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VOORWOORD
Jan Pronk - Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 1973-177 en 1989-1998

EEN BOEK
WAAR JE HART
VAN OPEN GAAT

Voor u ligt een boek waar je hart van open gaat. Het is een geschiedschrijving over internationale solidariteit. Daar kun je anno 2015 heel somber over zijn. Dat ben ik dan ook. Waar is de
solidariteit met de mensen in Griekenland aan wie vanuit Europa, en ook vanuit Nederland,
een neoliberaal beleid wordt opgedrongen dat leidt tot werkloosheid, armoede en afbraak van
voorzieningen? Waar is de solidariteit met mensen die in eigen land geen redelijk bestaan
kunnen vinden en naar Europa migreren? We noemen hen denigrerend economische vluchtelingen, een minderwaardig soort. Als het echte vluchtelingen waren, zouden we wel een
plaats voor hen willen inruimen. Maar zijn we echt solidair met mensen die vluchten uit
landen waar oorlog woedt? Er zijn onder hen op weg naar Europa al te veel slachtoffers gevallen om dat te kunnen beamen.
Waarom stemt dit boek toch hoopvol? Je kunt het lezen en bevangen worden door nostalgie:
‘vroeger was het beter. Toen waren we nog solidair …’. Maar je kunt het ook lezen om inspiratie op te doen: ‘inzet voor solidariteit, mits goed georganiseerd, maakt verschil’. Het uiten
en in praktijk brengen van internationale solidariteit, zoals de vakbeweging in de afgelopen
halve eeuw heeft gedaan, heeft concrete resultaten opgeleverd. De vakbeweging wist: solidariteit is meer dan hulp. Politieke, financiële en technische steun aan de vakbeweging in landen
waar vakbondsrechten en andere mensenrechten worden geschonden heeft effect gehad.
Dat blijkt uit de verhalen in dit boek en uit de reacties van de partners overzee. Zij wisten:
we staan er niet alleen voor; er zijn medestanders, op wie we een beroep kunnen doen.
Dat pakte goed uit wanneer de vakbeweging niet alleen werkte in stilte – dat is soms noodzakelijk – maar tegelijkertijd in Nederland en op het internationale toneel actie voerde als
pleitbezorger voor kwetsbare groepen in andere landen: mensen die werden uitgebuit of
onderdrukt. Dat betekent lobbyen bij autoriteiten en bedrijven in Nederland en de eigen achterban mobiliseren. Soms moet de boodschap worden uitgedragen dat internationale solidariteit iets kost, dat die kosten moeten worden opgebracht, maar dan wel eerlijk moeten worden
verdeeld. Ook dat vraagt politieke actie. Dit boek laat zien dat de Nederlandse vakbeweging
haar verantwoordelijkheid niet uit de weg is gegaan.
Globalisering, technologie, liberalisering van markten, de macht van transnationale onder
nemingen en van het financiële kapitaal hebben de arbeid van mensen grondig veranderd.
Uitbuiting van arbeid is opgevolgd door uitsluiting van mensen, door hen toegang te ontzeggen tot fatsoenlijk werk. Intussen zijn we in een derde fase beland: die van de uitstoting, op
grote schaal. Mensen die werk hadden, een huis, toegang tot voorzieningen, of een stukje
land om dat te bebouwen, wordt dat ontnomen. Zij worden werkloos gemaakt, dakloos, landloos, verpauperd, ontheemd, balling in economisch opzicht. Dat vraagt om nieuwe vormen
van solidariteit. Wanneer de politiek het laat afweten en maatschappelijke organisaties zijn
verzwakt, is er voor de vakbeweging in de komende jaren nog veel werk aan de winkel.
Jan Pronk
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INLEIDING
Ton Heerts - voorzitter FNV

“INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT WAS ER,
DIE IS ER, EN ZAL IN
DE TOEKOMST ALLEEN
MAAR TOENEMEN!”

