
JANUARI          2021  2021       DECEMBER

Tijdlijn 2021

Video

11 maart 
Live verkiezings
debat over IMVO
Debat georganiseerd met 
VNO-NCW, MKB Nederland 
en Mondiaal FNV.

15 februari 
Nederlandse inzet 
in Colombia debat 
Over de gevolgen van 
COVID-19 en een pleidooi 
voor EU-beleid gericht op 
IMVO en een leefbaar loon 
in de keten georganiseerd 
samen met Pax en NIMD
en kamerleden. 

18 maart
Dialogue@Work
Lancering nieuw 
Vakbonds mede-
financieringsprogramma 
2021-2030 met minister ie 
van Buitenlandse Zaken. 

30 april 
Nederlandse première 
Archeology of workers 
Guatemala op Movies 
that Matter Festival
Deze documentaire over 
vakbondswerk in Guatemala 
won internationaal veel prijzen 
en werd opgenomen tijdens de 
coronapandemie dankzij een 
bijdrage uit de cao van CNV 
medewerkers. 

20 mei
Nicaragua training 
tegen geweld op 
het werk voor 
suikerwerkers
Suikerwerker Rosa María 
Martínez: Drie jaar lang 
viel mijn baas me lastig, ik 
dacht dat dat erbij hoorde.

30 mei
Training jonge 
vakbonds leiders 
Senegal 
Jongeren leren 
onderhandelen om te 
zorgen dat er rekening 
wordt gehouden met 
hun belangen.

9 juni 
Oproep aan 
mijn bouw
multinational 
Glencore
CNV Internationaal 
vraagt de Zwitserse 
multinational Glencore 
het recht op vrijheid van 
organisatie te erkennen, 
ook voor outsourced 
mijn werkers in de 
Volcan mijn in Peru.

Juni 
Social media 
campagne tegen 
geweld en seksuele 
intimidatie 
Samen met Vakcentrale 
CNV vragen we met 
voorbeelden uit binnen- en 
buitenland aandacht voor de 
problemen en delen we tips 
en oplossingen. Zo heeft 
de vakbond in Benin een 
hulplijn en helpdesk voor 
vrouwen. 

27 - 29 september
Constructieve duurzame 
dialoog over palmolie 
Directeur Elles van Ark spreekt 
op de jaarlijkse Sustainable 
Palm Oil Dialogue, van de 
European Palm Oil Association 
(EPOA) en IDH (the Sustainable 
Trade Initiative) over het belang 
van een constructieve dialoog 
en lanceert een Roadmap & 
call to action.

25 november 
- 10 december
Orange the 
World 
CNV Internationaal 
en partner-
vakbonden voeren 
actie tegen geweld 
en intimidatie op 
het werk en voor 
ratificatie van 
ILO-conventie 190.

10 mei
Inkopen met 
respect voor 
mensenrechten
Op #WorldFairTradeDay 
lanceren FairTrade 
en CNV Internationaal 
met een groot aantal 
organisaties een 
stappenplan voor de 
overheid.

1 mei
Vakbonden werken 
samen in Niger 
Vakbonden trotseren 
de hitte van 43°C om op 
Internationale Dag van de 
Arbeid hun samenwerking 
te vieren in Niger. 

14 december
CNVvoorzitter 
Piet Fortuin 
vergadert met 
Vietnamese collega 
en ambassadeur 
Akkerman
Belangrijke (online) 
vergadering van de 
president van de General 
Confederation of Labour 
met  ambassadeur 
Akkerman en Piet Fortuin, 
voorzitter van CNV over de 
effecten van COVID-19 
op werknemers 
in Vietnam.

8 juni
Webinar Let’s talk 
Palm Oil Indonesië 
CNV Internationaal levert 
met onze Indonesische 
palmoliecoördinator een 
bijdrage aan het webinar 
van SPOC, het intitiatief 
voor duurzame palmolie.

20 april 
Webinar over 
IMVOpensioen
convenant 
CNV Internationaal 
beantwoordt praktische 
vragen over IMVO.

10 mei
Nationaal 
Handvest Benin 
Partnervakbond COSI tekent 
een nationaal handvest 
met de ministeries van 
Arbeid en Financiën en  
werkgevers organisatie 
CNP-B en om to e te zien 
op het respecteren van 
arbeidsrechten.

