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Nieuwsbrief 16 november 2022
In deze Nieuwsbrief:
- WK Qatar – actie van AVAAZ
- Uitnodiging Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen van vrouwen; 25
november
- WK Schaken voor landenteams in bezet Oost Jeruzalem
- FNV naar klimaattop Egypte

Oproep AVAAZ
Sinds Qatar werd gekozen tot gastland voor het WK 2022 zijn naar verluidt meer dan 6.500
moderne slaven om het leven gekomen. Honderdduizenden anderen werken onder
erbarmelijke omstandigheden en verdienen amper één dollar per uur. De Fifa staat op het punt
miljarden te verdienen, maar weigert de arbeiders of hun gezinnen te compenseren.
Activisten en atleten van over de hele wereld oefenen nu al druk uit op de Fifa en onze stem kan
een verschil maken. Teken daarom nu en eis dat de Fifa deze arbeiders en hun gezinnen
betaalt waar ze recht op hebben! (hieronder meer)

Uitnodiging:
Het FNV Vrouwennetwerk Noord organiseert op vrijdag 25 november a.s. de bijeenkomst
'Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (Orange The World). U bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Introducées zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats in het: FNV Lokaal Vakbondshuis Groningen, Hereweg 120-6, 9725 AK
Groningen. (hieronder meer)
WK Schaken voor landenteams
Nederland neemt vanaf 19 november deel aan het WK schaken voor landen-teams. Dat wordt onder
Israëlisch gastheerschap gehouden in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem. Het schaaktoernooi, waaraan
twaalf landen deelnemen, is een poging om de Israëlische bezetting en kolonisering te normaliseren.
Nederland stuurt een topteam. (hieronder meer)
FNV naar Klimaattop Egypte voor eerlijke energietransitie
Van 6 t/m 18 november vindt de klimaattop plaats in Sharm-el-Sheikh in Egypte. De FNV is daarbij
aanwezig als onderdeel van de internationale vakbeweging. Gezamenlijk met vakbonden van over de
hele wereld maakt de FNV zich daar hard voor een rechtvaardige omslag naar een klimaatneutrale
samenleving, met een centrale rol voor werknemers. (hieronder meer)
__________________________________________________________________________________

AVAAZ schrijfactie Qatar

Sinds Qatar werd gekozen tot gastland voor het WK 2022 zijn naar verluidt meer dan
6.500 moderne slaven om het leven gekomen. Honderdduizenden anderen werken
onder erbarmelijke omstandigheden en verdienen amper één dollar per uur. De
Fifa staat op het punt miljarden te verdienen, maar weigert de arbeiders of hun
gezinnen te compenseren. Activisten en atleten van over de hele wereld oefenen nu al
druk uit op de Fifa en onze stem kan een verschil maken. Teken daarom nu en eis dat
de Fifa deze arbeiders en hun gezinnen betaalt waar ze recht op hebben!
TEKEN DE PETITIE

Beste vrienden,
Stel je voor: je bent zo wanhopig op zoek naar werk dat je je gezin achterlaat, in een
smerig kamp gaat wonen en voor amper 1 dollar per uur keihard moet ploeteren in de
woestijnhitte. Tot je moederziel alleen sterft en je familie met lege handen achterblijft.
Stel je dan voor dat de mensen die jou als een slaaf hebben behandeld miljarden
verdienen terwijl je familie in steeds grotere armoede belandt.
De Fifa heeft besloten om het WK voetbal te laten organiseren in het dictatoriale Qatar.
Sindsdien zijn naar verluidt 6.500 wanhopige, kwetsbare gastarbeiders om het leven
gekomen.
Voor elk doelpunt dat naar verwachting gescoord wordt, zullen 39 moderne slaven
gestorven zijn.