Den Haag, donderdag 18 juni 2015 - “Gisteren keerde ik terug uit Bangladesh. Een compleet
andere wereld. Dat merk je gelijk in de rit van het vliegveld naar de eerste afspraak. Het verkeer is een chaos, beweegt zich stapvoets voort, slalommend langs grote gaten in de weg.
En bij regen loopt alles in de soep.
Het was de tweede keer in een jaar tijd dat ik daar was. Niet toevallig, natuurlijk. Bangladesh
was afgelopen jaar herhaaldelijk in het nieuws; vooral vanwege de kleding die daar – onder
vaak erbarmelijke omstandigheden – wordt gemaakt. Het verbeteren van de textielketen door
middel van convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen staat hoog op de agenda van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Wij als FNV spelen daar een belangrijke rol in.
Het bijzondere aan dit bezoek was de samenstelling van het reisgezelschap. Het was een
zogenaamd multi-stakeholder bezoek. Naast FNV’ers bestond de delegatie uit ondernemers
– waaronder de algemeen directeur van C&A, Pals Brust –, investeerders, mensen van ngo’s,
ambtenaren en twee ministers, naast Ploumen ook Schultz van Haegen van Infrastructuur en
Milieu. We hebben bezoeken gebracht aan moderne textielfabrieken. Onder andere een grote
fabriek met meer dan tienduizend werknemers. Die zag er goed uit; die fabriek kon ook wel in
Nederland staan. Ik vertelde aan de Nederlandse ondernemers dat dit niet ‘het echte’ Bangladesh was. Ik liet foto’s op m’n mobieltje zien van andere fabrieken. De delegatieleden hadden
dat ook wel door. Iemand als de C&A-directeur Brust is echt overtuigd van de noodzaak dat de
conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO worden toegepast en nageleefd.
Maar dat lukt niet van de ene dag op de andere. Het gaat met kleine stapjes.
Vergis je niet in het belang van het signaal dat uitging van het feit dat minister Ploumen ons,
de vakbeweging, meenam tijdens dit bezoek! Er was een conferentie georganiseerd waar ook
de minister van Handel uit Bangladesh en lokale werkgevers aanwezig waren. Je zag die mensen kijken naar ons: ze waren helemaal niet blij met onze aanwezigheid. Maar Ploumen gaat
die confrontatie gewoon aan. Er waren zelfs vakbondsleiders uit Bangladesh zelf aanwezig.
Tot een paar jaar geleden waren vakbondsactiviteiten verboden in dit land! Een van mijn
reisgenoten hoorde ik zeggen dat ze toch maar eens gaan informeren of er vakbonden zijn
toegestaan in de bedrijven waar zij hun spullen afnemen. Mondiaal FNV steunt de bonden
in Bangladesh, dat is belangrijk. De vakbond vormt een essentiële schakel in de route naar
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Naast de textielsector steunen we ook Bengaalse bonden in de leerlooierij, in de scheepssloperijen en we steunen een project van mensen die de kost verdienen op de vuilnisbelten. Wat
ik ervan gezien heb heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik ben er trots op dat Mondiaal FNV al
veertig jaar aandacht vraagt voor de rechten van arbeiders wereldwijd. Hun werk kan op grote
waardering rekenen binnen de FNV. De nieuwe structuur van de FNV maakt het mogelijk om
sneller dan voorheen in te spelen op internationale vragen en ontwikkelingen.
Dit boek blikt terug op veertig jaar internationale solidariteit. Die solidariteit was er, die is er,
en zal in de toekomst alleen maar toenemen!”
Ton Heerts
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“EN TOEN EISTE DE
VOOR DE DERDE

VAKBOND MEER LOON
WERELD”
LOESJE
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Chili-demonstratie Amsterdam,
1978. Derde van links is Wim Kok.
Foto: Han Singels
Foto: Han Singels
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1970 - 1980

