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Steun Libanese collega’s.
Onderschrijf de brief van de IUF (Internationale Federatie van werknemers in de
Voedingsindustrie) om te protesteren tegen het brute en onmenselijke onslag van de arbeiders
in de Libanese vestiging van Mondelez. Zie hieronder
Qatar 2022
De wereldkampioenschappen voetbal 2022 zijn door de FIFA toegekend aan Qatar. In Qatar
bestaat 99% van de werkkrachten in de private sector uit migrantenarbeiders. Zij hebben niet
de fundamentele arbeidsrechten. Ze worden onderbetaald en slecht gehuisvest, verplicht tot
lange werkdagen in de brandende zon. Vakbonden zijn niet toegestaan. Voor het bouwen van
stadions, hotels etc. voor de WK 2022 worden honderdduizenden extra arbeiders aangevoerd.
De veiligheid op bouwplaatsen is al regelmatig onvoldoende gebleken.
Roep de FIFA op een locatie te kiezen waar de rechten van werknemers gerespecteerd
worden. Teken de petitie op
http://www.rerunthevote.org/ (engelstalig)
belastingontwijking
ActionAid heeft een ludieke website ontworpen om aandacht te vragen voor het probleem
belastingontwijking en mensen te betrekken bij de nieuwe campagne 'Tax Power!': een
wereldwijde aanpak van de oneerlijke belastingverdeling.
Neem een kijkje in het belastingparadijs.
Steun de Libanese collega’s
Mondelez, een reusachtige multinational in de voedingssector, besloot onlangs zijn vestiging
in Libanon te sluiten en naar Egypte te verplaatsen. De redenering er achter was simpel: de
werknemers in Libanon waren vakbondslid, maar in Egypte was het bedrijf er het afgelopen
jaar in geslaagd de vakbond buiten te sluiten door de leiding te ontslaan.
Een paar weken geleden werden de werknemers van de fabriek in Beirut gesommeerd om
naar de kantine te komen. Daar zaten de bazen omringd door met schiettuig gewapende
militie, die hen vertelden dat de fabriek werd gesloten.
Toen vakbondsleiders bezwaar maakten tegen de aanwezigheid van de gewapende militie
zeiden de managers van Mondelez dat dit de bormale gang van zaken was als de sluiting van
een vestiging werd aangekondigd.
Dit is belachelijk.
De International Union of Food Workers (de Internationale Federatie van werknemers in de
Voedingsindustrie) startte een wereldwijde protestcampagne.
Klik op de link om de campagne te ondersteunen:
http://bit.ly/120UTyn

(Je komt dan op een Engelse website, waar je – na informatie in het Engels waar
bovenstaande wat uitgebreider beschreven wordt – je naam (name), e-mailaadres, vakbond
(union/organization) kunt invullen en je land kunt kiezen. Je verstuurt dan een Engelstalige email aan president-directuer Rosenfeld warain staat:
“ik ben diep verontwaardigd over de onmenselijke behandeling van werknemers van de
Mondelez vestiging in Beirut, die daar al jarenlang en loyaal werken. De werknemers waren
al langere tijd bezorgd over de toekomst van de fabriek vanwege de lage productie en geringe
voorraden. Toen de vakbond haar legitieme bezorgdheid daarover naar voren bracht werd zij
door het bedrijf voorgelogen dat er geen plannen waren voor verandering.
En toen opeens op 17 mei werd de fabriek abrupt gesloten en de werknemers ontslagen. De
anakondiging werd gedaan terwijl een gewapende militia aanwezig was, waardoor de
werknemers zich natuurlijk bedreigd en bang gemaakt voelden.
De Cadbury Adams vakbond werd niet in de gelegenheid gesteld om te onderhandelen over
compensatie. Ook werd de belofte dat het bedrijf de verzekeringspremies voor ziektekosten tot
het eind van het kalenderjaar zou betalen gebroken.
Ik doe een beroep op Mondelez om onmiddellijk het vertrouwen te herstellen en
onderhandelingen te beginnen voor een eerlijke regeling met de Cadbury Adams vanbond.
Ik doe ook ene beroep op Mondelez om de werknemers en hun vertegenwoordigers van de
vakbond alle relevante informatie te verschaffen die hun levensonderhoud en
arbeidsomstandighedenbeínvloeden en zich in de arbeidsverhoudingen te goeder trouw en in
overeenstemming met de normen van de intrenationale mensenrechten te gedragen.”

