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Nieuwsbrief 2 oktober 2022
In deze Nieuwsbrief:
- Uitnodiging vakbondscafé WK Voetbal in Qatar – 11 oktober
- Uitnodiging FNV internationale solidariteitsdag 8 oktober

Uitnodiging
Lokaal FNV Groningen - VAKBONDSCAFE
11 OKTOBER 2022
Vakbondshuis Hereweg 120 9725 AK Groningen

“Na Qatar ook voor Arbeidsrechten een VAR “

Programma
•
•
•
•

19:30
20:00
20:00
20:15

•
•
•
•
•

20:30
20:35
20:50
21:05
21:10

• 21:35
• 21:45
• 22:00

Inloop (koffie, thee , koek staat klaar )
Start
Welkomwoord en Power point presentatie
Zamaney Menso, Vakbondsbestuurder FNV, Bestuurslid
Mondiaal
Vragen aan Zamaney Menso
Pauze/Rust
John de Jonge, Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen
Vragen aan John de Jonge
Jan Keulen, Journalist/correspondent Midden Oosten, Docent
Journalistiek.
Vragen aan Jan Keulen
Panel van de drie sprekers gaan in gesprek met de zaal
Sluiting

FNV Internationale Solidariteitsdag
FNV-leden zijn bijzonder actief in internationaal vakbondswerk en werken intensief samen
met vakbonden wereldwijd. Om andere leden en niet-leden te informeren, te inspireren en bij
dit internationale werk te betrekken, organiseert de FNV jaarlijks de Internationale
Solidariteitsdag voor iedereen die internationale solidariteit een warm hart toedraagt. Ook dit
jaar organiseren we weer een 'live' editie.

Meld je aan voor de workshops
En maak een keuze uit de volgende workshops (slechts één keuze per workshopronde
mogelijk).

Internationale Solidariteitsdag 8 oktober 2022
Op 8 oktober 2022 organiseert de FNV opnieuw een inspirerende Internationale
Solidariteitsdag. Deze ‘live’ editie biedt weer een afwisselend programma met plenaire
sessies en verschillende interactieve workshops.
Vakbondsactivisten uit binnen- en buitenland zullen hun internationale vakbondservaringen
delen en ingaan op het belang van internationale solidariteit en vakbondswerk zonder grenzen.
Wil je je laten inspireren en meedenken over wat internationaal vakbondswerk voor jouw
sector kan betekenen en hoe dat meer gewicht en meer aandacht kan krijgen? Kom dan ook!

Workshopronde 1: 10:45 - 12:00 uur

Workshopronde 2: 14:45 - 16:00 uur

Meld je aan:
https://onderzoek.fnv.nl/?f=4ykltughb2&_ga=2.230182620.1789287551.16647262461096990034.1664726244
Neem voor algemene vragen over de Internationale Solidariteitsdag contact op met Marten
van den Berge, beleidsadviseur Internationale Solidariteit en medeorganisator.

