie Defend the Defenders 
op 10 december, campagne om mensen-
rechtenactivisten zoals Shatha en Dr. Naty 
en sociale bewegingen wereldwijd te 
beschermen!

nog zal versterken. Daardoor zal 
de democratische ruimte voor 
sociale bewegingen nog verder 
inkrimpen.

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
Juni - juli - augustus 2022

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor
1099 Brussel x -
P9 15304 PBNr

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE17 5230 8138 7321 

Viva Salud strijdt voor het 
recht op gezondheid wereldwijd. 
Daarbij laten we ons leiden 
door onze basiswaarden: sociale 
rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

 Lees het volledige artikel op  
onze webiste:  www.vivasalud.be/ 
filipijnen-vooruitzichten-voor- 
recht-op-gezondheid-onder-marcos

DANKZIJ JULLIE STEUN

Gratis vervoer - www.manifi esta.be   
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AHED TAMIMI
JEREMY CORBYN 

ELKE KAHR TOM LANOYE
ANNA KOLOTOVA

ADELINE DIEUDONNÉ RAOUL HEDEBOUW
LAURENT BRUN MARIAM DHAWALE
   MITZI TAN TITHI BHATTACHARYA 

CHRIS MITCHELL ELS TORREELE
  PETER MERTENS NICHOLAS ALLEN

IRVIN JIM GRACE BLAKELEY

     
  STIKSTOF MAGIC SYSTEM 

  POSTMEN L’OR DU COMMUN HK
  BELGIAN ASOCIALITY EMY ANITA TIJOUX

SUPAFLY COLLECTIVE BOBALICIOUS LEVS
LE MOTEL BIZKIT PARK EME ALFONSO

SHORELINE COLLECTIVE
MYSTÈRE THE 925

BAB L’BLUZ

CHILE 
CANTA

Een hele grote dankjewel aan alle lopers, 
wandelaars, vrijwilligers en sponsors voor 
de mooie dag en de trouwe steun!
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IN ACTIE

 Lees meer over onze 
campagnethema’s op onze 
website: www.vivasalud.be/in-
actie/voer-mee-campagne

 Lees deze verhalen en hoe 
jij de zorgplichtwet mee in 
beweging kan zetten op onze 
website.

CAMPAGNE CAMPAGNE

HET RECHT OP GEZONDHEID RAAKT AAN ALLE ASPECTEN VAN ONS LEVEN EN 
VEREIST DAAROM EEN ALOMVATTENDE AANPAK. VANAF DIT JAAR FOCUST ONS 
BELEIDSWERK OP DRIE PRIORITAIRE THEMA'S.

Onder de naam WE CAN (Workers Empo-
werment through Care And Nurture) richt 
het programma zich op de versterking van 
de organisatorische en mobilisatiecapa-
citeiten van vrouwelijke werknemers. Zo 
kunnen ze gezondheidskwesties in hun ge-
meenschappen en op het werk aanpakken. 
Ze zullen in gesprek gaan met beleidsma-

VAN 22 TOT 28 MEI VOND 
DE “WORLD HEALTH 
ASSEMBLY” PLAATS. 
DAT IS DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE 
WERELDGEZONDHEIDS-
ORGANISATIE (WHO). 
ONZE COLLEGA JASPER 
WAS IN GENÈVE VOOR DE 
WHO WATCH.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

Voor elk thema bepaalt een werkgroep met 
de partners de visie, doelstellingen en de 
te volgen strategie. Hierdoor versterken 
we de samenwerking met de partners en 
koppelen we ons beleidswerk beter aan 
actie op het terrein.

