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 FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, EEN VLOEK OF KANS?
 DR CONGO: SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS
 PALESTINA: ISRAËLISCHE REPRESSIE SCHAADT PALESTIJNSE GEZONDHEID

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 - NotATarget)

  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 ERIK, EDDY, LAURENT, DIRK EN JOSIANE voor 
hun inzamelacties;
 
Aan CLAUDE, AHMAD EN IPEK voor hun 
waardevolle hulp aan het secretariaat;
 
Aan ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE EN TOM voor 
hun vertaalhulp;
 
Aan ONZE BONDGENOTEN EN DONATEURS die ons 
werk en dat van onze partners versterken.

IN MEI TROK BILLY MWANGAZA VAN ONZE PARTNER ÉTOILE DU SUD NAAR 
BARCELONA IN SPANJE VOOR DE SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS. 
HIJ VERTELT ONS OVER ZIJN ERVARINGEN EN DE DEMOCRATISCHE RUIMTE IN DE 
DR CONGO. 

CAMPAGNE #NotATarget:  
KOM OP VOOR ACTIVISTEN EN 
ONZE GEZONDHEID!

FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, 
EEN VLOEK OF KANS?

DR CONGO: SCHOOL VOOR 
MENSENRECHTENVERDEDIGERS

OP 30 JUNI KWAM 
DE MARCOS-
FAMILIE OPNIEUW 
AAN DE MACHT 
IN DE FILIPIJNEN. 
WAT BETEKENT 
HET NIEUWE 
PRESIDENTSCHAP 
VOOR ACTIVISTEN EN 
SOCIALE BEWEGINGEN 
IN HET LAND?

CULTUUR VAN 
STRAFFELOOSHEID
Critici vrezen dat Marcos de cultuur 
van straffeloosheid van president 
Duterte zal versterken. De nieuwe 
president heeft Duterte bijvoorbeeld 
bescherming beloofd tegen internationale 
gerechtelijke procedures over mensen-
rechtenschendingen onder zijn 
bewind. De politieke repressie tegen 
gezondheidsactivisten en de sociale 
bewegingen zal waarschijnlijk toenemen.

CHRONISCH ZIEK 
GEZONDHEIDSSYTEEM
Marcos erft bovendien een chronisch ziek 
publiek gezondheidssysteem. Tijdens de 
COVID 19-pandemie gaf Duterte meer geld 
aan grote infrastructuurprogramma’s, de 
politie en het leger dan aan gezondheids-
zorg. De campagne voor het recht op 
gezondheid van de Filipijnse partners is nu 
belangrijker dan ooit.

BREDE MASSABEWEGING
Tijdens de presidentsverkiezingen 
ontstond een brede massabeweging. 
Mensen uit verschillende sectoren van de 
samenleving, en vooral de jeugd, sloegen 
de handen in elkaar om de misdaden en 
de rijkdom van de Marcos-familie aan 
te klagen. Hierin ligt een grote kans. 
De Filipijnse sociale beweging is klaar 
voor een vastberaden strijd. Tegen de 
repressie, voor sociale rechtvaardigheid 
en voor het recht op gezondheid.

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
september - oktober - november 2022
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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 BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

 Lees het 
volledige artikel 
op onze website.

‘De school voor mensenrechtenverdedigers 
is een initiatief van de Catalaanse 
Vredesvereniging en Internationale Actie 
voor Vrede. Ik werd uitgenodigd als lid 
van de Nationale Beweging voor het 
Recht op Gezondheid in de DR Congo. 
Het initiatief moedigt de uitwisseling 
tussen mensenrechtenverdedigers uit alle 
continenten aan. Activisten leren er over 
hun engagement, hun manier van actie 
voeren en hoe ze moeten omgaan met 
bedreigingen. Ik heb erg veel geleerd!’

