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Nieuwsbrief 15 december 2021
Omstreden Indiase landbouwwetten herroepen

– Mondiaal

Nieuws
Een overwinning, zo ervaren de boeren de beslissing van de Indiase premier Modi om drie
omstreden landbouwwetten af te schaffen. Ze voeren al bijna een jaar actie tegen die wetten,
waarbij maar liefst 700 demonstranten het leven lieten. De acties gaan hoe dan ook door.
Mondiaal FNV’s partner APVVU is als landbouwvakbond actief in het protest en steunt de
boeren. “De wetten zijn afgeschaft maar we zijn er nog niet.” (hieronder meer)

Palestijnse Ta'aman werknemers in staking: "Wij zijn vastbesloten om een
collectieve overeenkomst te bereiken die onze rechten waarborgt"
- 8 december 2021 (update)
Arbeiders van het levensmiddelenbedrijf Ta'aman in Mishor Adumim op de bezette Westelijke
Jordaanoever staken sinds zondag 5 dec. 2021. Op 6 dec. hielden zij ook een solidariteitsbijeenkomst
in Almog Junction bij Jericho met deelname van de MAAN-vakbond die hen vertegenwoordigt.
De staking zal een week duren en alle productiearbeiders in het grote logistieke centrum van
Ta'aman omvatten. De arbeiders zeggen dat zij al jaren eisen dat de directie hen toeslagen betaalt en
een pensioenfonds opent, maar dat zij dit weigert. In oktober besloten zij zich bij MAAN aan te
sluiten in een strijd om tot een collectieve overeenkomst te komen. Toen het bedrijf weigerde aan
deze eis te voldoen, riepen ze een arbeidsconflict en staking uit. (hieronder meer)

Rapport uitgebracht door TUC en IVV
eSwatini ter verantwoording
Een rapport in opdracht van TUC Aid, de liefdadigheidstak van het Trades Union Congress in
Groot-Brittannië, in samenwerking met de eSwatini-vakbeweging TUCOSWA en met steun
van de International Trade Union Confederation (ITUC) en ITUC Africa, pleit ervoor dat het
Gemenebest en de internationale gemeenschap de eSwatini-regering ter verantwoording
roepen.
ESwatini ter verantwoording roepen: Het beoordelen van de naleving door het land van het
Gemenebesthandvest schetst veel flagrante schendingen van het Commonwealth Charter door
de eSwatini-regering. (hieronder meer)
FNV schrijft secretaris-generaal VN over herlancering Vredesproces Israël-Palestina en
bijwerken database
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten 10 december heeft de FNV
een brief geschreven aan VN-secretaris-generaal António Guterres, waarin de FNV hem
oproept te komen tot een herlancering van het vredesproces waarvoor de erkenning van
Palestina als staat noodzakelijk is. Daarnaast vraagt de FNV de VN middelen vrij te maken
voor een jaarlijkse update van de database waarin nu 112 ondernemingen vermeld staan die
opereren in en profiteren van de illegale nederzettingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omstreden Indiase landbouwwetten
herroepen
Een overwinning, zo ervaren de boeren de beslissing van de Indiase premier Modi om drie
omstreden landbouwwetten af te schaffen. Ze voeren al bijna een jaar actie tegen die wetten,
waarbij maar liefst 700 demonstranten het leven lieten. De acties gaan hoe dan ook door.
Mondiaal FNV’s partner APVVU is als landbouwvakbond actief in het protest en steunt de
boeren. “De wetten zijn afgeschaft maar we zijn er nog niet.”

Verkiezingsstunt van premier
Op 19 november kondigde premier Modi aan dat de drie landbouwwetten worden herroepen.
De premier is echter niet bij machte om wetten af te schaffen, dat doet het parlement. En dat
gebeurde dus ook, op 1 december. “Zeker hebben de boeren dit als een overwinning
beschouwd”, zegt APVVU-coördinator Chennaiah Poguri. “Ook al hebben ze heel goed
begrepen dat dit een verkiezingsstunt is. Modi’s partij BJP vreest fors stemmenverlies bij de
regionale verkiezingen in drie dichtbevolkte deelstaten volgend jaar. Dat biedt de boeren ook
wel een comfortabele positie”, lacht hij.

Landbouw naar de knoppen
Want de strijd gaat door. Er zijn nog twee eisen van de boeren niet ingewilligd, die wel
onderdeel zijn van het boerenprotest. Het eerste is intrekking van het wetsvoorstel om boeren
de elektriciteit te laten betalen die ze nodig hebben voor hun boerenbedrijf. In verschillende
deelstaten krijgen boeren die gratis, omdat landbouwproducten van levensbelang zijn. Straks
moeten alle boeren, arm of rijk, dezelfde rekening gaan betalen. Dat willen en kunnen ze niet.

