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In deze Nieuwsbrief
- webinar 8 maart over domestic workers
- IVV oproep Oekraïne
- 8 maart boodschap van IVV Algemeen secretaris Sharan Burrow

LabourStart is er dit jaar trots op op Internationale Vrouwendag samen met de International
Domestic Workers Federation (IDWF) een groot wereldwijd online evenement te organiseren.
Het evenement heeft als titel Silent No More: Domestic Workers Confront Violence at Work en
het zal een platform bieden aan huishoudelijk personeel van over de hele wereld om dit
belangrijke onderwerp te bespreken.
Het evenement vindt plaats op dinsdag 8 maart 2022 om 13:00 GMT (08:00 EST, 14:00 CET,
21:00 HKT).
Het is niet meer nodig om je vooraf in te schrijven voor dit evenement.
Om deel te nemen, klikt u op deze link morgen om 13:00 GMT:
https://us02web.zoom.us/j/82803788272
Het evenement wordt hier ook uitgezonden op Facebook Live:
https://www.facebook.com/labourstart.org
En we kunnen je nu vertellen over de prachtige lijst met sprekers die we hebben voor dit
evenement:
•

•

•

•

Myrtle Witbooi is een Zuid-Afrikaanse arbeidsactivist. Ze is momenteel algemeen
secretaris van de South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU)
en is voorzitter van IDWF.
Norma Nelson is een lid van het uitvoerend comité van IDWF uit de Caribische regio,
onderdeel van de Antigua Trades and Labour Union (ATLU), een nationale vakbond in
Antigua en Barbuda.
Mimi Jalmasco komt uit Zuidoost-Azië, een moeder van drie, een fulltime huishoudelijke
hulp in het Verenigd Koninkrijk en een overlevende van mensenhandel. Ze is een
juridisch trustee van de Voice of Domestic Workers, een zelfhulpgroep die campagne
voert voor de rechten, vrijheid en rechtvaardigheid van migrerend huishoudelijk
personeel in het Verenigd Koninkrijk. Ze is ook lid van de Onderzoeksadviesraad bij
Survivor Alliance en was onderzoeksassistent in de Global Alliance Against Traffic in
Women.
Achell Gurung is een huishoudster uit Meghalaya, India. Momenteel is ze lid van een
vakbond bij IDWF-partner NDWM. Ze werkt al 14 jaar in het huishoudelijk werk en
maakt al meer dan 8 jaar deel uit van de beweging voor huishoudelijk personeel.

Je zult in staat zijn om vragen te stellen en live in gesprek te gaan met deze buitengewone
vrouwen van over de hele wereld

Het IVV roept op:

Het is iets meer dan een week geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en de grootste oorlog in
Europa sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte - en waar ter wereld je ook bent, het was
moeilijk om de enge beelden en het menselijk leed op het nieuws te missen.
Terwijl experts op televisie praten over wie de oorlog "wint", zijn we ons er terdege van
bewust dat niemand wint in oorlog, daarom roepen we op tot vrede, dialoog en
ondersteuning van de democratie.
Teken onze petitie en toon uw steun voor vrede, dialoog en democratie.
Arbeiders en hun families doen pijn, verbergen zich voor bommen in kelders en hopen dat hun
families zullen overleven en veilig zullen zijn. Daarom veroordeelt de ITUC ondubbelzinnig de
Russische invasie van Oekraïne en eist zij dat de democratie wordt hersteld en
gerespecteerd.
Sta achter de werkende mensen in het oorlogsgebied en teken onze solidariteitspetitie ter
ondersteuning van vrede, dialoog en democratie.
Terwijl de beelden die we zien schrijnend zijn, de menselijke geest is veerkrachtig en we
moeten hoop hebben: dat vrede, dialoog en democratie zullen zegevieren. Toon uw steun
door nu onze petitie te ondertekenen.
Met hoop op een einde aan de oorlog,
Sharan Burrow
Algemeen secretaris van de IVV

Internationale Vrouwendag, 8 maart: Investeer in zorg voor meer fatsoenlijke banen
voor vrouwen

De IVV is solidair met vrouwelijke werknemers die internationale vrouwendag vieren, 8
maart 2022.
Er zijn twee jaar verstreken sinds COVID-19 werd uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie,
die verwoestende gevolgen heeft voor het leven en het levensonderhoud van mensen. We zijn
getuige van een ongekend verlies aan banen en inkomsten, ongeveer vier keer groter dan de
wereldwijde financiële crisis van 2009.
Hoewel dit een crisis is die ons allemaal raakt, worden ze niet allemaal op dezelfde manier
getroffen.
Jonge vrouwen, vrouwen van kleur, vrouwelijke migrerende werknemers, inheemse vrouwen
en vrouwen in de informele economie, waaronder huishoudelijk personeel en vrouwen met
een handicap, waren al zeer kwetsbaar, maar zijn bijzonder hard getroffen. Uit de laatste
gegevens blijkt dat er in 2021 13 miljoen minder vrouwen aan het werk zijn dan in 2019.
Dit benadrukt duidelijk de urgentie om nu genderresponsief beleid en maatregelen uit te
voeren.
Het nieuwe sociale contract van de ITUC roept op tot het creëren van 575 miljoen nieuwe
banen tegen 2030 en de formalisering van de werkgelegenheid voor ten minste een miljard
informele werknemers.
Investeringen in de zorgeconomie vormen de kern van deze eisen.
Zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft opgemerkt, kunnen tegen 2030
ongeveer 269 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd als de investeringen in onderwijs,
gezondheidszorg en maatschappelijk werk worden verdubbeld.
Investeren in zorg – gezondheid, onderwijs, kinder- en ouderenzorg en andere sociale
zorgdiensten – kan miljoenen nieuwe fatsoenlijke banen voor vrouwen creëren en de

effectieve deelname van vrouwen aan de bredere economie mogelijk maken, door eerlijkere,
inclusievere en waardigere samenlevingen op te bouwen.
Tweederde van het wereldwijde zorgpersoneel is vrouw. Te veel van hen zitten nog steeds
gevangen in onderbetaalde, onzekere en informele banen. Wij eisen fatsoenlijk werk voor
zorgmedewerkers, met veilige arbeidsomstandigheden, adequate lonen en sociale
bescherming.
De internationale vakbeweging zal onze strijd voortzetten om investeren in zorg overal
realiteit te maken om meer fatsoenlijke banen voor vrouwen te bereiken.
Meer informatie en materialen, waaronder infographics en berichten op sociale media, zullen
hier beschikbaar worden gesteld.

