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Vormingscyclus

Empowerment, een strategie van sociale bewegingen voor
het recht op gezondheid
Van Vrijdagavond 18 tot zondag 20 november en zaterdag 3 december 2016
G3W-M3M

Programma
Vrijdag 18 november
18u

Onthaal en voorstelling G3W

18u50

Kennismakingsspel en overlopen van elkaars verwachtingen

19u20

Avondmaal

20u10

Introductie weekend met een reflectie over ontwikkelingssamenwerking
Aan de hand van enkele afbeeldingen, staan we stil bij verschillende visies
op ontwikkelingssamenwerking en het belang van empowerment als
strategie van sociale bewegingen zowel in het Noorden als het Zuiden.
Spreker: Julie Steendam, G3W

21u20

Wat te verwachten ? We bekijken het verloop van het weekend

Zaterdag 19 november
7u30-8u30

Ontbijt in het scouthuis

9-9u45

Spel en quiz over ongelijkheden
We maken kennis met sociale ongelijkheden tussen landen en binnen
landen. In twee op de drie landen ter wereld staat het recht op gezondheid
in de grondwet geschreven. Toch zien we dat veel mensen niet van dit recht
kunnen genieten...
Spreker: Julie Steendam, G3W

9u45-11u15

Oefening: de sociale determinanten van gezondheid
We analyseren samen de verschillende sociale determinanten van
gezondheid
Spreker: Geneeskunde voor het Volk

Pauze
11u30-13:00 Empowerment in de praktijk: ontmoeting met Filipijnse
gezondheidsactiviste Josy Wong
Hoe mobiliseren sociale bewegingen zich in de Filipijnen? Josy Wong, van

de Filipijnse organisatie All UP Health Workers, vertelt over de strijd van
sociale bewegingen voor toegankelijke gezondheidszorg.
Taal: Engels (vertaling mogelijk)
12u45-13u Conclusies en bedenkingen van wat we in de voormiddag zagen, in
groepjes
Lunch
14u50-14u20 Flow: herhaling en voorstelling namiddagdoelstellingen
14u20-15u30 Invloed uitoefenen
We analyseren samen wie de verschillende actoren zijn die een invloed
kunnen hebben op beleidsbeslissingen
Pauze
15u45-17u

Sociale bewegingen: de vakbonden
Sessie waarbij vakbondsmensen getuigen over hoe de
arbeidersbeweging nu en in het verleden een tegenmacht vormt.
Sprekers: Koen Dereymaeker (ACV)

17u-17u30

Verduidelijking van groepsopdracht en samenstelling groepen

19u - ...

Avond in Antwerpen

Zondag 20 november
7u30-8u30

Ontbijt in scouthuis

9-9u15

Touwtrekken en doelstellingen
Spelenderwijs herhalen we wat we gisteren geleerd hebben over
verschillende bronnen van macht. Schets van de doelstellingen van de dag.
Spreker: Lars Van Densen, G3W

9u15-10u30

Empowerment als bottom-up proces
We bekijken hoe G3W, samen met haar partners, een empowerment
strategie heeft uitgewerkt om de strijd rond bepaalde sociale
determinanten van gezondheid te versterken in de partnerlanden. Focus op
Palestina, Congo en de Filipijnen
Sprekers: Geraldine Malaise, G3W

Pauze
10u45-11u45 Empowerment als bottom-up proces (vervolg)
11u45-12u

Conclusies en bedenkingen over wat we in de voormiddag zagen, in
groepjes

Lunch
13u-14u

De verantwoordelijkheid van de overheid
Via verschillende voorbeelden uit de geschiedenis, bekijken we het belang
van de rol van de overheid in de ontwikkeling van het recht op gezondheid
Spreker: Lars Van Densen, G3W

Pauze
14u10-15u30 Inspiratie uit het Zuiden: ervaringen van stagiairs en vrijwilligers van
G3W
Hoe evalueren de stagiairs en vrijwilligers van G3W het werk van onze
partners, vanuit hun eigen ervaring? Wat hebben ze geleerd over het werk
van de organisaties en welke concrete resultaten van empowerment
hebben ze gezien op het terrein?
Sprekers: Elodie (Congo) en Arthur
15u30-16u20 Groepswerk
16u20-17u

Evaluatie

Zaterdag 3 december
9u30

Onthaal

10h-10h20

Voorstelling van het Noordwerk van G3W

10u20-12u20 Voorstelling groepswerk + bespreking in groep
Pauze
12u35-13u20 Evaluatie
Lunch
14u20-16u

16u-16u30
Einde

Empowerment in de praktijk in België: het voorbeeld van Redfox
Jongerenorganisatie Redfox organiseerde in 2015 een groot straatfeest in
Antwerpen: Diversity in Antwerp. Hiervoor engageerden ze verschillende
jongeren van verschillende achtergronden. Vrijwilligers van
jongerenorganisatie Redfox vertellen vanuit hun persoonlijke ervaring
en hoe ze dit hebben aangepakt.
Evaluatie

