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De financiële en economische crisis van de laatste jaren kreeg er in 2009
een venijnig staartje bij: de crisis op de arbeidsmarkt. Nieuwsberichten
stonden bol van massale ontslagen en faillissementen. Werknemers overal
ter wereld worden geconfronteerd met onzekerheid en hun rechten staan
onder druk. De crisis maakte duidelijk dat werknemers in Noord en Zuid
vaak geen concurrenten zijn maar in hetzelfde schuitje zitten.
Met de campagne Waardig werk van 2009 benadrukte
Oxfam-Solidariteit het recht op een fatsoenlijk loon en sociale
bescherming voor werknemers in Noord en Zuid. Zo riepen we
overheden op bedrijven geen carte blanche te geven en oog te
hebben voor de fundamentele arbeidsnormen waar werknemers
recht op hebben. In 2010 zetten we onze inspanningen voort en
voeren we de druk op.
Eind 2009 waren alle schijnwerpers op de grote klimaatconferentie in
Kopenhagen gericht. Vooral de bevolking in het Zuiden hoopte op een
ambitieuze en rechtvaardige aanpak van de klimaatscrisis, omdat zij
er ook de hoogste prijs voor betalen. Jammer genoeg won economische
kortzichtigheid het van ecologische en sociale duurzaamheid. Samen met
haar partners eist Oxfam-Solidariteit dat in de klimaatsonderhandelingen
duidelijk de kaart van het Zuiden wordt getrokken. We blijven ook in 2010 de
ontwikkelingen op de voet volgen.
Samen met de 13 andere leden van Oxfam International, begonnen we in
2009 ook met een belangrijk intern integratieproces tussen en in onze
programma’s in het Zuiden. Het startschot werd gegeven om de komende
jaren sterker samen te werken in ons campagne- en beleidswerk, onze
ontwikkelingsprogramma’s en onze noodhulp. Daardoor kunnen we sneller
en efficiënter werken, met een grotere impact op het terrein. Globale
problemen vragen om een globale oplossing. Meer samenwerking
is dus cruciaal. Een uitdaging die Oxfam met uw steun zeker wil
aangaan!

Stefaan Declercq
Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit

Actief op vele fronten
é  

Campagne

Waardig werk stond
centraal in de campagne
van 2009. 80 vrijwilligers
zamelden op verschillende festivals en evenementen 16.000 handtekeningen in van mensen die ons steunen in de strijd
voor waardig werk en een leefbaar loon. In 2010 gaat
Oxfam-Solidariteit, samen met andere organisaties,
door met deze campagne. Naar aanleiding van de
klimaattop in Kopenhagen in december 2009 voerde
Oxfam-Solidariteit de druk op parlementairen en politici op om rekening te houden met de belangen van
het Zuiden binnen de klimaatbesprekingen.
Andere thema’s ontsnapten ook niet aan onze aandacht: het aanklagen van geweld tegen vrouwen, de
strijd voor gezondheidszorg en onderwijs, …
www.oxfamsol.be/werk
www.oxfamsol.be/klimaat

é  Educatie

In 2009 kregen onze
inleefateliers meer dan
4000 bezoekers, voornamelijk jongeren, over de
vloer. Binnen deze ateliers
leren de bezoekers met
een andere bril te kijken
naar de wereld en de relaties tussen Noord en
Zuid. Onze animatoren gaven ook 22 externe
animaties waardoor we nog honderden jongeren extra bereikten. Per maand bezochten
ongeveer 2000 mensen de jongerenwebsite
“Basta!”. www.oxfamsol.be/basta

é  

Tweedehands

In 2009 openden we
een nieuwe winkel in
Ans en een bookshop in
Antwerpen. Eind 2009
telden we 40 winkels en

een webwinkel op eBay. Dankzij de inzet van
643 vrijwilligers zijn onze winkels een groot
succes. Samen met partners als e5 mode,
Shoe Discount en shoppingcentra organiseerden we ook geslaagde boeken- en kledinginzamelingsacties. Bedankt!
www.oxfamsol.be/shops

é  Communicatie

We publiceerden in
2009 vier edities van
ons huisblad Globo
en ons schenkersblad
Oxfam&Partners, een
uitgebreid
dossier
over waardig werk
en talloze artikels op
onze website. We verschenen daarenboven
ook geregeld in de pers met onze standpunten.
We verstuurden 12 elektronische nieuwsbrieven naar gemiddeld 10.211 mensen per keer.
Iedere maand bezochten gemiddeld 39.248
mensen onze website www.oxfamsol.be. Onze
pagina op Facebook werd verfrist en telde eind
2009 1.200 ‘vrienden’.

é Fondsenwerving
Eind augustus namen
162 teams deel aan
onze tweede Oxfam
Trailwalker en zamelden zo 400.474 euro
in. Ook Oxfam Pakt
Uit, onze symbolische cadeautjescollectie, was een schot in de roos. In 2009 werden 4.623 cadeautjes besteld voor een totaal
bedrag van 89.230 euro. Tijdens de Fair Trains
actie werden 23.657 pakjes truffels verkocht
in stations en op treinen. Samen met andere
verkoopsacties bracht dit 160.648 euro op.
Bedankt!
www.oxfamtrailwalker.be
www.oxfampaktuit.be

é Aan u allen!

Door uw steun kunnen we onze acties financieren, samen met onze
belangrijkste subsidieverleners: de Europese Unie, de Belgische Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse regering, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschap, de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, WaalsBrabant en Luik, tal van Belgische gemeenten en ook 11.11.11 en CNCD, respectievelijk
de Vlaamse en de Franstalige koepel van de Noord-Zuidbeweging.

é We mochten in 2009 op de financiële en morele steun rekenen
van 66.558 Solidarity Partners. Ze zorgden samen voor 3.006.945
euro op onze rekening! Dit betekent maar liefst 48% van al onze
eigen middelen. Hartelijk dank voor deze structurele steun!
é Onze straatwervers

trotseren weer en wind om elke dag
mensen te overtuigen Oxfam-Solidariteit te steunen. Zonder hun
engagement en energie kunnen we geen acties en programma’s
in Noord en Zuid opzetten.

é In samenwerking met Triodos Bank boden we obligatieleningen aan van 500 euro
om de kosten van onze gebouwen te financieren. Een oproep tot investering zorgde in
2009 voor 377.000 euro, waarmee de vorige editie van obligatieleningen volledig ingevuld
is. Onze Raad van Bestuur besliste om in 2010 tijdelijk geen nieuwe oproep te lanceren.
Hartelijk bedankt aan diegenen die zich inschreven in 2009.
é In 2009 ontvingen we 463.852 euro uit legaten en testamenten.
Een nalatenschap voor een rechtvaardigere toekomst.
é Aan alle vrijwilligers die tijd en energie steken in onze winkels, op het hoofdkantoor, onze campagne- en inzamelacties en
andere Oxfammomenten: bedankt!

Attest Alle giften van minstens 30 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Hebt u uw attest niet (goed)
ontvangen? Geef ons een seintje op attest@oxfamsol.be of via tel. 02 501 67 33.

Recht op informatie. Via dit jaarrapport weet u hoe Oxfam-Solidariteit de geschonken fondsen
heeft besteed. U hebt het recht bijkomende informatie te vragen.
• Een lijst met alle projecten van 2009 vindt u op onze website www.oxfamsol.be
(rubriek ‘Oxfam?’). Contacteer ons als u een gedrukt exemplaar wil ontvangen.
• Een uitgebreid jaarrapport met alle details is verkrijgbaar op aanvraag.

Voor al uw vragen: fundraising@oxfamsol.be of tel. 02 501 67 33
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