Tijdlijn 2020
2 maart

Goed nieuws uit
Venezuela
Na onderzoek en aandringen
door internationale organi
saties krijgt de onafhankelijke
vakbond ASI eindelijk officiële
erkenning.

13 januari

Op non-actief
in Cambodja
Naga World Hotel Casino had
Sithar Chhim op straat gezet
na haar actie voor een cao en
tegen geweld en intimidatie.
Voor de actie deelt Chhim
T-shirts uit met de slogan
“Het bedrijf groeit, werknemers
hebben leefbare lonen nodig.”
Nadat haar collega’s voor haar
in staking gingen kreeg Sithar
Chhim haar baan terug.

20 februari

EU heft vrijstellingen
Cambodja op
In afwachting van aan
passingen van de arbeids
wet besluit de EU sommige
vrijstellingen (EBA,
“Everything but Arms”)
voor import uit Cambodja
voorlopig op te heffen.
Nieuws

JANUARI

Nieuws

25 Mei
5 Mei

Voortrekkersrol
sociale dialoog
netwerk in
Franstalig Afrika

13 maart

Geen business as
usual in Colombia
Mijnwerkerskinderen uit
Colombia vertellen haarfijn hoe
groot de risico’s voor hun vaders
zijn die nu toch de mijn in moeten
terwijl zijzelf in quarantaine
zitten. #BusinessAsUsual kan
niet in tijden van #COVID2019
zeggen zij! Dat begrijpt zelfs een
kind. Mijnbedrijven Cerrejon en
Drummond luisteren naar de
oproep en leggen vanaf 26 maart
het werk grotendeels neer.

IFDS is de tripartiete
organisatie voor sociale
dialoog in Franssprekend
Afrika die juist nu een
voortrekkersrol heeft
bij het uitwisselen van
ervaringen tijdens de
coronacrisis.

Colombiaans leger
zet spionnen in tegen
vakbondsleiders
Met behulp van illegale
profiling en spionage
programma’s volgt het
Colombiaanse leger
vakbondsleiders, zoals
Humberto Correa, die
betrokken zijn geweest
bij de onderhandelingen
rond het vredesakkoord.
CNV-voorzitter Piet Fortuin
vraagt opheldering.

4 Juni

Online expert event
Latijns-Amerika

10 maart

Sociale dialoog over
eenkomst getekend
tijdens staatsbezoek
Indonesië
Hans de Boer (VNO-NCW
voorzitter) en Anneke
Westerlaken (voorzitter
CNV Internationaal tekenen
een intentieverklaring over
structurele sociale dialoog
met APINDO (Indonesische
werkgeversorganisatie) en
vakbond KSBSI.
Nieuws

28 april
4 april

Vakbond Peru roept
overheid op om
mijnbouwbedrijven
te controleren
Veel mijnbouwbedrijven
houden zicht niet aan de
maatregelen ter bestrijding
van COVID-19.
Video

26 Mei

Leefbaar loon
is de volgende
stap

9 Mei

We versterken de stem
van de suikerrietkappers
in de consultatie voor
herziening van de
Bonsucro standaard
voor duurzame suiker.

Flexibilisering
vergroot risico
seksuele intimidatie
De vergaande
flexibilisering van de
arbeidswet in Benin maakt
vrouwen extra kwetsbaar
voor seksuele intimidatie
en geweld op het werk.

Video
Factsheet

Balanceren tussen
dood door het virus en
dood door de honger
in Venezuela
Meer dan de helft van
de ziekenhuizen in de
hoofdstad heeft geen
stromend water. Oproep
aan Minister Kaag om onze
buren hulp te verlenen.
Brief en video

CNV Internationaal neemt
het initiatief voor een expert
meeting over de crisis
die COVID-19 in LatijnsAmerika veroorzaakt. De
vooruitgang op het terrein
van armoedebestrijding,
rechten van vrouwen,
arbeiders en inheemse
groepen, milieubescherming
en verantwoord ondernemer
schap dreigt verloren te gaan.
Kijk ook naar de bijdrage van
Jesus Cardenas uit Peru.
Video

2020
11 maart

Drempels voor
vakbondswerk in
Cambodja

In Guatemala kan
de overheid lastige
organisaties opheffen

Mensenrechtenschendingen
nemen toe. Nog steeds zijn er
drempels voor vakbondswerk
in veel fabrieken. Het IMVOConvenant Kleding en Textiel
roept samen met internationale merken zoals
Adidas, Levi’s en New
Balance, premier Hun Sen
van Cambodja om de wet
écht aan te passen.

Anneke Westerlaken (CNV
Internationaal voorzitter) roept
de president van Guatemala
op de noodzaak van sociale
dialoog te erkennen en de
democratie te versterken.