‘In de DR Congo staat de democratische 
ruimte onder druk door politieke leiders en 

door gewapende groeperingen. Activisten 
worden bedreigd omdat zij de bevolking 
mobiliseren om zich in te zetten voor 
vreedzame conflictoplossing. Wij zetten 
altijd in op de SOM-strategie: sensibiliseren, 
organiseren en mobiliseren. Die stelt ons in 
staat de bevolking bewust te maken van de 
problemen en haar daarna te mobiliseren. 

We zorgen er voor dat mensen een 
uitlaatklep vinden voor hun frustratie. 
Zo komen ze in actie en eisen ze 
hun rechten op. Dat is hoe we de 
democratische ruimte in ons land zullen 
vergroten.’ 
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 Ontdek het 
campagnemateriaal 
op onze website.

 Lees of luister het gesprek 
met Shatha via onze website. Lees meer op onze website.

  

CAMPAGNE

ACTIVISTEN, ZORGWERKERS, GEZONDHEIDSORGANISATIES 
EN SOCIALE BEWEGINGEN DIE OPKOMEN VOOR HET RECHT 
OP GEZONDHEID ZIJN WERELDWIJD HET SLACHTOFFER 
VAN REPRESSIE. WE KUNNEN PAS GEZOND ZIJN ALS ZIJ IN 
VEILIGHEID ZIJN. ZE ZIJN GEEN DOELWIT!

In oktober 2021 plaatste Israël  
6 Palestijnse sociale 
organisaties, waaronder onze 
partner Bisan, onterecht 
op een terreurlijst. De 
wereldwijde kritiek nam grote 
proporties aan en de solidariteitscampagne 
#StandWithThe6 kwam snel op gang. In 
juli bevestigden 9 EU-lidstaten, waaronder 
België, hun steun voor de Palestijnse 

IN EEN AANGRIJPENDE PODCAST 
VERTELT SHATHA ODEH, VOORMALIG 
DIRECTRICE VAN ONZE PARTNER 
HEALTH WORK COMMITTEES, OVER DE 
ERBARMELIJKE LEEFOMSTANDIGHEDEN 
VOOR DUIZENDEN PALESTIJNSE 
POLITIEKE GEVANGENEN.

KRACHT VOOR VERANDERING
Activisten, zorgwerkers, gezondheids-
organisaties en sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
zijn een belangrijke kracht voor 
verandering. Ze bieden zorg aan kwetsbare 
bevolkingsgroepen en maken het 
gezondheidsbeleid rechtvaardiger.

EEN DOELWIT
Toch zijn deze kritische stemmen te vaak 
een doelwit. Vooral in landen waar de 
democratische ruimte onder druk staat. 
Ze worden geïntimideerd, gearresteerd 
en soms zelfs vermoord. Sommigen 
stoppen uit angst met hun werk. Anderen 
kunnen hun werk niet voortzetten om 
juridische redenen of omdat hen het 
leven is ontnomen. De financiële middelen 
van gezondheidsorganisaties worden ook 
ondermijnd door smeercampagnes en 
juridische aanvallen. Daardoor wordt het 
moeilijker essentiële zorg aan te bieden en 
sociale verandering af te dwingen.

HUN VEILIGHEID, ONZE 
GEZONDHEID 
De repressie heeft een enorme invloed op 
de toegang tot gezondheidszorg. Ze raakt 
niet alleen de gezondheidsorganisaties 
en het zorgpersoneel, maar ook de 

ISRAËL VISEERT ONZE PARTNERS IN 
PALESTINA EN VERSTOORT BEWUST 
HUN BELANGRIJKE WERK. DE 
IMPACT OP DE GEZONDHEID VAN DE 
PALESTIJNEN IS ENORM.

Levensverwachting
Kindersterfte

Palestijnen in  
bezet gebied

74 jaar
16,6 kinderen/1000

Palestijnse  
burgers in Israël

79 jaar
7,5 kinderen/1000

Joodse burgers  
in Israël

82,7 jaar
2,7 kinderen/1000

CAMPAGNE #NotATarget: KOM OP VOOR 
ACTIVISTEN EN ONZE GEZONDHEID!