PUBLIEKE GEZONDHEID
Sociale factoren bepalen voor 85% onze ge-
zondheid. Een gezonde leefomgeving, het 
inkomensniveau en de toegang tot proper 
water en kwaliteitsvolle voeding zijn van 
levensbelang. Om het recht op gezond-
heid voor iedereen te garanderen, moet 
sociale rechtvaardigheid een prioriteit zijn. 
Daarvoor hebben we een sterk publiek 
gezondheidssysteem nodig. De komende 
jaren zullen we campagne voeren over de 
mondiale crisis van het zorgpersoneel, de 
impact van het internationaal handelsbe-
leid op de privatisering van gezondheid en 
het belang van een sterke eerstelijnszorg 
om de gezondheid van de bevolking te 
verbeteren.

HET BELANG 
VAN SOCIALE 
BEWEGINGEN
Sociale bewegingen 
lopen voorop bij 
de verdediging en 
bevordering van het 
recht op gezond-
heid. Hun rol in het 
publieke debat en 
het gezondheids-
beleid wordt in 

Regelmatig duiken er in de media schanda-
len op van mensen-, sociale en milieurech-
ten die geschonden worden door bedrijven. 
In sectoren zoals de landbouwsector en 
mijnbouwsector werken talloze arbeiders 
in ongezonde omstandigheden. Een brede 
coalitie van ngo’s en vakbonden lanceerde 
de campagne #MadeWithRespect voor een 
zorgplichtwet. Een Belgische en Europese 
zorgplichtwet zou bedrijven verplicht stel-
len om de rechten van hun werknemers te 
respecteren en verantwoordelijk houden 
wanneer deze zijn geschonden. Ook zou-
den zij opdraaien voor herstel.

 Op 28 april was het de internationale 
dag voor gezondheid en veiligheid op het 
werk. Samen met de partners organiseer-
den we een foto-actie op sociale media.

 Op zijn website pronkt Sumifru met de 
slogan ‘bringing safe and quality food into 
your homes’. Maar veilige en gezonde 
werkomstandigheden voor de werkne-
mers van de Japanse multinational lijken 
minder belangrijk. Door het gebruik van 

Voor de Congolese activisten van Etoile du 
Sud en MONDAS (de Nationale Beweging 
voor het recht op gezondheid) is 8 maart 
zoals overal ter wereld een dag van strijd 
voor de rechten van de vrouw. Empower-
ment, de strijd tegen de opwarming van de 
aarde en betere arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van het moederschapsverlof, 
gelijke verloning... Via verschillende acti-
viteiten legden de verschillende vrouwen-
groepen van EDS tal van thema's op tafel.

HET NIEUWE PROGRAMMA VAN VROUWENBEWEGING GABRIELA, PARTNER 
VAN VIVA SALUD, WIL VROUWELIJKE WERKNEMERS VERSTERKEN OM ZICH TE 
ORGANISEREN EN CAMPAGNE TE VOEREN VOOR HUN RECHT OP GEZONDHEID.

NIEUWE CAMPAGNES IN ZICHT! #MADEWITHRESPECT: VOOR EEN 
ZORGPLICHTWET!

8 MAART: EEN DAG VAN STRIJD IN DR CONGO

FILIPIJNEN: GABRIELA LANCEERT EEN 
PROGRAMMA VOOR DE EMANCIPATIE VAN 
VROUWEN OP HET WERK

ONZE COLLEGA JASPER MAAKTE DEEL UIT 
VAN HET WHO WATCH TEAM

grote mate bepaald door de democratische 
ruimte, die wereldwijd krimpt.
Daarom pleiten we voor een betere be-
scherming van sociale bewegingen, zodat 
ze een leidende rol kunnen spelen bij de 
opbouw van rechtvaardige en gelijkwaar-
dige systemen van publieke gezondheid.

GEZONDE 
WERKOMSTANDIGHEDEN
Mensen brengen een groot deel van hun 
leven al werkend door. Het recht op ge-
zondheid kan niet bestaan zonder het recht 
op een gezonde werkomgeving. Daarom 
voeren we vanaf dit jaar campagne voor 
gezonde werkomstandigheden voor ieder-
een. We mobiliseren sociale bewegingen en 
het brede publiek, beïnvloeden het beleid 
om verandering te stimuleren.

extreem chemische stoffen kampen 
werknemers met ernstige gezondheids-
problemen, blijkt uit onderzoek van de 
Filipijnse landbouwvakbond UMA. Wanneer 
de werknemers opkomen voor hun rechten, 
worden zij hardhandig afgestraft.

