Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) ABVAKABO FNV
afd. Groningen
Nieuwsflits 21 september 2011
Indiaas bezoek
Zondag 18 september bezochten buitenlandse gasten, drie uit India en één uit Nepal,
onze werkgroep en FNV Mondiaal in Groningen. Het ging allemaal om Rane
Vidyachar Vasudeao en Patel Ram Murat van de bond van scheepsslopers – een
gevaarlijk en ongezond beroep -uit Mumbai en Alat in India. Zij waren in Nederland
op bezoek om samen met kaderleden van FNV Bondgenoten een
arbeidsomstandigheden training te ontwikkelen. Zij werden vergezeld door Mario van
FNV Mondiaal en door consulenten Prabhu en Sharan. Het ontvangstcomité bestond
uit Rika, Gerhard, Ranjit, Saskia, Ebel, Ina en Bert. CNV-kaderlid Ton Woldhek
ontving ons op de Oostersluis en hij verzorgde daar een rondleiding. Na een
informele ontmoeting bij Rika thuis trokken we langs bezienswaardigheden van de
provincie Groningen naar de haven van Delfzijl. Ranjit gaf daar een toelichting bij zijn
werk op de scheepswerf. Daarna opnieuw een toeristische route, afgesloten met een
maaltijd. De gasten waren erg enthousiast.
Bezoek Gerhard Consten aan Zimbabwe
Abvakabokaderlid Gerhard Consten, secretaris van de Landelijke Zuidelijk
Afrikagroep, was lid van de delegatie die het ZCTU-congres van 19 en 20 augustus
2011 in Bulawayo bezocht. Net als in Nederland bij de pensioenen kunnen ook daar
de emoties tussen de bonden hoog oplopen en wordt het hard gespeeld. Lees het
verslag van zijn reis op deze website.
Uit zijn verslag:
“Het vliegveld ligt ongeveer 20 km. van de stad. Alle koffers gingen in

een aanhanger achter de bus aan. Langs armoedige wijken; het was een
trieste vertoning. We zagen heel veel straatverkopers; de winkels in dit
gebied zijn grotendeels dicht.
Bij kopen van goederen moet je met klein geld betalen want er is geen
wisselgeld in omloop. De gemiddelde prijzen van bijna alles zijn duurder
dan bij ons. Dat betekent dat de meeste mensen niets kunnen kopen.”

