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Vrouwen die 14 uur lang achter de naai-
machine zitten, mannen zonder ge-
hoorbeschermers in lawaaiige fa-
briekshallen, kinderen in een stoffige
mijn. Of dichter bij huis: jongeren die
tegen een stagevergoeding een regulie-
re baan vervullen. Allemaal vormen
van uitbuiting waartegen vakbonden

dag in dag uit in actie komen. En een-
maal per jaar, op 7 oktober, vragen ze
extra aandacht voor de slechte omstan-
digheden waarin miljoenen mensen
hun werk moeten doen. Aan de zeven-
de World Day for Decent Work doen
vakbonden mee in zo´n honderd lan-
den. In Nederland organiseren FNV
Mondiaal en CNV Internationaal activi-
teiten. Deze dag is hard nodig, want
miljoenen mensen over de hele wereld
doen gevaarlijk werk en verdienen een
hongerloontje. Als arbeiders zich orga-
niseren kan dat veel verbetering bren-
gen. Bijvoorbeeld voor de Cambodjaan-
se textielarbeider Seang Yun (34), die
lid is van C.CAWDU, een partnervak-
bond van CNV Internationaal. “De vak-

bond veranderde mijn leven,” zegt zij.
“Ik heb geleerd om mijn mond open te
doen. Vroeger waren fabrieksvrouwen
bang om hun baan te verliezen. Dat is
nu anders. Vandaag krijg ik 23 dollar
voor 32 overuren, vroeger 10 dollar. Ik
kan stoppen met werken om 5 uur en
naar huis gaan om voor mijn zoon te
zorgen. En als hij ziek is kan ik verlof
nemen. Voor al die zaken heeft de vak-
bond gevochten.” Maar er is nog veel te
doen. FNV-voorzitter Ton Heerts: “Eer-
der dit jaar was ik in Bangladesh en het
zijn bijna middeleeuwse toestanden
die ik in sommige fabrieken daar heb
aangetroffen. Wij ondersteunen de
vakbonden in Bangladesh in hun strijd
voor betere arbeids- en leefomstandig-

Wereldwijd aandacht voor 
eerlijk en fatsoenlijk werk
Werk. Vakbonden van over
de hele wereld voeren
vandaag actie voor eerlijk
loon en fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden.

heden.” Zoals voor de vuilnisrapers van
de grootste vuilnisbelt in Dhaka. Zij
krijgen veiligheidstrainingen en on-
dersteuning om zich te organiseren zo-
dat ze hogere vergoedingen af kunnen
dwingen bij hun afnemers. Hun kinde-
ren worden opgevangen en krijgen on-
derwijs. De 32-jarige Rina is blij met al-
le inspanningen. “Mijn werk is gevaar-
lijk en ongezond. Nu mijn kinderen
dankzij de vakbond naar school kun-
nen, weet ik een ding zeker: zij worden
geen vuilnisraper!”

Sterke vakbeweging nodig voor fatsoenlijk werk, veiligheid en eerlijk loon
Een groep mannen draagt een grote staalplaat op de enorme scheepssloperij Chittagong in Bangladesh. Hier wordt de helft van ’s werelds afgedankte supertankers door een leger van arbeiders in stukken gehakt en uit elkaar gehaald met snijbranders, mokers en brute kracht. Als het

vloed is worden de tankers op het strand gesleept. De arbeiders snijden voortdurend staalplaten zonder oogbescherming. Velen dragen geen beschermende kleding, handschoenen of laarzen. Het strand behoort tot de meest vervuilde van de wereld en het aantal ongevallen en

