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Nieuwsbrief 22 april 2021
Dag van de Aarde
- Boodschap van het IVV
- Workers memorial Day 28 april

Regeringen komen de beloften van de Overeenkomst van Parijs niet na en brengen de
stabiliteit van de planeet in gevaar
Uit een analyse van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) is gebleken dat
de meeste nieuwe klimaatplannen die door regeringen in het kader van de Overeenkomst
van Parijs inzake klimaatverandering zijn ingediend, onvoldoende ambitie, plannen voor een
rechtvaardige transitie en sociale dialoog missen.
(hieronder meer)

28 april 2021 – FNV symposium 50 jaar Workers memorial day
(hieronder meer)
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In totaal moesten 136 regeringen verbeterde National Determined Contributions (NDC's)
indienen, maar slechts 79 hebben dit gedaan. De ITUC heeft hier voor elk plan scorekaarten
gepubliceerd.
Van de 79 ingediende NDC's bleek uit de ITUC-analyse dat:
20 NDC's (25%) hebben ambitieuze klimaatplannen;
10 NDC's (8%) hebben plannen voor een rechtvaardige transitie;
16 NDC's (13%) maken gebruik van sociale dialoog.
De tien slechtste landen voor klimaatambitie en rechtvaardige transitie zijn: Australië,
Oostenrijk, België, Brazilië, Italië, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Zuid-Korea.
Twee van de grootste landen, de VS en China, konden deze week hun laatste plannen
bekendmaken.
Sharan Burrow, algemeen secretaris van de ITUC, zei: “Zes jaar sinds de ondertekening van
de Overeenkomst van Parijs en de dag voor de Dag van de Aarde is dit niet goed genoeg. De
rijkste landen ter wereld zouden het voortouw moeten nemen, niet achterop moeten
slepen.
“Slechts een op de vier landen heeft ambitieuze klimaatplannen, en bijna negen op de tien
landen ontzeggen werkende mensen en gemeenschappen zeggenschap over hun eigen
toekomst door geen gebruik te maken van de sociale dialoog.
“Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ons allemaal en we hebben nu NDC's van
alle regeringen nodig, met sterke plannen voor een rechtvaardige transitie en een sociale
dialoog als middelpunt. Voor werknemers betekent dit klimaatvriendelijke banen die
overgaan van vervagende werkgelegenheidssectoren naar nieuwe, groeiende industrieën.
Werkende mensen verdienen niets minder.
" De landen die de meest ambitieuze klimaatplannen laten zien: Costa Rica, Ethiopië, Kenia,
Moldavië, Rwanda, Suriname.
De landen met geloofwaardige plannen voor een rechtvaardige transitie: Argentinië, Costa
Rica, Dominicaanse Republiek, Europese Unie (EU), Duitsland, Kenia, Nederland, Noorwegen,
Suriname, Spanje
De landen die de sociale dialoog gebruiken: Argentinië, Costa Rica, Denemarken, EU,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Kenia, Nederland, Noorwegen, Panama, Polen, Spanje, VK.
De EU zet een belangrijke stap met haar herstelpakket, dat onder meer een Fonds voor een
rechtvaardige transitie omvat, om $ 21 miljard te besteden aan fossiele brandstoffen en
koolstofintensieve regio's die het meest worden getroffen door de energietransitie.
Kenia verwijst expliciet naar Just Transition in de NDC's en de regering raadpleegt
arbeidersbonden over haar plannen.
De NDC-inzending van Costa Rica omvat een plan voor een rechtvaardige transitie en een
toezegging om de sociale dialoog tussen de regering, werkende mensen en werkgevers uit te
werken.
“Deze landen laten zien wat er mogelijk is. De woorden ‘Just Transition’ noemen is niet
genoeg. Voor geloofwaardige plannen is een dialoog met vakbonden en belanghebbenden
nodig. Onze vakbonden staan klaar om samen te werken aan Just Transition-plannen. “ Just
Transition is de brug naar een fossielvrije economie. Als we elke bedrijfstak gaan overzetten,
en dat moeten we, in lijn met het bereiken van netto-nulemissies, dan moeten we die
overgang rechtvaardig maken. Dat vereist dat vakbonden aan tafel zitten om een

overeengekomen plan te ontwikkelen dat werknemers een zekere toekomst biedt. “Er is
geen excuus om geen NDC's op te leveren die voldoen aan onze drie criteria: ambitieuze
klimaatplannen, plannen voor een rechtvaardige transitie en sociale dialoog. We zullen
doorgaan met het aan de kaak stellen van regeringen die niet aan hun verplichtingen
voldoen en hen ertoe aanzetten om het beter te doen in deze race tegen de klok, ”voegde
Sharan Burrow eraan toe.
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Workers’ Memorial Day
Workers’ Memorial Day is de internationale dag waarop werknemers worden herdacht die
zijn overleden door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Workers ‘ Memorial Day vindt
jaarlijks over de hele wereld plaats op 28 april. In Canada is het zelfs een dag van nationale
rouw.
Workers’ Memorial Day is een gelegenheid om de vermijdbare incidenten op de werkplek,
uitzonderlijk slechte arbeidsomstandigheden en grote, aan arbeid gerelateerde
gezondheidsrisico’s onder de aandacht te brengen en om campagnes en vakbondsorganisatie
te promoten in de strijd voor verbeteringen op het gebied van veiligheid op de werkplek. De
slogan voor deze dag vandaag is ‘Remember the dead – Fight for the living’. (Gedenk de
doden, vecht voor de nog levenden)

Mary Harris Jones (1 mei 1830 of 1 augustus 1837 – 30
november 1930), was een belangrijke Amerikaans socialist, tevens lid van de Industrial
Workers of the World.

6.500 doden in Qatar
Het ‘Remember the dead’ dwingt onder meer om stil te staan bij de zeker 6.500
arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka die tussen 2010 en 2020
zijn overleden in Qatar. In 2010 kreeg dit land het wereldkampioenschap voetbal van 2022
toegewezen en sindsdien wordt er in een letterlijk moordend hoog tempo gebouwd. De
arbeidsmigranten worden veelal ingezet bij de bouw van voetbalstadions of infrastructuur.
Qatar bouwt onder meer voetbalstadions, wegen en zelfs een hele nieuwe stad waar de WKfinale gespeeld moet worden.

50 JAAR WORKERS’ MEMORIAL DAY
Op woensdag 28 april organiseert de FNV samen met Bureau Beroepsziekten FNV en de
Stichting Arbeidsongevallen een symposium op Workers’ Memorial Day. Jaarlijks komen in
Nederland meer dan 4.000 mensen om als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte.
Dit zijn er veel te veel

Programma 13 – 15.30
•
•
•
•

Opening: Kitty Jong, vice-voorzitter FNV
Internationaal perspectief: Catelene Passchier, voorzitter werknemersdelegatie ILO en
Joost de Korte, Directeur-Generaal Werkgelegenheid van de Europese Commissie
Voortgang uitwerking advies van de commissie Ton Heerts door Stan Kaatee,
directeur-generaal Werk bij SZW
Bijdrage van de Stichting Arbeidsongevallen, voorbeelden uit de praktijk en de
uitreiking van de Laura Brugmans trofee.

Aanmelden voor on-line deelname via website: https://www.stichtingarbeidsongevallen.nl/50jaar-workers-memorial-day/