 Het logo van Dole heb je vast al eens 
zien verschijnen op een banaan of ana-
nas in de supermarkt. In 2013 ontving de 
Filipijnse afdeling van de Amerikaanse 
multinational Dolefil nog een Rainforest Al-
liance (RFA) Certificaat voor de ‘duurzame 
praktijken en initiatieven voor natuur-
behoud’ en werden zij geroemd voor de 
gezonde werkomstandigheden van hun 
werknemers. Uit rapporten van verschil-
lende Filipijnse landbouwvakbonden 
blijkt echter het tegendeel.

kers en toezicht houden op de uitvoering 
van bestaande wetgeving rond gezondheid 
en veiligheid op het werk.

Het programma zal worden gelanceerd in 
Valenzuela City, Metro Manila. In de stad 
zijn verschillende fabrieken waar vrouwe-
lijke werknemers werken in erg onge-
zonde werkomstandigheden: gebrek aan 
gezondheids- en veiligheidsnormen, een 
loon lager dan het minimumloon, discrimi-
natie... .

De activiteiten van WE CAN bestaan uit 
bescherming tegen geweld en discrimi-
natie, medische en juridische bijstand, 
opleidingen in primaire gezondheidszorg, 
campagneopbouw en lobbywerk.

De WHO Watch bekijkt het werk van de 
WHO door de kritische ogen van sociale 
bewegingen. Dit jaar maakte onze collega 
Jasper deel uit van het internationale 
team van 12 gezondheidsactivisten die 
naar Genève gingen om de WHA-verga-
deringen bij te wonen, de debatten te 
volgen en bevindingen en aanbevelingen 
op te stellen.

Hun conclusies? De WHO blijft de meest 
toonaangevende autoriteit op het gebied 
van gezondheid, van de aanpak van obesi-

tas tot de preventie van een nieuwe pan-
demie. "Toch moeten we de organisatie 
versterken," zegt Jasper. "Private actoren 
hebben te veel invloed en de WHO heeft 
te weinig capaciteit om haar centrale rol 
waar te maken. Wij hebben deze kwesties 
op de agenda gezet.”

De zesde editie van Global Health Watch is uit. Het is het re-
sultaat van hard werk van de People's Health Movement. In het 
boek worden de belangrijkste internationale gezondheidspro-
blemen van het moment onder de loep genomen: de hebzucht 
van farmaceutische bedrijven, de privatisering van gezond-
heidszorg, de verzwakking van internationale organisaties en 
oorlog en conflict. Het is een belangrijk boek voor iedereen 
die geïnteresseerd is in gezondheid!

 Neem contact op met marilyse@vivasalud.be  
als je een exemplaar wil kopen.

IN DE SCHADUW VAN DE PANDEMIE

Verbetering van de arbeidsomstandigheden 
van vrouwen zal geen geschenk zijn dat 
uit de lucht komt vallen. Vrouwen moeten 
opstaan en deze sociale strijd leiden.

Brigitte
Nationaal voorzitster van de groep ‘Dynamique 
de femmes’

> Lees Jasper's interview op  
www.vivasalud.be/als-de-who-
haar-uitdagingen-aanpakt-kan-
ze-meer-impact-hebben



        

IN ACTIE

 Lees meer over onze 
campagnethema’s op onze 
website: www.vivasalud.be/in-
actie/voer-mee-campagne

 Lees deze verhalen en hoe 
jij de zorgplichtwet mee in 
beweging kan zetten op onze 
website.