DE IMPACT VAN DE ISRAËLISCHE KOLONISATIE OP 
DE GEZONDHEID VAN DE PALESTIJNEN

#StandWithThe6

PODCAST: 
HWC-DIRECTRICE SHATHA ODEH IS VRIJ!

gezondheid van de bevolking zelf. 
We kunnen pas gezond zijn als zij in 
veiligheid zijn. Activisten, zorgwerkers, 
gezondheidsorganisaties en sociale 
bewegingen die opkomen voor het recht op 
gezondheid mogen nooit een doelwit zijn. 
Doe mee met de campagne #NotATarget en 
steun hen wereldwijd! 

EEN BEWUSTE STRATEGIE
Het is niet nieuw. De Israëlische regering 
legt kritische Palestijnse stemmen en 
sociale organisaties al jaren het zwijgen 
op. Onze partners weten er alles over. 
Health Work Committees (HWC), Bisan 
en Awda zijn allemaal het mikpunt 
van repressie omdat ze het opnemen 
voor de rechten van de Palestijnen. 
Hun kantoren en gezondheidscentra 
worden gesloten of gebombardeerd, hun 
personeel gearresteerd en hun financiering 
geschrapt. De Israëlische aanvallen 
en smeercampagnes zijn een bewuste 
strategie om alle critici monddood te 
maken.

GEZONDHEID ONDER APARTHEID
De impact op de gezondheid van de 
Palestijnen is enorm. Dat toont onderzoek 
van Bisan. Het personeelsbestand van 
Awda, HWC en Bisan is de voorbije 10 jaar 
fel gekrompen. Net zoals de budgetten. 
Daardoor kunnen ze minder Palestijnen 
bereiken met hun belangrijke werk. 
Door de Israëlische repressie moest HWC 
bijvoorbeeld alle mobiele klinieken 
sluiten. Bisan schat dat HWC daardoor 
67.000 Palestijnen minder bereikt met hun 

organisaties. “Israël 
leverde geen substantieel 
bewijs voor terrorisme.”, 
klonk het. Kritische 
stemmen, activisten en 

sociale bewegingen mogen nooit gemuilkorfd 
worden! Samen met onze minister van 
ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir 
blijven we op die nagel slaan.

"De leefomstandigheden zijn erbarmelijk 
en het eten zeer slecht. In 21 dagen 
verloor ik 10 kilo. Er is geen medische 
opvolging. De emotionele druk is het 
moeilijkst. Je hebt geen privacy en je 
mag dierbaren niet omhelzen of bellen. 
Desondanks is er veel solidariteit tussen de 
vrouwen in de gevangenis. Ze zorgen voor 
elkaar en stellen hun talenten ten dienste 
van anderen. Ik wil iedereen bedanken 

DOE MEE!  
STEUN GEZONDHEIDSACTIVISTEN 
WERELDWIJD

voor de steun aan de internationale 
solidariteitscampagne voor mijn vrijlating. 
Ik hoop dat de volgende campagne alle 
Palestijnse gevangenen vrij krijgt!”

gezondheidsdiensten, vooral in afgelegen 
gebied. People’s Health Movement 
toonde recent nog de verschillen in 
levensverwachting en kindersterfte aan 
tussen Palestijnen en Israëli’s (zie kader). 
De conclusie is duidelijk: apartheid en 
bezetting schaden de gezondheid!

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Samen met People’s Health Movement 
en de Palestijnse, Filipijnse en Congolese 
partners blijven we de repressie van 
Palestijnse gezondheidsactivisten en 
sociale organisaties op de agenda zetten. 
Op nationaal en internationaal niveau. Zo 
zorgen we voor steun uit politieke hoek 
(zie kader). Internationale solidariteit blijft 
van levensbelang.