De tweede eis is de Minimum Support Price die de overheid elk jaar per landbouwproduct
instelt, wettelijk te maken zodat iedereen zich hier ook daadwerkelijk aan houdt. Want nu
wordt vaak geen eerlijke prijs betaald voor hun groente of fruit. De boeren vrezen dat de
landbouw op deze manier naar de knoppen gaat.

Nog andere pijnpunten
“De boeren zijn slim”, zegt Poguri. “Fijn dat Modi de landbouwwetten heeft afgeschaft, maar
we zijn er nog niet. Er zijn ook nog andere pijnpunten. Wie is verantwoordelijk voor die 700
doden tijdens de protesten? Er is een groot ongeluk geweest, veroorzaakt door de zoon van
een minister. Die reed in op demonstranten, waarbij er acht omkwamen. De zoon is nog
steeds op vrije voeten, de minister zit nog steeds op zijn post. Ook daar gaan de protesten
over. Alle landbouwvakbonden steunen de boeren. We hebben in het weekend een nationale
vakbondsbijeenkomst gehouden om nieuwe acties voor te bereiden.”

Landbouwwetten en de protesten
De Indiase regering Modi misbruikte de coronaperiode om drie gehate landbouwwetten door
het parlement te jassen. Zo ervoeren zijn tegenstanders in elk geval zijn actie. De wetten
zouden bedoeld zijn om de boeren te helpen, maar pakten negatief uit (zie kader). Al snel
zwollen de protesten aan. Vooral in Delhi waren de clashes tussen demonstrerende boeren en
politie hevig. Op 26 januari van dit jaar bijvoorbeeld was het protest zo massaal, dat een 27jarige demonstrant het leven liet toen hij met zijn tractor op een politiebarricade stuitte. Op
die dag raakten 300 agenten gewond en werden ruim 400 demonstranten gearresteerd. In
totaal hebben de protesten aan ruim 700 boeren het leven gekost. Maar ook in het zuiden werd
flink gedemonstreerd.

Wat betekenen deze drie landbouwwetten?
1. De Wet op handel in landbouwproducten stelt boeren in staat om producten te
verkopen buiten de Agriculture Produce Market Committees (APMC’s) tegen een
onderling overeengekomen prijs, belastingvrij. Maar in de realiteit profiteren de
boeren niet van deze nieuwe situatie, want zij kunnen niet eindeloos reizen voor de
beste prijs. Als de prijs 200 kilometer verderop beter is, dan moet de boer 6 uur reizen
op de Indiase wegen, die niet zo best zijn.
2. De boerenovereenkomst (empowerment en bescherming) van de Wet op prijsgarantie
en landbouwdiensten regelt dat boeren contracten aan kunnen gaan met zakelijke
investeerders tegen een onderling overeengekomen prijs. Deze wet is bedoeld ter
stimulering van boerencoöperaties, zodat ze gezamenlijk kunnen onderhandelen. Maar
boeren hebben altijd individueel gewerkt en weten niet hoe ze in coöperaties verder
kunnen. Wat in de praktijk betekent dat ze worden opgekocht door grote bedrijven, die
zelf hun zaden willen gaan produceren.
3. De Wet op essentiële grondstoffen maakt artikelen zoals voedselgranen, peulvruchten,
eetbare olie en uien vrij voor de handel, behalve in crisissituaties. Deze wet lijkt heel
vriendelijk, maar pakt willekeurig uit en veroorzaakt oneerlijke concurrentie. Rijst
voor de armen bijvoorbeeld kost 1 roepie per 20 kilo. Op de vrije markt kost 20 kilo
60 roepies. Dus voor de tussenhandelaren is het aantrekkelijker om die rijst niet aan de
armen te brengen, maar gewoon direct naar de markt. Er is heel veel corruptie in dit
systeem.

Palestijnse Ta'aman werknemers in staking: "Wij zijn vastbesloten om een collectieve overeenkomst
te bereiken die onze rechten waarborgt"
- 8 december 2021

Arbeiders van het levensmiddelenbedrijf Ta'aman in Mishor Adumim op de bezette Westelijke
Jordaanoever staken sinds zondag 5 dec. 2021. Op 6 dec. hielden zij ook een solidariteitsbijeenkomst
in Almog Junction bij Jericho met deelname van de MAAN-vakbond die hen vertegenwoordigt.

