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Nieuwsbrief 3 november 2021 

- klimaatmars zaterdag 6 november Amsterdam 

Ga je mee de straat op voor het klimaat?  

Bedrijven blijven vervuilen. Politici blijven praten en uitstellen. Maar de tijd van lege woorden en loze 

beloftes is voorbij: hoog tijd voor actie! Op 6 november eisen we samen met duizenden mensen en 

maatschappelijke organisaties klimaatactie. Loop jij met ons mee? Samen maken we het de grootste 

klimaatmars in Nederland ooit! De Klimaatmars begint op 6 november om 13.00 uur op de Dam in 

Amsterdam. 

- schrijfactie voor vakbondscollega Myanmar 

(als je klikt op de link in de tekst kun je meteen een e-mail versturen) 

- bezoek delegatie Columbiaanse vakbond aan FNV 

 

Schrijf vakbondscollega Myanmar vrij 

Partner FNV hangt zware straf boven het hoofd zonder 

gegronde reden 

Binnenkort zal de hoorzitting van vakbondsleider Thet Hnin Aung plaatsvinden. Hij zit 

zonder gegronde reden vast omdat het leger hem beschuldigt van lidmaatschap van een 

onwettige vereniging. Hij is onder andere actief in de kledingsector in Myanmar, een land 

waar steeds meer van onze kleding vandaan komt.  

 

  



Thet Hnin Aung heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor de verbetering van 

het arbeidsrecht en loonbeleid in Myanmar. De zaak staat niet op zichzelf. Sinds het leger 

in februari 2021 onrechtmatig de macht greep, worden mensenrechtenactivisten en 

vakbondsleiders zonder reden opgepakt en aangeklaagd. De militairen proberen hiermee hun 

greep op het land en de economie te behouden. Kom in actie en schrijf mee om hem vrij te 

krijgen!  

Schrijfactie  

Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan 

vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen 

ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen) 

enkel digitaal.  (meer informatie hieronder) 

Bezoek vakbondsdelegatie Colombia van de Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT) 
2-3 november 2021 

Mensenrechten, vakbondsrechten, geweld en het vredesproces in Colombia 

Toename sociale en economische problemen 

De afgelopen jaren kampt Colombia met een veelvoud aan groeiende sociale en economische 

problemen, die een zware wissel trekken op de werkenden in het land. Daar bovenop kwam de 

regering met een aantal voorstellen voor hervormingswetten (belasting, arbeidsmarkt, pensioen) die 

zouden leiden tot nog veel meer verslechteringen voor met name de groepen met lage inkomens.  

Nationale Staking 2021 

Dit heeft geleid tot veel protestacties, met als hoogtepunt de algemene staking die begon op 28 april 

2021. Deze algemene staking was een groot protest tegen het huidige regeringsbeleid, een initiatief 

van o.a. de drie vakcentrales, vele maatschappelijke organisaties van o.a. jongeren, vrouwen, boeren, 

inheemse volken en Afro-Colombianen, verenigd in het Nationale Stakingscomité. In het hele land 

gingen miljoenen mensen de straat op in meer dan 15.000 verschillende vreedzame manifestaties. 

Repressieve reactie Colombiaanse overheid 

Helaas heeft de overheid gereageerd met veel geweld door inzet van de veiligheidstroepen, met vele 

(inclusief dodelijke ) slachtoffers als gevolg. De regering weigerde elke vorm van dialoog of te 

onderhandelen met het Nationale Stakingscomité. Ondanks de vele (inter)nationale oproepen aan de 

regering dit wel te doen. 

Veel slachtoffers 

Het trieste saldo op 30 juni 2021 was tenminste 1790 gewonden als gevolg van het geweld door 

politie en gewapende agenten in burger tegen de demonstranten, waarvan 114 als gevolg van 

vuurwapens. Minstens 84 doden zijn geregistreerd, waarvan 28 direct te relateren aan politiegeweld, 

7 aan geweld door agenten in burger. Ook zijn er minstens 129 personen verdwenen na deze 

https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/acties-thema-s/kleding
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/respect-voor-vakbondsrechten
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/respect-voor-vakbondsrechten
mailto:MICS-TUsF@protonmail.com?subject=Letter%20of%20support%20for%20Thet%20Hnin%20Aung&body=November%202021%20%0a%20%0a%0aThet%20Hnin%20Aung%20%0aMICS-TUsF@protonmail.com%20%0aMyanmar%20%0a%20%0a%0aDear%20Thet%20Hnin%20Aung,%20%0a%0aI%20write%20you%20in%20solidarity.%20The%20courage%20you%20have%20shown%20in%20fighting%20to%20restore%20democracy%20and%20human%20rights%20principles%20as%20well%20as%20to%20better%20working%20conditions%20in%20Myanmar%20is%20impressive.%20Your%20actions%20have%20improved%20the%20wages%20of%20workers%20in%20Myanmar%20and%20resulted%20in%20important%20policy%20changes.%20I%20fully%20support%20your%20activities%20in%20ensuring%20fundamental%20human%20rights%20are%20respected,%20including%20the%20right%20for%20workers%20to%20associate%20and%20to%20bargain%20collectively.%20From%20my%20home%20country%20I%20send%20you%20support%20and%20hope%20you%20find%20strength%20in%20these%20difficult%20times.%20I%20condemn%20the%20actions%20of%20the%20military%20junta%20and%20hope%20that%20you%20will%20be%20released%20soon.%20%0a%0a%20%0aYours%20sincerely,


