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Colombia wordt al jaren gezien als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor
activisten en vakbondsleden. De Colombiaanse staat bevestigt dat alleen al in 2021
145 leiders van sociale bewegingen zijn vermoord.
Als Colombiaanse vakbondsleiders worden bedreigd, nemen ze dat heel
serieus.
Julian Parra en Claudia López zijn beiden werknemers van Quironsalud (Fresenius)
die doodsbedreigingen ontvingen. Claudia meldde de details van deze bedreigingen
aan de lokale politie. Julian is Colombia ontvlucht.
Ze hebben allebei gevraagd dat hun Duitse werkgever deze en alle soortgelijke
bedreigingen publiekelijk aan de kaak stelt. Fresenius en Quironsalud hebben
herhaalde officiële verzoeken in Colombia, Spanje en Duitsland genegeerd of
geweigerd.
Sluit je aan bij Claudia, Julian, PSI, UNI Global Union, IndustriALL en de
Fresenius Global Union Alliance in de eis dat Fresenius deze en andere
soortgelijke bedreigingen tegen hun werknemers onmiddellijk en
onvoorwaardelijk aan de kaak stelt.
Fresenius moet te goeder trouw onderhandelen met de door zijn werknemers
gekozen vakbondsvertegenwoordigers.
Het kost u minder dan een minuut om de online campagne hier te ondersteunen:
http://www.labourstart.org/go/fresenius

Hoe gaat het met mensenrechtenverdedigers in Myanmar één jaar
na de coup?
Intimidatie en slapeloze nachten is dagelijkse praktijk voor advocaten in Myanmar

Op 1 februari was het precies één jaar geleden dat de militaire junta de macht greep in
Myanmar. Ondertussen zijn duizenden activisten ongegrond opgepakt en gevangengezet.
Mondiaal FNV steunt een advocatencollectief in Myanmar dat opkomt voor vakbondsleden
en mensenrechtenactivisten die onterecht vervolgd worden. Een van de advocaten:
“Doodbedreigingen en intimidatie komen regelmatig voor.”
(hieronder meer)

De lange weg van absolute monarchie naar democratie in Swaziland/Eswatini
Door Mark Heywood, Daily Maverick (Zuid-Afrika), 9 februari 2022
In juni 2021 werd Swaziland/Eswatini overspoeld door een door het volk gesteunde opstand
voor democratie en mensenrechten. Bij de opstand waren studenten, vrouwen, vakbonden en
mensen uit plattelandsgebieden betrokken. Activisten beweren dat meer dan 80
demonstranten door de politie en het leger zijn gedood. De protesten en moorden zijn
gedocumenteerd in The Unthinkable, een film gemaakt door het Swaziland Solidarity Forum
die veel bekeken is op YouTube. De film versterkte de roep om gerechtigheid. (hieronder
meer)

Hoe gaat het met mensenrechtenverdedigers in Myanmar één jaar
na de coup?
Intimidatie en slapeloze nachten is dagelijkse praktijk voor advocaten in Myanmar
Op 1 februari was het precies één jaar geleden dat de militaire junta de macht greep in
Myanmar. Ondertussen zijn duizenden activisten ongegrond opgepakt en gevangengezet.
Mondiaal FNV steunt een advocatencollectief in Myanmar dat opkomt voor vakbondsleden
en mensenrechtenactivisten die onterecht vervolgd worden. Een van de advocaten:
“Doodbedreigingen en intimidatie komen regelmatig voor.”

Sinds de coup staan vakbondsleden en mensenrechtenactivisten meer en meer onder druk. Uit
angst voor vervolging begraven sommige vakbondsleden hun telefoon en laptop. Het leger
probeert op allerlei manieren haar grip op de democratie en het rechtssysteem in handen te
krijgen. Militaire wetten zijn van toepassing en veel basisrechten zijn afgenomen. Naar
schatting zitten momenteel 7000 politieke gevangenen vast in Myanmar.