TOON JOUW SOLIDARITEIT!
Maak een foto met een 
solidariteitsboodschap voor onze 
partners. Stuur hem naar onze 
collega Billy via billy@vivasalud.

be. We versturen in 
december alle foto’s en 
boodschappen naar het 
kabinet van minister 
Kitir. Zo roepen we op 
om de sociale beweging 
voor gezondheid 
wereldwijd te blijven 
beschermen.

KOM IN ACTIE!
Trek op 9 december mee de straat op in 
Brussel tijdens Defend the Defenders. 
Samen met andere sociale organisaties 
zetten we het belang van sociale 
bewegingen en activisten in de kijker.

BLIJF OP DE HOOGTE!
Volg de verhalen van 
gezondheidsactivisten wereldwijd: 
schrijf je in voor de WhatsApp-groep 
van Viva Salud. Scan de QR code of 
voeg het nummer 0470 82 72 22 toe 

aan jouw contacten. 
Stuur een WhatsApp-
bericht naar het 
nummer met “ik 
schrijf me in + jouw 
naam”.

DOE EEN GIFT!
Steun de sociale beweging voor het 
recht op gezondheid in Palestina, de 
Filipijnen en de DR Congo. Doe een gift 
op het rekeningnummer van Viva Salud 
BE17 5230 8138 7321, met vermelding 
“gift: NotATarget”. Of doe een gift 
via de actiepagina van de campagne: 
vivasalud.koalect.com/nl-NL/p/
campagne-not-a-target.

PALESTINA: 
ISRAËLISCHE REPRESSIE 
SCHAADT PALESTIJNSE 
GEZONDHEID



      

 Ontdek het 
campagnemateriaal 
op onze website.

 Lees of luister het gesprek 
met Shatha via onze website. Lees meer op onze website.
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sociale bewegingen mogen nooit gemuilkorfd 
worden! Samen met onze minister van 
ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir 
blijven we op die nagel slaan.

"De leefomstandigheden zijn erbarmelijk 
en het eten zeer slecht. In 21 dagen 
verloor ik 10 kilo. Er is geen medische 
opvolging. De emotionele druk is het 
moeilijkst. Je hebt geen privacy en je 
mag dierbaren niet omhelzen of bellen. 
Desondanks is er veel solidariteit tussen de 
vrouwen in de gevangenis. Ze zorgen voor 
elkaar en stellen hun talenten ten dienste 
van anderen. Ik wil iedereen bedanken 

DOE MEE!  
STEUN GEZONDHEIDSACTIVISTEN 
WERELDWIJD

voor de steun aan de internationale 
solidariteitscampagne voor mijn vrijlating. 
Ik hoop dat de volgende campagne alle 
Palestijnse gevangenen vrij krijgt!”

gezondheidsdiensten, vooral in afgelegen 
gebied. People’s Health Movement 
toonde recent nog de verschillen in 
levensverwachting en kindersterfte aan 
tussen Palestijnen en Israëli’s (zie kader). 
De conclusie is duidelijk: apartheid en 
bezetting schaden de gezondheid!

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Samen met People’s Health Movement 
en de Palestijnse, Filipijnse en Congolese 
partners blijven we de repressie van 
Palestijnse gezondheidsactivisten en 
sociale organisaties op de agenda zetten. 
Op nationaal en internationaal niveau. Zo 
zorgen we voor steun uit politieke hoek 
(zie kader). Internationale solidariteit blijft 
van levensbelang.

TOON JOUW SOLIDARITEIT!
Maak een foto met een 
solidariteitsboodschap voor onze 
partners. Stuur hem naar onze 
collega Billy via billy@vivasalud.

be. We versturen in 
december alle foto’s en 
boodschappen naar het 
kabinet van minister 
Kitir. Zo roepen we op 
om de sociale beweging 
voor gezondheid 
wereldwijd te blijven 
beschermen.