demonstraties, andere bronnen noemen zelfs veel hogere getallen1. De autoriteiten ontkennen dit 

echter en doen helaas weinig om uit te zoeken wat er met deze mensen is gebeurd. 

Geweld tegen vakbonden 

Het geweld tegen sociale organisaties in Colombia is sinds het sluiten van het vredesakkoord alleen 

maar toegenomen. Het gaat dan vaak om geweld van paramilitaire organisaties in veelal rurale 

gebieden maar er is ook geweld van de officiële autoriteiten, zoals de reactie op de algemene staking 

laat zien. Geweld tegen vakbonden is daar helaas ook onderdeel van. Sinds 21 november 2019 zijn er 

202 geweldsdelicten geregistreerd tegen vakbondsvertegenwoordigers, waaronder 147 bedreigingen 

en 23 moorden. 32 van deze geweldsdelicten vonden het afgelopen trimester plaats. Straffeloosheid 

van dit geweld, inclusief moorden is groot, meer dan 95% van deze delicten blijft onopgehelderd en 

ongestraft. (meer informatie hieronder) 

Vervolg Myanmar: 

Achtergrond  

Op 1 februari 2021 greep het leger van Myanmar onrechtmatig de macht. De coup heeft een 

halt toegebracht in de stappen richting democratie en ontwikkeling van de afgelopen jaren. 

Het militaire regime wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk 

genocide. Het regime houdt zich niet aan de regels van de rechtsstaat. Mondiaal FNV maakt 

zich daarom zorgen over de eerlijkheid van het proces tegen Thet Hnin Aung omdat 

juridische bijstand hem ontzegd wordt.   

Proces  

Op 18 juni 2021 werd hij gearresteerd en enkele weken vastgehouden in een 

ondervragingscentrum waar hij ook is gemarteld. Op 30 juli 2021 werd hij overgebracht naar 

een gevangenis. Op 23 augustus beschuldigde de rechtbank hem, zonder de aanwezigheid van 

een advocaat, van artikel 17/1 van de ‘Onwettig Verenigingswet’. Daarin staat dat 

lidmaatschap van een onwettige vereniging kan leiden tot drie jaar gevangenisstraf. De 

verwachting is dat de rechtbank hem ook andere beschuldigingen in de schoenen zal schuiven 

waar hij niks mee te maken heeft. Hij zal voor een militair hof moeten verschijnen zonder 

advocaat. Een veroordeling voor dit hof kan dwangarbeid of zelf de 

doodstraf betekenen. Mondiaal FNV wil een eerlijk proces voor Thet Hnin Aung en eisen zijn 

vrijheid.  

Steun voor vakbonden en activisten in Myanmar  

De militaire junta blijft het werk van vakbondsleiders en activisten belemmeren. We roepen 

op tot internationale solidariteit om de Myanmarese bevolking te blijven steunen die strijdt 

om de democratie terug te winnen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten en het recht op 

vrijheid van vereniging en vergadering worden gerespecteerd. Sluit je aan door mee te doen 

 
1 https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-
estado-no-las-busca/a-57689925 



aan onze schrijfactie of door geluid te maken op social media met de hashtag 

#FreeThetHninAung.  

Vervolg informatie Columbia: 

 Inter-Amerikaanse commissie voor mensenrechten-CIDH 

Het Nationale stakingscomité heeft de Inter-Amerikaanse commissie voor mensenrechten (la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH) uitgenodigd voor een missie na de 

geweldsdelicten in 2021. Ondanks weerstand van de regering kwam de CIDH in juni naar 

Colombia. Na gesprekken met diverse partijen, inclusief overheid, kwamen ze met een hele serie 

aanbevelingen, waarvan de meest opvallende:  1. Hervorm de Nationale Politie, 2. Respecteer 

het recht op protest en vrijheid van organisatie, 3. Verbied gebruik dodelijk wapentuig door 

politie en veiligheidstroepen bij publieke manifestaties, 4. Scheid nationale politie van de 

veiligheidstroepen van defensie (ESMAD), 5. Garandeer een eerlijke rechtsgang van arrestanten 

tijdens protestacties, 6. Zorg voor een wet die het recht op protest goed afbakent en beschermd, 

die bovendien in lijn is met uitspraken van de Hoge Raad en Internationale normen op dit 

gebied. 

