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COVID-19-pandemie zet de rechten van werknemers in de schijnwerpers: 

2021 IVV Global Rights Index (Wereldwijde index van vakbondsrechten) 
 

De schendingen van het stakingsrecht, het recht om een vakbond op te richten en er lid van te 

worden, het recht op vakbondsactiviteiten en burgerlijke vrijheden en het recht op vrijheid 

van meningsuiting en vergadering zijn volgens de jaarlijkse Global Rights Index van de ITUC 

het hoogst sinds acht jaar.  

 

. 

 
 

De IVV Global Rights Index 2021 documenteert hoe regeringen en werkgevers de pandemie 

hebben misbruikt om werknemers te ontslaan die essentiële informatie over de verspreiding 

van het virus op de werkplek openbaar hebben gemaakt; hoe collectieve 

onderhandelingsrechten geschonden zijn; hoe op werknemers meer onder toezicht zijn 

geplaatst en het recht op privacy ondermijnd is; en hoe vrijheid van meningsuiting en 

vergadering beperkt is.  

• Werkplekken worden onveiliger, met meer beperkingen op vakbondsactiviteiten in Wit-

Rusland, Colombia, Cambodja en Myanmar.  

• Het toezicht op werknemers neemt toe, waarbij Amazons’ toezicht op magazijnen een 

wereldwijd schandaal wordt. 



 • Rechten worden ontmanteld nu regeringen repressieve wetten hebben aangenomen in 

Honduras, India, Indonesië, Slowakije en Uruguay. 

 

 ITUC-secretaris-generaal Sharan Burrow zei: “De COVID-19-pandemie heeft banen, 

gemeenschappen en levens verwoest. De Global Rights Index onthult een beschamend 

optreden van regeringen en bedrijven die een anti-vakbondsagenda hebben nagestreefd 

tegenover arbeiders die in de frontlinie hebben gestaan en essentieel werk hebben geleverd 

om economieën en gemeenschappen te laten functioneren.”  

“Toen COVID-19 toesloeg, leerden we wie de helden zijn. Overal zorgden arbeiders voor de 

zieken, zetten eten op onze tafels en hielden de economie draaiende. Maar ondanks dat alles 

worden arbeiders aangevallen als nooit tevoren.”  

“Regeringen en werkgevers hebben de pandemie aangegrepen om de mensen uit te buiten 

waarvan de wereld afhankelijk is door meer toezicht te houden, overeenkomsten te verbreken, 

werknemers te ontslaan, vakbonden te blokkeren en te intimideren en hun toevlucht te nemen 

tot geweld en moord.”  

 

In Zimbabwe werden vakbondsleiders vervolgd nadat arbeiders stakingsacties hadden 

ondernomen om uitstaande pandemietoelagen veilig te stellen, terwijl Falabella, een 

multinationale thuisverkoper, 22 magazijnmedewerkers in Peru ontsloeg die om gezondheids- 

en veiligheidsbescherming tegen het coronavirus hadden verzocht.  

 

2021 is een jaar waarin de democratie opnieuw onder vuur komt te liggen, aangezien het 

aantal landen dat de registratie van vakbonden belemmerde steeg van 89 landen in 2020 tot 

109, en het aantal landen waar de vrijheid van meningsuiting en vergadering werd ontzegd of 

beperkt, steeg van 56 in 2020 tot 64 dit jaar.  

 

België, Canada, El Salvador, Haïti, Hongarije, Jordanië, Maleisië, Myanmar en 

Slowakije hebben hun ratings allemaal zien verslechteren in 2021. Myanmar is gestegen naar 

categorie 5+, geen garantie van rechten, vanwege de ineenstorting van de rechtsstaat.  

“Vakbondsleiders uit Cambodja, Hong Kong en Myanmar waren onder degenen die werden 

onderworpen aan spraakmakende arrestaties – arrestaties die de rechten van werknemers op 

vertegenwoordiging ondermijnen.”  

“Hoewel er enkele positieve wetgevende ontwikkelingen zijn geweest – van de PRO Act in de 

VS tot processen voor een due diligence-wetgeving in de Europese Unie die bedrijven ter 

verantwoording zou roepen – moet er nog veel meer worden gedaan. Er is een nieuw sociaal 

contract nodig, met banen, rechten, sociale bescherming, gelijkheid en inclusie om het 

vertrouwen dat door repressieve regeringen en misbruikende bedrijven is geschaad, opnieuw 

op te bouwen.”  

 

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn al acht jaar de slechtste regio ter wereld voor 

werkende mensen. Libië, Palestina, Syrië en Jemen werden nog steeds geteisterd door 

conflicten en de fundamentele vrijheden en rechten in die landen werden met voeten getreden.  

 

De tien slechtste landen voor werkenden in 2021 zijn Bangladesh, Wit-Rusland, Brazilië, 

Colombia, Egypte, Honduras, Myanmar, de Filippijnen, Turkije en Zimbabwe.  

 

De achtste editie van de ITUC Global Rights Index rangschikt 149 landen op de mate van 

respect voor de rechten van werknemers. De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:  

• 87 procent van de landen heeft het stakingsrecht geschonden.  

• 79 procent van de landen heeft het recht op collectief onderhandelen geschonden.  



• 74 procent van de landen sloot werknemers uit van het recht om een vakbond op te richten 

en er lid van te worden.  

• Het aantal landen dat de registratie van vakbonden belemmerde, steeg van 89 in 2020 naar 

109 in 2021.  

• Twee nieuwe landen kwamen op de lijst van tien slechtste landen voor werknemers (Wit-

Rusland en Myanmar).  

• Het aantal landen dat de vrijheid van meningsuiting ontkende of beperkte, steeg van 56 in 

2020 tot 64 in 2021.  

• In 45 landen werden arbeiders blootgesteld aan geweld.  

• In 65 procent van de landen hadden werknemers geen of beperkte toegang tot de rechter.  

• Werknemers werden in 68 landen willekeurig gearresteerd en vastgehouden.  

• Vakbondsleden werden vermoord in zes landen: Brazilië, Colombia, Guatemala, Myanmar, 

Nigeria en de Filippijnen.  

 
 


