Werk in uitvoering wereldwijd
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Guatemala
Verhoging minimumloon
dankzij Observatorium
Het Observatorium dat met
steun van CNV Internationaal is
opgericht helpt vakbonden bij het
onderbouwen van hun strijd voor
het respecteren van arbeidsrechten
binnen het handelsakkoord tussen
de EU en de MiddenAmerikaanse
landen.
Website
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Cambodja

Capaciteitsversterking
vakbond UGTT

Ook in vakantiehotels maakt
de vakbond het verschil

Blog

Senegal

Flinke loonstijging
voor suikerrietarbeiders
Dankzij onderhandelingen
door de vakbond stijgen de
lonen bij de producenten
Monte Rosa en Montelimar
met 9,5% in 2019.

Mali
Beter opgeleide vakbondsleiders
verbeteren de samenwerking
tussen vakbonden in het onderwijs, dat leidt tot effectievere
sociale dialoog met de overheid.

Niger
Jongeren in gesprek
over inzetbaarheid
met de minister

Peru

Bij een hoorzitting in het parlement
vragen we aandacht voor de
doodsbedreigingen. Er worden
kamervragen gesteld.

250 mijnwerkers krijgen
een direct contract met
het mijnbouwbedrijf

Video
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Peru/Colombia

FENTECAMP de enige
vakbond voor mijnwerkers
met tijdelijke contracten in de
Peruaanse mijnbouwsector
voert een succesvolle dialoog.

Meer kansen op
werk voor jongeren
De werkloosheid onder
jongeren in het WestAfrikaanse Guinee is
enorm hoog. Veel meisjes
zijn analfabeet. Toch zijn
ze sterk en proberen ze
zich te redden, ondanks
de armoede.
Blog

Video

Bolivia
Verbetering van veiligheid
en gezondheid op het werk
Dankzij onze trainingen is de
sociale dialoog in een aantal regio’s
verbeterd. De vakbonden weten
vooruitgang te boeken bij het
wetsvoorstel voor de oprichting van
de regionale raden voor veiligheid
en gezondheid op het werk.
De gezamenlijke trainingen door
werkgeversorganisatie DECP en
CNV Internationaal spelen
hierbij een belangrijke rol.
Interview

Blog

Benin
Leren van de
Nederlandse
poldermodel
De nieuwe Nationale
Raad voor Sociale Dialoog
uit Benin spreekt met
de Minister van Sociale
Zaken en bezoekt o.a.
de SER en de STAR.

Onderzoek naar misstanden
in de mijnbouw
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Het jeugdcomité van CNT
in Niger bespeekt met het
ministerie van Arbeid het
gebrek aan vooruitgang
bij het verbeteren van de
inzetbaarheid van jongeren.

Guinee

Kamervragen over doods
bedreigingen mijnwerkers

Nieuws

Ons onderzoek naar de kosten
van levensonderhoud, niet alleen
in de kledingindustrie maar ook
in het toerisme en de landbouw
vormt een goede basis voor de
onderhandelingen.

Blog

sociale leiders zijn
afgelopen drie jaar
vermoord in Colombia

In Colombia wordt overlegd over
het EU vrijhandelsakkoord met
Andeslanden Colombia, Peru en
Ecuador. We brengen cases in over
misstanden in de mijnbouw en
bereiken dat illegale uitbesteding,
gezondheid en veiligheid worden
onderzocht. Groot knelpunt is dat
een effectief klachtenmechanisme
ontbreekt.

Het ministerie van Arbeid
luistert naar het advies van
vakbondspartner CLC voor
betere minimumlonen.

Leiderschapstraining

De regering, werkgevers–
organisaties, ngo’s en
vakbonden zijn zich beter
bewust van hun rol en
verantwoordelijkheid met
betrekking tot fatsoenlijk
werk voor jongeren.

Colombia

SER advies

“Kansen pakken en
risico’s beheersen, over
de samenhang tussen
IMVO en SDG’s”

Blog

Vakbondsjongeren
onderbouwen hun
lobbystrategie

Nicaragua

Lobby en
leiderschap

Siem Reap, bij de beroemde Angkor
Wat tempels in Cambodja is een
populaire vakantiebestemming met
meer dan 300 hotels. In slechts een
enkele dringt de vakbond door.
En dat maakt verschil.

Deze sterke vakbond leert
hoe ze kunnen bijdragen
aan de inzetbaarheid
van jongeren.

Blog

70%

Leren van elkaar
Onze vakbondspartners
delen hun ervaring met
sociale dialoog, collectieve
arbeidsovereenkomsten,
gendergerelateerd geweld
in de kledingsector en
vakbondswerk in de
plantagesector.
Video

Indonesië
Inclusief vakbondsleiderschap

Gezamenlijke
trainerspool voor
sociale dialoog is klaar
om aan de slag te gaan.
18 vertegenwoordigers van
vakbond KSBSI en werk
geversorganisatie APINDO
voltooien het 3-jarig opleidings
traject dat we samen met de
Nederlandse werkgevers
organisatie DECP
opgezet hebben.

Lees

Afrika

Youth Employability
onderzoek
Dit onderzoek inclusief
business case laat zien hoe
verbetering van inzetbaarheid
van jongeren bijdraagt aan een
beter bedrijfsresultaat. Het is
de basis voor ons lobbywerk
voor Nederlands en internationaal beleid.

CNV Internationaal

Transformationeel
Leiderschapsprogramma

Vakcentrale KBSI kiest
voor het eerst een
vrouwelijke voorzitter.
Het nieuwe vijfkoppige
bestuur telt twee vrouwen.

Nieuws

of meer van de mijnwerkers in Peru heeft een
flexibel contract en werk
t
via onderaannemers

Indonesië/Cambodja

We waren betrokken bij de
totstandkoming van dit advies
dat ook laat zien hoe bedrijven
door het bevorderen van
sociale dialoog risico’s in de
keten kunnen aanpakken én
bijdragen aan verschillende
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’s).

152

miljoen kinderen
worden nog steeds
gedwongen te werken
Nieuws

Het Leiderschapsprogramma
wordt in 2019 voortgezet met
Transformational Leadership
Weeks in Peru, Indonesië en
Cambodja. Vakbondsleiders
ontvangen coaching in Senegal
en Guatemala. Jongeren wisselen
ervaringen uit en worden begeleid
via WhatsApp-netwerken.

IMVO

Werken aan praktische
tools voor verantwoord
beleggen
Samen met de deelnemers
aan het Convenant voor de
Pensioenfondsen hebben we het
Instrumentarium Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen ontwikkeld.
In 2020 gaan ruim 80 fondsen
hiermee hun beleid verbeteren.
Lees

Video
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