De staking zal een week duren en alle productiearbeiders in het grote logistieke centrum van
Ta'aman omvatten. De arbeiders zeggen dat zij al jaren eisen dat de directie hen toeslagen betaalt en
een pensioenfonds opent, maar dat zij dit weigert. In oktober besloten zij zich bij MAAN aan te
sluiten in een strijd om tot een collectieve overeenkomst te komen. Toen het bedrijf weigerde aan
deze eis te voldoen, riepen ze een arbeidsconflict en staking uit.
Yoav Gal Tamir, de veldcoördinator van MAAN, legde uit dat in tegenstelling tot wat het bedrijf
beweert, MAAN de juridische status heeft om de arbeiders te vertegenwoordigen en dat elke poging
van het bedrijf om de staking te breken of de stakers schade te berokkenen onmiddellijk met
juridische maatregelen zal worden beantwoord. Gal Tamir benadrukte dat de bereidheid van de
arbeiders om te staken het bedrijf laat zien dat zijn weigering een prijs heeft.
Advocate Irit Ullman, die MAAN begeleidt, presenteerde het juridische plaatje. Zij wees op de
tegenstrijdigheid in het standpunt van het bedrijf: aan de ene kant beweert het in zijn brieven dat
MAAN de arbeiders niet vertegenwoordigt; aan de andere kant heeft het tot nu toe afgezien van het
indienen van een verzoek bij de Arbeidsrechtbank, waar het om een verbod op de vermeende
illegale staking zou kunnen vragen. Deze tegenstrijdigheid, aldus Ullman, toont aan dat het bedrijf
bang is om naar de rechter te stappen, waar het op de vraag zou stuiten: waarom erkennen jullie
MAAN niet en gaan jullie niet met haar om de tafel zitten?
Op de solidariteitsbijeenkomst waren de leden van het arbeiderscomité Shehda Musa en Arkan Gruf
aanwezig, die zich bereid verklaarden indien nodig meer dan een week te staken. Hamed Abu Srur,
die 10 jaar bij het bedrijf heeft gewerkt, voegde daaraan toe dat de werknemers het gevoel hebben
dat dit hun kans is om hun situatie te veranderen en dat zij daarom bereid zijn alles op te offeren wat
nodig is om de strijd naast MAAN voort te zetten.
Ta'aman heeft vele vergeefse pogingen gedaan om de staking te dwarsbomen. Zo heeft Ta'aman
geprobeerd de vrachtwagenchauffeurs van het bedrijf onder druk te zetten om de
productiearbeiders te vervangen, maar de meesten weigerden dit en zeiden dat zij de staking van
hun collega's niet zouden breken.
Op dezelfde solidariteitsbijeenkomst op 6 december maakte MAAN-directeur Assaf Adiv de arbeiders
duidelijk dat de kracht van hun band met de vakbond het belangrijkste is. Hij benadrukte dat het doel
van de strijd is om tot een overeenkomst te komen en hun rechten te regulariseren. Als het bedrijf
kiest voor dialoog en logica, zei hij, is MAAN bereid deel uit te maken van goede
arbeidsverhoudingen. Maar zolang het bedrijf weigert het recht van de werknemers op
vertegenwoordiging te erkennen, zal de strijd doorgaan.
Aan het eind van de bijeenkomst droegen de werknemers MAAN-petten en hieven borden op om
hun vertrouwen in de vakbond en hun inzet voor de strijd te benadrukken; een strijd die zal
doorgaan totdat het bedrijf onderhandelt en een collectieve overeenkomst ondertekent.

Rapport uitgebracht door TUC en IVV
eSwatini ter verantwoording
Door: Owen Tudor, The Round Table, 7 december 2021
In juni werden demonstranten die marcheerden om petities te overhandigen die opriepen tot
democratische hervormingen in het Afrikaanse land eSwatini aangevallen door de politie en
het leger, wat resulteerde in de dood van ten minste 70 mensen en de verwonding van
honderden anderen.

Dit was de meest gewelddadige van een reeks mensenrechtenschendingen en gevallen van
onderdrukking dit jaar door de eSwatini-regering. eSwatini – Afrika's laatst overgebleven
absolute monarchie – wordt momenteel geconfronteerd met vele crises, waaronder hoge
werkloosheid, stijgende armoede en de COVID-19- en HIV-pandemieën. Het vermogen van
de eSwatini-regering om met deze crises om te gaan, wordt ernstig ondermijnd omdat het
verstrikt is in corruptie, haar burgers brutaliseert en het maatschappelijk middenveld
onderdrukt.
Een rapport in opdracht van TUC Aid, de liefdadigheidstak van het Trades Union Congress in
Groot-Brittannië, in samenwerking met de eSwatini-vakbeweging TUCOSWA en met steun
van de International Trade Union Confederation (ITUC) en ITUC Africa, pleit ervoor dat het
Gemenebest en de internationale gemeenschap de eSwatini-regering ter verantwoording
roepen.
ESwatini ter verantwoording roepen: Het beoordelen van de naleving door het land van het
Gemenebesthandvest schetst veel flagrante schendingen van het Commonwealth Charter door
de eSwatini-regering. Het falen van de regering om te voldoen aan de verplichtingen van het
Handvest op het gebied van democratie, gelijkheid, vrijheid, mensenrechten en goed bestuur
wordt duidelijk en forensisch uiteengezet.