Advocatencollectief
Mondiaal FNV ondersteunt een advocatencollectief dat ruim 200 Birmese vakbondsleden en
mensenrechtenactivisten verdedigt die momenteel in hechtenis zitten. De advocaten proberen
zo precies mogelijk te documenteren wat heeft plaatsgevonden om hun zaak goed te
onderbouwen. Ondanks het militaire regime, proberen zij op deze manier de rechtsorde te
beschermen en activisten vrij te krijgen. Hierin zijn zij afhankelijk van informatie uit
verschillende bronnen en moeten zij flinke afstanden reizen. “De prijzen voor brandstof en
elektriciteit zijn enorm gestegen sinds de coup,” vertelt een advocate die om
veiligheidsredenen anoniem blijft. “Naast dat het tijdsintensief is, is het ook een grote
financiële investering.”

Intimidatie
De advocaten proberen regelmatig af te spreken met hun cliënten. Dit wordt niet altijd
toegestaan. Zo werd het contact tussen vakbondsleider Thet Hnin Aung en zijn advocaat lange
tijd ontzegd. Via geheime briefjes was in die tijd beperkt contact mogelijk. “Het werk is
overweldigend. Ons privéleven is grotendeels verdwenen. We krijgen vaak te maken met
intimidatie door de openbare aanklagers en ook door de militaire inlichtingendienst en
gevangenisbeambten,” Vertelt de advocate “maar mijn werk is mijn passie. Soms krijg ik een
telefoontje midden in de nacht. Ik zou ervoor kunnen kiezen om de oproep te negeren maar
dat kan ik gewoon niet.”

Internationale druk is nodig
Een jaar na de coup blijven mensenrechtenactivisten in Myanmar nog even strijdbaar. De
advocate: “Deze situatie zal onze ogen en harten openen. Ik hoop dat alle mensen in Myanmar
fundamentele rechten zullen genieten, ongeacht klasse, religie, etniciteit, geboorteplaats,
seksuele geaardheid, genderidentiteit of handicap.” Financiering is van groot belang zodat de
advocaten hun werk kunnen blijven doen. Om die reden is Mondiaal FNV een fondsenweving
begonnen.
Petra Bolster, lid Dagelijks Bestuur van de FNV: "Er is internationale steun nodig om de
vrijlating van alle vakbondsleden en politieke gevangenen te eisen. Vakbondswerk mag nooit
strafbaar zijn. Niet in Myanmar, maar nergens ter wereld. En daar moeten wij als grootste
vakbond van Nederland ons stevig over uitspreken, want verwatering van vakbondsrechten
daar kan leiden tot verwatering van vakbondsrechten op meerdere plekken in de wereld. Daar
worden werknemers wereldwijd de dupe van.”

Meer informatie over Thet Hnin Aung
Thet Hnin Aung is een vakbondsleider in Myanmar en wordt ondersteund door het
advocatennetwerk. Hij strijdt tegen discriminatie, voor gelijke kansen voor vrouwen, een
veilige werksituatie en eerlijke arbeidsomstandigheden in het land. Zo ook in de
kledingindustrie, waar een deel van onze kleding in Nederland vandaan komt.

Proces
In juni 2021 werd Thet Hnin Aung gearresteerd toen hij meedeed aan een demonstratie. Hij
is enkele weken vastgehouden in een ondervragingscentrum waar hij ook is
gemarteld. Eind juli werd hij overgebracht naar een gevangenis. Op 23 augustus beschuldigde
de rechtbank hem zonder aanwezigheid van een advocaat van deelname aan een illegalen
organisatie. Die aanklacht kan hem tot wel 20 jaar gevangenisstraf opleveren. Met jouw

steun strijdt Mondiaal FNV voor een eerlijk proces voor Thet Hnin Aung, en eisen we zijn
vrijheid. Doneer vandaag nog.

Protest gaat door in de gevangenis
Zelfs nu Thet Hnin Aung vastzit, blijft hij strijden voor rechtvaardigheid. Op 10 december, de
internationale dag van de mensenrechten, protesteerde hij samen met andere politieke
gevangenen tegen het militaire regime en de coup. De gevangenen bleven tijdens de
ochtendoproep in hun cel en zongen protestliederen. De gevangenisbewaking maakte met
geweld een einde aan de staking. Thet Hnin Aung zelf bleef ongedeerd maar is in een
isolatiecel geplaatst.