KOM IN ACTIE!
Trek op 9 december mee de straat op in 
Brussel tijdens Defend the Defenders. 
Samen met andere sociale organisaties 
zetten we het belang van sociale 
bewegingen en activisten in de kijker.

BLIJF OP DE HOOGTE!
Volg de verhalen van 
gezondheidsactivisten wereldwijd: 
schrijf je in voor de WhatsApp-groep 
van Viva Salud. Scan de QR code of 
voeg het nummer 0470 82 72 22 toe 

aan jouw contacten. 
Stuur een WhatsApp-
bericht naar het 
nummer met “ik 
schrijf me in + jouw 
naam”.

DOE EEN GIFT!
Steun de sociale beweging voor het 
recht op gezondheid in Palestina, de 
Filipijnen en de DR Congo. Doe een gift 
op het rekeningnummer van Viva Salud 
BE17 5230 8138 7321, met vermelding 
“gift: NotATarget”. Of doe een gift 
via de actiepagina van de campagne: 
vivasalud.koalect.com/nl-NL/p/
campagne-not-a-target.

PALESTINA: 
ISRAËLISCHE REPRESSIE 
SCHAADT PALESTIJNSE 
GEZONDHEID



      

 Ontdek het 
campagnemateriaal 
op onze website.

 Lees of luister het gesprek 
met Shatha via onze website. Lees meer op onze website.

  

CAMPAGNE

ACTIVISTEN, ZORGWERKERS, GEZONDHEIDSORGANISATIES 
EN SOCIALE BEWEGINGEN DIE OPKOMEN VOOR HET RECHT 
OP GEZONDHEID ZIJN WERELDWIJD HET SLACHTOFFER 
VAN REPRESSIE. WE KUNNEN PAS GEZOND ZIJN ALS ZIJ IN 
VEILIGHEID ZIJN. ZE ZIJN GEEN DOELWIT!

In oktober 2021 plaatste Israël  
6 Palestijnse sociale 
organisaties, waaronder onze 
partner Bisan, onterecht 
op een terreurlijst. De 
wereldwijde kritiek nam grote 
proporties aan en de solidariteitscampagne 
#StandWithThe6 kwam snel op gang. In 
juli bevestigden 9 EU-lidstaten, waaronder 
België, hun steun voor de Palestijnse 

IN EEN AANGRIJPENDE PODCAST 
VERTELT SHATHA ODEH, VOORMALIG 
DIRECTRICE VAN ONZE PARTNER 
HEALTH WORK COMMITTEES, OVER DE 
ERBARMELIJKE LEEFOMSTANDIGHEDEN 
VOOR DUIZENDEN PALESTIJNSE 
POLITIEKE GEVANGENEN.

KRACHT VOOR VERANDERING
Activisten, zorgwerkers, gezondheids-
organisaties en sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
zijn een belangrijke kracht voor 
verandering. Ze bieden zorg aan kwetsbare 
bevolkingsgroepen en maken het 
gezondheidsbeleid rechtvaardiger.

EEN DOELWIT
Toch zijn deze kritische stemmen te vaak 
een doelwit. Vooral in landen waar de 
democratische ruimte onder druk staat. 
Ze worden geïntimideerd, gearresteerd 
en soms zelfs vermoord. Sommigen 
stoppen uit angst met hun werk. Anderen 
kunnen hun werk niet voortzetten om 
juridische redenen of omdat hen het 
leven is ontnomen. De financiële middelen 
van gezondheidsorganisaties worden ook 
ondermijnd door smeercampagnes en 
juridische aanvallen. Daardoor wordt het 
moeilijker essentiële zorg aan te bieden en 
sociale verandering af te dwingen.

HUN VEILIGHEID, ONZE 
GEZONDHEID 
De repressie heeft een enorme invloed op 
de toegang tot gezondheidszorg. Ze raakt 
niet alleen de gezondheidsorganisaties 
en het zorgpersoneel, maar ook de 

ISRAËL VISEERT ONZE PARTNERS IN 
PALESTINA EN VERSTOORT BEWUST 
HUN BELANGRIJKE WERK. DE 
IMPACT OP DE GEZONDHEID VAN DE 
PALESTIJNEN IS ENORM.

