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Gemeenschappelijke veiligheid 2022: Wereldleiders van
het maatschappelijk middenveld stippelen de weg uit naar
vreedzame vooruitgang

Met de dreiging van een nieuwe koude oorlog die opdoemt terwijl de
oorlog in Oekraïne woedt, heeft een groep invloedrijke leiders van het
maatschappelijk middenveld een oproep tot actie gelanceerd om de
wereld op weg te zetten naar vrede op basis van het concept van
gemeenschappelijke veiligheid.
Veertig jaar geleden inspireerde het baanbrekende rapport van de Palme-commissie,
Common Security: a Programme for Disarmament, Gorbatsjov en Reagan om te
onderhandelen over een einde aan de Koude Oorlog.

De adviescommissie op hoog niveau voor Gemeenschappelijke Veiligheid 2022
herdefinieerde het uitgangspunt dat "internationale veiligheid moet berusten op een
verbintenis tot gezamenlijk overleven in plaats van een dreiging van wederzijdse
vernietiging" in een huidige geopolitieke context.
(hieronder meer)

Chris Mung, voormalig directeur van de HKCTU, vakcentrale Hong
Kong, was te gast op het FNV congres vorige week
Chris Mung van de Hong Kong Labour Righs monitor, en eerder voorzitter HKCTU, de
onafhankelijk vakcentrale uit Hong Kong (De Hong Kong Confederation of Trade Unions)
was te gast op het FNV-congres dat van 11 tot 13 april plaats vond in Breukelen.
De HKCTU vakcentrale heeft een belangrijke rol gespeeld bij de democratiseringsbeweging van Hong Kong, maar heeft zich helaas vorig jaar moeten opheffen als gevolg
van aanhoudende druk en intimidatie door autoriteiten. Hun voormalige voorzitter Lee
Cheuk Yan is inmiddels veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf.
Als doorstart hebben Mung en zijn collega’s nu een NGO opgericht in het Verenigd
Koninkrijk onder de naam Hong Kong Labour Rights Monitor, waar Mung directeur van
is, in feite een soort vakcentrale in ballingschap.
De HKCTU was sinds 1990 lid van de Internationale vakbondskoepel, IVV. De FNV is
daar ook bij aangesloten. De IVV staat voor een vrije, onafhankelijk en democratische
vakbeweging. In die zin deelt de FNV fundamentele waarden met de HKCTU, we voelen
ons verwant. (hieronder meer)

Bezoek Zimbabwaanse Peter Mutasa en Florence Taruvinga aan
Haarlem
De stedenband Haarlem Mutare ,Platform Zimbabwe, FNV regio Haarlem zijn er
trots op dat ze op vrijdag 15 april de oud-voorzitter Peter Mutasa samen met de
huidige voorzitter van de Zimbabwe Congres of Trade Unions, Florence
Taruvinga hebben mogen ontvangen. Florence is de eerste vrouwelijke voorzitter
van de ZCTU. Peter is op uitnodiging van de FNV die hem de 16e Febe
Elizabeth Velasquez Vakbondsrechtenprijs toekende. Peter

Mutasa is sinds enige tijd voorzitter van de Crisis in Zimbabwe Coalition, een
coalitie van zo’n 75 Zimbabwaanse NGO’s. Hij is in Nederland op uitnodiging
van de FNV die hem in juni 2021 de Febe Elizabeth Velasquez
Vakbondsrechtenprijs toekende.
Florence en Peter hadden die week een druk programma. Met de FNV zijn ze
naar Brussel geweest: Florence heeft als nieuwe voorzitter van de ZCTU een
kennismakingsbezoek aan het Internationaal Vakverbond (IVV), een
internationale confederatie van vakbonden in Brussel en heeft daar een gesprek
gehad met de Algemeen Secretaris Sharon Burrow, Verder heeft zij gesproken
met de Belgische ontwikkelingsorganisatie FOS. Peter heeft instellingen van de
Europese Unie en het Europarlement bezocht. (Hieronder meer)

