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Het novembernummer van the Worker is uit. Zie: 

www.theworkerzimbabwe.com 
 
De ABVAKABO ondersteunt The Worker enerzijds via de campagne “Sponsor een collega 
in Zimbabwe” (http://www.wisgroningen.nl/worker.html) anderzijds via het faciliteren 
van de website. Een tweetal bedrijven gaf via de ABVAKABO afgeschreven laptops aan 
de redactie van the Worker (zie blz. 12 in het novembernummer). 

                     

 

‘Stop Nespressure!’ is de titel van de campagne van de internationale voedingssectorbond 

IUF. Nestlé ligt al langer onder vuur vanwege zijn intolerante gedrag tegenover zijn 

werknemers en het tegenwerken van hun vakbond in Indonesië en Pakistan. Doe mee en stuur 

een protestmail naar het bedrijf.  

Indonesië 

Druk vanuit het management op werknemers en hun vakbonden gaan maar door bij Nestlé. In een 

Nestlé-vestiging in Panjang, Indonesië, zijn vakbondsleden ontslagen na een protestactie om de 

vastgelopen cao-onderhandelingen vlot te trekken. Het bedrijf weigerde bemiddeling en weigerde een 

delegatie van het lokale parlement de toegang tot de vestiging om te praten met de vakbond. Ook de 

succesvolle bemiddeling daarna van het lokale arbeidsdepartement, waardoor de vakbond zijn staking 

beëindigde, legde het bedrijf naast zich neer.  Het verkoos massaontslag boven onderhandelingen.  

Pakistan 

In Pakistan probeert het management van Nestlé sinds de start van de Kabirwala-vestiging de macht 

van de vakbond te breken en zich te bemoeien met vakbondsverkiezingen. Ook wordt de voorzitter 

geïntimideerd en getreiterd. Nu verdedigt de vakbond de rechten van honderden dagloners die recht 

hebben op een vast contract. Nestlé antwoordt hierop met provocaties en ontslagen en schorst de 

vakbondsvoorzitter steeds voor periodes van 4 dagen.   

Vertel Nestlé dat het lokale management in Panjang de ontslagen werknemers/vakbondsleden 

onvoorwaardelijk weer in dienst moet nemen en moet gaan onderhandelen met de vakbond, want 

onderhandelingen worden al veel te lang uitgesteld. Het management in Pakistan moet de schorsing 

van vakbondsvoorzitter Bhatti opheffen, moet ophouden met zijn provocaties, intimidaties en het 

onslaan van vakbondsleden en moet gaan onderhandelen met de vakbond. 

 

Meer over Stop Nespressure  |  kijk het 'andere filmpje' met George op YouTube  

 

http://www.theworkerzimbabwe.com/
http://www.wisgroningen.nl/worker.html
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=602
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=602
http://cms.iuf.org/?q=node/1144
http://www.youtube.com/watch?v=JN_EHwyQ-08

