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Nieuwsflits 5 februari 2021.
Help ons bedrijven verantwoordelijk te
houden!
Bedrijven zijn tegenwoordig over de hele wereld actief. Sommigen
nemen hun verantwoordelijkheid, maar te veel schenden rechten van
werkenden en vakbonden en vervuilen het milieu.
Het is hoog tijd dat de Europese Commissie zorgt voor nieuwe wetgeving die
álle bedrijven verantwoordelijk houdt voor de schade die ze aanrichten. Maar
zover is het nog niet! Steun daarom de oproep van Europese vakbonden en
maatschappelijke organisaties. Nu is het moment waarop iedereen inspraak
kan doen.

De paramedici van Swaziland stoppen met werken met geïnfecteerden met het
coronavirus, zeggen omdat ze meer bescherming nodig hebben.
Paramedici van het coronavirus-BHV-team in Swaziland gaan stoppen met werken omdat ze niet over
de juiste beschermingsmiddelen beschikken. Ze zeggen dat ze worden geconfronteerd met ‘dreigend
en ernstig risico voor [hun] veiligheid en gezondheid’. De National Public Service and Allied Workers
Union (NAPSAWU) zei dat het werk werd neergelegd vanaf woensdag (4 februari 2021). Paramedici
meldden zich voor de dienst, maar gingen niet naar buiten. NAPSAWU-president Oscar Nkambule zei
dat paramedici geen overwerkvergoeding hadden gekregen en geen goede persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) hadden gekregen. Paramedici behoren tot de eerstelijnshulpverleners
tijdens de coronaviruscrisis (COVID-19) die Swaziland aangrijpt. Nkambule zei dat een aantal leden
van NAPSAWU besmet waren geraakt met het coronavirus of eraan stierven, waaronder paramedici.
Nkambule vertelde aan de Swaziland News, een onlinekrant, ‘[We] hebben tevergeefs geprobeerd de
overheid ertoe te bewegen om werkuitrusting en toelagen te verstrekken, vandaar het besluit om
instrumenten neer te leggen. We bieden onze excuses aan het publiek aan, aangezien onze diensten
beperkt zullen zijn en het is jammer dat de werknemers gedwongen werden deze beslissing te
nemen.

Oproep Labourstart:
Alweer een andere onafhankelijke vakbond wordt bedreigd in Kazachstan, een land dat berucht is
om zijn anti-vakbondsbeleid en vervolging van vakbondsleiders.
De lokale overheid is een rechtszaak begonnen om de vakbond van arbeiders in de brandstof- en
energie-industrie op te heffen met meer dan 4.000 leden in de olie-, metallurgische, energie- en
andere industrieën in acht regio's van Kazachstan.
De autoriteiten hebben deze rechtszaak aangespannen op initiatief van een aantal olie- en
gasmaatschappijen.
In de afgelopen jaren hebben de Kazachstaanse autoriteiten de druk op onafhankelijke vakbonden
opgevoerd door vakbondsleiders te vervolgen en te veroordelen op basis van politiek gemotiveerde
aanklachten.
Dit heeft de vakbeweging in Kazachstan ernstig verzwakt.
Niet voor het eerst doen Kazachstaanse vakbondsleden een beroep op wereldwijde solidariteit.
We zijn net gestart met een onlinecampagne die wordt ondersteund door de International Trade
Union Confederation, IndustriALL global union en de Central Asia Labour Rights Monitoring Mission.
Ik zou u twee dingen willen vragen:
1. Klik hier om hun campagne voor arbeidersrechten te steunen
2. Werf alstublieft nog iemand anders - familielid, collega, bekende - om zich ook aan te melden
voor deze campagne.
Laten we vandaag duizenden berichten vanuit de hele wereld naar de regering in Kazachstan sturen
met een duidelijke boodschap: handen af van de vakbonden!
Dank je.

Eric Lee