Levensverwachting
Kindersterfte

Palestijnen in  
bezet gebied

74 jaar
16,6 kinderen/1000

Palestijnse  
burgers in Israël

79 jaar
7,5 kinderen/1000

Joodse burgers  
in Israël

82,7 jaar
2,7 kinderen/1000

CAMPAGNE #NotATarget: KOM OP VOOR 
ACTIVISTEN EN ONZE GEZONDHEID!

DE IMPACT VAN DE ISRAËLISCHE KOLONISATIE OP 
DE GEZONDHEID VAN DE PALESTIJNEN

#StandWithThe6

PODCAST: 
HWC-DIRECTRICE SHATHA ODEH IS VRIJ!

gezondheid van de bevolking zelf. 
We kunnen pas gezond zijn als zij in 
veiligheid zijn. Activisten, zorgwerkers, 
gezondheidsorganisaties en sociale 
bewegingen die opkomen voor het recht op 
gezondheid mogen nooit een doelwit zijn. 
Doe mee met de campagne #NotATarget en 
steun hen wereldwijd! 

EEN BEWUSTE STRATEGIE
Het is niet nieuw. De Israëlische regering 
legt kritische Palestijnse stemmen en 
sociale organisaties al jaren het zwijgen 
op. Onze partners weten er alles over. 
Health Work Committees (HWC), Bisan 
en Awda zijn allemaal het mikpunt 
van repressie omdat ze het opnemen 
voor de rechten van de Palestijnen. 
Hun kantoren en gezondheidscentra 
worden gesloten of gebombardeerd, hun 
personeel gearresteerd en hun financiering 
geschrapt. De Israëlische aanvallen 
en smeercampagnes zijn een bewuste 
strategie om alle critici monddood te 
maken.

GEZONDHEID ONDER APARTHEID
De impact op de gezondheid van de 
Palestijnen is enorm. Dat toont onderzoek 
van Bisan. Het personeelsbestand van 
Awda, HWC en Bisan is de voorbije 10 jaar 
fel gekrompen. Net zoals de budgetten. 
Daardoor kunnen ze minder Palestijnen 
bereiken met hun belangrijke werk. 
Door de Israëlische repressie moest HWC 
bijvoorbeeld alle mobiele klinieken 
sluiten. Bisan schat dat HWC daardoor 
67.000 Palestijnen minder bereikt met hun 
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 FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, EEN VLOEK OF KANS?
 DR CONGO: SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS
 PALESTINA: ISRAËLISCHE REPRESSIE SCHAADT PALESTIJNSE GEZONDHEID

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 - NotATarget)

  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 ERIK, EDDY, LAURENT, DIRK EN JOSIANE voor 
hun inzamelacties;
 
Aan CLAUDE, AHMAD EN IPEK voor hun 
waardevolle hulp aan het secretariaat;
 
Aan ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE EN TOM voor 
hun vertaalhulp;
 
Aan ONZE BONDGENOTEN EN DONATEURS die ons 
werk en dat van onze partners versterken.

IN MEI TROK BILLY MWANGAZA VAN ONZE PARTNER ÉTOILE DU SUD NAAR 
BARCELONA IN SPANJE VOOR DE SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS. 
HIJ VERTELT ONS OVER ZIJN ERVARINGEN EN DE DEMOCRATISCHE RUIMTE IN DE 
DR CONGO. 

CAMPAGNE #NotATarget:  
KOM OP VOOR ACTIVISTEN EN 
ONZE GEZONDHEID!

FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, 
EEN VLOEK OF KANS?