DE NEDERLANDSE VAKBEWEGING GAAT IN ONTWIKKELINGSHULP
Hun strijd, onze strijd, internationáááále so-li-da-ri-teit! De arbeidersbeweging is vanaf
het begin internationaal: de oproep was aan de proletariërs ‘aller landen’ om zich te
verenigen. Dat was ook in de negentiende eeuw al nodig. Toen haalden Engelse fabriekseigenaren arbeiders uit Frankrijk en Duitsland om stakingen van Britse arbeiders te
breken. De Britse arbeiders schreven aan de vakbonden in Parijs dat ‘verbroedering’
gewenst was. Die verbroedering kwam er toen in de tweede helft van de negentiende
eeuw een aantal internationale beroepssecretariaten werd opgericht, zoals die van
arbeiders in de vervoerssector, de metaal en van diverse textielsectoren. De oprichters
van de latere internationale vakcentrales – IVVV (opgericht in 1949), WVA (christelijk,
opgericht in 1920) en WVV (communistisch georiënteerd, opgericht in 1945) – kwamen
weliswaar vooral uit Europa, maar na de Tweede Wereldoorlog sloten ook steeds meer
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organisaties uit ontwikkelingslanden zich bij de internationale koepels aan. Daarmee
kwam het vraagstuk van de internationale arm-rijk kloof hoger op de agenda van de
vakbeweging te staan. Er waren echter meer factoren die de vraagstukken over de
internationale verdeling van arbeid, kapitaal en welvaart centraal deden stellen. De
dekolonisatie die in de jaren vijftig versneld op gang kwam, dwong de focus meer naar
wat toen nog de Derde Wereld heette. Tegelijk zorgde de Koude Oorlog voor een zekere
concurrentie tussen de drie internationale koepels om de invloed in deze landen. Ook
de stijgende welvaart in de geïndustrialiseerde landen leidde tot toenemende aandacht
voor ontwikkelingsvraagstukken: de verzorgingsstaat die na de Tweede Wereldoorlog
was uitgebouwd garandeerde de sociale zekerheid die zo lang het centrale thema was
geweest van de strijd van de arbeidersbeweging. Er kwam behoefte aan nieuwe doelen.
Ten slotte verschenen er in de kranten steeds vaker berichten over honger en onderdrukking. In de jaren vijftig en zestig werden organisaties opgericht – zoals de Novib
– die de internationale verschillen tussen arm en rijk aan de kaak stelden. Het was te
verwachten dat ook de vakbeweging zich met dit vraagstuk zou gaan bezighouden. De
rol en invloed van multinationals kwam ter discussie te staan. Het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen nam in 1956 een resolutie aan waarin stond dat het ‘de gezamenlijke taak [was] van alle volkeren (...) het levenspeil der onderontwikkelde gebieden
meer in overeenstemming te brengen met de beschikbare internationale produktiekrachten en de verschillen in levenspeil te verminderen.’ Uiteindelijk zou het nog
vijftien jaar duren voordat deze mooie woorden concrete invulling kregen.
De SOSV (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging), opgericht in 1971, was
een initiatief van de drie vakcentrales: Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV),
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
De drie hadden in 1958 het zogenoemde Overlegorgaan ingesteld waarbinnen de onderlinge samenwerking – met federatievorming als uiteindelijk doel – gestalte moest
krijgen. Eén terrein waarop de nieuwe samenwerking geconcretiseerd kon worden was
het internationale solidariteitswerk. Vooral NKV en CNV hadden vanaf de jaren vijftig al
enkele malen inzamelingsacties georganiseerd voor vakbonden in arme landen. En het
NVV had in 1967 de Commissie Ontwikkelingshulp NVV opgericht om ‘ontplooiing van
NVV-activiteiten op het gebied van ontwikkelingshulp voor te bereiden.’ Deze initiatieven zouden samengevoegd worden. Het Overlegorgaan drong er bij de regering op aan
dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking moest stijgen tot 1,4 procent van het

