2019 in beeld
14 januari - Colombia

21 juni

Moord op Wilton
Orrego Leon
Vakbondsleider Milton Orrego
Leon werkte als natuur
beschermer in de Sierra in
het noorden van Colombia.
Hij en zijn team waren eerder
bedreigd. De afgelopen jaren
zijn verschillende leden
van Sintrambiente,
de vakbond voor de
arbeiders van de
Nationale Parken
vermoord.

Een nieuwe wereldwijde
standaard ter bestrijding
van geweld en seksuele
intimidatie op het werk

23 mei

Ondertekening
IMVO convenant ‘Samen naar
verantwoorde metaalketens’
Het CNV tekent samen met
Nederlandse bedrijven, branche
verenigingen, overheid, vakbonden en
maatschappelijke organisaties een
convenant om de risico’s voor mens
en milieu in de toeleveringsketen
van de metaalsector tegen te gaan’.

September - Nicaragua
26-28 augustus - Niger

Onze jarenlange gezamenlijke lobby
heeft succes. De Internationale
Arbeidsconferentie neemt ILOverdrag 190 aan. Dit lost een gat op
in internationale wetgeving, naast
bestaande conventies over vrouwen,
moederschap huishoudelijk werk en
de non-discrminatie conventies.
Maar we zijn er nog niet. De lobby
gaat door richting alle landen
om deze conventie
te ratificeren.

CNV-ervaring en
kennis delen
Een ervaren Nederlandse
trainer van CNV Connectief
geeft lobby- en onderhandelingstraining aan onderwijsvakbonden. Ze weten daana
de minister te overtuigen de
onderhandelingen na lange
tijd te heropenen.

Verbetering van de
gezondheid en veiligheid
op het werk van werknemers in suikerriet
Voor de ‘Comites Mixtas’, die de
gezondheid en veiligheid in de
fabrieken en plantages bewaken,
organiseren we een training
door experts op het gebied van
veiligheid, gezondheid en sociale
zekerheid.

Blog

Video

8 maart

Vakbonden vieren
wereldwijd Internationale Vrouwendag

Mei - Benin

Betere samenwerking
tussen vakbonden
heeft effect

Onze Cambodjaanse partner
biedt verzoekschriften aan
bij het Ministerie van Arbeid
om te pleiten voor het nieuwe
ILO-verdrag over geweld op
de werkplek en ratificatie
van de ILO-verdragen 183
(bescherming vanwege
moederschap) en 189
(huishoudelijk personeel).

Afnemende ruimte voor het
maatschappelijk middenveld
dwingt vakbonden meer
samen te werken. Samen
dienen zij een klacht in
over het gebrek aan sociale
dialoog bij de Internationale
Arbeidsorganisatie ILO.

Presentatie cashew
business case

Start nieuwe vakbond
voor migranten uit
Venezuela

Betere arbeidsvoorwaarden in
cashewbedrijf Fludor leiden tot
betere bedrijfsresultaten. Dat
laten we zien aan Nederlandse
cashewbedrijven die lid zijn van
het IMVO-convenant voor de
voedingssector.

Op onze openingsconferentie overleggen
betrokken partijen over het
voorkomen van uitbuiting,
dwangarbeid en prostitutie
en het overbruggen van de
kloof naar formele banen.

2 oktober – Colombia

Bijeenkomst
rechtvaardige
energietransitie
We organiseren samen met
onze partnervakbond een
bijeenkomst met het oog op
de toekomst van de arbeiders
in de kolenmijnen.

20 december

Bankwezen steunt
palmolieproject
CNV Internationaal ontvangt
financiering van het Nederlandse
bankwezen voor een arbeidsrechtenproject in de palmolieindustrie in Indonesië.

21 november - Colombia

Vakbeweging leidt
nationaal protest
De uitvoering van het in
2016 ondertekende vredesakkoord hapert. De vakbond
wil dat afspraken over
arbeidshervormingen;
sociale dialoog en arbeidsrechten nageleefd worden.

2019
2-7 juni Guatemala/Benin

VN-Commissie
over de status van
vrouwen CSW 63

13 mei

IMVO
convenant
Natuursteen

CNV Internationaal
vertegenwoordigt
het maatschappelijk
middenveld in het onderhandelingsteam van de
Nederlandse regering.

Nederland en Vlaanderen
slaan de handen ineen in de
natuursteensector voor meer
verantwoorde productie en
inkoop om problemen zoals
kinderarbeid, gedwongen arbeid,
gebrek aan vakbondsvrijheid en
veiligheid en gezondheid in de
keten aan te pakken.
Factsheet

Moord Ricardo
León Muñoz
De voorzitter van de vak
bond voor werknemers van
de stad Cali wordt voor
zijn huis neergeschoten.

