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Het december/januarinummer van the Worker, het blad van de Zimbabwaanse 

vakbeweging, is uit: 

www.theworkerzimbabwe.com 

 

Geef een Zimbabwaanse collega een abonnement op the Worker cadeau: 

http://www.wisgroningen.nl/worker.html 

In Zimbabwe is toegang tot internet zeer beperkt en zijn onze collega’s afhankelijk van de 

gedrukte versie. 

 
SPOED: MAIL MINISTER TIMMERMANS 
Laat de minister voor de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken dinsdag a.s. weten dat effectieve 

en concrete Nederlandse daden nodig zijn tegen de Israëlische bezettings- en kolonisatiepolitiek. Mail hem over 

verplichtingen van Nederland ten aanzien van het internationaal recht en de mensenrechten. 

Gebruik de door UCP voorbereide brief, eventueel naar smaak aan te 

passen:http://www.unitedcivilians.nl/spoedactie  

 

Het FNV Mondiaal Magazine van december is uit: 

http://www.fnvmondiaal.nl/nieuwsbrieven/FNV_Mondiaal_Magazine_dec_2012 

  

In dit nummer: 

- PSI congres in Durban. PSI is de internationale koepel van vakbonden in de 

publieke sector, zoals ABVAKABO 

- IVV -verklaring  in kader van Dag van de mensenrechten 10 december. IVV is het 

Internationaal Verbond van Vakverenigingen waarbij de FNV is aangesloten 

 

PSI congres 

Van 27 – 30 november werd in Durban, Zuid-Afrika, het 29
e
 PSI congres gehouden. Onder de 

873 afgevaardigden van 331 bonden uit 123 landen was een vijf koppige ABVAKABO-

delegatie bestaande uit twee leden van het Bondsbestuur, twee kaderleden van de WIZ en de 

beleidsadviseur Internationale Zaken… 

Het congres, dat kort na de Israëlische aanval op Gaza gehouden werd, nam twee resoluties 

aan waarin o.a. Palestina en de Palestijnse vakbeweging werden ondersteund en werd 

opgeroepen tot economische druk (BDS) op Israël. Resolutie 49 werd door een grote 

meerderheid en ook door ABVAKBO ondersteund. In de door de Zuid-Afrikaanse vakbond 

SAMWU ingediende resolutie  42, niet gesteund door ABVAKABO, maar wel door een 

krappe meerderheid, werd de Israélische bezetting gekarakteriseerd als “apartheid” en in veel 

krassere termen veroordeeld, net als de VS steun aan Israël.   

Voor het eerst in de 105-jarige geschiedenis van de PSI werd een vrouw gekozen tot 

Algemeen Secretaris: de Italiaanse Rosa Pavanelli. 

(hieronder meer) 

 

IVV verklaring in het kader van de Dag van de Rechten van de mens 

http://www.theworkerzimbabwe.com/
http://www.wisgroningen.nl/worker.html
http://www.unitedcivilians.nl/spoedactie


10 December is een belangrijke dag voor de vakbeweging…..Helaas was 2012 voor 

werknemers op de meeste plaatsen van de wereld opnieuw een moeilijk jaar… 

Op 24 november kwamen meer dan 100 werknemers om bij een fabrieksbrand bij Tazreen 

Fashion Ltd in Bangladesh. Bij vergelijkbare branden in september in fabrieken van de 

kledingindustrie  in Pakistan kwamen meer dan 300 werknemers om…. 

In Turkije  werden meer dan 80 leiders en leden van de publieke sectorbond DESK 

gearresteerd, waaronder 15 vrouwen die activiteiten in het kader van de Internationale 

Vrouwendag (8 maart) aan het voorbereiden waren…… 

In Egypte vaardigde president Morsi decreten en amendementen op de Wet op de 

vakbeweging uit…..die een bedreiging vormen voor de revolutie van 2011 waarin de 

onafhankelijke vakbonden een grote rol speelden…. 

In Panama resulteerden protesten in oktober 2011 tegen een wet om land in de 

vrijhandelszone Colon te verkopen in de dood van minstens drie personen….. 

In de Verenigde Staten zijn 1.300 werknemers bij American Crystal Sugar sinds 1 augustus 

ontslagen in een poging om de vakbond te breken. De werknemers voerden actie omdat zij al 

16 maanden geen afgesproken loonsverhoging kregen. Tegelijkertijd gaf de president-

directeur van het bedrijf zichzelf een loonsverhoging van 50%.….. 