De Fifa staat onder druk om 440 miljoen dollar opzij te zetten voor deze arbeiders hetzelfde bedrag dat de deelnemende teams zullen
ontvangen. Mensenrechtenorganisaties, voetballers en zelfs grote sponsoren van het
WK roepen op tot zo'n fonds. Nog één week tot het WK: als we willen dat de Fifa in actie
komt, moeten we deze oproep nu oorverdovend laten klinken. Teken snel en we
zullen onze stemmen rechtstreeks aan de Fifa overhandigen.
Laat de Fifa niet profiteren van mishandeling!
Ondanks waarschuwingen heeft de Fifa een gastland gekozen dat bekendstaat voor
dwangarbeid en de mishandeling van kwetsbare, wanhopige gastarbeiders. De Fifa
heeft bijgedragen aan dit probleem en moet het nu helpen oplossen.
Het lijkt misschien onmogelijk om een enorme organisatie zoals de Fifa in actie te laten
komen. Maar publieke druk werkt, zeker wanneer het de winsten in gevaar brengt.
En vier van de grootste bedrijfssponsoren van het WK -- Budweiser, McDonalds,
Coca Cola en Adidas -- roepen op tot compensatie voor de arbeiders. Net als 84%
van de voetbalfans die van plan zijn wedstrijden te volgen, aldus een recente peiling.
Nog een paar dagen tot de eerste aftrap. Dan zal de meeste aandacht naar de
wedstrijden gaan en niet meer naar de mensen die onder erbarmelijke omstandigheden
werkten -- en soms stierven -- om dit WK mogelijk te maken. Laat de Fifa niet profiteren
van mishandeling. Teken nu en eis dat ze 440 miljoen dollar opzij zetten als
compensatie voor gastarbeiders.

Laat de Fifa niet profiteren van mishandeling!

Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen
Orange The World UITNODIGING
Het FNV Vrouwennetwerk Noord organiseert op vrijdag 25 november a.s. de bijeenkomst
'Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (Orange The World). U bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Introducées zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats in het:
FNV Lokaal Vakbondshuis Groningen, Hereweg 120-6, 9725 AK Groningen
Ons gebouw is deze dag oranje verlicht.

Programma vrijdag 25 november
14.30: Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers.
14.45: Opening door Sandra da Silva Pinto/FNV Vrouwennetwerk Noord.
15.00 - 15:30: Inleiding over veiligheid van vrouwen op het werk en in de openbare ruimte (o.a.
GGD Groningen en Drenthe).
15:30 – 15:45: Pauze
15:45 – 16:45: Het verhaal Soraya (Amnesty) en Ilam (FNV) over de huidige situatie in Iran.
Gesprek/dialoog met aanwezigen over internationale solidariteit. Wat vind jij belangrijk? SEWA
(Indiase vakbond voor vrouwen), Kwataniza (solidariteitsorganisatie met projecten in Oeganda) en
FNV Mondiaal zijn hier ook bij aanwezig.
Vanaf 16:45: Muzikale samenvatting van Annemarie de Bie.
Schrijfactie
Gedurende de middag doen we mee aan de schrijfactie voor vrijheid en mensenrechten in
samenwerking met Amnesty International,
Schrijven jullie ook mee?
Iedereen is van harte welkom.
Oproep the Rights Forum: WK Schaken voor landenteams

Nederland neemt vanaf 19 november deel aan het WK
schaken voor landen-teams. Dat wordt onder Israëlisch gastheerschap gehouden in bezet Palestijns
Oost-Jeruzalem. Het schaaktoernooi, waaraan twaalf landen deelnemen, is een poging om de
Israëlische bezetting en kolonisering te normaliseren. Nederland stuurt een topteam.
Oorlogsmisdaad
Dat is een vérgaand besluit. Onder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het
Internationaal Strafhof, geldt de Israëlische kolonisering als oorlogsmisdaad. Daarnaast worden de
mensenrechten van de Palestijnse bewoners over de hele linie geschonden. Dit alles vindt plaats

onder het door Israël opgelegde regime van apartheid, dat geldt als misdaad tegen de
menselijk-heid. Organisaties als de VN roepen al jaren op om niet bij te dragen aan dat onrecht.
Sporters en sportbonden die betrokkenheid bij deze misdaden aanvaarden om de bezetter van
dienst te zijn kunnen rekenen op protest. Dat komt in de eerste plaats van de Palestijnse bevolking
bij monde van de beweging voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). Die roept de
wereldschaakbond FIDE op zich te houden aan haar eigen principes – waaronder respect voor de
mensenrechten en bescherming daarvan (Artikel 4) – en het toernooi onverwijld te verplaatsen.
Nationale bonden en individuele schakers worden opgeroepen niet te participeren in het geval de
FIDE in gebreke blijft.
Nederlands protest
Daarnaast roept de Nederlandse afdeling van de BDS-beweging haar achterban op om een e-mail te
sturen aan de Nederlandse schaakbond KNSB en om de Nederlandse schakers via sociale media te
benaderen. https://bdsnederland.nl/e-mail-naar-de-voorzitter-van-de-schaakbond/
The Rights Forum steunt het protest tegen het voorgenomen toernooi en laat via de eigen kanalen
van zich horen. Wij roepen onze achterban en andere organisaties op zich bij het protest aan te
sluiten.