nationaal inkomen. Op termijn moest dat, volgens de vakbeweging,
zelfs verhoogd worden naar 2 procent, conform de aanbevelingen van
de Verenigde Naties.
Aan de ene kant streefde de SOSV ernaar de ontwikkeling van de
vakbeweging in landen in de Derde Wereld te stimuleren, aan de
andere kant moest de SOSV de bewustwording bij Nederlandse arbeiders over de ontwikkelingsproblematiek bevorderen. Deze dubbele
doelstelling zou in de decennia daarna leidend blijven in het werk
van de vakbeweging.

BEWUSTWORDING
De SOSV stelde zich in de jaren zeventig ten doel de Nederlandse
werknemers te overtuigen dat ontwikkelingshulp alleen – ‘het afstaan van een stukje van onze welvaart’ - niet voldoende was. Het
ging veeleer om een fundamentele verschuiving in de wereldverhoudingen, en daarmee ook in de Nederlandse samenleving. De internationale arbeidsdeling was fundamenteel verkeerd, zo schreef het
NKV bijvoorbeeld in het ‘huisorgaan’ Ruim Zicht: ‘Wij – de rijke landen
– hebben het zo geregeld dat de arme ontwikkelingslanden ons hun
grondstoffen mogen leveren (…) en van die grondstoffen maken wij,
met al onze kennis en kapitaal en machines, allerlei artikelen die we
duur kunnen verkopen.’ Het internationale systeem was, kortom,
onrechtvaardig. Om de Derde Wereld kansen te geven, zouden vooral
wij in het Westen moeten veranderen. Piet Jeuken, de eerste directeur
van de SOSV: ‘Wij wilden bewustwording verbinden aan armoedebestrijding. Daar was niet iedereen het mee eens. Voor veel mensen was
het helpen van arme mensen verreweg het belangrijkste. Dat onze eigen positie in het Westen ter sprake moest komen zagen veel minder
mensen zitten. Men vreesde dat dit zou botsen met de belangen van
de Nederlandse arbeiders.’
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Wim Lelieveld van de Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.)
op een bijeenkomst van Wij en Zij. Foto: Filmcentrale K.A.B.

In 1972 kreeg de SOSV een subsidie van ruim 1,5 miljoen gulden van
de nieuw opgerichte Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie
(NCO, alias de Commissie Claus, naar de eerste voorzitter prins Claus)
om onder de Nederlandse werknemers de discussie over ontwikkelingssamenwerking en internationale vakbondssolidariteit op gang te
brengen. De Commissie Claus had geconcludeerd dat de Nederlandse
arbeiders hier te weinig van af wisten. Prins Claus had tijdens een
NCO-vergadering gesproken over “de wenselijkheid om de vormingscentra van de drie vakcentrales in te schakelen voor een gerichte
voorlichting.” In 1972 werden drie medewerkers aangetrokken om het
bewustwordingwerk van de SOSV op poten te zetten.
De drie centrales hadden dan wel de intentie om op termijn nauw te
gaan samenwerken, in werkelijkheid vierde de verzuiling begin jaren
zeventig nog hoogtij en dus werd er zorgvuldig op toegezien dat de
drie nieuwe medewerkers ieder uit een verschillende ‘bloedgroep’

