ERVARINGSREIS NAAR GUINEE

“Ik heb

de kracht van mensen

gezien”

Medard Verstraeten (53) heeft een gezin met
2 dochters. Hij werkt als service manager in een
garage en is voorzitter van KWB-Kattenbos
Lommel. “Het was een prachtige ervaringsreis,
maar tegelijk ook schokkend. We werden elke dag
door mekaar geschud. Als je ziet welke ellende en
miserie die mensen hebben en hoe ze toch goed
gezind blijven om kleine dingen, hoe ze lachen, dat
hou je niet voor mogelijk. Dan realiseer je je pas

Wereldsolidariteit organiseerde in november 2006 een ervaringreis
naar het Afrikaanse land Guinee. Een groep van 18 verantwoordelijken van de christelijke arbeidersbeweging van Limburg trokken er
twee weken rond. Medard Verstraeten en Fatma Cosar zijn onder de
indruk van wat ze er gezien en meegemaakt hebben.
welke luxe wij hebben. De ontmoetingen waren
heel warm. We zijn er in de watten gelegd. Ze voelen natuurlijk dat ze internationale steun nodig
hebben om iets te bereiken.”

Bauxiet
Medard: “Wat mij vooral opvalt is dat Guinee
een tekort heeft aan capabele leiders, mensen die
het goed menen met de bevolking. De huidige
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De organisatie Dynam is ook een van de partners
van Wereldsolidariteit. In een aantal grote dorpen ondersteunt Dynam ziekenfondsen. Mensen
verenigen zich om samen te sparen om medische
zorgen betaalbaar te maken. Wat we daar gezien
hebben in de ziekenhuizen dat hou je niet voor
mogelijk. Er is geen water of elektriciteit. Een
laborant vertelde ons dat hij de instrumenten
niet kan desinfecteren. Als je naar een ziekenhuis
gaat moet je een emmer water meebrengen of je
mag er niet in... We kunnen ons als westerling
niet indenken dat dat vandaag nog bestaat.”

Creativiteit

De 4 KWB’ers van de reisgroep: Vlnr.: Medard Verstraeten (KWB-Kattenbos),
Fatma Cosar (KWB-Zwartberg), Johny Jouck (KWB-Zwartberg) en Ludo Vandijck (KWB-Bocholt).

leiders handelen puur uit eigenbelang. President
Conté en zijn entourage rijven alles binnen en de
rest verkommert. Er is rijkdom, er is voedsel,
water, er zijn grondstoffen zoals bauxiet (een
erts dat verwerkt wordt tot aluminium, nvdr.),
diamant, koper,... Er komt niets van de rijkdom en
de grondstoffen terug naar de plaatselijke bevolking. De overheid slaagt er niet in om drinkwater
in buizen te krijgen en het naar de bevolking te
brengen. Hele treinen bauxiet worden vervoerd
naar het buitenland. De spoorlijnen van de
bauxietmijnen zijn pico bello in orde, maar er ligt
geen meter spoor voor het passagiersvervoer.
Onbegrijpelijk!”

Een kinderdroom
Fatma Cosar (36) is alleenstaande. Ze werkt bij
Stebo (Steunpunt Buurtopbouwwerk), waar ze
ondernemers uit kansengroepen die een eigen
zaak willen opstarten, begeleidt. Fatma is lid van
KWB-Zwartberg. “Het was mijn kinderdroom om
naar een ontwikkelingsland te gaan. Ik heb
enorm veel bijgeleerd. Er is miserie, er is ongelooflijk veel onrechtvaardigheid, zeker vanuit het
beleid, maar ik heb ook de kracht van mensen

4 RAAK EXTRA APRIL 2007

gezien. De macht van de rechtvaardigheid. Dat
vond ik prachtig. En ik heb er gehoord dat
bepaalde dingen toch wel veranderen en dat
geeft me hoop. Ik ben er veel sterker uit gekomen. Ik heb ook gezien wat ik voor die mensen
kan betekenen. Niet alleen op financieel vlak, ook
op menselijk vlak en op vlak van kennis en
inzicht. Het zijn sterke, intelligente mensen, die
als ze kansen krijgen, op opleiding bijvoorbeeld,
veel kunnen bereiken.”

