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Nieuwsflits 29 augustus 2014
Full Colour festival
WIS ABVAKABO en FNV Mondiaal Noord staan zondag 31 augustus met een kraam op het Full
Colourfestival in Emmen. Kom tussen 13 en 17 uur langs als je in Emmen of omgeving woont. Er wordt
aandacht besteed aan de campagne "Pottenkijkers
gezocht" http://www.fnvmondiaal.nl/projecten/projectenoverzicht/word-pottenkijker
Zimbabwe
De sponsoractie voor "the Worker" (http://www.wisgroningen.nl/worker.html) heeft opnieuw geld
opgebracht, nu € 8.500-. 1 September vertrekt een delegatie van ABVAKABO naar Zuid-Afrika, Swaziland
en Zimbabwe, waarbij zusterbonden worden bezocht en dit bedrag zal worden overhandigd.
Swaziland
De politie heeft een open lucht kerkdienst verstoord en gestopt waar 1.500 werknemers uit de
textielindustrie in gebed bijeen waren. De werknemers vrezen hun baan te verliezen als gevolg van de
beëindiging door de VS van de preferentiële handelsbehandeling van Swaziland, omdat de regering al
jarenlang niets doet aan de mensenrechtenschendingen. De politie greep in omdat vakbondsleiders en leiders
van de politieke oppositie de dienst bijwoonden.

Schrijfactie voor werknemers in Qatar van Education International
Arbeiders op de campussen van Georgetown, Cornell, Northwestern, Carnegie Mellon en het Londen
University College in Qatar worden behandeld als moderne slaven. Acht top-universiteiten uit de VS, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben campussen in dit olierijke land, waar 1,4 miljoen
arbeidsmigranten gedwongen worden hun werk te doen onder ondermaatse arbeidsomstandigheden en
onderbetaald.
Gelegen in "Education City" in Doha delen de universitaire buitenposten de campus met honderden
arbeidsmigranten die de terreinen en de faciliteiten bemannen. Van tuinonderhoudspersoneel tot vaklieden
wordt arbeidsmigranten hun grondrechten onthouden. Zij mogen zich niet vrij organiseren en collectief
onderhandelen, en zijn onderworpen aan een systeem dat volgens de ILO lan leiden tot gedwongen arbeid.
Administratieve medewerkers, onderhoudspersoneel, tuinlieden en schoonmakers en met zwaar op te
brengen kosten om aangenomen te worden, het vervangen van hun contracten voor nieuwe met lagere lonen
en slechtere arbeids- en woonomstandigheden, samen met de inname van paspoorten.
het Internationaal Verbond van Vakverenighingen schreef alle grote universiteiten aan met de vraag de
slavernij op hun campus te onderzoeken. Alleen Georgetown beloofde de arbeidsrechten op hun campus na
te komen.
Zend s.v.p. een bericht aan de andere universiteiten en vraag hen verantwoordelijkheid te nemen voor het
beëindigen van de slavernij op hun campus.
Klil op http://act.equaltimes.org/en/educationcity .
Je komt op een website in het Engels (informatie links is ongeveer wat hierboven staat). Rechts kun je je
gegevens invullen, en op "send" klikken.
Andrew King van Education International

