
Mondiaal Noord 
Nieuwsflits 16 oktober 2015. 
Nobelprijs voor de vrede naar Tunesisch kwartet, o.a. vakbonden 

Vakbonden maken een verschil! De Nobelprijs voor de Vrede 2015 is toegekend aan een 
kwartet van Tunesische maatschappelijke organisaties voor de bevordering van de 
democratie in het land na de Arabische Lente. Vakcentrale, Union Générale du Travail 
Tunisienne (UGTT) is één van de winnaars. 

Vier Tunesische organisaties, de UGTT, de Tunesische Federatie van Industrie, Handel en 
Ambachten, de Tunesische Liga voor de mensenrechten, en de Tunesische Orde van 
Advocaten, hebben de Nobelprijs voor de Vrede 2015 ontvangen voor de verwezenlijking 
van een "alternatieve vreedzaam politiek proces in 2013 toen het land op de rand van een 
burgeroorlog was en vervolgens de verwezenlijking van gegarandeerde fundamentele 
rechten voor de gehele bevolking ", volgens de Commissie voor de Nobelprijs voor de Vrede. 

Tahar Berberi, algemeen secretaris van de Fédération Générale de la Métallurgie et de 
l'Electronique, aangesloten bij de UGTT, en een lid van het Uitvoerend Comité van Industriall 
(de internationale federatie van vakbonden in de productie-industrie), zegt: “We zijn erg 
ontroerd en erg trots op de prijs. Dit erkent het harde en moeilijke werk dat we tot nu toe 
gedaan hebben, en het geeft hoop om verder te bouwen. We danken iedereen die ons werk 
ondersteunt en met name de vakbonden als Industriall. Ik hoop dat de Nobelprijs voor de 
Vrede alle politieke en sociale stromingen bij elkaar brengt om samen te werken aan de 
nobele taak van het creëren van een democratische grondwet.” 

Industriall Global Union secretaris-generaal Jyrki Raina zegt: ” Wij feliciteren onze Tunesische 
broeders en zusters voor wat ze hebben bereikt voor hun land. Dit fantastische nieuws toont 
aan dat de vakbonden een belangrijk onderdeel zijn van de opbouw van een democratische 
en vreedzame samenleving. 

Swaziland 
De geruchten dat de koning in gesprek gaat met de politieke oppositie blijven rondgaan. 
 
kom op 29 november naar de Klimaatparade 
De FNV roept zijn leden op deel te nemen aan de klimaatparade op 29 november in 
Amsterdam (12 uur Museumplein). We toeteren op 29 november wereldleiders nog één 
keer heel hard in hun oren: stop klimaatverandering nu! 
FNV actualiteitencollege: 21 oktober 18.30 uur www.fnv.nl/klimaatcollege 
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