DR CONGO: SCHOOL VOOR 
MENSENRECHTENVERDEDIGERS

OP 30 JUNI KWAM 
DE MARCOS-
FAMILIE OPNIEUW 
AAN DE MACHT 
IN DE FILIPIJNEN. 
WAT BETEKENT 
HET NIEUWE 
PRESIDENTSCHAP 
VOOR ACTIVISTEN EN 
SOCIALE BEWEGINGEN 
IN HET LAND?

CULTUUR VAN 
STRAFFELOOSHEID
Critici vrezen dat Marcos de cultuur 
van straffeloosheid van president 
Duterte zal versterken. De nieuwe 
president heeft Duterte bijvoorbeeld 
bescherming beloofd tegen internationale 
gerechtelijke procedures over mensen-
rechtenschendingen onder zijn 
bewind. De politieke repressie tegen 
gezondheidsactivisten en de sociale 
bewegingen zal waarschijnlijk toenemen.

CHRONISCH ZIEK 
GEZONDHEIDSSYTEEM
Marcos erft bovendien een chronisch ziek 
publiek gezondheidssysteem. Tijdens de 
COVID 19-pandemie gaf Duterte meer geld 
aan grote infrastructuurprogramma’s, de 
politie en het leger dan aan gezondheids-
zorg. De campagne voor het recht op 
gezondheid van de Filipijnse partners is nu 
belangrijker dan ooit.

BREDE MASSABEWEGING
Tijdens de presidentsverkiezingen 
ontstond een brede massabeweging. 
Mensen uit verschillende sectoren van de 
samenleving, en vooral de jeugd, sloegen 
de handen in elkaar om de misdaden en 
de rijkdom van de Marcos-familie aan 
te klagen. Hierin ligt een grote kans. 
De Filipijnse sociale beweging is klaar 
voor een vastberaden strijd. Tegen de 
repressie, voor sociale rechtvaardigheid 
en voor het recht op gezondheid.

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
september - oktober - november 2022

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor
1099 Brussel x -
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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 BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

 Lees het 
volledige artikel 
op onze website.

‘De school voor mensenrechtenverdedigers 
is een initiatief van de Catalaanse 
Vredesvereniging en Internationale Actie 
voor Vrede. Ik werd uitgenodigd als lid 
van de Nationale Beweging voor het 
Recht op Gezondheid in de DR Congo. 
Het initiatief moedigt de uitwisseling 
tussen mensenrechtenverdedigers uit alle 
continenten aan. Activisten leren er over 
hun engagement, hun manier van actie 
voeren en hoe ze moeten omgaan met 
bedreigingen. Ik heb erg veel geleerd!’

‘In de DR Congo staat de democratische 
ruimte onder druk door politieke leiders en 

door gewapende groeperingen. Activisten 
worden bedreigd omdat zij de bevolking 
mobiliseren om zich in te zetten voor 
vreedzame conflictoplossing. Wij zetten 
altijd in op de SOM-strategie: sensibiliseren, 
organiseren en mobiliseren. Die stelt ons in 
staat de bevolking bewust te maken van de 
problemen en haar daarna te mobiliseren. 

We zorgen er voor dat mensen een 
uitlaatklep vinden voor hun frustratie. 
Zo komen ze in actie en eisen ze 
hun rechten op. Dat is hoe we de 
democratische ruimte in ons land zullen 
vergroten.’ 
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 FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, EEN VLOEK OF KANS?
 DR CONGO: SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS
 PALESTINA: ISRAËLISCHE REPRESSIE SCHAADT PALESTIJNSE GEZONDHEID

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 - NotATarget)

  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 ERIK, EDDY, LAURENT, DIRK EN JOSIANE voor 
hun inzamelacties;
 
Aan CLAUDE, AHMAD EN IPEK voor hun 
waardevolle hulp aan het secretariaat;
 
Aan ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE EN TOM voor 
hun vertaalhulp;
 
Aan ONZE BONDGENOTEN EN DONATEURS die ons 
werk en dat van onze partners versterken.