Collectie FNV, IISG

afkomstig waren. Roel von Meijenfeldt had een NVV-achtergrond, Theo Lohuis kwam
uit de katholieke jeugdbeweging en voormalig seminarist Peter Gelauff werd, naar eigen
zeggen, door het CNV ‘christelijk genoeg’ bevonden om namens hen tot de SOSV toe te
treden.
Om de bewustwording van onderop te organiseren moesten er in de bedrijven werkgroepen worden opgezet. Dit gebeurde door zogenaamde ‘sleutelfiguren’, die via oproepen
door de bonden werden gevonden. Van de SOSV kregen deze sleutelfiguren cursussen
op het gebied van bewustwording en internationale samenwerking. De belangstelling
was aanzienlijk: binnen enkele jaren hadden ruim tweehonderd vakbondsleden zo’n
cursus gevolgd. Centraal in de cursussen stond het boekje Ons soort mensen, in opdracht
van SOSV geschreven door de activist Piet Reckman. Vooral multinationals werden in het
denken van Reckman geportretteerd als de kwade kracht achter de wereldwijde uitbuiting. Er werden SOSV-werkgroepen opgericht in tientallen bedrijven, waaronder Philips,
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Unilever, Akzo, Shell en Hoogovens. Door het eigen bedrijf als speerpunt te nemen zou
de betrokkenheid van arbeiders zich kunnen ontwikkelen van ‘belangstellende’ naar
‘belanghebbende’, was de gedachte.
Het heersende discours over internationale verhoudingen en solidariteit was in de jaren
zeventig gepolariseerd en bij tijd en wijle onversneden marxistisch. De vijand zat bij het
‘grootkapitaal’ en bij het militair-industrieel complex waar ook Nederlandse multinationals deel van uitmaakten. Dat viel niet overal even goed. Een bestuurder, geciteerd in een
evaluatierapport over het bewustwordingswerk van de SOSV formuleerde het zo: “Het
alleen maar schoppen tegen multinationals, daar bereik je niks mee. Dat is ook ongenuanceerd.”
Toch deed ook de top van NKV en NVV soms vergaande uitspraken. NKV-voorzitter Wim
Spit noemde in het eigen blad Ruim Zicht (in november 1975) multinationals “speerpunten van imperialisme en neo-kolonialisme”. Wim Kok liet bij een IVVV-congres in 1976
jaar weten dat er stappen genomen moesten worden
tegen “multi’s” die zich niet aan een in te stellen internationaal handvest hielden: “Desnoods moeten internationale ondernemingen gesplitst worden als ze sociaal of
maatschappelijk ongewenst zijn.”

Bezoek van prins Claus aan SOSV, 1973. Collectie FNV, IISG

“... DE REACTIES WAREN ONTZETTEND NEGATIEF”
Deels was de radicale opstelling van de vakbeweging in
de jaren zeventig op het gebied van mondiale verhoudingen een retorische kwestie. Als puntje bij paaltje kwam
was de vakbeweging vooral een vertegenwoordiger van de
belangen van Nederlandse arbeiders. Met name de opvattingen binnen de SOSV over internationale arbeidsdeling
(onder invloed van het denken van mensen als
Jan Tinbergen) vielen slecht bij sommige bestuurders.
De werkgroepen in de bedrijven slaagden er nauwelijks in
het nieuw verworven ‘bewustzijn’ in de praktijk te brengen. In een evaluatie van het bewustwordingsprogramma
komt een anonieme sleutelfiguur aan het woord over zijn
pogingen om de opvattingen van de SOSV in te brengen

Ela Bhatt:
“We zijn niet langer onzichtbaar!”
Ela Ramesh Bhatt richtte in 1971 SEWA op, een organisatie van vrouwen werkzaam in de informele sector die vanaf het begin door de FNV werd gesteund. Tegenwoordig is zij lid van ‘the
Elders’, de organisatie van oudere wereldleiders opgericht door Nelson Mandela. Het gesprek
met Ela Bhatt vindt plaats op donderdag 19 maart 2015.
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verplichtingen dan ze eigenlijk waren aan-

periode aan het bedrijf waren verbonden.

gegaan. En de rentes waren torenhoog. Soms

En de rest, dat waren arbeiders die steeds

moesten vrouwen in de ochtend tien roepies

voor een dag werden opgetrommeld om hun

lenen en dan ’s avonds elf roepies terugbe-

arbeidskracht aan het bedrijf te verkopen. De

talen! De SEWA-bank begon heel klein, met

volgende dag moesten ze maar zien of ze op-

een bescheiden kapitaal: een klein beetje geld

nieuw werden ingeschakeld. De vakbeweging

kan al zo’n groot verschil maken voor deze

realiseerde zich dat ook die losse arbeiders een

vrouwen. Het feit dat de leden van SEWA toe-

wezenlijk deel zijn van de werkende klasse.

