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In deze Nieuwsbrief
- Meld je aan voor de internationale solidariteitsdag
- Onderteken de IVV-oproep tegen de illegale bedrijven in de nederzettingen

Internationaal werk door FNV-leden
Vakbondswerk stopt niet bij onze landsgrenzen
Door globalisering is de Nederlandse arbeidsmarkt onlosmakelijk verbonden met de rest van
de wereld. Daarom is het voor de FNV belangrijk om wereldwijd voor vakbondsrechten op te
komen. FNV-leden spelen een belangrijke rol in internationaal vakbondswerk. Meedoen?
Sluit je aan! Bouw mee aan Internationale Solidariteit als antwoord op de mondiale race naar
beneden. Meld je aan voor de Internationale Solidariteitsdag op 12 februari 2022!
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FNV’s Internationale Solidariteitsdag: 12 februari 2022
•
•
•

Wil jij horen hoe FNV-leden zich internationaal organiseren met vakbondscollega’s
uit Colombia, Palestina en India?
Wil je in gesprek met Peter Mutasa, vakbondsleider uit Zimbabwe en winnaar van de
internationale vakbondsrechtenprijs van de FNV?
Wil je leren hoe je zelf internationaal actief kunt worden via de FNV?

Meld je dan aan voor de online themabijeenkomst over Internationale Solidariteit. Voor dit
evenement kun je zoals gebruikelijk een vriend, collega of kameraad aanmelden die
internationale solidariteit een warm hart toedraagt. De bijeenkomst wordt online
georganiseerd op 12 februari 2022, van 14:00 tot 15:30 uur.

Inhoud programma
Ter voorbereiding op deze inspirerende online themabijeenkomst hebben wij een aantal van
de sprekers van die dag geïnterviewd: Peter Mutasa van de vakbond ZCTU uit Zimbabwe,

internationaal actieve FNV-leden uit de #Nietmijnschuld campagne en Petra Bolster,
internationaal secretaris uit het dagelijks bestuur van de FNV. De drie opwarmende video’s
kun je nu bekijken.
Promo video Peter Mutasa:
https://www.youtube.com/watch?v=b0RBHpmK8a8
Promo video Petra Bolster:
https://www.youtube.com/watch?v=bR7tA1nEjGg&feature=youtu.be&ab_channel=FNV
Promo video Young & United:
https://www.youtube.com/watch?v=Egx4nH1Q-Ic&feature=youtu.be&ab_channel=FNV
Aanmelden en bevestiging
Mensen kunnen zich nog opgeven door een mailtje te sturen via: Marten.vandenberge@fnv.nl
.

Oproep IVV:
Teken de petitie om de bedrijven die illegale Israëlische nederzettingen in Palestina helpen, aan de
kaak te stellen!

In februari 2020 publiceerde het VN-Mensenrechtenbureau een database van 112
bedrijven(1) die actief zijn in illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns
grondgebied. Tientallen nederzettingen zijn opgezet in Palestina in flagrante strijd met
het internationaal recht, en bedrijven die erin actief zijn, zijn essentieel voor het
voortbestaan van de illegale nederzettingen.
Maar twee jaar later is er nog geen actie ondernomen. De database is niet
bijgewerkt of actueel gehouden en - ondanks de belofte van de VN en een resolutie
"dat de Mensenrechtenraad een groep onafhankelijke deskundigen opricht, met een
tijdgebonden mandaat, om rechtstreeks aan de raad te rapporteren" over de situatie moet er nog een groep deskundigen worden benoemd.

Klik hier om onze petitie te ondertekenen en Michelle Bachelet, de VNmensenrechtenchef, te vertellen dat het tijd is om UNstuck te zijn, de database te
UPdaten en illegale bedrijfsactiviteiten in Palestina aan de kaak te stellen.
Waarom is het bijwerken van de database en het opzetten van een groep experts
belangrijk? Omdat die bedrijven die hun activiteiten hebben beëindigd, moeten worden
erkend, terwijl bedrijven die nog steeds illegaal actief zijn in Palestijns gebied
moeten worden blootgesteld en aangemoedigd om het voorbeeld te volgen van
andere bedrijven die het juiste hebben gedaan en de banden hebben verbroken.
Kortom, het actueel houden van de database creëert een noodzakelijke stimulans
en afschrikmiddel tegen betrokkenheid bij de illegale nederzettingenindustrie van
Israël - en het is tijd voor Michelle Bachelet, VN-mensenrechtenchef, om de belofte van
de VN na te komen.
Voeg uw naam toe aan onze petitie en roep de VN-mensenrechtenchef op om de
bedrijven die illegale Israëlische nederzettingen in Palestina helpen, aan de kaak te
stellen.
Het IVV heeft er bij de VN op aangedrongen om dit jaar een internationale
vredesconferentie bijeen te roepen om het vredesproces te hervatten dat momenteel "op
een dood spoor zit, met de uitbreiding van illegale nederzettingen, ondersteund door
tientallen bedrijven, verminderen de kansen op de tweestatenoplossing." Het is
tijd om de zaken om te draaien: het stoppen van bedrijfsondersteuning van
schikkingen is de eerste stap in de richting van dat proces en die vooruitgang, dus
voeg vandaag nog uw naam toe aan onze petitie.

Uit solidariteit,
Sharan Burrow
Algemeen Secretaris IVV
(1) OHCHR - VN-mensenrechtenbureau brengt verslag uit over zakelijke activiteiten in verband met
nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