Verzet
Medard: “De vakbond CNTG doet prachtig werk.
Met beperkte middelen mobiliseren ze mensen,
streven ze er naar om een minimuminkomen te
kunnen bezorgen en een klein beetje comfort.
Het werk van de CNTG wordt niet altijd in dank
afgenomen door de overheid. Dat hebben we de
afgelopen maanden kunnen zien. Er zijn mensen
opgepakt, gefolterd, vermoord. De gebouwen en
computers van CNTG zijn vernield, het geld is
weg. Dat is puur omdat de CNTG mensen meekrijgt en verzet kan organiseren. Er zal dus noodhulp geboden worden, accommodatie en computers zodat ze terug kunnen werken.

Fatma: “In een opleidingsproject hier bij ons,
gericht naar vrouwen die willen ondernemen,
hebben we het model van de Afrikaanse vrouwen
overgenomen. Zij steunen mekaar bij de opstart
van een eigen zaak. Er is een hele sterke solidariteit. Elke maand, ook al verdienen ze weinig,
zetten ze geld opzij en maken een pot. Om bijvoorbeeld een straatverkoopster een investeringskrediet te geven, zodat ze een betere standplaats kan krijgen op de markt. Die vrouw legt op
haar beurt weer bij en zo gaat dat verder. De solidariteit en de creativiteit, daar neem ik mijn
hoed voor af. Ik vond het prachtig hoe vrouwen
in Guinee, een islamitisch land, zo ver zijn kunnen geraken. De vrouwen vechten samen, ze
ondersteunen elkaar opdat ze op economisch
vlak actief zouden kunnen zijn en hun gezin
financieel kunnen onderhouden. De vrouwen zijn
heel sterk, intelligent en dapper vind ik.”

Iedereen betrekken
Fatma: “Heel het land plat leggen met een staking is niet makkelijk. Toch slaagt de CNTG er in
heel veel mensen van alle lagen, tot de bedelaars
toe, te betrekken. De vakbond heeft daar serieus
macht tegen de overheid. Ik bedoel hiermee: de
macht van de rechtvaardigheid tegenover
onrechtvaardigheid. Degene die leidende functies
opnemen komen het eerst onder vuur te liggen
bij conflicten. Ondanks het feit dat hun leven op
het spel staat, gaan ze door, zeggen ze wat ze

Het straatarme Guinee was begin dit jaar tragisch in de actualiteit. De vakbonden organiseerden
in januari en februari wekenlang een algemene staking, in hun strijd tegen de armoede en de
corruptie in het land. De manifestaties werden bloedig onderdrukt. Er vielen meer dan 100 doden.
Eind februari is de situatie bekoeld. De algemene staking is opgeschort en alle hoop op verandering is nu gericht op de nieuwe premier Lansana Kouyate.
Wereldsolidariteit steunt haar 2 partners in Guinee met extra financiële middelen om de medische verzorging voor gekwetsten mogelijk te maken. De eerste partner, CNTG (Confédération
Nationale des Travailleurs de la Guinée) is de belangrijkste vakcentrale in Guinee. Ze speelt een
grote rol in de sociale dialoog. Daarnaast is er Dynam (L’association Dynamic Mutualiste), een
niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie opgericht in 2000 die steun verleent aan de uitbouw van mutualiteiten.
In heel de christelijke arbeidersbeweging werd actie ondernomen om de situatie te veranderen.
ACW Limburg voerde een petitie gericht aan de ambassade van Guinee. Wereldsolidariteit, ACW,
ACV en CM hebben minister De Gucht gevraagd om politieke druk uit te oefenen. Het
Internationaal Vakverbond deed een missie naar Guinee om ook vanuit de koepel van vakbonden
druk uit te oefenen op de president.
Actuele info? Surf naar www.wereldsolidariteit.be