CAMPAGNE CAMPAGNE

HET RECHT OP GEZONDHEID RAAKT AAN ALLE ASPECTEN VAN ONS LEVEN EN 
VEREIST DAAROM EEN ALOMVATTENDE AANPAK. VANAF DIT JAAR FOCUST ONS 
BELEIDSWERK OP DRIE PRIORITAIRE THEMA'S.

Onder de naam WE CAN (Workers Empo-
werment through Care And Nurture) richt 
het programma zich op de versterking van 
de organisatorische en mobilisatiecapa-
citeiten van vrouwelijke werknemers. Zo 
kunnen ze gezondheidskwesties in hun ge-
meenschappen en op het werk aanpakken. 
Ze zullen in gesprek gaan met beleidsma-

VAN 22 TOT 28 MEI VOND 
DE “WORLD HEALTH 
ASSEMBLY” PLAATS. 
DAT IS DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE 
WERELDGEZONDHEIDS-
ORGANISATIE (WHO). 
ONZE COLLEGA JASPER 
WAS IN GENÈVE VOOR DE 
WHO WATCH.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

Voor elk thema bepaalt een werkgroep met 
de partners de visie, doelstellingen en de 
te volgen strategie. Hierdoor versterken 
we de samenwerking met de partners en 
koppelen we ons beleidswerk beter aan 
actie op het terrein.

PUBLIEKE GEZONDHEID
Sociale factoren bepalen voor 85% onze ge-
zondheid. Een gezonde leefomgeving, het 
inkomensniveau en de toegang tot proper 
water en kwaliteitsvolle voeding zijn van 
levensbelang. Om het recht op gezond-
heid voor iedereen te garanderen, moet 
sociale rechtvaardigheid een prioriteit zijn. 
Daarvoor hebben we een sterk publiek 
gezondheidssysteem nodig. De komende 
jaren zullen we campagne voeren over de 
mondiale crisis van het zorgpersoneel, de 
impact van het internationaal handelsbe-
leid op de privatisering van gezondheid en 
het belang van een sterke eerstelijnszorg 
om de gezondheid van de bevolking te 
verbeteren.

HET BELANG 
VAN SOCIALE 
BEWEGINGEN
Sociale bewegingen 
lopen voorop bij 
de verdediging en 
bevordering van het 
recht op gezond-
heid. Hun rol in het 
publieke debat en 
het gezondheids-
beleid wordt in 

Regelmatig duiken er in de media schanda-
len op van mensen-, sociale en milieurech-
ten die geschonden worden door bedrijven. 
In sectoren zoals de landbouwsector en 
mijnbouwsector werken talloze arbeiders 
in ongezonde omstandigheden. Een brede 
coalitie van ngo’s en vakbonden lanceerde 
de campagne #MadeWithRespect voor een 
zorgplichtwet. Een Belgische en Europese 
zorgplichtwet zou bedrijven verplicht stel-
len om de rechten van hun werknemers te 
respecteren en verantwoordelijk houden 
wanneer deze zijn geschonden. Ook zou-
den zij opdraaien voor herstel.

 Op 28 april was het de internationale 
dag voor gezondheid en veiligheid op het 
werk. Samen met de partners organiseer-
den we een foto-actie op sociale media.

 Op zijn website pronkt Sumifru met de 
slogan ‘bringing safe and quality food into 
your homes’. Maar veilige en gezonde 
werkomstandigheden voor de werkne-
mers van de Japanse multinational lijken 
minder belangrijk. Door het gebruik van 

Voor de Congolese activisten van Etoile du 
Sud en MONDAS (de Nationale Beweging 
voor het recht op gezondheid) is 8 maart 
zoals overal ter wereld een dag van strijd 
voor de rechten van de vrouw. Empower-
ment, de strijd tegen de opwarming van de 
aarde en betere arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van het moederschapsverlof, 
gelijke verloning... Via verschillende acti-
viteiten legden de verschillende vrouwen-
groepen van EDS tal van thema's op tafel.