gang kregen tot krediet tegen een fatsoenlijke

De belangen van de traditionele achterban

rente maakte lid worden van de bond enorm

konden alleen goed worden vertegenwoordigd

aantrekkelijk voor de vrouwen. Inmiddels is

als ook de positie van de contractarbeiders en

de SEWA-bank een echte bank die aangeslo-

de uitzendkrachten werd meegenomen.

ten is bij het officiële, federale banksysteem
van India.

SEWA is groot geworden. We hebben twee
miljoen leden en zijn daarmee een van de

De erkenning van de informeel werkende

grotere bonden van India. Het belangrijkste

vrouwen van India is heel traag gekomen.

dat we bereikt hebben is dat de informeel

We zijn jarenlang geridiculiseerd. De steun

werkende vrouwen niet meer onzichtbaar zijn.

van de FNV is zo belangrijk voor ons geweest.

Hun rol in de economie en de ontwikkeling

Niet alleen omdat ze ons financieel hebben

wordt internationaal erkend. Misschien het

geholpen met de opbouw van onze organisa-

mooiste moment was in 2007 toen SEWA werd

tie, maar vooral ook hun politieke steun heeft

geaccepteerd als lid van het ITUC (Internati-

voor ons het verschil gemaakt. Aan het eind

onaal Vakverbond, de opvolger van het IVVV,

van de jaren zeventig raakten we in onmin

RM), de internationale vakbeweging. Ik had

met onze moederorganisatie, de TLA. De FNV

nooit gedacht dat we tijdens mijn leven ooit

heeft toen de moed gehad om ons recht-

zo ver zouden komen. Ook bij deze stap stond

streeks te steunen, ondanks het feit dat eigen-

de FNV achter ons, terwijl bonden in andere

lijk niemand een cent gaf voor onze kansen

landen zich verzetten tegen ons toetreden.

om zelfstandig als bond overeind te blijven.

De FNV heeft de ITUC ervan overtuigd dat wij

De FNV geloofde in ons. Ik herinner met dat

bij de grote familie horen.”

mister Jeuken voor ons in de bres sprong. En
ik herinner de steun van de voorzitter van de
FNV. Hoe heette hij? Oh ja, Wim Kok, dat was
het. Voorzitter Kok geloofde in ons.

in zijn bond: “(...) de reacties waren ontzettend negatief. Ze zagen het niet zitten, en hun
eigen hachje kwam in gevaar. Als je zei dat de internationale vakbondsorganisaties een
belangrijke rol zouden kunnen vervullen, dan zeiden ze dat deze niets voorstelden. Als
het werk hier afgestaan moet worden, worden we zelf werkloos.”
Aanvankelijk was het bewustwordingsproject van de SOSV bedoeld voor een periode van
drie jaar. Daarna zouden de werkgroepen voldoende sterk moeten zijn om zelfstandig
overeind te blijven. In 1975 liep de periode van drie jaar af; eind 1976 werd het project
daadwerkelijk afgeblazen, maar niet omdat de groepen zelfstandig verder konden.
Politiek-ideologische overwegingen speelden een hoofdrol. Vooral de Industriebond NVV
bekeek het bewustwordingswerk van de SOSV met argusogen. Voorzitter Arie Groenevelt
vond de insteek van de SOSV veel te ver gaan. De Industriebond was weliswaar een van
de meer radicale bonden, maar dat betrof vooral de strijd in Nederland. Als Nederlandse
en internationale overwegingen botsten, dan koos Groenevelt voor het directe belang
van de Nederlandse arbeiders. Groenevelt en de zijnen stonden bovendien voor een centralistische aanpak: de vakbondsstrategie moest centraal vastgesteld worden. Initiatieven zoals van de SOSV weken af van de centrale strategie en dat leidde alleen maar tot
verdeeldheid.

