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Nieuwsbrief 26 juni 2020.
•

De website van Mondiaal FNV Noord is nu volledig geactualiseerd. Ga naar:
www.mondiaalfnvnoord.nl

•

Het jaaroverzicht van het IVV met het overzicht van de schendingen van vakbondsrechten
wereldwijd in 2019 is uit. Schending van werknemers- en vakbondsrechten is de hoogste van
de afgelopen zeven jaar. O.a. in Palestina, Syrië en Yemen is de situatie het slechts.
Zimbabwe straat in de top-10 van slechtste landen. Zie hieronder de samenvatting van het
jaaroverzicht gemaakt door Mondiaal FNV.

•

24 juni 2020, vond de wereldwijde klimaatactiedag CEPOW plaats. Een mooi initiatief van
internationale vakbondsfederatie ITUC. CEPOW (Global Day of Action to Climate- and
Employment-Proof Our Work) zet duurzaam herstel na Covid-19 in de schijnwerpers. Een
herstel met aandacht voor het klimaat én een sociale, eerlijke toekomst. Lokaal FNV deed
mee:

• India: aanval op vakbondsrechten. Protesteer mee.

Veel staten in India gebruiken de coronaviruscrisis als excuus om arbeidswetgeving op te
schorten en de rechten van werknemers af te breken, terwijl de centrale regering van Narendra
Modi haar aanval op de vakbeweging voortzet. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat en
Himachal Pradesh hebben uitgebreide veranderingen aangekondigd, de werktijden van 8 naar
12 uur verlengd, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en opgeschorte
arbeidswetgeving ingevoerd, of vrijstellingen daarvan verleend. Veel andere staten hebben
ook veranderingen doorgevoerd.
De Indiase regering moet deze veranderingen intrekken, de arbeidsinspectie versterken en
iedereen sociale zekerheid bieden.
Steun onze nieuwe campagne, ondersteund door zeven wereldwijde vakbonden, hier:
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stijging ernstige schendingen van
werknemersrechten wereldwijd
Redactie Mondiaal Magazine 18 juni 2020
De ITUC Global Rights Index van 2020 meldt dat het aantal schendingen van de rechten van
werknemers sinds 7 jaar niet zo hoog is geweest. Oorzaak is dat meer landen de registratie
van vakbonden belemmeren.

De trend van regeringen en werkgevers om collectieve onderhandelingen en het stakingsrecht
in te perken en uitsluiting van vakbondsleden toe te staan, is verergerd. Een toename van het

aantal landen dat de vrijheid van meningsuiting ontkent of beperkt, toont de kwetsbaarheid
van democratieën aan. Het aantal landen dat de toegang tot de rechter beperkt, is
onaanvaardbaar hoog is gebleven, aldus de ITUC.

Slechtste regio voor werknemers
Het Midden-Oosten en Noord-Afrika blijken 7 jaar op rij de slechtste regio ter wereld voor
werknemers, vanwege de aanhoudende onveiligheid en de conflicten in Palestina, Syrië,
Jemen en Libië. Dit in combinatie met een zeer regressieve aanpak van
werknemersvertegenwoordiging en vakbondsrechten.

Top-10 slechtste landen
De 10 slechtste landen voor werkende mensen in 2020 zijn Bangladesh, Brazilië, Colombia,
Egypte, Honduras, India, Kazachstan, de Filipijnen, Turkije en Zimbabwe. De 7e editie van
de ITUC Global Rights Index rangschikt 144 landen op de mate van respect voor de rechten
van werknemers. De belangrijkste bevindingen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

85% van de landen heeft het stakingsrecht geschonden;
80% van de landen heeft het recht op collectief onderhandelen geschonden;
Het aantal landen dat de registratie van vakbonden heeft belemmerd, is toegenomen;
Drie nieuwe landen staan op de lijst van 10 slechtste landen voor werknemers (Egypte,
Honduras, India);
Het aantal landen dat de vrijheid van meningsuiting heeft geschrapt of beperkt, is
gestegen van 54 in 2019 naar 56 in 2020;
In 51 landen werden werknemers blootgesteld aan geweld;
In 72% van de landen hadden werknemers geen of beperkte toegang tot de rechter;
In 61 landen moesten werknemers willekeurige arrestaties en detenties ondergaan.

Landen niet in staat pandemie te bestrijden
Een nieuwe trend in 2020 is een toenemend toezicht en controle door de regering op
vakbondsleiders, in een poging angst aan te jagen en druk uit te oefenen op onafhankelijke
vakbonden en hun leden. Voorzitter van de ITUC Sharan Burrow: “Deze bedreigingen voor
werknemers, onze economieën en democratieën waren al hardnekkig aanwezig op de
werkplekken en in landen voordat de pandemie van Covid-19 levens en levensonderhoud
verstoorde. In veel landen hebben de bestaande repressie van vakbonden en de weigering van
regeringen om de rechten te respecteren en de sociale dialoog aan te gaan, werknemers aan
ziekte en dood blootgesteld en zijn landen niet in staat de pandemie effectief te bestrijden.”

Strijd tegen corona als excuus voor inperking
“Als we naar het herstel en de opbouw van veerkrachtige economieën kijken, vormt de ITUC
Global Rights Index 2020 een basis waarop we regeringen en werkgevers ter verantwoording
zullen roepen”, vervolgt Burrow. “Sommige landen gaan nog verder dan de bevindingen in de
index. Onder de dekmantel van maatregelen om de pandemie van het coronavirus aan te
pakken, werken ze verder aan hun agenda om de rechten van werknemers in te perken. Dit
moet stoppen en worden teruggedraaid.”