HET NIEUWE PROGRAMMA VAN VROUWENBEWEGING GABRIELA, PARTNER 
VAN VIVA SALUD, WIL VROUWELIJKE WERKNEMERS VERSTERKEN OM ZICH TE 
ORGANISEREN EN CAMPAGNE TE VOEREN VOOR HUN RECHT OP GEZONDHEID.

NIEUWE CAMPAGNES IN ZICHT! #MADEWITHRESPECT: VOOR EEN 
ZORGPLICHTWET!

8 MAART: EEN DAG VAN STRIJD IN DR CONGO

FILIPIJNEN: GABRIELA LANCEERT EEN 
PROGRAMMA VOOR DE EMANCIPATIE VAN 
VROUWEN OP HET WERK

ONZE COLLEGA JASPER MAAKTE DEEL UIT 
VAN HET WHO WATCH TEAM

grote mate bepaald door de democratische 
ruimte, die wereldwijd krimpt.
Daarom pleiten we voor een betere be-
scherming van sociale bewegingen, zodat 
ze een leidende rol kunnen spelen bij de 
opbouw van rechtvaardige en gelijkwaar-
dige systemen van publieke gezondheid.

GEZONDE 
WERKOMSTANDIGHEDEN
Mensen brengen een groot deel van hun 
leven al werkend door. Het recht op ge-
zondheid kan niet bestaan zonder het recht 
op een gezonde werkomgeving. Daarom 
voeren we vanaf dit jaar campagne voor 
gezonde werkomstandigheden voor ieder-
een. We mobiliseren sociale bewegingen en 
het brede publiek, beïnvloeden het beleid 
om verandering te stimuleren.

extreem chemische stoffen kampen 
werknemers met ernstige gezondheids-
problemen, blijkt uit onderzoek van de 
Filipijnse landbouwvakbond UMA. Wanneer 
de werknemers opkomen voor hun rechten, 
worden zij hardhandig afgestraft.

 Het logo van Dole heb je vast al eens 
zien verschijnen op een banaan of ana-
nas in de supermarkt. In 2013 ontving de 
Filipijnse afdeling van de Amerikaanse 
multinational Dolefil nog een Rainforest Al-
liance (RFA) Certificaat voor de ‘duurzame 
praktijken en initiatieven voor natuur-
behoud’ en werden zij geroemd voor de 
gezonde werkomstandigheden van hun 
werknemers. Uit rapporten van verschil-
lende Filipijnse landbouwvakbonden 
blijkt echter het tegendeel.

kers en toezicht houden op de uitvoering 
van bestaande wetgeving rond gezondheid 
en veiligheid op het werk.

Het programma zal worden gelanceerd in 
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lijke werknemers werken in erg onge-
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gezonde werkomstandigheden voor ieder-
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om verandering te stimuleren.

extreem chemische stoffen kampen 
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blijkt echter het tegendeel.
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deringen bij te wonen, de debatten te 
volgen en bevindingen en aanbevelingen 
op te stellen.

Hun conclusies? De WHO blijft de meest 
toonaangevende autoriteit op het gebied 
van gezondheid, van de aanpak van obesi-

tas tot de preventie van een nieuwe pan-
demie. "Toch moeten we de organisatie 
versterken," zegt Jasper. "Private actoren 
hebben te veel invloed en de WHO heeft 
te weinig capaciteit om haar centrale rol 
waar te maken. Wij hebben deze kwesties 
op de agenda gezet.”

De zesde editie van Global Health Watch is uit. Het is het re-
sultaat van hard werk van de People's Health Movement. In het 
boek worden de belangrijkste internationale gezondheidspro-
blemen van het moment onder de loep genomen: de hebzucht 
van farmaceutische bedrijven, de privatisering van gezond-
heidszorg, de verzwakking van internationale organisaties en 
oorlog en conflict. Het is een belangrijk boek voor iedereen 
die geïnteresseerd is in gezondheid!

 Neem contact op met marilyse@vivasalud.be  
als je een exemplaar wil kopen.