Onze analyse helpt partner–
vakbond CLC om duidelijk aan
te geven welke aspecten niet
voldoen aan de fundamentele
arbeidsnormen van de ILO.
De wet wordt verbeterd maar
er blijven ernstige beperkingen
voor vakbonden.

2019

6-22 maart

28 januari - Colombia

December - Cambodja

Verbetering van de
vakbondswet

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Video

JANUARI

Een vrijwilliger van CNV
Jongeren ondersteunt de
lobby van jonge Afrikaanse
vakbondsleiders voor inzetbaarheid van jongeren in het
nieuwe vierjarenplan van
ITUC Africa. 30% jongeren
op leidinggevende posities,
dat is de resolutie die wordt
aangenomen.
Blog

28 augustus
Colombia/Venezuela

26 juli
Benin/Nederland

20-21 november - Afrika

De groeiende rol van
jongeren binnen ITUC

8 mei - Colombia

Nederlandse kamerleden
luisteren naar slachtoffers
en vakbondsmensen
We brengen hen in contact met
Colombiaanse vakbondsleiders
die ook de noodzaak van een
rechtvaardige energietransitie
toelichten.
Video

CNV Internationaal - Jaarverslag 2019

Succesvolle pilots
LEGRO-ledenregistratie systeem
Bijna alle belangrijke leden
van onze partnervakbond in
Guatemala zijn geregistreerd
in ons nieuwe binnen het CNV
zelf ontwikkelde robuuste
maatwerkprogramma. Ook
in Benin is LEGRO getest.

10 augustus – Senegal

23-25 september

December - Cambodja

December

CNV Jongeren wisselt
ervaringen uit

Verbetering van de
arbeidsomstandigheden
in de suikerrietsector

Strafzaken tegen
vakbondsleiders

Vakbond Nicaragua
groeit met 10%

Verschillende strafzaken
worden ingetrokken. Andere
worden opgeschort waardoor
vakbondsleiders zich nog
steeds niet vrij kunnen
uitspreken.

Steeds meer suikerfabrikanten geven
vakbonden de ruimte.
We leren vakbond
CONFETRAYD om
gebruik te maken van
BONSUCRO-certificering
bij hun werk.

CNV Jongeren voert goede
discussies over het vergroten
van de inzetbaarheid van
jongeren op de arbeidsmarkt
met vakbondsjongeren uit
Senegal, Benin, Mali, Guinee,
Niger, Togo, Tunesië.
Blog

29 mei - Nederland

We organiseren in Nicaragua
een expertmeeting om met
bedrijven en producenten,
vakbonden, experts en leden
van de Bonsucro-werkgroep
uit 10 landen te overleggen
over versterking van de
Bonsucro standaard op het
gebied van arbeidsrechten.
Video

Manifest Stop
Geweld op de werkvloer wereldwijd
Aan leden van de Tweede
Kamer overhandigen we een
manifest over de noodzaak
van Nederlandse inzet voor
een wereldwijd ILO-verdrag
tegen geweld en seksuele
intimidatie.

DECEMBER

September - Guatemala

Staat van beleg
31 juli - Niger

Werknemers
waarderen
vakbond CNT
Vakbondspartner CNT
komt als op één na sterkste
vakbond uit de sociale
verkiezingen. Een goede
basis om de positie van
werkenden in Niger te
versterken.

1

De staat van beleg wordt
afgekondigd in delen van
Guatemala. De rechtsstaat staat
onder druk door wetteloosheid
en corruptie. Vakbonden zien
zich genoodzaakt het werk
neer te leggen. Dit raakt ook
Nederlandse bedrijven.
Nieuws

6 november - Venezuela

ILO onderzoekt
vervolging vakbonden
Onze Venezolaanse vakbondspartner ASI overtuigt
de onderzoekscommissie van
de ILO om de vervolging van
vakbonden in Venezuela te
onderzoeken. In 100 jaar is
dit slechts 13 keer gebeurd.
Nieuws

14 oktober Latijns-Amerika

Debat ‘Het Koninkrijk
en zijn buren’
We nemen het initiatief om
samen Latijns-Amerika
weer op de kaart
te zetten in
Nederland.

December - Bolivia
21 november

IMVO textielconvenant
Het belang van
vakbondsvrijheid
Tijdens de ledendag van het
IMVO convenant Duurzame
Kleding en Textiel spreekt
onze Cambodjaanse partner
met kledingmerken
over vakbondsvrijheid.
Video

Voortzetting van de
sociale dialoog tijdens
een turbulent jaar
Ondersteund door onze
effectieve communicatie–
strategie blijven
verschillende regionale
vakbonden politiek
onafhankelijk.
Interview