21 januari

“We hebben het recht
om níet te migreren
uit Venezuela”
Dat zegt vakbondsleider
Marcela Leon bij de start van
de campagne voor fatsoenlijk
werk voor de 4 miljoen mensen
die Venezuela niet ontvlucht
zijn vanwege de crisis.

Anneke belt met
Mariama uit Senegal
CNV-voorzitter Anneke
Westerlaken belde met haar
collega Mariama Diallo van
vakbond UDTS in Senegal
over hun leiderschap en wat
ze van elkaar kunnen leren!
Video

2020

28 januari

Nieuws

20 Juni

Factsheet

25 februari

Sociale dialoog training
in Ivoorkust
Samen met de ILO
en DECP geven we
Afrikaanse vakbonden en
werkgeversorganisaties
een training over onder
handelingsvaardigheden in
Abidjan. Vanaf 2021 worden
we ook actief in Ivoorkust.
Factsheet

15 maart

Arrestatie vakbonds
leiders in Niger
Na een vreedzame demon
stratie van vakbonden en
mensenrechtenorganisaties
volgen arrestaties. Twee
vakbondsleiders worden
vastgezet in een gevangenis
en een strafkamp. CNV Inter
nationaal zet zich op
allerlei manieren
in voor hun
vrijlating.
Nieuws

28 april

7 Mei

Juni

18 Juni

20 Juni

Een kaars
op Workers’
Memorial Day

Journaliste Benin
verbreekt de stilte

Afgelopen februari
werden er nog handen
geschud

Guatemala in
top 10 landen
met de slechtste
arbeidsrechten

Online training
in coronatijd
door Henk van
Beers (CNV
Vakmensen)

Op International
Workers’ Memorial
Day herdenken we
slachtoffers van
dodelijke ongevallen
en ziekte op het werk
en roepen op tot betere
bescherming tegen
#COVID19 op het werk.

Veel media aandacht in
Benin voor #MeToo op het
werk als een journaliste
van de staats-TV vertelt dat
zij jarenlang lastiggevallen
is. Vakbond COSI roept de
overheid op om nu snel #ILO
conventie190 te ratificeren
zodat dergelijke misstanden
op het werk strafbaar
kunnen worden
gesteld.
Video

“Nog steeds laten vrouwen hun
kinderen meewerken omdat ze
de productie-targets op palm
olieplantages anders niet halen”,
zegt Anneke Westerlaken tijdens
de handelsmissie tegen minister
Kaag en haar Indonesische collega
minister Siregar. Via een database
gaan we bijhouden hoe het echt
gaat, samen met de bankensector,
multinational Wilmar, Rabobank en
palmoliekeurmerk RSPO.

Afrikaanse vakbonden
dragen bij aan sociaal
economische oplossingen.
De ervaring leert dat landen
met een goed functionerende
sociale dialoog sneller
herstellen na een crisis.
De intersyndicale netwerken
die we afgelopen jaren
hebben opgezet in Afrika
bewijzen nu hun waarde.
Nieuws

28 Mei

11 maart

Palmolieproject start
met steun bankensector

JUNI

5 Mei

Vakbond doet voorstellen
veilige hervatting
onderwijs in Benin
Onze partnervakbond COSI doet
voorstellen aan de overheid van
Benin om leerlingen en docenten te
beschermen tegen besmetting.

Soy Sros vrijgelaten
in Cambodja
In Cambodja komt vakbonds
leider Soy Sros vrij na inter
nationale acties. Twee maanden
lang werd ze vastgehouden
vanwege een kritisch bericht op
social media over haar werk
gever Superl Cambodia Ltd,
omdat die vakbondsleiders
en zwangere vrouwen op
non-actief had gezet.

In de jaarlijkse Global
Rights Index maakt de
internationale vakbonds
organisatie ITUC de balans
op van arbeidsrechten in
144 landen wereldwijd
Factsheet

Tijdens de coronacrisis vervolgde
Henk van Beers, van
CNV Vakmensen, online
het trainingstraject voor
collega’s in Vietnam over het
maken van cao-voorstellen,
het communiceren met de
achterban èn de gevolgen
van COVID-19. Vanaf 2021
verbreden we onze inzet
in Vietnam ook in dit
programma.
Video

Video

Tijdlijn 2020

november

Onderzoek: Jongeren
willen eerlijke kleding
maar weten niet goed hoe
Motivaction deed voor CNV Inter
nationaal onderzoek naar Jongeren
& Duurzame kleding. Wat bleek?
Jongeren willen wel eerlijke kleding
kopen. Ze weten alleen niet hoe je die
kleding herkent en waar je die vindt.

25 augustus

Kamervragen over
gevangenschap
6 juli

3 augustus

Podcast serie over de
toekomst van werk

Niets over
ons zonder ons

Vanuit Latijns-Amerika
beginnen we een podcast
serie, over jongeren,
stakingsrecht, de
coronapandemie en meer.