slachtoffers is groot. Scheepssloperijen zoals deze worden nauwelijks gecontroleerd door de overheid waardoor grote hoeveelheden zeer giftige stoffen in het milieu terecht komen. Dat veroorzaakt grote gezondheidsproblemen onder arbeiders en de lokale bevolking. 
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In de textielfabriek in de Bengaalse
stad Dhaka is het 40 graden. De arbei-
ders, meest vrouwen en meisjes,
werken 12 uur per dag, 6 dagen per
week in deze verzengende hitte en
verdienen daarmee 53 euro per
maand. Volgens de directeur kan hij
zijn personeel niet meer betalen. “We
zijn nu winterjassen aan het maken.
Die hangen straks in de winkel voor
40 tot 45 euro, terwijl ik maar 4 euro
per jas krijg." Daar zit ‘m de kneep,
vindt FNV-voorzitter Ton Heerts, op
bezoek in de fabriek: “Als consumen-
ten bereid zijn iets meer te betalen en
winkeleigenaren genoegen nemen
met een kleinere winstmarge, worden
de omstandigheden voor de kledin-
garbeiders in Bangladesh 1000 keer
beter.” GLOBAL VILLAGE MEDIA

Kledingindustrie. In Bangladesh
werken 3,5 miljoen mensen dag 
in dag uit voor een hongerloon

Solidair met de kledingarbeiders en hun
vakbonden in Bangladesh? Kom in actie op
www.fnvmondiaal.nl / ASTRID VAN UNEN

Niger is een van de armste landen van
de wereld. Veel jongeren gaan al vroeg
van school om te werken, bijvoorbeeld
omdat hun ouders te weinig verdienen.
De 17-jarige Hamsatou Mamane uit de
hoofdstad Niamey weet daar alles van.
“Ik werk al vanaf mijn zevende als sjou-
wer. Niet mijn droombaan, maar ik
moet mijn moeder wel aan geld hel-
pen.” Net als zo velen in Niger werkt
Hamsatou in de informele sector. Nood-
gedwongen, want zeker voor starters
liggen de banen niet voor het oprapen.
En starters zijn er volop in een land
waar twee derde van de bevolking jon-
ger is dan 24 jaar. Met steun van CNV
Internationaal zet de vakbond CNT zich
in om jongeren aan het werk te helpen.
Echte banen, met een fatsoenlijk loon,
normale werktijden en recht op bij-

voorbeeld pensioen. Ook Hamsatou
blijft hopen op een betere toekomst.
“Het liefst zou ik een beroepsopleiding
volgen, zodat ik meer kans heb om een
echte baan te vinden.” Hamsatou is een
van de geportretteerde jongeren die
voor een Facebook-actie van CNV Inter-
nationaal hun verhaal vertellen. 
Ga voor meer informatie naar:
facebook.com/cnv.internationaal

Jeugdwerkloosheid. Jongeren in 
het West-Afrikaanse land Niger
komen nauwelijks aan de bak

Geen droombaan

“Ik werk al vanaf mijn zevende
als sjouwer om mijn moeder
aan geld te helpen.” 

Hamsatou Mamane

Sjouwer uit Niger 

CNV Internationaal organiseert
vandaag een debat over de toene-
mende werkloosheid onder jonge-
ren, hier en in ontwikkelingslan-
den. Hoe keren we het tij? Met
internationale gasten, politici en
werkgevers in Nieuwspoort in Den
Haag vanaf 15.30. GVM

Debat 

Praat mee over aanpak 
jeugdwerkloosheid

”FNV en CNV komen op voor
fatsoenlijk werk, veilige werkom-
standigheden en een eerlijk loon.
In Nederland en elders in de we-
reld. Het is voor ons allemaal van
belang dat de vakbeweging ook in
het buitenland sterk is. Want dan
hebben werknemers een stem en
kunnen ze opkomen voor betere
lonen en arbeidsomstandigheden.”
VOORZITTERS MAURICE LIMMEN (CNV)

EN TON HEERTS (FNV)

Fatsoenlijk werk

Vakbeweging
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Vakbonden geven de kledingarbei-
ders een stem en onderhandelen
over betere arbeidsvoorwaarden.
Met steun van FNV Mondiaal.
Komen fabrikanten en kleding-
merken hun afspraken over eerlij-
ker werk wel na? Doe mee en word
ook een pottenkijker! GVM

Pottenkijker

Kijk mee in kleding-
fabrieken Bangladesh
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