Naleving vredesakkoorden 

In november 2021 (deze maand) is het 5 jaar geleden dat de vredesakkoorden zijn getekend 

tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Helaas heeft de regering onder president Ivan 

Duque niks meer gedaan om dit akkoord na te leven. De vele organen die zijn gecreëerd om 

uitvoering te geven aan het akkoord (Speciale Autoriteit voor de vrede (JEP), 

waarheidscommissie, eenheid om verdwenen personen te zoeken, commissie voor herstel) 

worden niet erkend en ondersteund door de overheid, en zelfs zwartgemaakt in de media. Ook 

andere afspraken uit het akkoord worden ondermijnd, inclusief de constante stigmatisering 

(door overheidsinstanties/ politici) van de ex-strijders van de FARC. 

Sociale rechtsstaat  

De nieuwe grondwet die in 1991 door de toenmalige grondwetgevend assemblee werd 

vastgesteld definieerde Colombia als een Sociale rechtsstaat, die het naleven van 

mensenrechten hoog in het vaandel heeft en zorgt voor een scheiding van wetgevend, 

uitvoerende en rechterlijke macht. Helaas heeft de huidige regering herhaaldelijk uitspraken en 

gerechtelijke bevelen van rechters, magistraten en hoge raden genegeerd over belangrijke 

kwesties zoals vrede, mensenrechten, vrijheid van sociaal protest etc. De regering beïnvloedt 

ook de benoeming van hoge rechters. Internationale conventies (van bv ILO) die Colombia heeft 

geratificeerd worden op vele maneieren geschonden.  

Negeren aanbevelingen internationale instellingen 

De Colombiaanse regering heeft over de afgelopen jaren van diverse internationale instellingen 

(zoals ILO, Department of Labour van de VS-USDOL-, Commissie van werkgelegenheid en sociale 

zaken (ELSAC) van de OESO, mensenrechtenraad van de VN, etc) op vele kwesties aanbevelingen 



gekregen, zoals arbeidsinspectie, mensenrechten, arbeidsrechten, antivakbondsgeweld, 

vakbondsmoorden, straffeloosheid etc. Dankzij druk van de internationale vakbeweging zijn 

allerlei sociale actieplannen en monitoringsprotocollen uitgewerkt in het kader van 

internationale verdragen die Colombia is aangegaan. Denk bv aan de handelsverdragen met de 

VS, Canada en de EU en het lidmaatschap van de OESO. Colombia is het enige land dat lid werd 

van de OESO op voorwaarde van een 8 jaar monitoringsplan op verbetering van de naleving van 

arbeidsrechten. 

Als deze organisaties en de bijbehorende plannen hebben dezelfde eisen, die Colombia helaas 

tot nu toe niet (of nauwelijks) zijn nagekomen. Om de belangrijkste te noemen:  

1. Stop met toestaan van contractvormen die vakbondsorganisatie onmogelijk maken. 

2. Stop met zg collectieve pacten (pactos colectivos) als ondermijning van CAO’s die 

vakbonden afsluiten. 

3. Sta het algemeen verbindend verklaren van CAO’s toe. 

4. Bevorder de CAO-onderhandelingen op bedrijfstak- of sectorniveau. 

5. Stop de straffeloosheid, zorg dat daders van geweld tegen vakbonden en 

vakbondsleiders worden geïdentificeerd, veroordeeld en gestraft in snelle stafzaken. 

6. Zorg dat de betreffende organen (Openbaar ministerie, hooggerechtshof) efficiënt en 

effectief hun werk kunnen doen. 

7. Vergroot de capaciteit en kunde van de arbeidsinspectie. 

8. Zorg voor wetgeving die paal en perk stelt aan de uitwassen van uitbesteding en 

arbeidsbemiddeling. 

9. Zorg dat normen voor vrijheid van organisatie en collectieve onderhandelingen worden 

nageleefd. 

10. Zorg voor aanpassing van de stakingsrecht en sta mediation toe voor oplossing van 

collectieve arbeidsconflicten. 

11. Zorg voor voldoende financiering van de Nationale Eenheid voor Bescherming (UNP) die 

belast is met het beschermen van bedreigde vakbondsleiders en andere sociale 

activisten 

Coronacrisis 

De Coronacrisis heeft veel dingen erger gemaakt. De Colombiaanse regering heeft deze crisis 

bovendien aangegrepen om wetsvoorstellen te doen met negatieve gevolgen voor werknemers 

en gepensioneerden (Proyecto de Ley 099 de 2021), die leiden tot nog meer flexibilisering van de 

arbeidsmarkt en afbraak van sociale zekerheid. Allemaal maatregelen die tegen de (door Colombia 

geratificeerde) ILO-normen ingaan.  

Het is van groot belang dat de internationale gemeenschap Colombia blijft aanspreken op de 

hier eerder genoemd schendingen en aan blijft dringen op de uitvoering van de verbeterplannen 

in het kader van o.a. de internationale handelsverdragen en haar lidmaatschap van de OESO. 

 

 