moeten zeggen, blijven ze opkomen voor het
volk. Dat is prachtig.
Samen kan je heel veel bereiken. De kracht van
‘samen werken’, ‘samen zijn’, heb ik aan den lijve
ervaren. Dank zij de strijd van de vakbond, de
bevolking, ondersteund door het noorden, gaat er
verandering komen. Er is eindelijk eind februari
een eerste minister benoemd en een aantal eisen
van de bevolking zijn ingewilligd. Dat kan enkel
door samen te spannen voor één doel, door
samen strijd te voeren.”

Politieke druk
Medard: “We willen met onze groep mensen
bewust maken van de problemen in Afrika. We
zamelen ook geld in om samen met onze partners
ginder projecten te kunnen opstarten op langere
termijn zodat ze zelf een inkomen kunnen verwerven via coöperatieven, via microkredieten.
We steunen de CNTG om de overheid te dwingen
tot minimumlonen, tot arbeidsduurbeperking. In
de brouwerij of maalderij die we bezochten
wordt zeven dagen op zeven gewerkt, twaalf uur
per dag, voor een heel klein loon.

We willen in Europa de politieke leiders wakker
schudden zodat ook zij reageren en de leiders
ginder onder druk zetten.
De politiek in Europa moet ook een klein beetje
nadenken over wat ze in Guinee doet, wat de
bevolking ten goede komt en niet de politieke
leiders. Ze moeten nu echt zeggen: als jullie de
vakbond niet gerust laat dan draaien we voor jullie de kraan toe.”

De handen in elkaar
Fatma: “Ik praat over mijn ervaringen met collega’s, vrienden, kennissen, ook binnen de Turkse
gemeenschap. Ik probeer over te brengen dat wij
heel veel kunnen betekenen. Dat we de handen in
elkaar moeten slaan om de situatie te verbeteren.
We moeten geen dingen van buitenaf opleggen
of hen geven, het is essentieel dat zij zelf stapsgewijs aan hun ontwikkeling werken.
Ik ben er zeker dat het kan veranderen. Het is een
moeizame weg, maar ze zijn niet alleen, wij zijn
er nog om hen te ondersteunen. Het geld dat we
geven wordt voor maatschappelijke ontwikkeling
gebruikt. Opleiding, uitwisseling, dat is wat ze
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HOOP OP VERANDERING

“Ik kan niet tegen onrecht. Ik wil me
daartegen verzetten. De vakbond is
voor mij het ideale middel. Ik vind er
mezelf terug. Ik kan er zeggen wat ik
wil, en vooral, ik kan er doen wat ik
moet doen. Ik kom op voor de mensen
die het zelf niet altijd kunnen. Zo hoop
ik voetsporen na te laten. Waar ik mijn
kracht vandaan haal? Positief denken.
Kop op en recht vooruit. Ik ben niet
ijdel, maar ik zie graag in de spiegel.
Om mezelf in de ogen te kijken. Zolang
ik dicht bij mijn overtuiging leef en
eerlijk blijf tegenover mezelf, kan ik
altijd in de spiegel blijven kijken. En
kan ik iedereen de hand blijven geven.”
Rabiatou Sera Diallo, algemeen secretaris CNTG, moeder van 7 kinderen

nodig hebben. Via Wereldsolidariteit komt onze
steun op de juiste plaats, bij de juiste mensen,
daar kan je op vertrouwen. Ik heb met eigen ogen
gezien dat het enorm veel betekent voor de mensen.”
CAROLINE VANPOUCKE
Je vindt het volledige reisverslag op www.guinee.kwbkattenbos.be. Wil je een getuigenis horen?
Neem contact op met Wereldsolidariteit-Limburg, Christine
Kruyfhooft, 011-29 08 08, christine.kruyfhooft@acw.be.

5