FNV naar Klimaattop Egypte voor eerlijke
energietransitie

Van 6 t/m 18 november vindt de klimaattop plaats in Sharm-el-Sheikh in Egypte. De FNV is
daarbij aanwezig als onderdeel van de internationale vakbeweging. Gezamenlijk met
vakbonden van over de hele wereld maakt de FNV zich daar hard voor een rechtvaardige
omslag naar een klimaatneutrale samenleving, met een centrale rol voor werknemers.

FNV op de Klimaattop COP27
De inzet richt zich op zeven speerpunten, met ‘just transition’ als centraal begrip daarbinnen.
Daarmee pleiten we voor het gelijk opgaan van stevig en ambitieus klimaatbeleid, met de
bescherming van werknemers en de gemeenschappen waarin zij leven.
De klimaattop vindt dit jaar plaats in Egypte, een land waar mensenrechten en
vakbondsrechten zwaar onder druk staan. Dat maakt dat afspraken over just transition bij juist
deze COP extra onder druk staan en de inzet van de vakbeweging hard nodig is.

De speerpunten:
De implementatie van just transition-plannen voor werknemers: we bepleiten dat elk land, elk
bedrijf en elke sector een klimaatplan opstelt met concreet uitgewerkt hoe de broeikasgasuitstoot op tijd verlaagd wordt én hoe werknemersrechten en goede banen daarin geborgd
zijn. Dit behoort ook onderdeel te zijn van de nationale klimaatplannen (NDC’s) die landen
moeten opstellen binnen de afspraken van het Parijsakkoord.
Garandeer de bescherming van mensenrechten, werknemersrechten en inclusieve participatie:
dit moet gegarandeerd zijn in de verdere uitwerking van alle afspraken binnen het
Parijsakkoord. Het is dit jaar een extra belangrijk aandachtspunt, gezien het feit dat gastland
Egypte zeer slecht scoort op al deze punten.
Verhoog de ambitie om klimaatverandering tegen te gaan en creëer goede banen middels just
transition. De landen liggen nog niet op koers om de CO2-uitstoot op tijd omlaag te brengen
en zullen dan ook onderhandelen over manieren om de ‘ambitie en implementatie van
maatregelen op te schalen.’ Ons pleidooi daarbij is om ambitieuze plannen op te stellen, met
oog voor een eerlijke energie transitie. Juist omdat een groot deel van de uitstoot plaatsvindt
in sectoren waar arbeidsomstandigheden en mensenrechten nu al onder druk staan.
Adaptatie moet gepaard gaan met plannen voor sociale voorzieningen en voldoende budget:
de roep om voldoende aandacht en budget voor adaptatie is groot, vooral vanuit de landen die
nu het hardst worden getroffen door klimaatverandering, maar zelf relatief weinig CO2
uitstoten. Wij onderschrijven die noodzaak en roepen op om sociale voorzieningen te
verankeren in de plannen daarvoor, om een broodnodig vangnet te bieden voor diegenen die
het het hardst nodig hebben.
Een besluit is nodig over financiering van ‘Loss and Damage’: samenhangend met punt 4
hierboven is het van belang dat de landen eindelijk overeenstemming bereiken over hoe de
compensatie-financiering wordt geregeld voor deze landen die het hardst getroffen worden.
De rijkere landen, die al vele jaren veel meer CO2 uitstoten, hebben toegezegd dit te betalen,
maar concrete afspraken blijven uit. Dit móet in Egypte eindelijk geregeld worden.
Afspraken zijn nodig over achterstallige betalingen en nieuwe doelen voor
klimaatfinanciering: De rijkere landen liggen achter met de toegezegde betalingen á 100
miljard dollar per jaar. Daarnaast is dit bedrag niet toereikend, dus moet het doel omhoog.
Ook moet duidelijk worden afgesproken dat het geld niet in de vorm van een lening mag
worden verstrekt en dat just transition-criteria onderdeel moeten zijn van alle financiële
afspraken.
Borg just transition binnen de ‘Response Measures’: binnen deze afsprakenset ligt de focus op
concrete maatregelen die worden genomen, hoofdzakelijk met het doel om de CO2-uitstoot
omlaag te krijgen. Juist bij deze concrete uitwerking en implementatie is het van belang dat
dit gebeurt met oog voor werknemers, in het bijzonder ook middels sociale dialoog en het
betrekken van vakbonden bij de uitwerking van de plannen.