18 juni
Driedaagse training 
‘sociale dialoog’ in 
Indonesië
Dit is  de start van 
een proces om samen 
verbeteringen door te 
voeren en problemen 
aan te pakken in de 
palmoliesector. 

Nieuws

Debat

Debat

8 maart  
VMX webinar 
op Internationale 
Vrouwendag 
CNV organiseert een debat 
met onder meer Anneke 
Westerlaken, voorzitter van 
CNV Internationaal en Julia 
Wouters.

Webinar

29 april 
OECD forum 
side event over 
outsourcing
CNV Internationaal 
organiseert een webinar 
over de verborgen risico’s 
van outsourcing in de 
metaalmijnbouw in Peru, 
Colombia en Bolivia.

Webinar

Video

Documentaire

8 oktober 
CNV Internationaal 
wint Partos Innovative 
Collaborations Award 
Met onze digitale enquêtes 
willen we beter inzicht 
krijgen in de situatie 
van werknemers in o.a. 
Cambodja en Latijns-
Amerika, waardoor onze 
lokale vakbondspartners 
sterker staan tijdens cao-
onderhandelingen.

Award

2 november 
Webinar eerlijke 
energietransitie 
in de mijnbouw 
in Colombia

Webinar

9 december
Leefbaar 
Loon Webinar 
CNV Internationaal 
en Mondiaal FNV 
organiseren een webinar 
samen met Fair Trade 
Internationaal, waaraan 
ook vakbondsleider 
Athit Kong uit Cambodja 
bijdraagt.

Paper

Stappenplan

26 juli 
CNV Internationaal roept 
op tot vrijlating van 
Venezolaanse vakbonds 
leider en verpleegkundige 
Ada Macquare werd opgepakt omdat 
ze actie voerde voor betere werk-
omstandigheden in de zorg. Vee-
erpleegkundigen in Venezuela moeten 
zonder beschermingsmiddelen 
werken en ontvangen geen salaris.

Oproep

6 november  
Vakbondsleiders uit 
Venezuela op bezoek 
CNV ontvangt moedige 
vakbondsleiders die 
opkomen voor werk-
nemersrechten en de 
crisis in hun land onder 
de aandacht brengen 
bij Tweede Kamerleden 
en de Internationale 
Arbeidsorganisatie ILO. 

Nieuws

19 mei 
Brief aan 
informateur
CNV Internationaal en 
Mondiaal FNV roepen 
de politiek op om ook 
gezien de wereldwijde 
aanpak van COVID-19  het 
Nederlandse budget voor 
ontwikkelings samen-
werking te verhogen tot 
de afgesproken norm van 
0,7% van het BNP.

Brief

8 december 
Training voor 
vakbonden en 
werkgevers uit 
Ivoorkust met DECP 
CNV Inter nationaal en 
DECP, het ontwikkelings-
programma van de 
Nederlandse werk gever-
org anisatie VNO-NCW, 
organiseren een 
t raining over IMVO.

30 november 
Overhandiging petitie 
#WetgevingNu aan 
Tweede Kamerleden
40.000 handtekeningen 
ondersteunen onze oproep 
met een groot aantal 
organisaties en bedrijven, 
o.a. Leger des Heils en 
Tony’s Chocolony om IMVO-
wetgeving in Nederland.

18 maart 
Rechten van 
werknemers in 
handelsverdragen
De eerste bijeenkomst van 
de Domestic Advisory Group 
Europese Unie en Midden- 
Amerika, over het belang van 
werknemersrechten in de 
ketens. 

Nonpaper

16 december 
Anneke Westerlaken 
neemt afscheid als 
voorzitter van CNV 
Internationaal

Interview

Roadmap & call to action

24 januari 
CNV Internationaal 
wordt lid van palm
oliekeurmerk RSPO 
Samen met partnervakbonden 
in Azië en Latijns-Amerika 
willen we nog beter opkomen 
voor werknemersrechten in de 
palmoliesector.

Vlog

5 november
Lobby & Advocacy 
training voor jongeren 
in Tunesië
Doel is om de vertegen-
woordiging en de stem van 
jongeren te versterken.

14 december
HUMAN conferentie 
met VBDO, EY en ERM over 
de impact van crises op 
verantwoordelijkheden in 
toeleveringsketens. 

