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Uitwisselingsproject FNV Young & United met Colombia 

Save the date: 12 februari FNV internationale solidariteitsdag 

Toenemend geweld in Myanmar 

Stuur een Nieuwjaarskaart aan ABP en PFZW – the Rights Forum 

Helpen on-line solidariteitsacties? Eric Lee kijkt terug op de LabourStartcampagnes van 2021 

 

 
uitwisselingsproject “Voor goed werk en toegang tot hoger onderwijs en kwaliteit”. 

Uitwisseling FNV Young & United met Colombiaanse jongeren.  
Introductie: https://www.youtube.com/watch?v=0hO0Z8Bl20k 
Impressie:  https://www.youtube.com/watch?v=iWfZi72Xx7I\ 
 
Save the date 
FNV’s Internationale Solidariteitsdag op 12 februari 2022 

• Wil jij horen hoe FNV-leden zich internationaal organiseren met vakbondscollega’s uit 
Colombia, Palestina en India? 

• Wil je in gesprek met Peter Mutasa, vakbondsleider uit Zimbabwe en winnaar van de 
internationale vakbondsrechtenprijs van de FNV? 

• Wil je weten wat de FNV dit jaar doet aan de uitbanning van kinderarbeid? 
• Wil je leren hoe je zelf internationaal actief kunt worden via de FNV? 

Kom dan naar onze Internationale Solidariteitsdag. Voor deze dag kun je ook een vriend, collega of 
kameraad aanmelden die internationale solidariteit een warm hart toedraagt. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd in vakbondsmuseum De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP in Amsterdam, tussen 
10:00 en 18:00 uur. 

Op 10 januari 2022 versturen en plaatsen wij een officiële uitnodigingsflyer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hO0Z8Bl20k
https://www.youtube.com/watch?v=iWfZi72Xx7I/


Toenemend geweld in Myanmar 
21 december, Sinds half december heeft het leger van Myanmar de operaties tegen de People's 
Defence Force (PDF) en de zoektocht naar pro-democratie activisten geïntensiveerd. Bij botsingen 
tussen militairen en burgers zijn tientallen slachtoffers gevallen. Duizenden dorpelingen zijn in eigen 
land ontheemd geraakt door willekeurige artillerie-aanvallen. 
 
Khaing Zar, voorzitter van de bij IndustriALL aangesloten Industrial Workers' Federation of Myanmar 
(IWFM), zegt: 
 
    "Levens zijn in gevaar; mensen vluchten voor de aanvallen en kunnen nergens heen. De moorden 
en martelingen door het terroristische leger moeten stoppen - internationale regeringen moeten 
concrete actie ondernemen en humanitaire hulp bieden via de Regering van nationale Eenheid 
NUG." 

 
Vakbonden uit Myanmar, zoals de Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) en IWFM, 
hebben deelgenomen aan de burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging en talrijke nationale 
stakingen. Samen met de Myanmar Labour Alliance zijn zij in augustus een campagne gestart voor 
uitgebreide economische sancties. 
IndustriALL steunt de campagne voor uitgebreide economische sancties tegen het militaire regime en 
roept multinationale ondernemingen op om hun activiteiten in Myanmar stop te zetten. Het derde 
congres van IndustriALL in september nam een resolutie aan ter ondersteuning van de 
democratische strijd in Myanmar. 
 
Doe mee met de aktie van the Rights Forum: 

Onderteken onze nieuwjaarskaart aan pensioenfondsen ABP & PFZW 
Met een nieuwjaarskaart roept The Rights Forum de pensioenfondsen ABP en PFZW op hun steun 
aan de illegale Israëlische kolonisering van Palestijns gebied te beëindigen. De beide 
pensioenfondsen beleggen honderden miljoenen euro’s in bedrijven die actief bijdragen aan de 
bouw en groei van de illegale Israëlische ‘nederzettingen’ (kolonies) in bezet Palestijns gebied. Alsof 
dat niet fout genoeg is, is het belegde kapitaal afkomstig van Nederlandse werknemers die verplicht 
bij de fondsen zijn aangesloten. Met lede ogen moeten zij aanzien hoe hun geld ten goede komt aan 
een koloniseringsproject dat door de VN-Veiligheidsraad in bindende resoluties is veroordeeld en 
gepaard gaat met militaire bezetting, apartheid en oorlogsmisdaden. 
 
Met de nieuwjaarskaarten wijzen wij de pensioenfondsen op hun verplichtingen om de 
mensenrechten, het internationaal recht, de internationale gedragscodes voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen én de gevoelens van de bij hen aangesloten Nederlanders te respecteren. 

https://rightsforum.us2.list-manage.com/track/click?u=259401a17cfcc2916fe8034ed&id=37c55c0d54&e=f94a1fe125
https://rightsforum.us2.list-manage.com/track/click?u=259401a17cfcc2916fe8034ed&id=e41f82ad75&e=f94a1fe125


Het nieuwe jaar biedt de fondsen een nieuwe kans. Uiteraard zullen wij dit blijven monitoren en actie 
blijven ondernemen indien de pensioenfondsen deze oorlogsmisdaden en andere schendingen van 
het internationaal recht blijven faciliteren. 
 
