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Nieuwsbrief 6 april 2022   

In deze Nieuwsbrief:  - uitnodiging 14 april 

   - IVV over IPCC rapport 

   - Oxfam Novib supermarktranglijst mensenrechten 

Ontmoet onze collega’s uit Zimbabwe  

Woensdag 14 april 14 uur  

Facet, Hertogswetering 159, Utrecht - Henri Polakzaal   

 

Met:   

Peter Gift Mutasa  FNV Febe Elizabeth Velásquez vakbondsrechtenprijs; Algemeen secretaris 

ZIBAWU Zimbabwean banks and Allied Workers Union; Voorzitter van Crisis in Zimbabwe 

Coalition  

Florence Mucha Taruvinga (eerste vrouwelijke) voorzitter ZCTU Zimbabwe Congress of 

Trade Unions; afkomstig van de ESWUZ - Energy Sector Workers Union of Zimbabwe   

FNV Sub-Sahara Afrikawerkgroep  

In een land waar bijna iedereen in armoede leeft, is een vakbond van levensbelang.   
Peter Gift Mutasa (44), was van 2016 – 2021 voorzitter van de Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU, en ontving in 2021 

de vakbondsrechtenprijs. Florence Taruvinga werd door het ZCTU op 29 oktober 2021 tot zijn opvolger gekozen.  



Programma:  

Peter Mutasa over de huidige politieke situatie in Zimbabwe en de voorgeschiedenis  

Q + A  

Florence Taruvinga over de organisatie en het werk van de ZCTU en de speerpunten voor de 

arbeidersstrijd voor de komende tijd.  

Q + A  

Sub-Sahara werkgroep over de solidariteitsrelatie tussen ZCTU en FNV en lopende acties.  

 

IVV over IPCC rapport: 

Klimaatverandering: IPCC-rapport bevestigt dat rechtvaardige 

transitie en groene banen centraal staan in succes 

 

"Een litanie van gebroken klimaatbeloften" is hoe VN-secretaris-generaal António 

Guterres het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) beschreef, maar hun bevindingen zijn duidelijk dat een snelle verschuiving naar 

hernieuwbare energie door middel van een rechtvaardige transitie klimaatdoelen 

haalbaar maakt. 

Sharan Burrow, secretaris-generaal van de ITUC, zei: "Dit rapport schetst een grimmige 

realiteit: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet vóór 2025 pieken en we moeten 

de uitstoot tegen 2030 met 43% verminderen om ons een kans te geven de opwarming van 

de aarde te beperken tot 1,5 ° C. 

"Dat is veel, maar het rapport zegt dat zonne- en windenergie het potentieel hebben om 

meer dan een derde van dit doel te leveren. 

 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/NowZd7mx1xlhueWM8K7c5j3VVlnJEGz8R6a6VlNgW6gx/sjXkfABnHI0ikCLVoQIjtvxGaBRxXZPhrwrlA5bMOAQx
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/NowZd7mx1xlhueWM8K7c5j3VVlnJEGz8R6a6VlNgW6gx/sjXkfABnHI0ikCLVoQIjtvxGaBRxXZPhrwrlA5bMOAQx


"Het is onvermijdelijk: de wereld heeft snelle, diepe en onmiddellijke investeringen in banen 

nodig om deze infrastructuur te bouwen en de emissiereducties te realiseren die we nodig 

hebben. 

 

"Tegelijkertijd is het rapport duidelijk dat we de olie en het gas in de grond moeten laten om 

te overleven. We hebben infrastructuur voor fossiele brandstoffen en subsidies nodig die een 

nieuwe bestemming krijgen. 

"Daarvoor is een rechtvaardige transitie nodig: een plan om deze banen in fossiele 

brandstoffen om te zetten in banen in schone energie. Elk land, elke industrie, elk bedrijf en 

elke investeerder moet een plan laten ontwikkelen, in samenwerking met werkende mensen 

en hun gemeenschappen, en moet het snel implementeren. 