(hieronder meer) 
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 PSI congres 

Van 27 – 30 november werd in Durban, Zuid-Afrika, het 29
e
 PSI congres gehouden. Onder de 

873 afgevaardigden van 331 bonden uit 123 landen was een vijf koppige ABVAKABO-

delegatie bestaande uit twee leden van het Bondsbestuur waaronder voorzitter Corrie van 

Brenk, twee kaderleden van de WIZ en de beleidsadviseur Internationale Zaken. Het thema 

was “werken in het belang van de mensen”. De bij de PSI aangesloten bonden willen zich 

inzetten voor de levering van openbare diensten van hoge kwaliteit in sectoren als water, 

energie, gezondheidszorg en onderwijs. Een nieuwe missie, visie en strategieplan 2013-2017 

werden aangenomen.  

Daartoe werd gesproken en besloten over tientallen resoluties en amendementen. 

Ook zijn nieuwe Statuten vastgesteld. 

Het congres, dat kort na de Israëlische aanval op Gaza gehouden werd, nam ook twee 

resoluties aan waarin o.a. Palestina en de Palestijnse vakbeweging werden ondersteund en 

werd opgeroepen tot economische druk (BDS) op Israël. Resolutie 49 werd door een grote 

meerderheid en ook door ABVAKABO ondersteund. Met name bedrijven die medeplichtig 

door te profiteren van de illegale nederzettingen worden hiering op de korrel genomen.  

In de door de Zuid-Afrikaanse vakbond SAMWU ingediende resolutie  42, niet gesteund door 

ABVAKABO, maar wel door een krappe meerderheid, werd de Israélische bezetting 

gekarakteriseerd als “apartheid” en in veel krassere termen veroordeeld, net als de VS steun 

aan Israël. Dit wordt niet beperkt tot het nederzettingenbeleid. Expliciet wordt opgeroepen om 

de lopende BDS-campagne te ondersteunen. 

De ABVAKBO zette zich op het congres in voor de werkomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden bij ambassades en consulaten. Ook werd uitgesproken dat de PSI  

uitvoering moet geven over eerdere afspraken die m.b.t. homosexuele werknemers en 

vakbondsleden. 

Voor het eerst in de 105-jarige geschiedenis van de PSI werd een vrouw gekozen tot 

Algemeen Secretaris: de Italiaanse Rosa Pavanelli. 



Buiten het congres namen de deelnemers deel aan een demonstratie voor een eerlijke 

belasting als sleutel tot een rechtvaardige herverdeling van rijkdom: de Robin Hood Tax. Ook 

was er een manifestatie ter ondersteuning van de Palestijnse bonden. 

In de wandelgangen zijn afspraken gemaakt met zusterbonden in o.a. Swaziland, Palestina, 

Brazilië, Zuid-Afrika en Moldavié. 

Zodra het officiële verslag van de delegatie beschikbaar is zal dat via de website van de WIS 

www.wisgroningen.nl beschikbaar komen. 

 

  

IVV verklaring in het kader van de Dag van de Rechten van de mens 

10 December is een belangrijke dag voor de vakbeweging. Niet alleen omdat 

vakbondsrechten mensenrechten zijn maar omdat de garantie van mensenrechten voor 

iedereen de basis vormt voor sociale en economische rechtvaardigheid. Helaas was 2012 voor 

werknemers op de meeste plaatsen van de wereld opnieuw een moeilijk jaar, waarbij velen 

gevangenisstraf kregen of de dood vonden als gevolg van acties van hun overheid of gewond 

raakten of stierven op hun werkplek als gevolg van tekortschieten van hun werkgevers. 

 

Op 24 november kwamen meer dan 100 werknemers om bij een fabrieksbrand bij Tazreen 

Fashion Ltd in Bangladesh. Bij vergelijkbare branden in september in fabrieken van de 

kledingindustrie  in Pakistan kwamen meer dan 300 werknemers om. Deze branden zijn niets 

nieuws.In recente jaren zijn honderden werknemers omgekomen alleen al in Bangla Desh. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden bezuinigen kledingfabrieken  fors op 

gezondheidszorg en veiligheidsmaatregelen. Steeds als er zo’n brand is besluit de 

kledingsector om de zaak serieus te nemen en nieuwe brandveiligheidsmaatregelen te nemen. 

