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Nieuwsbrief 8 december 2021
Mensen-/vakbondsrechtenspecial
NB dit jaar vanwege Corona op 10 dec. geen schrijfactie voor mensen- en vakbondsrechten in
Vakbondskantoor Groningen. Dit is door de FNV gesloten.
Kijk waar je wel terecht kunt voor “Write for rights”(in Groningen-stad in het Forum, in het
Dok in Lewenborg en in winkelcentrum Paddepoel in boekhandel Books4life):
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/locaties
het IVV meldt:

Dag van de Mensenrechten: Sta voor de rechten van
Filipijnse werknemers

Deze Dag van de Mensenrechten, 10 december, richt de wereldwijde
vakbeweging zich op de Filippijnen, waar een systematische campagne
is tegen arbeids- en mensenrechtenverdedigers.
(hieronder meer)
Mondiaal FNV meldt:

Steun vakbondscollega Myanmar
Partner FNV hangt zware straf boven het hoofd zonder gegronde reden
Binnenkort zal de hoorzitting van vakbondsleider Thet Hnin Aung plaatsvinden. Hij zit
zonder gegronde reden vast omdat het leger hem beschuldigt van lidmaatschap van een
onwettige vereniging. Hij is onder andere actief in de kledingsector in Myanmar, een land
waar steeds meer van onze kleding vandaan komt.

Thet Hnin Aung heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor de verbetering van
het arbeidsrecht en loonbeleid in Myanmar. De zaak staat niet op zichzelf. Sinds het leger
in februari 2021 onrechtmatig de macht greep, worden mensenrechtenactivisten en
vakbondsleiders zonder reden opgepakt en aangeklaagd. De militairen proberen hiermee hun
greep op het land en de economie te behouden. Kom in actie en schrijf mee om hem vrij te
krijgen!
Schrijfactie
Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan
vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen
ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen)
enkel digitaal. (hieronder meer)

Palestijnse arbeiders zijn in staking bij Mishor
Adumim op de Westelijke Jordaanoever

Op zondag 5 december begon een staking bij de Ta'aman voedselfabriek. De
stakers sloten zich in oktober aan bij de MAAN-Workers Association en eisten
betere lonen en voorwaarden. Ze willen erkenning van hun recht om zich te
verenigen en te onderhandelen over een collectieve overeenkomst.
Het bedrijf weigerde de vakbond te erkennen en gebruikte verschillende
tactieken om de arbeiders te stoppen in hun zoektocht naar
vakbondsvertegenwoordiging.(hieronder meer)

Dag van de Mensenrechten: Sta voor de rechten van
Filipijnse werknemers

Deze Dag van de Mensenrechten, 10 december, richt de wereldwijde
vakbeweging zich op de Filippijnen, waar een systematische campagne
is tegen arbeids- en mensenrechtenverdedigers.
President Duterte voert op een brute wijze een schrikbewind, met talloze mensen die
zonder onderscheid zijn gedood en vastgehouden, waaronder veel vakbondsleden,
sinds het begin van zijn "oorlog tegen drugs" in 2016.
Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, zei: "Er moet onmiddellijk een einde
komen aan het geweld in de Filippijnen en een grondig onderzoek naar de
gepleegde misdaden.
"Deze regering heeft gefaald om haar burgers te beschermen, heeft fundamentele
mensenrechten en vakbondsrechten geschonden, heeft toegestaan dat de moorden
op vakbondsactivisten straffeloos doorgaan.
"Als eerste stap moet de regering met de vakbonden onderhandelen over een
tijdgebonden actieplan en onverwijld een tripartiete missie op hoog niveau van de
IAO accepteren om de conclusies van het IAO-comité voor de toepassing van

normen van 2019 af te dwingen. Maar uiteindelijk willen we dat dit regime verandert.
We willen een regering die opkomt voor democratische rechten en vrijheden."
Doe mee met de campagne
Toon uw solidariteit en steun voor activisten in de Filippijnen – klik hier om naar onze
campagnepagina te gaan en te zien hoe u actie kunt ondernemen.

Steun vakbondscollega Myanmar
Partner FNV hangt zware straf boven het hoofd zonder
gegronde reden
Binnenkort zal de hoorzitting van vakbondsleider Thet Hnin Aung plaatsvinden. Hij zit
zonder gegronde reden vast omdat het leger hem beschuldigt van lidmaatschap van een
onwettige vereniging. Hij is onder andere actief in de kledingsector in Myanmar, een land
waar steeds meer van onze kleding vandaan komt.

Thet Hnin Aung heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor de verbetering van
het arbeidsrecht en loonbeleid in Myanmar. De zaak staat niet op zichzelf. Sinds het leger
in februari 2021 onrechtmatig de macht greep, worden mensenrechtenactivisten en
vakbondsleiders zonder reden opgepakt en aangeklaagd. De militairen proberen hiermee hun
greep op het land en de economie te behouden. Kom in actie en schrijf mee om hem vrij te
krijgen!
Schrijfactie
Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan
vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen
ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen)
enkel digitaal.