DE START VAN DE VAKBONDSMEDEFINANCIERING
In 1975 werd het Nederlandse medefinancieringstelsel geopend voor de vakbeweging en
kon de steun aan vakbonden in ontwikkelingslanden echt van start gaan. ‘Medefinanciering’ duidt op het feit dat het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een deel
van haar budget ter beschikking stelde aan particuliere organisaties (aanvankelijk ICCO,
Cebemo en Novib) die dat geld mochten besteden aan ontwikkelingsprojecten in arme
landen. Het openen van een speciaal medefinancieringsprogramma voor de vakbonden
paste binnen de visie van de toenmalige minister Jan Pronk. Meer dan andere ministers
vóór hem plaatste Pronk – als leerling van Tinbergen – de oorzaken van onderontwikkeling binnen het internationale kapitalistische systeem en de internationale arbeidsdeling. Het streven naar een ‘nieuwe internationale economische orde’ was het sluitstuk
van de missie van Pronk. Het versterken van vakbonden in ontwikkelingslanden als
tegenmacht tegen het bedrijfsleven zou bijdragen aan rechtvaardiger verhoudingen.
Eerder had Pronk kritiek geuit op de Nederlandse vakbeweging die te weinig gericht zou
zijn op de arbeiders in ontwikkelingslanden en de internationale arm-rijk problematiek.
“De samenwerking met de vakbeweging in de Derde Wereld, gericht op het vormen van
een tegenkracht tegen de economische macht, komt af en toe wel tot stand, maar is in
het geheel uitermate onvoldoende ontwikkeld”, zo betoogde Pronk in 1974 in de Volkskrant.
Voor het ministerie was een uitbreiding van het medefinancieringsprogramma in praktische zin noodzakelijk omdat Pronk het ontwikkelingsbudget fors wilde laten toenemen:
van iets meer dan 1 miljard gulden in 1973 naar 2,7 miljard in 1976. Om dat geld op een
verantwoorde manier te kunnen besteden was de hulp van particuliere organisaties
hard nodig. In een gesprek tussen ambtenaren van Buitenlandse Zaken en bestuur en
medewerkers van de SOSV werd geconcludeerd dat: “...lokale vakbewegingen in ontwikkelingslanden belangrijke instrumenten zijn voor de ontwikkeling van de economisch en
sociaal zwakke groepen, en als zodanig een bijdrage leveren aan de gehele ontwikkeling
van een land (...) een netwerk van internationales lijkt in principe een goed kanaal voor
hulpverlening te bieden.”

Centraal in de SOSV-cursussen stond het boekje ’ons
soort mensen’, geschreven
door de activist Piet Reckman. Vooral multinationals
werden in het denken van
Reckman geportretteerd als
de kwade kracht achter de
wereldwijde uitbuiting.
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DE MILJOENEN VAN HET VMP

In de samenwerkingsovereenkomst die minister en vakbeweging slo-

Het Vakbondsmedefinancieringsprogramnma
(VMP) begon in 1975 met een bedrag van
drie miljoen gulden: één miljoen te besteden
via het IVVV, één miljoen via het WVA en de
SOSV zou het resterende miljoen besteden aan
directe steun aan bonden in ontwikkelingslanden. In 1976 verhoogde minister Pronk het
bedrag al tot vijf miljoen gulden: 1,75 miljoen
voor zowel IVVV als WVA en 1,5 miljoen voor
SOSV. Na de beëindiging van de SOSV, eind
1976, werd het VMP gesplitst. Voor 1977 werd
opnieuw een budget van vijf miljoen gulden
vastgesteld, waarvan 18 procent bestemd was
voor het CNV en de rest voor de FNV die in
1976 als federatie van NKV en NVV van start
was gegaan. De verdeelsleutel was gebaseerd
op de ledenaantallen.

