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In deze Nieuwsflits een oproep van LabourStart (een aantal van jullie krijgen deze zelf al, dus kunnen dit
overslaan) en een oproep aan deelnemers in het pensioenfonds ABP om hun pensioenfonds onder druk te zetten.
Stakende arbeiders in Cambodja doodgeschoten. Protesteer!
Op drie januari viel de militaire politie op opdracht van de Cambodjaanse regering een demonstratie van
stakende textielarbeiders aan. De politie opende het vuur met AK-47 geweren. Vijf arbeiders kwamen om en
tientallen raakten gewond.
Sindsdien heeft de overheid alle demonstraties verboden en treed het leger op tegen demonstranten. Tenminste
39 arbeiders zijn opgepakt en worden op onbekende locaties vastgehouden. Als gevolg van dit geweld hebben de
vakbonden hun staking beëindigd en zijn arbeiders weer aan het werk gegaan. Maar ze blijven bij hun eis dat het
minimumloon verhoogd moet worden.
De staking is voorbij maar hun strijd gaat door en ze vragen om hulp.
Neem alsjeblieft een moment de tijd en steun de eis dat de Cambodjaanse regering het geweld staakt, de vrijheid
van organisatie en verzameling herstelt, de gevangen arbeiders vrijlaat en alle aanklachten tegen hen laat vallen
en onderhandelt over een verhoging van het minimumloon:
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2133
Dit is een campagne van IndustriALL, UNI Global Union, International Trade Union Confederation, Cambodia
Labour Confederation en Workers United. Met jullie steun kan het onze grootste campagne ooit worden.
Help ons en draag bij aan het opbouwen van steun voor de campagne – deel dit bericht met je vrienden, familie
en mede-vakbondsleden. Bedankt! Eric Lee
Maak het ABP de volgende die om gaat
Drie bedrijven hebben in korte tijd hun betrokkenheid bij de nederzettingenpolitiek van Israel gestopt. Het ABP
staat op het punt om de volgende te worden. Dus stuur graag een kort bericht aan het ABP in vriendelijke
bewoordingen dat je het zou waarderen als zij deze moedige stap zouden nemen. Hier is zijn de argumenten van
PGGM
Niet-deelnemers: Zet iets op hun FB pagina of hun contact formulier op internet invullen; als je 'klant' bent kun je
een papieren brief naar hun postadres sturen:
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