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Nieuwsflits 30 november 2022   

9 december 2022  10 - 16 uur 

Vakbondshuis Hereweg 120 9725 AK Groningen 

Op 10 december is het de Dag van de Mensenrechten en rond die periode worden over de hele 

wereld mensenrechtenevenementen gehouden.  

 

In Groningen doet Mondiaal FNV Noord mee op 9 december. Tussen 10 en 16 uur kun je 

binnen lopen om in het vakbondshuis zelf één of meer brieven aan de hand van 

voorbeeldbrieven te schrijven en één of meer on-line petities te ondertekenen.  

Ook kun je de activisten/collega's die vanwege hun (vakbonds)activiteiten gevangen zitten 

een kaart sturen om hen een hart onder de riem te steken, Als je weinig tijd hebt liggen er ook 

kant en klare brieven.  

Er is een informatietafel over het werk van Mondiaal FNV Noord en leden van FNV 

Mondiaal Noord zijn aanwezig. Zij kunnen je informeren over het internationale 

solidariteitswerk van FNV en Mondiaal FNV. Bijvoorbeeld over de actie van Mondiaal FNV 

voor de migrantenarbeiders in Qatar. Dit jaar staan bij de schrijfactie collega's in Wit-

Rusland, Myanmar, Filipijnen, Pakistan, Turkije en Kazachstan centraal. 

Aanmelden is niet nodig, je kunt zo binnenlopen;  

meer informatie: fnvmondiaalnoord@hotmail.com 

 

mailto:fnvmondiaalnoord@hotmail.com


ISRAËL, ZET PALESTIJNEN NIET UIT 

HUN HUIZEN 

Stop de sloop van Palestijnse dorpen 

 

Jamila en Muhammad Abu Sabha en hun zes kinderen wonen op de Westelijke Jordaanoever. 

Israël wil hun dorp platgooien. De bulldozers kunnen elk moment komen. Ruim 1000 

Palestijnen die in het gebied wonen, dreigen hun huis te verliezen. Kom voor hen in actie en 

download de voorbeeldbrief. 

 

Zo kun je arbeidsmigranten in Qatar helpen 

 
Met jouw steun verbeteren we de situatie structureel 
 

Samen met onze internationale vakbondspartner in Qatar komen we al jaren op voor de 

arbeidsmigranten in Qatar. Er is al veel bereikt. En de situatie van nu is niet te vergelijken met 

die van 10 jaar geleden. Maar er is nog genoeg om voor te strijden! 

https://e.amnesty.nl/1/5/1804/38/XZgpxVqHGOFEM5NXB2cbjtE18BUHsoT8TDcnhzV9jgJWjFCNpfa0tztysCcYhPWXp2iM8W5-vCWNiwt-gSsVYEdWVdQGmiwxdeylOMtu_Gh0BXHXZqLPTz-DfU34XazBukWSO54jYtW7k5UkzM8dd0B3AhjZOk4LAB33tub0MY8nfsp4


 

Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat organisaties die opkomen voor migranten in 

Qatar professionaliseren. Zo kunnen zij beter opkomen voor de rechten van de 

arbeidsmigranten en hun problemen bespreekbaar maken. 

 

Ook helpen trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten ervoor dat de migranten weten wat hun 

arbeidsrechten zijn. Hierdoor leren zij beter voor zichzelf op te komen. En verbeteren we hun 

arbeids- en leefomstandigheden structureel. Doe mee! 

 

Doneer nu: 

https://www.geef.nl/nl/actie/steun-bouwers-wk-voetbalstadions-qatar/donateurs 

 

  
 

https://www.geef.nl/nl/actie/steun-bouwers-wk-voetbalstadions-qatar/donateurs