Gemeenschappelijke veiligheid 2022: Wereldleiders van
het maatschappelijk middenveld stippelen de weg uit naar
vreedzame vooruitgang

Met de dreiging van een nieuwe koude oorlog die opdoemt terwijl de
oorlog in Oekraïne woedt, heeft een groep invloedrijke leiders van het
maatschappelijk middenveld een oproep tot actie gelanceerd om de
wereld op weg te zetten naar vrede op basis van het concept van
gemeenschappelijke veiligheid.
Veertig jaar geleden inspireerde het baanbrekende rapport van de Palme-commissie,
Common Security: a Programme for Disarmament, Gorbatsjov en Reagan om te
onderhandelen over een einde aan de Koude Oorlog.

De adviescommissie op hoog niveau voor Gemeenschappelijke Veiligheid 2022
herzag het uitgangspunt dat "internationale veiligheid moet berusten op een
verbintenis tot gezamenlijk overleven in plaats van een dreiging van wederzijdse
vernietiging" in een huidige geopolitieke context.
Het rapport dringt er bij de wereldleiders op aan om terug te keren naar het pad van
ontwapening en vreedzame vooruitgang en samen te werken om hedendaagse
veiligheidsrisico's en oorzaken van conflicten te overwinnen, met name
klimaatverandering en opwarming van de aarde, ongelijkheid, huidige en
toekomstige pandemieën en autoritaire regimes die de democratische ruimte
verkleinen.
Het rapport doet concrete aanbevelingen om de mondiale architectuur voor vrede te
versterken, een nieuw vredesdividend te creëren om te investeren in duurzame
ontwikkeling, nucleaire ontwapening en wapenbeheersing nieuw leven in te blazen
en nieuwe militaire technologieën en wapens in de ruimte te reguleren.
Sharan Burrow, secretaris-generaal van het IVV, zei: "De wereld moet zich realiseren
dat we alleen kunnen ontsnappen aan een nieuwe spiraal van conflict, dood en
vernietiging als we het vertrouwen herstellen. Gemeenschappelijke veiligheid vereist
een nieuw sociaal contract tussen volkeren, regeringen en bedrijven over de
landsgrenzen heen.
"Uiteindelijk zijn we allemaal van elkaar afhankelijk voor vrede en stabiliteit. We zijn
niet veilig als onze buurman zich bedreigd voelt. We hebben dialoog, diplomatie,
ontwapening en multilaterale samenwerking nodig – nu meer dan ooit."
Het rapport is samengesteld gedurende een jaar van wereldwijde webinars en
vergaderingen van de commissie en een breed scala aan experts. Het eindrapport is
hier te raadplegen.
Het project was een samenwerking tussen het International Peace Bureau, het
International Trade Union Confederation en het Olof Palme International Centre.

Chris Mung, voormalig directeur van de HKCTU, vakcentrale Hong
Kong, was te gast op het FNV congres vorige week
Chris Mung van de Hong Kong Labour Righs monitor, en eerder voorzitter HKCTU, de
onafhankelijk vakcentrale uit Hong Kong (De Hong Kong Confederation of Trade Unions)
was te gast op het FNV-congres dat van 11 tot 13 april plaats vond in Breukelen.
De HKCTU vakcentrale heeft een belangrijke rol gespeeld bij de democratiseringsbeweging van Hong Kong, maar heeft zich helaas vorig jaar moeten opheffen als gevolg
van aanhoudende druk en intimidatie door autoriteiten. Hun voormalige voorzitter Lee
Cheuk Yan is inmiddels veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf.