24 november 
Training onder
handelen over 
leefbaar loon 
Kunnen leven van je 
werk  is van levens-
belang.  Jongeren 
en vrouwen uit 
Bénin,Mali, Niger, 
Senegal en Ivoorkust 
leren onderhandelen 
over loonsverbetering 
en hoe uit te rekenen 
wat nodig is, juist nu 
tijdens de COVID-crisis.
toeleveringsketens. 

10 februari
Vrijlating 
CNV Internationaal roept 
op om 8 vakbondsleiders in 
Cambodja per direct vrij te 
laten en alle aanklachten 
tegen hen in te trekken. De 
vakbondsleiders werden 
opgepakt tijdens een 
vreedzaam protest tegen 
een massa ontslag bij 
NagaWorld Casino. 

19 januari 
Sociale dialoog 
Ruim 80 vertegenwoordigers 
van kledingmerken, 
-fabrieken, organisaties 
en vakbonden nemen deel 
aan een seminar over 
sociale dialoog in Cambodja. 
Deelnemers konden zowel 
fysiek (in Phnom Penh ) als 
online aanwezig zijn. CNV 
Internationaal organiseerde dit 
samen met Fair Wear 
met steun van het ministerie 
van Buitenlandse 
Zaken.

6 december 
Mensenrechten in 
de agrifood 
CNV organiseert samen 
met FNV en Cordaid een 
webinar over Human 
Rights Due Diligence in 
de agri-food supply chain.

4 oktober 
Een eerlijke 
kledingkast 
Met de gezamenlijke 
social media campagne 
#allesheeftzijnprijs vragen 
CNV Jongeren en CNV 
Internationaal aandacht 
voor eerlijke kleding. 
In de campagne die zich 
op jongeren in Nederland 
richt, naast tips voor een 
eerlijk kledingkast veel 
aandacht voor de verhalen 
van kledingarbeidsters 
uit Cambodja. 

9 augustus
Workshop voor 
vakbondsvrouwen 
in Mali 
Door training over sociale 
cohesie en inclusieve 
sociale dialoog leren 
vakbonds vrouwen hoe 
ze con struc tief kunnen 
reageren op de sociale 
onrust in Mali.

9 september 
Training in textielsector 
Java, Indonesië 
Structureel betere belangen-
vertegen woordiging van werk -
nemers is het doel van een 
3-daagse training over sociale 
dialoog in Indonesië. 10 bedrijven 
uit de aschoenen en kleding-
industrie doen mee, zij hebben 
gezamenlijk zo’n 50.000 werk-
nemers. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door CNV Inter-
nationaal met  o.a. SDI, KSBSI 
en DECP.

Website

https://www.youtube.com/watch?v=G4in8L8qS_c
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/juni/in-dialoog-over-arbeidsrechten
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/januari/uitnodiging-online-debat-nederlandse-inzet-in-colombia
https://www.youtube.com/watch?v=3DtZ7pUmgmE
https://www.youtube.com/watch?v=fa_heCp9lY8
https://www.cnvinternationaal.nl/en/our-work/news/2021/april/oecd-side-event-responsible-mining
https://www.youtube.com/watch?v=OtwC_tNkZHk
https://www.youtube.com/watch?v=Xyi8wyVg40c
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/oktober/blij-met-partos-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=v_EPKrW4jJE
https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/2/c/f/6/2cf623b5489ac90ae7366d5b34bb68795fd68569/CNVI-0320-leefbaarloon_paper_NL_V2%20DEF.pdf
https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/a73d41b58b5626b7e0ad8b27fa6e5f71fe6fa5b4/CNVI-0290%20Brochure%20Ketenverantwoordelijkheid%20met%20oa%20FairTrade-%20ISV.pdf
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/juli/cnv-internationaal-roept-op-tot-onmiddellijke-vrijlating-verpleegkundige-venezuela
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/november/hyperinflatie-maakt-van-werk-slavernij-in-venezuela
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/mei/brief-informateur-hamer-fractievoorzitters
https://www.cnvinternationaal.nl/en/our-work/news/2021/october/non-paper-strengthening-the-domestic-advisory-groups
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/december/vanaf-het-begin-wilde-ik-iets-betekenen-voor-vrouwen-op-de-werkvloer
https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/f/9/c/9/f9c91783a6e79fa6f1ba5c48de6bbcf2cb896f9b/Factsheet%20Palm%20Oil%202021%20ENG%20def%20%28003%29.pdf
https://www.cnvinternationaal.nl/themas/ketens/palmolie
https://www.allesheeftzijnprijs.nl/