IN DE SCHADUW VAN DE PANDEMIE

Verbetering van de arbeidsomstandigheden 
van vrouwen zal geen geschenk zijn dat 
uit de lucht komt vallen. Vrouwen moeten 
opstaan en deze sociale strijd leiden.

Brigitte
Nationaal voorzitster van de groep ‘Dynamique 
de femmes’

> Lees Jasper's interview op  
www.vivasalud.be/als-de-who-
haar-uitdagingen-aanpakt-kan-
ze-meer-impact-hebben
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 DE TERUGKEER VAN MARCOS IN DE FILIPIJNEN: EEN BEDREIGING  
VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID

 SHATHA ODEH IS VRIJ!
 ZET DE ZORPLICHTWET MEE IN BEWEGING

DOE EEN GIFT 
Steun het werk van Viva Salud met een gift. Zo zorg je er mee 
voor dat we sociale bewegingen voor het recht op gezondheid 
blijven versterken. 

 Doe een gift op het rekeningnummer van Viva Salud   
BE17 5230 8138 7321  (mededeling: gift)

  Steun online op:  vivasalud.koalect.com

Heel erg bedankt  
aan zij die de overstap 
naar ons nieuw 
rekeningnummer  
bij Triodos  
BE17 5230 8138 7321 al 
gemaakt hebben  
of dat binnenkort 
zullen doen.  
Dit betekent veel  
voor ons!

BEDANKT!
Aan ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE EN TOM voor de 
vertalingen;
 
Aan ALEXANDRA, CHRISTIANE, CLAUDE, GODELYVE EN 
SABRINA voor hun hulp op ons secretariaat;
 
Speciale dank aan ALAIN, ANDREA, CHANTAL, DANIELA, 
ELIAS, ERIC, EVELIEN, FANNY, GÉRARD, GINETTE, 
GRÉGORY, HERMES, JAN, JASPER, JENNY, JONATHAN, 
JOS, KHARI, KYRA, LAURENS, LENNERT, LIESBET, 
LISA, LOU, MARC, MARIE-ELISABETH, MIKE, PAULINE, 
PETER, PIERRE, PIERRE, PHIL, RAOUL, SÉVERINE, TOM, 
WART EN WIM voor inzamelingsacties voor de 20KM door 
Brussel en voor verjaardagen. Samen hebben we bijna 
9000 euro opgehaald voor het recht op gezondheid. Ook 
bedankt aan iedereen die hen steunden.
 
Aan ONZE BONDGENOTEN EN DONATEURS die de 
strijd van Viva Salud en de partnerorganisaties blijven 
steunen.

VIVA SALUD IS OPNIEUW 
AANWEZIG OP MANIFIESTA! HET 
SOLIDARITEITSFESTIVAL VINDT 
DIT JAAR PLAATS IN OOSTENDE 
OP ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 
SEPTEMBER. 

Concerten, debatten, 
gezinsactiviteiten...: het programma 
zal even gevarieerd, geëngageerd en 
feestelijk zijn als elk jaar. Koop je tickets 
nu al op www.manifiesta.be. Of sluit je 
aan bij ons vrijwilligersteam en krijg 
gratis toegang tot het festival!

Vrijwilliger zijn voor Viva Salud op 
ManiFiesta? Dat is opkomen voor het recht 
op gezondheid in een toffe sfeer!

Interesse?  
Neem contact op met  
marilyse@vivasalud.be. 

OP 29 MEI NAMEN MEER DAN 40 LOPERS EN WANDELAARS DEEL AAN DE 20KM 
DOOR BRUSSEL MET EN VOOR VIVA SALUD!

NIEUWE CAMPAGNES IN ZICHT!

SHATHA ODEH IS VRIJ!

FILIPIJNEN: DE TERUGKEER VAN  
DE FAMILIE MARCOS

20 KM VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID

TOT OP MANIFIESTA:  
HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT!