IN MEI TROK BILLY MWANGAZA VAN ONZE PARTNER ÉTOILE DU SUD NAAR 
BARCELONA IN SPANJE VOOR DE SCHOOL VOOR MENSENRECHTENVERDEDIGERS. 
HIJ VERTELT ONS OVER ZIJN ERVARINGEN EN DE DEMOCRATISCHE RUIMTE IN DE 
DR CONGO. 

CAMPAGNE #NotATarget:  
KOM OP VOOR ACTIVISTEN EN 
ONZE GEZONDHEID!

FILIPIJNEN: HET MARCOS-PRESIDENTSCHAP, 
EEN VLOEK OF KANS?

DR CONGO: SCHOOL VOOR 
MENSENRECHTENVERDEDIGERS

OP 30 JUNI KWAM 
DE MARCOS-
FAMILIE OPNIEUW 
AAN DE MACHT 
IN DE FILIPIJNEN. 
WAT BETEKENT 
HET NIEUWE 
PRESIDENTSCHAP 
VOOR ACTIVISTEN EN 
SOCIALE BEWEGINGEN 
IN HET LAND?

CULTUUR VAN 
STRAFFELOOSHEID
Critici vrezen dat Marcos de cultuur 
van straffeloosheid van president 
Duterte zal versterken. De nieuwe 
president heeft Duterte bijvoorbeeld 
bescherming beloofd tegen internationale 
gerechtelijke procedures over mensen-
rechtenschendingen onder zijn 
bewind. De politieke repressie tegen 
gezondheidsactivisten en de sociale 
bewegingen zal waarschijnlijk toenemen.

CHRONISCH ZIEK 
GEZONDHEIDSSYTEEM
Marcos erft bovendien een chronisch ziek 
publiek gezondheidssysteem. Tijdens de 
COVID 19-pandemie gaf Duterte meer geld 
aan grote infrastructuurprogramma’s, de 
politie en het leger dan aan gezondheids-
zorg. De campagne voor het recht op 
gezondheid van de Filipijnse partners is nu 
belangrijker dan ooit.

BREDE MASSABEWEGING
Tijdens de presidentsverkiezingen 
ontstond een brede massabeweging. 
Mensen uit verschillende sectoren van de 
samenleving, en vooral de jeugd, sloegen 
de handen in elkaar om de misdaden en 
de rijkdom van de Marcos-familie aan 
te klagen. Hierin ligt een grote kans. 
De Filipijnse sociale beweging is klaar 
voor een vastberaden strijd. Tegen de 
repressie, voor sociale rechtvaardigheid 
en voor het recht op gezondheid.

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
september - oktober - november 2022
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Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
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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 BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS

 Lees het 
volledige artikel 
op onze website.

‘De school voor mensenrechtenverdedigers 
is een initiatief van de Catalaanse 
Vredesvereniging en Internationale Actie 
voor Vrede. Ik werd uitgenodigd als lid 
van de Nationale Beweging voor het 
Recht op Gezondheid in de DR Congo. 
Het initiatief moedigt de uitwisseling 
tussen mensenrechtenverdedigers uit alle 
continenten aan. Activisten leren er over 
hun engagement, hun manier van actie 
voeren en hoe ze moeten omgaan met 
bedreigingen. Ik heb erg veel geleerd!’

‘In de DR Congo staat de democratische 
ruimte onder druk door politieke leiders en 

door gewapende groeperingen. Activisten 
worden bedreigd omdat zij de bevolking 
mobiliseren om zich in te zetten voor 
vreedzame conflictoplossing. Wij zetten 
altijd in op de SOM-strategie: sensibiliseren, 
organiseren en mobiliseren. Die stelt ons in 
staat de bevolking bewust te maken van de 
problemen en haar daarna te mobiliseren. 

We zorgen er voor dat mensen een 
uitlaatklep vinden voor hun frustratie. 
Zo komen ze in actie en eisen ze 
hun rechten op. Dat is hoe we de 
democratische ruimte in ons land zullen 
vergroten.’ 