Achtergrond
Op 1 februari 2021 greep het leger van Myanmar onrechtmatig de macht. De coup heeft een
halt toegebracht in de stappen richting democratie en ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Het militaire regime wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk
genocide. Het regime houdt zich niet aan de regels van de rechtsstaat. Mondiaal FNV maakt
zich daarom zorgen over de eerlijkheid van het proces tegen Thet Hnin Aung omdat
juridische bijstand hem ontzegd wordt.
Proces
Op 18 juni 2021 werd hij gearresteerd en enkele weken vastgehouden in een
ondervragingscentrum waar hij ook is gemarteld. Op 30 juli 2021 werd hij overgebracht naar
een gevangenis. Op 23 augustus beschuldigde de rechtbank hem, zonder de aanwezigheid van
een advocaat, van artikel 17/1 van de ‘Onwettig Verenigingswet’. Daarin staat dat
lidmaatschap van een onwettige vereniging kan leiden tot drie jaar gevangenisstraf. De
verwachting is dat de rechtbank hem ook andere beschuldigingen in de schoenen zal schuiven
waar hij niks mee te maken heeft. Hij zal voor een militair hof moeten verschijnen zonder
advocaat. Een veroordeling voor dit hof kan dwangarbeid of zelf de
doodstraf betekenen. Mondiaal FNV wil een eerlijk proces voor Thet Hnin Aung en eisen zijn
vrijheid.
Steun voor vakbonden en activisten in Myanmar
De militaire junta blijft het werk van vakbondsleiders en activisten belemmeren. We roepen
op tot internationale solidariteit om de Myanmarese bevolking te blijven steunen die strijdt
om de democratie terug te winnen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten en het recht op
vrijheid van vereniging en vergadering worden gerespecteerd. Sluit je aan door mee te doen
aan onze schrijfactie of door geluid te maken op social media met de hashtag
#FreeThetHninAung.
Voorbeeld brief Myanmar 2021

Palestijnse arbeiders zijn in staking bij Mishor Adumim op
de Westelijke Jordaanoever

Op zondag 5 december begfon een staking bij de Ta'aman voedselfabriek.
De stakers sloten zich in oktober aan bij de MAAN-Workers Association en
eisten betere lonen en voorwaarden. Ze willen erkenning van hun recht om
zich te verenigen en te onderhandelen over een collectieve overeenkomst.
Het bedrijf weigerde de vakbond te erkennen en gebruikte verschillende
tactieken om de arbeiders te stoppen in hun zoektocht naar
vakbondsvertegenwoordiging.
Palestijnse arbeiders in de voedselfabriek van Ta'aman in de Mishor Adumim
Industrial Zone (Gebied C) zijn op zondag 5 december 2021 in staking gegaan.
Ze eisen dat het bedrijf hun recht erkent om zich te organiseren en te
onderhandelen over een collectieve overeenkomst.
Ta'aman is een zeer winstgevend bedrijf. Het heeft zijn fabriek in Mishor
Adumim in 1995 gevestigd en onlangs uitgebreid met een modern logistiek
centrum van 12.000 vierkante meter. Volgens zijn website distribueert het bedrijf
zijn producten in 1500 winkels in Israël en exporteert het ze naar 30 landen. In
2000 startten de eigenaren een dochteronderneming die investeert in onroerend
goed en in 2020 sloten ze zich aan bij de supermarkt Mogul Rami Levi om een
belang van 51% in Israir Airlinestekopen.
Het succes van het bedrijf heeft niet geleid tot enige vooruitgang in de
salarissen en sociale voordelen van de productiearbeiders die allemaal
Palestijnen zijn. De meesten van hen werken het minimumloon en hebben nooit
een verhoging ontvangen, zelfs niet bij het bereiken van professionele functies
en na jaren van anciënniteit (sommigen werkten er al meer dan een
decennium). Het bedrijf heeft voor hen geen pensioenfonds geopend en ze
wijzen ook op veel problemen in vakantie- en vakantiegeld.
Afgelopen oktober sloten alle productiemedewerkers zich aan bij MAAN om te
vechten voor hun rechten. Hoewel MAAN zich op 17 oktober 2021 heeft
uitgeroepen tot representatieve vakbond, weigert het bedrijf dit te erkennen en
stelt het dat de 27 werknemers die zich bij MAAN hebben aangesloten niet het
derde vormen van het totaal, het aantal wettelijk vereiste werknemers.
Met de hulp van de arbeiders heeft MAAN echter een zorgvuldige telling
uitgevoerd en geconcludeerd dat het de vereiste derde heeft. De vakbond is
ervan overtuigd dat de bewering van het bedrijf vals is en heeft tot doel te
voorkomen dat de werknemers zich organiseren.
In het licht van de poging van het bedrijf om de erkenning uit te stellen en de
weigering om details te verstrekken over het aantal werknemers, heeft MAAN
besloten om een arbeidsconflict en een staking uit te roepen. Op 18 november
werd een officiële kennisgeving verzonden naar de commissaris voor
arbeidsverhoudingen bij het ministerie van Arbeid en naar de bedrijfsleiding.
Aan het einde van de wettelijk verplichte bedenktijd van 15 dagen begint op
zondag 5 december een staking.