Hoe u kunt deelnemen 
Wilt u de kaarten mede ondertekenen? Stuur ons een e-mail, dan zorgen wij ervoor dat uw naam op 
de kaarten wordt vermeld. Wilt u alleen een van beide kaarten ondertekenen, geef dat dan duidelijk 
aan. Uw gegevens worden uitsluitend voor deze actie gebruikt en niet aan derden verstrekt. 

LabourStart Werken onze online campagnes? 
In de loop van het afgelopen jaar heb ik steun gevraagd voor 25 online campagnes. Mensen vragen 
vaak of die campagnes enig effect hebben. Werken ze? 
Dus aan het einde van dit jaar deel ik graag enkele resultaten van de 25 campagnes die we dit jaar 
hebben uitgevoerd. 
Daar gaan we ... 
 
Algerije, mei 2021: 
Mourad Ghedia, de voorzitter van de National Autonomous Union of Public Administration Staff 
(SNAPAP/CGATA) van werknemers in de justitiële sector, werd gearresteerd en vastgehouden door 
de regering. LabourStart lanceerde een campagne in samenwerking met PSI en SNAPAP en eiste dat 
Mourad werd vrijgelaten en dat alle aanklachten tegen hem worden ingetrokken. Na twee maanden 
en tien dagen in de gevangenis, werd hij vrijgelaten met een voorwaardelijke straf van zes maanden. 
 
Turkije, mei 2021: 
In september 2020 werd Carleton University Ph.D-student en lid van de Canadian Union of Public 
Employees Cihan Erdal in Turkije gevangengezet terwijl hij onderzoek deed. Hij zat enkele jaren 
geleden gevangen vanwege zijn steun aan een oppositiepartij. In mei sloot LabourStart zich aan bij 
internationale inspanningen om de vrijlating van Cihan te bewerkstelligen - in juni werd hij uit de 
gevangenis vrijgelaten en in september zette hij zijn academische werk voort. Hij wordt momenteel 
nog steeds geconfronteerd met hoorzittingen in verband met zijn zaak. 
 
Canada, maart 2021: 
Nadat ze een "definitief bod" hadden verworpen werden leden van de Canadian Union of Brewery 
and General Workers (CUBGW) buitengesloten van de fabriek in Molson Coors waar ze werkten. In 
samenwerking met de National Union of Public and General Employees (NUPGE) lanceerde 
LabourStart een campagne. In april werd een nieuw contract bekrachtigd. 
 
Israël, februari 2021: 
In oktober 2020 sloot de helft van 10bis – de Israëlische tak van Just Eat food delivery service – zich 
aan bij een vakbond. Het bedrijf lanceerde vervolgens een campagne van intimidatie en het breken 
van vakbonden, ontsloeg een vakbondsleider en weigerde met de vakbond te onderhandelen. Op 20 
augustus oordeelden rechtbanken dat het bedrijf illegaal had gehandeld door te proberen zijn eigen 
interne vakbond op te richten om te concurreren met de Histadrut, waarbij de werkgever werd 
gelast de juridische kosten te dekken en 80.000 shekels aan de werknemers te betalen. 
 
Algerije, januari 2021: 
Dalila Touat en Namia Abdelkader, twee deelnemers aan de anti-corruptiebeweging Hirak, werden 
eind 2020 gevangengenomen. Op 3 januari werd Dalila veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf 
en ging in hongerstaking. Namia werd op 2 december 2020 gevangen gezet. In samenwerking met 
Public Services International (PSI) lanceerde LabourStart een online campagne om de Algerijnse 
regering onder druk te zetten om ze vrij te laten. In februari kreeg Dalila gratie van de Algerijnse 
president en in maart werd Namia vrijgesproken. 

mailto:info@rightsforum.org?subject=Nieuwjaarskaart%20pensioenfondsen&body=Naam%3A%0D%0AWoonplaats%3A%20%0D%0AIk%20onderteken%3A%20alleen%20de%20kaart%20naar%20ABP%2Falleen%20de%20kaart%20naar%20PFZW%2Fbeide%20kaarten%0D%0ANaam%20en%20woonplaats%20zichtbaar%20op%20kaart%3F%0D%0ANaam%20en%20woonplaats%20zichtbaar%20op%20onze%20website%3F


 
Jordanië, januari 2021: 
Leiders van de Jordaanse Lerarenvereniging (JTA) werden vastgehouden na de ontbinding van hun 
vakbond, waarvoor eind 2020 toestemming was gegeven door de rechtbanken. De gedetineerde 
leiders mochten geen bewijs overleggen tegen de aanklachten die tegen hen waren ingediend, maar 
werden uiteindelijk op borgtocht vrijgelaten in afwachting van hun beroep. LabourStart lanceerde 
een campagne voor de vrijlating van de leiders in samenwerking met Education International (EI) en 
de International Trade Union Confederation (ITUC). In juli werd de president van JTA, Dr. Nasser Al-
Nawasra, onschuldig verklaard. Hoewel de campagne de steun had van 9.643 mensen, gaat de strijd 
voor de toekomst van de JTA door. 
Werken onze online campagnes? 
Vraag het aan Mourad Ghedia, Cihan Erdal, Dalila Touat, Namia Abdelkader, Dr. Nasser Al-Nawasra 
en de arbeiders van Molson Coors en 10bis. 
 
Eric Lee 