Dat zeggen jongeren
in Senegal. Net als in
Nederland zijn juist zij de
dupe van de coronacrisis.
tijdens een webinar van
vakbond UDTS, waaraan
ook Tijmen Rooseboom
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken) bijdraagt.

Podcast

“Mensenrechten moeten
gerespecteerd worden ook
in tijden van #COVID19
Zo reageren Ministers Blok
en Kaag in antwoorden
op Kamervragen over de
maandenlange gevangenschap
van vakbondsleiders Halidou
en Moudy in Niger van Martijn
van Helvert en Anne Kuik.
Tijdlijn

Video

14 juli

Stem van
de werkenden in de
Bonsucro standaard

12 augustus

Lichtpuntje in
Indonesië

28 augustus

CNV_Internationaal maakt zich
hard om suikerrietkappers
een stem te geven door actie
te voeren voor opname van
leefbaar loon in de Bonsucro
productiestandaard voor
verduurzaming van de
suikerindustrie.

Ari Joko, vertelt hoe blij
hij is met de overeen
komst met de werkgevers
over de aanpak van de
#coronacrisis in de zwaar
geraakte kledingsector.
Een lichtpuntje!
En zo zijn er meer.

CNV Internationaal voorzitter
Anneke Westerlaken belt met
haar Indonesische collega
Elly Rosita, leider van vakbond KSBSI over de situatie
in de coronacrisis en haar
leiderschap.

Video

Blog

JULI

Nieuws

Anneke belt met Elly

Webinar leefbaar loon
suikerindustrie
30 september

Vrij
Na een gevangenschap
van 199 dagen, meer dan
een half jaar kwamen
vakbondsleiders Halidou
en Maikol eindelijk
vrij, na intensieve
lobby ook vanuit CNV
Internationaal. Halidou
nam deel aan het
leiderschapstrainings
programma van
CNV Internationaal.
Tijdlijn

Op World Day for Decent Work
organiseert CNV Internationaal
een expertwebinar over het
opnemen en financieren van
leefbaar loon in de vernieuwde
Bonsucro Standaard voor
duurzame suiker met o.a.
Robeco, kamerlid Joël
Voordewind, Bonsucro en IDH.

19 november

Monitoring arbeidsrechten
in EU-vrijhandelsakkoord
Vakbondspartners roepen op tot
meer middelen voor monitoring in
een gezamenlijke verklaring van
de consultatiegroepen in het EUvrijhandelsakkoord met Colombia
en Peru.arbeidswetgeving.

10 oktober

Omnibus-wetgeving
In een brief aan Minister
Kaag waarschuwt CNV
Internationaal over
dreigende verslechteringen
voor werknemers door de
Indonesische Omnibusarbeidswetgeving.

Zorgen over stabiliteit
in buurland Colombia
De COVID19 crisis heeft
impact op het vredesakkoord,
mensenrechten en onze
handelsrelatie met Colombia.
Dat vereist actualisering van
ons Nederlands beleid in de
regio.
Factsheet

10 december

25 november- 10 december

Stop geweld op het
werk | Gids voor
MKB-bedrijven

CNV Internationaal en
vakbondspartners doen mee
met de wereldwijde 16days
OrangetheWorld campagne om
een eind te maken aan geweld
tegen vrouwen. Het is cruciaal
dat alle landen het nieuwe ILO
verdrag C190 tegen geweld en
intimidatie op het werk.

Ook MKB-bedrijven kunnen
in hun internationale toe
leveringsketen te maken
krijgen met gender
gerelateerd geweld. Samen
met de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
RVO maakten we de gids
‘Violence and harassement
@ work’.

Factsheet

Video

Orange the World

Factsheet

2020
5 augustus

Convenant voldoet 75%
aan OESO-richtlijnen

Mijlpaal in de strijd
tegen #kinderarbeid

MVO wetgeving in
aantocht

CNV maakt deel uit van het
Nederlandse convenant
om de duurzame, sociale
en eerlijke textielketen te
bevorderen. Inmiddels voldoet
het convenant voor ruim 75%
aan de #OESO-richtlijnen voor
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (#IMVO)!

Alle 187 ILO- lidstaten
hebben conventie 182
geratificeerd en beloven
daarmee dat ze de ergste
vormen van kinderarbeid,
prostitutie, kindsoldaten
aanpakken. Cruciaal daarbij
zijn arbeidsinspectie én
leefbaar loon voor
volwassenen.

Baanbrekend: via de SER
adviseren werkgevers
organisaties en vakbonden
het kabinet om brede MVOwetgeving in te voeren! “De
combinatie van wetgeving en
samenwerking leidt tot de
meeste impact in de keten.”
CNV Internationaal schreef
mee aan dit SER-advies.