NA BIJNA EEN JAAR 
GEVANGENSCHAP DOOR ISRAËL 
WERD SHATHA OP 3 JUNI 
EINDELIJK VRIJGELATEN.

DE TERUGKEER VAN DE FAMILIE MARCOS AAN DE MACHT BRENGT 
UITDAGINGEN MET ZICH MEE VOOR DE SOCIALE BEWEGING VOOR HET 
RECHT OP GEZONDHEID.

Het was een mooie dag waar we samen, 
20km lang, liepen en wandelden voor het 
recht op gezondheid. Dankzij onze talrijke 
sponsors hebben 
we meer dan 9.000 
euro ingezameld. 
Hiermee kunnen wij 
en de partners in de 
Filipijnen, Palestina 
en DR Congo onze 
strijd voor het recht 
op gezondheid ver-
der zetten in deze 
complexe tijden. 

Health Work Committees, de organisatie 
waarvan zij directrice was tot haar ar-
restatie, wordt al jaren geteisterd door 
zware repressie, wat  de capaciteiten van 
hun gezondheidswerkers sterk ondermijnt.
Net zoals bij de vrijlating van Dr. Naty Cas-
tro in de Filipijnen,in maart, zien we dat 
de sociale bewegingen en internationale 
solidariteit een groot verschil maken door 
de internationale druk voor de verdediging 
van gezondheidsactivisten.

Marcos erft van Duterte 
een chronisch ziek publiek 
gezondheidssysteem. 
Duterte gaf, zelfs tijdens 
de COVID 19-pandemie, 
hogere prioriteit aan zijn 
grote infrastructuurpro-
gramma en aan de politie 
en het leger dan aan 
gezondheidszorg. De campagne voor het 
recht op gezondheid van de Filipijnse 
partners is nu belangrijker dan ooit. 
Critici vrezen dat Marcos de cultuur van 
straffeloosheid van president Duterte 

Dit najaar voeren we, onder meer met 
de jaarlijkse actie Defend the Defenders 
op 10 december, campagne om mensen-
rechtenactivisten zoals Shatha en Dr. Naty 
en sociale bewegingen wereldwijd te 
beschermen!

nog zal versterken. Daardoor zal 
de democratische ruimte voor 
sociale bewegingen nog verder 
inkrimpen.

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
Juni - juli - augustus 2022

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor
1099 Brussel x -
P9 15304 PBNr

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE17 5230 8138 7321 

Viva Salud strijdt voor het 
recht op gezondheid wereldwijd. 
Daarbij laten we ons leiden 
door onze basiswaarden: sociale 
rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit.

BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

 Lees het volledige artikel op  
onze webiste:  www.vivasalud.be/ 
filipijnen-vooruitzichten-voor- 
recht-op-gezondheid-onder-marcos

DANKZIJ JULLIE STEUN

Gratis vervoer - www.manifi esta.be   
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AHED TAMIMI
JEREMY CORBYN 

ELKE KAHR TOM LANOYE
ANNA KOLOTOVA

ADELINE DIEUDONNÉ RAOUL HEDEBOUW
LAURENT BRUN MARIAM DHAWALE
   MITZI TAN TITHI BHATTACHARYA 

CHRIS MITCHELL ELS TORREELE
  PETER MERTENS NICHOLAS ALLEN

IRVIN JIM GRACE BLAKELEY

     
  STIKSTOF MAGIC SYSTEM 

  POSTMEN L’OR DU COMMUN HK
  BELGIAN ASOCIALITY EMY ANITA TIJOUX

SUPAFLY COLLECTIVE BOBALICIOUS LEVS
LE MOTEL BIZKIT PARK EME ALFONSO

SHORELINE COLLECTIVE
MYSTÈRE THE 925

BAB L’BLUZ

CHILE 
CANTA

Een hele grote dankjewel aan alle lopers, 
wandelaars, vrijwilligers en sponsors voor 
de mooie dag en de trouwe steun!
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