"Ons rapport met het World Resources Institute en de New Climate Economy toonde aan dat 

deze verschuiving ook economisch en sociaal zinvol is. Investeren in zonne-energie creëert 

1,5 keer zoveel banen als evenveel geld investeren in fossiele brandstoffen. 

 

"Het IPPC heeft een oproep tot actie gedaan voor banen in hernieuwbare energie. 

Investeerders, bedrijven en overheden moeten dit nu realiseren. We weten dat voor elke tien 

banen in hernieuwbare energie, er nog eens vijf tot tien in de toeleveringsketens van de 

productie zijn en, als dit goede banen zijn met alleen lonen, 30 tot 35 banen in de bredere 

gemeenschap. " 

Het IPPC-rapport maakt het transformationele potentieel van een rechtvaardige transitie 

duidelijk en zegt dat het "sociaal vertrouwen kan opbouwen en het draagvlak voor 

transformatieve veranderingen kan verdiepen en verbreden". Het gaat verder met te zeggen: 

"Dit gebeurt al in veel landen en regio's, omdat er in verschillende landen nationale 

commissies of taskforces voor rechtvaardige transitie en gerelateerd nationaal beleid zijn 

opgericht. Een veelheid aan actoren, netwerken en bewegingen zijn betrokken." 

 

Sharan Burrow voegde eraan toe: "We hebben overal vakbonden aan tafel nodig om deze 

plannen op te bouwen en inkomenssteun te garanderen voor veilige pensioenen, omscholing 

en herinzet." 

 

Oxfam Novib supermarktranglijst mensenrechten 

 

 
Hij is er weer: onze jaarlijkse supermarktranglijst! Ieder jaar leggen we de 5 grootste Nederlandse 
supermarkten langs de mensenrechtenmeetlat: wat doen zij tegen uitbuiting van arbeiders, kleine 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/thJ4w6pqXYSxtQAGdxmW209hMUVGKWTC5aTW6KaHLlAx/sjXkfABnHI0ikCLVoQIjtvxGaBRxXZPhrwrlA5bMOAQx


boeren en vrouwen in hun productieketens? 
 
Het goede nieuws: over het algemeen scoren de supermarkten steeds beter. Dankzij supporters 
zoals jij konden we de druk de afgelopen jaren zo opvoeren dat ze hun mensenrechtenbeleid wel 
móesten aanpakken.  
 
In deze korte video zie je wat we de afgelopen jaren dankzij supporters zoals jij hebben bereikt. 
Super bedankt voor jouw steun! 
 
Het minder goede nieuws: de supermarkten doen nog niet genoeg tegen uitbuiting in hun ketens. 
Lidl en Aldi scoren dit jaar het best, maar Albert Heijn, Jumbo en PLUS blijven steken in de 
onvoldoendes. De hele ranglijst vind je hier. 
 
Zolang uitbuiting nog niet de schappen uit is, blijven wij de supermarkten in de gaten houden. Samen 
met jou strijden wij voor gelijkheid. 

 
 

https://e.oxfamnovib.nl/1/5/1808/54/_M052RlMObvdtSFLONYj3trqTSIpXHpqNKzI5cKYZwH97OstrHaFsU5aahnSjJVHDxbutXJIaVcuRG2xK0K6J6RiIQlZ13GPwDOJmmyf0VtmZWI2GYRh-_ql1ZYHHNmTIDIWMNxzDSWxAtmRdCvefb5D3s9b6d6Z9q7TGQ
https://e.oxfamnovib.nl/1/5/1808/54/rDSKP0azOeuJbAFr5v2HbfHdzRXPCn_b5L-nmJoD1vKMlKxZ0Q69jUYIF7hkDL5WQiObYFJyNVQLH80h2mVVNsPmldUJSWPJYqd6fP3lM0BGKDMWGBGnZXwvOa7IpsXTC8y_040oh2gZELuZW3Mn5BhZFgpowD4d0rFW6w