Wat kan jij doen?
Mondiaal FNV roept op tot internationale solidariteit om het Birmese volk te steunen en Thet
Hning Aung vrij te laten. Je kunt doneren voor een eerlijk proces. Ook kan je Thet een hart
onder de riem steken en hem een solidariteitsbrief sturen. Of laat van je horen op
je social mediakanalen en steun onze strijd!

Schrijfactie
Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan
vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen
ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen)
enkel digitaal.
Voorbeeld brief Myanmar 2021

De lange weg van absolute monarchie naar democratie in Swaziland/Eswatini
Door Mark Heywood, Daily Maverick (Zuid-Afrika), 9 februari 2022
In juni 2021 werd Swaziland/Eswatini overspoeld door een door het volk gesteunde opstand
voor democratie en mensenrechten. Bij de opstand waren studenten, vrouwen, vakbonden en
mensen uit plattelandsgebieden betrokken. Activisten beweren dat meer dan 80
demonstranten door de politie en het leger zijn gedood. De protesten en moorden zijn
gedocumenteerd in The Unthinkable, een film gemaakt door het Swaziland Solidarity Forum
die veel bekeken is op YouTube. De film versterkte de roep om gerechtigheid.
In november 2021 bezocht president Cyril Ramaphosa Swaziland/Eswatini als onderdeel van
de SADC-trojka. Na de ontmoeting zegde koning Mswati III toe een nationale dialoog op
gang te brengen om de tijdens de protesten naar voren gebrachte eisen te bespreken. Begin
februari 2022 was dit nog niet gebeurd, en suggesties dat dit deel zou moeten uitmaken van de
traditionele Sibaya van de koning zijn door voorvechters van de democratie veroordeeld.
Hoewel de protesten van 2021 werden neergeslagen, blijven de spanningen hoog en de dorst
naar democratie niet gestild. Begin februari werden verschillende studentenleiders
gearresteerd en later weer vrijgelaten. Twee parlementsleden van Swaziland/Eswatini,
Mduduzi Bacede Mabuza en Mthandeni Dube, zitten echter nog steeds in de gevangenis in
afwachting van hun proces. Activisten die met Maverick Citizen hebben gesproken, beweren
dat de rechter die hun proces voorzit, de schoonzus van de koning is, wiens echtgenoot
procureur-generaal is.

In oktober 2021 diende de gewoonlijk stilliggende commissie voor mensenrechten en
integriteit van het openbaar bestuur van Swaziland/Eswatini haar voorlopig
beoordelingsrapport over burgerlijke onlusten in het koninkrijk Eswatini, juni 2021 in. In het
verslag (dat niet online beschikbaar lijkt te zijn, maar dat wij hieronder publiceren) wordt
geconcludeerd dat: "Mensenrechtenschendingen en -misbruiken werden gepleegd tijdens de
onrust..." De Commissie zei dat naar hun oordeel "zonder onderscheid dodelijk geweld werd
gebruikt op demonstranten en leden van het publiek die niet eens deel uitmaakten van de
protesten. "Dit blijkt uit de dood van kinderen en vrouwen. Ook de verwondingen die de
slachtoffers opliepen aan het bovenlichaam, zoals hoofd, buik en ruggengraat." Bovendien
stelde de Commissie vast dat "de meerderheid van de gearresteerde personen zonder proces
onredelijk lang werd vastgehouden. Ook al kregen zij uiteindelijk het recht op borgtocht, de
rechtbanken legden vaak buitensporige borgtochten en hoge boetes op".
Volgens Maxwell Dlamini, een plaatselijke mensenrechtenactivist, wordt in het rapport het
aantal burgerslachtoffers echter onderschat. Als gevolg hiervan, zegt Dlamini, "heeft de
burgermaatschappij en de pro-democratiebeweging geëist dat een onafhankelijke en
internationale instantie het eigenlijke onderzoek uitvoert". "De Coördinerende Vergadering
van niet-gouvernementele organisaties kondigde aan dat zij zouden lobbyen voor een
internationaal onderzoek naar het schieten op en doden van burgers in Eswatini." Niettemin
zou een voorstel om het verslag van de Commissie in de Senaat van het Swazische parlement
te bespreken, zijn verworpen.