Als doorstart hebben Mung en zijn collega’s nu een NGO opgericht in het Verenigd
Koninkrijk onder de naam Hong Kong Labour Rights Monitor, waar Mung directeur van
is, in feite een soort vakcentrale in ballingschap.
De HKCTU was sinds 1990 lid van de Internationale vakbondskoepel, IVV. De FNV is
daar ook bij aangesloten. De IVV staat voor een vrije, onafhankelijk en democratische
vakbeweging. In die zin deelt de FNV fundamentele waarden met de HKCTU, we voelen
ons verwant.
Ondanks dat de HKCTU formeel niet meer bestaat, heeft de FNV het belangrijk
gevonden hem uit te nodigen namens de onafhankelijke vakbeweging uit Hong Kong.
Het FNV-congres is een belangrijke uiting van vakbondsvrijheid, we kunnen Nederland
en de wereld ongehinderd laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor
vechten, namelijk vrijheid van vakbondsorganisatie. Dit geldt wat ons betreft niet
alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Vakbondsrechten stoppen niet bij
de grens, maar gelden net zo goed voor onze collega’s in Hong Kong. Vandaar ook onze
solidariteit met de werknemers en hun bonden on Hong Kong. De HKCTU moet op een
gegeven moment weer kunnen functioneren.
FNV heeft een lange relatie met de HKCTU. Bijvoorbeeld in 2013 was er een delegatie
havenwerkers van de FNV die acties steunden van de havenwerkers van de HKCTU in
Hong Kong, een mooi voorbeeld van collega’s wereldwijd.
Nog wat meer achtergrond:
De repressie van de democratie door de Centrale Chinese overheid heeft een triest
resultaat geboekt, toen het bestuur van de vakcentrale HKCTU, the Hong Kong
Federation of Trade Unions, heeft besloten om zichzelf op te heffen.
FNV kent een meer dan 20 jaar lange samenwerking met de HKCTU, mede vanuit
Mondiaal, in haar strijd voor een onafhankelijke en democratische vakbeweging in Hong
Kong en ook de rest van China. Eerder dit jaar werd Lee Cheuk Yan, algemeen
secretaris van de HKCTU, prominent leider in de vakbonds- en democratische beweging
in Hong Kong en een goede bekende van de FNV, al veroordeeld tot meerdere jaren
gevangenisstraf voor deelname aan pro-democratische protesten in Hong Kong.
Nationale Veiligheidswet
Het besluit van de HKCTU is een direct gevolg van het proces van ontmanteling van het
maatschappelijk middenveld in Hong Kong sinds de inwerkingtreding van de Chinese
nationale veiligheidswet in Hong Kong in juli vorig jaar.
VN-mensenrechtenexperts hebben verklaard dat deze veiligheidswet inzake
"Bescherming van de nationale veiligheid in de speciale administratieve regio van Hong
Kong" niet in overeenstemming is met internationale mensenrechtenverdragen, inclusief
de fundamentele ILO-conventies waar China aan is gehouden. Het gebruik van nationale
veiligheidsterminologie in de wet stelt de rechten die zijn vastgelegd in het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten strafbaar.
Oproep aan China
De FNV heeft met het IVV (Het Internationaal Vakverbond) de Chinese en Hongkongse
autoriteiten opgeroepen om de vervolging en intimidatie van vakbondsleden en
pleitbezorgers voor fundamentele vrijheden stop te zetten en degenen die gevangen
zitten vrij te laten.

ILO
In juni van dit jaar heeft het comité voor de toepassing van normen (CAS) van de ILC, de
internationale arbeidsconferentie van de ILO (VN-arbeidsorgansatie), de autoriteiten
opgeroepen alle nodige maatregelen te nemen om het recht van werknemersorganisaties om hun activiteiten te organiseren in overeenstemming met ILO-verdrag 87
verder te waarborgen.
Het Comité voor vrijheid van vereniging (CFA) van de ILO heeft in juni 2021 de regering
verzocht ervoor te zorgen dat vakbondsleden hun activiteiten kunnen uitoefenen zonder
geweld en intimidatie in een systeem dat de daadwerkelijke eerbiediging van de
burgerlijke vrijheden garandeert.
De Chinese autoriteiten hebben bij de ILO beloofd de fundamentele arbeidsnormen die
van toepassing zijn op Hong Kong te respecteren, maar dat was dus helaas een loze
belofte.

