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In deze Nieuwsbrief:
- Europees burgerinitiatief Good Clothes Fair Play
- Oproep Egyptische campagne voor Klimaat en Democratie; Laat Sisi de COP27-top niet
misbruiken
- Webinar DE STRIJD VOOR GERECHTIGHEID IN MYANMAR

Help de makers van je kleding
Het is oneerlijk verdeeld in de kledingindustrie. Terwijl kledingmerken alle macht hebben,
kunnen de makers niet eens leven van het loon dat ze krijgen. Kledingmakers verdienen een
leefbaar loon. Daarom hebben we een Europees wetsvoorstel ingediend. Om dat voorstel op
de agenda van de Europa Commissie te krijgen hebben we jouw hulp nodig.
Zet jouw handtekening voor
leefbaar loon in de kledingindustrie
(hieronder meer)

De Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie:
'Laat je niet misleiden door Sisi's klimaatleugens', waarschuwen Egyptische activisten in aanloop naar
COP27-top
Terwijl Egypte zich opmaakt om in november 2022 gastheer te zijn van de COP27 klimaattop, hebben
Egyptische activisten een dringende oproep gedaan aan de wereldwijde beweging voor
klimaatrechtvaardigheid om zich niet te laten misleiden door de beweringen van het regime dat het
spreekt namens de gewone mensen in het wereldwijde Zuiden. In een verklaring gepubliceerd door
Egypt Solidarity Initiative, waarschuwt de Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie dat het
regime van Abdelfattah al-Sisi van plan is om de COP27-conferentie te gebruiken om zijn reputatie op
te poetsen na een decennium van brutale repressie te hebben voorgezeten. (hieronder meer)

SAVE THE DATE: 28 JULI 2022 - "DE STRIJD VOOR GERECHTIGHEID IN MYANMAR"
Het FSU Human Rights Network nodigt vakbonden uit om op 28 juli tijdens een webinar hun steun te
betuigen aan de democratie in Myanmar. Het evenement zal het inspirerende verhaal van het verzet
van activisten ter plaatse belichten en laten zien hoe vakbonden kunnen helpen het recht in
Myanmar te herstellen. (hieronder meer)

Help de makers van je kleding
Het is oneerlijk verdeeld in de kledingindustrie. Terwijl kledingmerken alle macht hebben,
kunnen de makers niet eens leven van het loon dat ze krijgen. Kledingmakers verdienen een
leefbaar loon. Daarom hebben we een Europees wetsvoorstel ingediend. Om dat voorstel op
de agenda van de Europa Commissie te krijgen hebben we jouw hulp nodig.
Zet jouw handtekening voor
leefbaar loon in de kledingindustrie

Europees wetsvoorstel Good Clothes Fair Pay
Zou je favoriete jeans niet veel lekkerder zitten als je wist dat de makers ervan fatsoenlijk zijn
betaald? Helaas is dat nu bijna nooit het geval. Daar willen wij verandering in brengen.
Samen met andere maatschappelijke organisaties zoals Fashion Revolution en de Fair Wear
Foundation hebben we een wetsvoorstel opgesteld.

Ons voorstel, met de naam Good Clothes Fair Pay, dwingt kledingmerken hun
verantwoordelijkheid te nemen voor het loon dat aan de makers van hun kleding wordt
betaald. Want hoe hard je ook je best doet, jij kunt als consument natuurlijk nooit de hele
sector eerlijker maken. Maar als Europees burger kun je wél helpen een stap in de goede
richting te zetten. Om ons voorstel op de Europese agenda te krijgen hebben we 1 miljoen
handtekeningen nodig.
Help de makers, teken hier
Lees meer over de inhoud van het wetsvoorstel over leefbaar loon: Good Clothes Fair Pay

De Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie:
'Laat je niet misleiden door Sisi's klimaatleugens', waarschuwen Egyptische activisten in aanloop naar
COP27-top
Terwijl Egypte zich opmaakt om in november 2022 gastheer te zijn van de COP27 klimaattop, hebben
Egyptische activisten een dringende oproep gedaan aan de wereldwijde beweging voor
klimaatrechtvaardigheid om zich niet te laten misleiden door de beweringen van het regime dat het
spreekt namens de gewone mensen in het wereldwijde Zuiden. In een verklaring gepubliceerd door
Egypt Solidarity Initiative, waarschuwt de Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie dat het
regime van Abdelfattah al-Sisi van plan is om de COP27-conferentie te gebruiken om zijn reputatie op
te poetsen na een decennium van brutale repressie te hebben voorgezeten.
"Het doel van deze greenwashing is tweeledig: ten eerste om zoveel mogelijk financiële steun los
te weken bij de rijke geïndustrialiseerde landen. Het grootste deel van dit geld zal uiteindelijk het
land uitgesluisd worden naar de bankrekeningen van Sisi en zijn generaals in diezelfde
geïndustrialiseerde landen. Het tweede doel is om hem af te leiden van zijn erbarmelijke staat van
dienst op het gebied van de mensenrechten, en zoals gewoonlijk zullen de leiders van de zogenaamd
democratische westerse regeringen hem daarmee weg laten komen." - De Egyptische Campagne
voor Klimaat en Democratie
Terwijl de COP27-conferentie plaatsvindt, zijn duizenden mensen gevangengezet en mishandeld
omdat ze democratische basisrechten eisten, waaronder journalisten, activisten, academici en
studenten. De reactie van het militaire regime op protesten en campagnes met betrekking tot
milieukwesties is al even hard, of het nu gaat om plannen voor de bouw van kolencentrales,
vervuilende industrieën of de vernietiging van groene ruimten. Bewegingen voor
klimaatrechtvaardigheid die de top bijwonen, zullen zich waarschijnlijk naast door de regering
gesponsorde "klimaatcampagnes" bevinden.
"Geen enkele echte Egyptische oppositieactivist zal tijdens de conferentie in de buurt van Sharm
El-Sheikh worden toegelaten. Het zou een schande zijn als echte wereldwijde grassroots bewegingen
voor de gek worden gehouden om deel te nemen aan zo'n door de staat georkestreerde
schertsvertoning. - De Egyptische Campagne voor Klimaat en Democratie
Deze oproep volgt op een soortgelijke waarschuwing van de gevangen activist Alaa Abdelfattah, een
Brits staatsburger die werd veroordeeld wegens "terrorisme" voor berichten op sociale media en
andere verzonnen aanklachten. Alaa is sinds 2 april in hongerstaking om te protesteren tegen de
mishandelende omstandigheden in de gevangenis. Hij vraagt ook om een consulair bezoek van de
Britse ambassade. "Van alle landen die [de COP27] organiseren, kozen ze het land dat protest
verbiedt en iedereen naar de gevangenis stuurt, wat mij vertelt hoe de wereld met deze kwestie
omgaat. Ze zijn niet geïnteresseerd in het vinden van een gezamenlijke oplossing voor het klimaat,"
vertelde hij zijn zus tijdens een gevangenisbezoek.
Schrijfster en activiste Naomi Klein heeft ook aan de bel getrokken. "De internationale
klimaatbeweging moet aandacht gaan besteden aan wat er in de Egyptische gevangenissen gebeurt,"
vertelde ze aan de Guardian. "We kunnen niet slaapwandelen naar Cop27 alsof dit geen misdaden
tegen de menselijkheid zijn."

