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Meld je aan 

De MENA werkgroep van de FNV geeft ook een nieuwsbrief uit die interessant is voor FNV- 

leden en anderen betrokken bij internationale solidariteit. Je kunt je aanmelden op 

palestinawerkgroepfnv@gmail.com.  

 

Zie: 

https://palestina-werkgroep.email-

provider.nl/web/nfomwwz2av/uwpn5xei5m/poddqmdljd/okj9glht8b 

In de editie van 18 september o.a. verslag van een groot Internationale Solidariteitsfestival in 

België en aandacht voor de sluiting door de Israëlische autoriteiten van Palestijnse 

vakbondskantoren in de gezondheids- en agrarische sector. 

 

7 oktober Wereldwijde dag voor fatsoenlijk 

werk (World Day for Decent Work): 

Mondiaal FNV voert actie voor leefbaar 

loon in kledingindustrie  
Slechts een heel klein deel van de verkoopprijs van een T-shirt gaat naar de makers. Op 

World Day for Decent Work, vragen we aandacht voor betere werkomstandigheden in de 

kledingsector. Met onderstaand T-shirt pleiten wij bij de Nederlandse politiek voor een 

eerlijke verdeling, omdat de mensen die onze kleding maken een leefbaar loon verdienen.  

 

Slechts een paar procent van de prijs die wij hier voor een T-shirt betalen, gaat naar het 

inkomen van de mensen die de kleding maken. Het wettelijk minimumloon dat zij verdienen 
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is vrijwel nooit een leefbaar loon. Van dit minimum loon kunnen de meeste werknemers niet 

voorzien in de basisbehoeftes voor henzelf en hun gezin. Hierdoor zijn zij genoodzaakt 

extreem veel overuren te maken om toch de eindjes aan elkaar te knopen. 

 

Verslechterende omstandigheden door pandemie 

De toch al moeilijke situatie van deze werknemers is sterk verslechterd door de wereldwijde 

COVID-19 pandemie. Door de pandemie gingen 255 miljoen banen verloren en werden 1,6 

miljard mensen in de informele economie hard geraakt. Honderden kledingfabrieken sloten 

hun deuren. 

 

 



STITCH 

In het consortium STITCH werken wij als vakbonden, NGOs, labour rights organisaties en 

kledingmerken samen aan een eerlijke kledingindustrie mét de steun van de Nederlandse 

overheid. Wij zetten ons in voor productieketens waarin textielwerkers invloed kunnen 

uitoefenen op hun werkomstandigheden, gendergelijkheid de norm is, net als een leefbaar 

loon. 