Maar volgende branden zijn het bewijs dat die maatregelen onvoldoende zijn. Recent werd 

bekend dat Wal-Mart, die van Tazreen Fashion Ltd. Afneemt, weigerde ook maar iets bij te 

dragen ten behoeve van brandveiligheid tijdens een bijeenkomst in 2011 tussen de 

kledingbedrijven en belangengroepen voor werknemers. 

  

In Turkije  werden meer dan 80 leiders en leden van de publieke sectorbond DESK 

gearresteerd, waaronder 15 vrouwen die activiteiten in het kader van de Internationale 

Vrouwendag (8 maart) aan het voorbereiden waren. Zij worden aangeklaagd  voor terrorisme, 

terwijl ze alleen maar vakbondswerk deden. De bedreiging door de overheid van vakbonden, 

en in het bijzonder vakbonden in de publieke sector, is onderdeel van een strategie om de 

kracht van de bonden te breken. In 2011 zijn 25 DESK-leden veroordeeld tot 

gevangenisstraffen van meer dan zes jaar. 66 Vakbondsleden zitten momenteel in Turkije een 

gevangenisstraf uit en een veelvoud moet nog voor de rechtbank verschijnen. 

 

In Egypte vaardigde president Morsi decreten en amendementen op de Wet op de 

vakbeweging uit, die gecombineerd met de voorgestelde grondwet,  een bedreiging vormen 

voor de revolutie van 2011. De aanzet tot de revolutie was gelegd in actiesvan de 

onafhankelijke vakbonden in de jaren voor 2011. Deze dappere vakbondsmensen vormden 

een drirecte uitdaging van het regime van Mubarak. Het voorgestelde wettelijk kader schendt 

Eguptes internationale verplichtingen, en vormt een signaal dat de regering terug wil naar een 

systeem waarin de regering bepaalt wat er gebeurt bij instellingen van de civiele sector, zoals 

vakbonden. 

 

In Panama resulteerden protesten in oktober 2011 tegen een wet om land in de 

vrijhandelszone Colon te verkopen in de dood van minstens drie personen, waaronder een 

kind (jongen). De gemeenschap was zeer ongerust dat de verkoop zou leiden tot een 

http://www.wisgroningen.nl/


belangrijk verkies van inkomen voor de streek. Inwoners vormden een verenigd front, 

inclusief gemeenschapsorganisaties en vakbonden. De regering antwoorde met een golf van 

geweld, dat de doden tot gevolg had. Vakbonden organiseerden solidariteitsdemonstraties 

over het hele land. Opnieuw antwoordde de regering door gangsters in te huren om het protest 

te breken en gebouwen te vernielen. Veel vakbondsleden werden gearresteerd.  Uiteindelijk 

werd de wet ingetrokken. 

In de Verenigde Staten zijn 1.300 werknemers bij American Crystal Sugar sinds 1 augustus 

ontslagen in een poging om de vakbond te breken. De werknemers voerden actie omdat zij al 

16 maanden geen afgesproken loonsverhoging kregen. Tegelijkertijd gaf de president-

directeur van het bedrijf zichzelf een loonsverhoging van 50%. De maatschappij was in die 

zelfde tijd door de OHSA (dienst voor gezondheid en veiligheid) aan de kaak gesteld voor 

wijdverspreide ernstige schendingen van veiligheidsregels.  

 

ASEAN, de organisaties van Zuid-Oost Aziatische landen, gaf in november een verklaring uit 

over de mensenrechten. Dit zou op de dag van de mensenrechten moeten worden toegejuichd 

ware het niet dat deze verklaring helaas een stap terug betekent ten opzichte van de gevestigde 

regels m.b.t. mensenrechten. Met betrekking tot de werknemersrechten lijkt deze verklaring 

het recht van werknemers om een vakbond op te richten te steunen, maar verklaart dan dat dit 

recht alleen wordt beschermd voor zover het onder de nationale wetgeving en praktijk van de 

aangesloten landen is toegestaan. Helaas schiet wetgeving en praktijk in de ledenlanden van 

ASEAN ver tekort ten opzichte van internationale normen.  