Bezoek Zimbabwaanse Peter Mutasa en Florence
Taruvinga aan Haarlem
De stedenband Haarlem Mutare ,Platform Zimbabwe, FNV regio Haarlem zijn er trots
op dat ze op vrijdag 15 april de oud-voorzitter Peter Mutasa samen met de huidige
voorzitter van de Zimbabwe Congres of Trade Unions, Florence Taruvinga hebben
mogen ontvangen. Florence is de eerste vrouwelijke voorzitter van de ZCTU.
Peter is op uitnodiging van de FNV die hem de 16e Febe Elizabeth Velasquez
Vakbondsrechtenprijs toekende. Peter Mutasa is sinds enige tijd voorzitter van de
Crisis in Zimbabwe Coalition, een coalitie van zo’n 75 Zimbabwaanse NGO’s. Hij is in
Nederland op uitnodiging van de FNV die hem in juni 2021 de Febe Elizabeth
Velasquez Vakbondsrechtenprijs toekende. Florence en Peter hadden die week een
druk programma. Met de FNV zijn ze naar Brussel geweest: Florence heeft als
nieuwe voorzitter van de ZCTU een kennismakingsbezoek aan het Internationaal
Vakverbond (IVV), een internationale confederatie van vakbonden in Brussel en
heeft daar een gesprek gehad met de Algemeen Secretaris Sharon Burrow, Verder
heeft zij gesproken met de Belgische ontwikkelingsorganisatie FOS. Peter heeft
instellingen van de Europese Unie en het Europarlement bezocht.
Daarna waren zij op het vierjaarlijks FNV-congres; Peter als speciale gast omdat
hem de Vakbondsrechtenprijs werd overhandigd; Florence als een van de
vertegenwoordigers van buitenlandse zusterbonden.

Ze waren ook op bezoek bij de ZAM, het ministerie van buitenlandse zaken en bij
een openbare bijeenkomst voor FNV kaderleden in het Centraal vakbondshuis
De hele vrijdag was ingeruimd voor de ontmoetingen in Haarlem. In twee
goedbezochte bijeenkomsten in de Pletterij en het FNV Vakbondshuis Haarlem
hebben Peter en Florence uitvoerig vertelt over de situatie in Zimbabwe en het
belang van internationale solidariteit benadrukt.

Het gaat erg slecht in Zimbabwe, zowel politiek als economisch. Toen in 2018
Mugabe werd afgezet, er een nieuwe progressieve grondwet tot stand kwam en er
nieuwe verkiezingen kwamen was er hoop bij zowel de Zimbabwanen
als de buitenwereld op een regimechange. De wijze waarop de huidige president
Emmerson Mnangagwa vervolgens het verkiezingsresultaat heeft vervalst, de
oppositie heeft monddood gemaakt en stelselmatig alle oppositie heeft
onderdrukt heeft die hoop in de bodem geslagen. Politiek betekend dit dat het de
facto een militair regiem is; economisch dat een groot deel van de bevolking onder
de armoedegrens van $ 1,90 per dag leeft met bijna 90% werkzaam in de informele
sector en dat ook het gros van de mensen met een vaste baan (13%) ernaast moet
"hosselen" om rond te komen. Er worden in 2023 nieuwe verkiezingen verwacht.
Maar of dat de machtsverhoudingen in Zimbabwe zal veranderen? Veranderingen
moeten volgens Peter en Florence van Zimbabwanen zelf komen, maar druk vanuit
de internationale gemeenschap zijn daarbij een belangrijke steun in de rug. Peter en
Florence kijken terug op een erg vol maar ook erg waardevol bezoek.