9 juli

Online debat over de
impact van COVID19
Samen met Clingendael en
Partnering for Social Impact
onderzocht CNV Internationaal
de impact van COVID19 op de
werkgelegenheid en het levens
onderhoud in ontwikkelingslanden,
voor met name vrouwen en
jongeren. Wereldwijd blijkt de
crisis aangegrepen te worden als
voorwendsel om de ruimte voor
maatschappelijke organisaties
en vakbonden in te perken.

4 augustus

18 september

8 oktober

Future of You(th)
We organiseren een
mondiaal online event
over de uitdagingen van
jongeren in Azië, Afrika
en Latijns-Amerika.
Magazine
Video

Nieuws

0,7%
Banenverlies, kwetsbare
werkers en ketens: er
zijn heel veel redenen te
benoemen om komende
jaren niet te bezuinigen op
ontwikkelingssamenwerking.
Samen met VNO-NCW FNV
en MKB Nederland schreef
CNV een brief met deze
boodschap aan de ministers.

18 augustus

Werkloos
en dakloos
Ath Thorn, onze
vakbondspartner
in Cambodja
voert actie tegen de afbraak
van o.a. de ontslagvergoeding
van bouwvakkers en kleding
arbeiders. Ze staan vaak
letterlijk op straat door
#COVID19. Ontslag betekent
vaak dat ze de woonruimte
van het bedrijf kwijtraken.

Het team van CNV Inter
nationaal vertelt wat Decent
Work voor hen betekent.

7 oktober

Fatsoenlijk werk
Het team van CNV
Internationaal vertelt
waarom zij zich inzetten
voor fatsoenlijk werk.
Video

Webinar
convenant
Duurzaam
Bosbeheer

We dragen bij aan
betere risicoanalyse
aan het begin van
toeleveringsketens
van houtproducten.
Daarvoor ontwikkelen
we handreikingen
die ook voor andere
sectoren bruikbaar zijn.
Video

DECEMBER

10 oktober

25 november- 10 december

10 december

20 december

Om te zorgen dat óók de
belangen van vrouwen
worden meegenomen in CAO
onderhandelingen worden in
Senegal speciaal vakbonds
vrouwen getraind in onder
handelingsvaardigheden. Dat
is speciaal ook belangrijk in
de lobby richting overheid
om ILO conventie 190 te
ratificeren voor
een veilige
werkplek voor
iederéén.

Om misstanden zoals dwang
arbeid door Oeigoeren in de
Chinese katoenproductie aan
te pakken is transparantie
cruciaal, schrijven CNV en
FNV aan de Tweede Kamer.

Workshop over de sociaaleconomische consequenties
van de coronacrisis in
West-Afrika en de impact
en uitdagingen voor sociale
dialoog met overheden,
werkgevers en vakbonden
uit #Benin, Mali, Senegal en
Niger, op initiatief van CNV
Internationaal.

Zuidoost-Azië
correspondent Ate
Hoekstra interviewde
Keo Samouen, alleen
staande moeder,
naaister voor 3 grote
kledingmerken en Athit
Kong leider vakbond
C.CAWDU in Cambodja.
Ze praten over de
effecten van COVID-19.

Vrouwen leren
onderhandelen in
Senegal

7 oktober

World Day for
Decent Work

17 december

MKB-gids

2020

15 juli

Factsheet

7 oktober

onderzoek

8 december

oktober

Alles heeft zijn prijs modecollectie
Tijdens de Fairtrade week in oktober
2020 lanceerde CNV Internationaal
een speciale modecollectie. Herfstproof jurken, capes en flared pants:
het is een collectie die het publiek
aan het denken zet en de weg wijst
naar eerlijke kleding.
website

Transparantie
cruciaal voor aanpak
dwangarbeid Oeigoeren

Position paper

Workshop uitdagingen
sociale dialoog in
coronatijd

Video

11 oktober

Kritisch analyseren
In Niger trainen we vakbonden
in het kritisch analyseren
van het overheidsbudget en
het doen van constructieve
voorstellen die door de
ministers gewaardeerd werden
en waarmee de overheid
tegemoet kan komen aan
bestaande afspraken over o.a.
pensioenvergoedingen.

De effecten
van COVID-19

Video

8 december

Breakout
sessie
palmolie

We organiseren het jaarlijkse
HUMAN webinar over
Business en Human Rights
met VBDO en ICCO. Samen
met Rabobank geven we ook
een breakout sessie over
palmolie.

17 december

Tweede Kamer neemt
motie duurzaam
ondernemen aan
De Tweede Kamer neemt
belangrijke moties aan
om met bedrijven, vak
bonden, overheid en
maatschappelijke
organisaties verder te
bouwen aan duurzaam
ondernemen per sector.