De TUC heeft de Britse regering ook opgeroepen om het Egyptische regime tijdens COP27 ter
verantwoording te roepen voor zijn aanvallen op het recht van werknemers om zich te organiseren.
In een verklaring die in juni werd gepubliceerd, voorafgaand aan de voorbereidende besprekingen in
Bonn voorafgaand aan de COP27-conferentie, zei de TUC:
"De Egyptische vakbondsorganisaties die zijn aangesloten bij de ITUC - de Egyptische Federatie van
Onafhankelijke Vakbonden en het Egyptische Democratische Arbeiderscongres - hebben
herhaaldelijk te maken gehad met repressie, waarbij vakbondsorganisatoren werden gedwongen zich
terug te trekken, waardoor de vakbonden minder goed in staat waren te functioneren. ... Van vitaal
belang voor het aanpakken van de klimaatcrisis is de noodzaak van vrijheid van vereniging en de
rechten van werknemers en gemeenschappen om zich te organiseren voor verandering. Sinds de
machtsovername heeft de Egyptische regering consequent blijk gegeven van minachting voor
mensenlevens en deze fundamentele vrijheden. Door als gastheer op te treden voor COP27 in Sharm
el-Sheikh, krijgt de Egyptische regering een ongekende kans om haar afschuwelijke staat van dienst
op het gebied van de mensenrechten groen licht te geven.
TUC verklaring, 10 juni
Wat u kunt doen:
Lees de volledige verklaring van Egyptische activisten online hier
https://egyptsolidarityinitiative.org/cop27message/
Deel met klimaatnetwerken in je land en op sociale media
Onderneem actie uit solidariteit met Egyptische politieke gevangenen, schrijf naar je parlementslid
of regering en roep hen op om te eisen dat het Egyptische regime politieke gevangenen vrijlaat en
stopt met het onderdrukken van protest. Ga naar FreeAlaa.net voor meer informatie over Alaa's
campagne. Lees hier meer over de zaken van journalist en advocaat Hisham Fouad en Haitham
Mohamedain https://egyptsolidarityinitiative.org/2019/07/19/trade-union-leaders-call-on-egyptsmilitary-regime-to-release-hisham-fouad-and-haitham-mohamedain/

SAVE THE DATE: 28 JULI 2022 - "DE STRIJD VOOR GERECHTIGHEID IN MYANMAR"
Het FSU Human Rights Network nodigt vakbonden uit om op 28 juli tijdens een webinar hun steun te
betuigen aan de democratie in Myanmar. Het evenement zal het inspirerende verhaal van het verzet
van activisten ter plaatse belichten en laten zien hoe vakbonden kunnen helpen het recht in
Myanmar te herstellen.
Het netwerk, dat wordt voorgezeten door FSU Australia (vakbond in de financiële sector), een
afdeling van UNI Global Union, is in september 2021 opgericht om financiële instellingen in Australië
ter verantwoording te roepen voor een aantal belangrijke kwesties rond de verplichtingen van
bedrijven om de rechten van werknemers en de gemeenschappen die zij bedienen te respecteren.

Dit evenement sluit aan bij de oproep die tijdens de 30e vergadering van het uitvoerend comité van
UNI APRO werd gedaan in hun verklaring van 20 april 2022, waarin alle internationale en regionale
bedrijven met klem werden verzocht hun zorgvuldigheid inzake bedrijfsleven en mensenrechten te
vergroten om ervoor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan het financieren van de junta om deze
in staat te stellen grove mensenrechtenschendingen tegen de bevolking van Myanmar te begaan.
Informatie over het evenement
Donderdag 28 juli 12:30 - 13:30 uur (Australische oostelijke standaardtijd, UTC +10)
Een inspirerend verhaal van verzet - Registreer hier.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsduGoqTIvGNZ3mWk0YzBC4p1EzV9UwxsG
De strijd voor gerechtigheid in Myanmar en hoe we ervoor kunnen zorgen dat Australische bedrijven
en instellingen niet in verband worden gebracht met schendingen van de mensenrechten.
Het leger van Myanmar heeft op 1 februari 2021 de macht gegrepen na algemene verkiezingen die
de partij National League for Democracy (NLD) van Aung San Suu Kyi met een verpletterende
meerderheid heeft gewonnen. Myanmarese vakbondsleden en gewone mensen zijn de straat
opgegaan in een buitengewoon moedig verzet tegen het gewelddadige regime. De regering van
Myanmar in ballingschap heeft kritiek geuit op het Australische staatsinvesteringsfonds (The Future
Fund) omdat het heeft geïnvesteerd in verschillende bedrijven - waaronder wapenproducenten - die
zaken hebben gedaan met het leger van Myanmar. Kom langs en hoor over het inspirerende verhaal
van verzet en hoe we gerechtigheid in Myanmar kunnen steunen.

