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IndustriALL roept bedrijven op om af te stoten uit Myanmar 
 
IndustriALL Global Union heeft multinationals die zaken doen in Myanmar opgeroepen om 
onmiddellijk actie te ondernemen om hun activiteiten te staken, af te stoten, te stoppen met het 
plaatsen van nieuwe bestellingen en zakelijke relaties in het land te stoppen, als onderdeel van 
een campagne van uitgebreide economische sancties tegen de militaire junta.  

 
 
Stop bezetting en apartheid van Palestina 

Vandaag, op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, is het precies twaalf jaar geleden 

dat The Rights Forum werd opgericht. De ontwikkelingen in Israël-Palestina afgelopen jaar hebben 

laten zien waarom het werk dat The Rights Forum in Nederland verricht na twaalf jaar onverminderd 

belangrijk is: het geweld met de vele slachtoffers in mei, het besluit van de Israëlische regering om 

zes vooraanstaande Palestijnse ngo's als 'terroristisch' aan te merken, de sloop van honderden 

Palestijnse woningen, de voortkruipende kolonisering van Palestijns gebied, en meer. 

Het Nederlandse Israël/Palestina-beleid wordt ondertussen nog altijd gekenmerkt door 

eenzijdigheid, en is niet gericht op een rechtvaardige oplossing van het zogenaamde ‘conflict’. 

Tegelijkertijd zien we ook dat de betrokkenheid in Nederland toeneemt, met name onder jongeren. 

Dit zorgt voor meer druk op de politieke partijen. Apartheid, onderdrukking en de langstdurende 

bezetting in de moderne geschiedenis vallen niet langer te rechtvaardigen. Zie: 

https://rightsforum.org/ 

Voor Nieuwsbrief FNV: https://palestina-werkgroep.email-
provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b 
 
Lopende schrijfacties van Labourstart: 

• Algerije: laat Ramzi Dardar vrij, vakbondsactivist die vastzit valse terrorismebeschuldiging 

• Jordanië: ontbinding van de Jordaanse lerarenvakbond, ontslag van leraren en belemmering 

van vakbondswerk 

• Iran: tijd om onafhankelijke vakbonden te erkennen 

• Puerto Rico: steun werknemers in de energiesector - stop privatisering 

• Myanmar: VN moet militaire dictatuur afwijzen 

• Colombia: stop de gewelddadige aanvallen op demonstranten 

• Pakistan: Metro - stop vakbondsonderdrukking nu 

Via deze link de schrijfacties van Amnesty International voor vandaag: 
https://e.amnesty.nl/2/4/1804/38/kzshr3gqme99OCh8AmMaPUDy79mgVUBy1kvFcbexuuMwzpH
pzqr8hBe3D7-w_n7ome7JZyDfbWd7kkuP6oaCtA 

https://rightsforum.org/
https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b
https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5029
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5004
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5004
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4986
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4969
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4953
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4865
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4809
https://e.amnesty.nl/2/4/1804/38/kzshr3gqme99OCh8AmMaPUDy79mgVUBy1kvFcbexuuMwzpHpzqr8hBe3D7-w_n7ome7JZyDfbWd7kkuP6oaCtA
https://e.amnesty.nl/2/4/1804/38/kzshr3gqme99OCh8AmMaPUDy79mgVUBy1kvFcbexuuMwzpHpzqr8hBe3D7-w_n7ome7JZyDfbWd7kkuP6oaCtA