ten stond dat de vakbeweging besliste welke activiteiten er zouden
worden gesteund, maar het ministerie had vetorecht. Van dit vetorecht werd nauwelijks gebruik gemaakt. In 1976 weigerde Pronk twee
projecten in Zuid-Afrika goed te keuren omdat deze te veel ‘politieke
lading’ hadden. De SOSV stelde zelf duidelijke voorwaarden aan te
financieren projecten: ze moesten bijdragen aan maatschappijverandering; het initiatief moest uit de ontwikkelingslanden zelf komen;
het moesten projecten van bonden zijn die nauwelijks andere
financieringsbronnen hadden. Een belangrijke voorwaarde was ook
dat de betreffende bond ‘democratisch en representatief’ moest zijn.
Dat betekende vooral dat de bond internationaal moest zijn aangesloten bij IVVV of WVA en dus niet bij het WVV! Deze voorwaarde
stuitte, opmerkelijk genoeg, op bezwaren bij de BZ-ambtenaren. Deze
vonden dat de bonden aangesloten bij de communistische internationale WVV “niet a priori als instrumenten van ontwikkeling kunnen
worden afgeschreven.” De SOSV-mensen meenden dat hulp aan communistische WVV-bonden voor de bestuurders van de Nederlandse
vakbeweging ‘onaanvaardbaar’ zou zijn.

Ook in 1993 sloten de FNV en het ministerie van

DE FNV OP REIS
De sterke stijging van de hoeveelheid te besteden geld maakte
nauwere contacten met bonden in ontwikkelingslanden mogelijk en
noodzakelijk. Piet Jeuken begon daarom in 1975 met jaarlijkse reizen
naar bonden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Dat soort reizen waren in die tijd nog allesbehalve vanzelfsprekend. Aanvankelijk reisde
Jeuken alleen, maar vanaf 1980 werden de reizen ook bedoeld om de
bonden en de federatie nadrukkelijker te betrekken bij het werk van
collega-bonden in de arme landen. Regelmatig maakten bestuurders
van de bonden en de federatie een deel van de reis mee.

Ontwikkelingssamenwerking een medefinancieringscontract. Foto: Marcel Terlouw

Zo ging Wim Kok in februari 1982 mee met een missie naar Afrika.
De reis voerde onder meer naar Zimbabwe dat kort daarvoor onafhankelijk was geworden. In de daarop volgende decennia hebben alle
FNV-voorzitters (Pont, Stekelenburg, De Waal, Jongerius en recent Ton
Heerts) bezoeken aan vakbonden in ontwikkelingslanden gebracht.
Voor diverse bondsbestuurders – zoals Ruud Vreeman, voorzitter Vervoersbond, en Greetje Lubbi, voorzitter van de Voedingsbond – leidden de reizen tot grote betrokkenheid in het ontwikkelingswerk. Na
1978 ging regelmatig een FNV-journalist mee, die schreef in de bladen
van de FNV over onderdrukte, maar strijdbare arbeiders in Colombia,
Brazilië, India of Ghana.

VAN WIJ EN ZIJ NAAR FNV MONDIAAL
In januari 1974 trok het CNV zich terug uit het overleg met de NKV
en het NVV over verdergaande samenwerking. Het NVV en het NKV
waren voor een vorm van samenwerking die op termijn zou uitlopen
op een fusie; het CNV wilde niet verder gaan dan een vorm van fe-
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Op bezoek bij de mijnen in Bolivia met: een kaderlid van de Abvakabo, Hella Liefting,
Piet van Buul en Jan van Grunsven.

deratie. Gevolg was dat het Overlegorgaan in 1976 werd opgeheven, op 31 december van
dat jaar gevolgd door de liquidatie van de SOSV. Het CNV ging met haar solidariteitswerk
apart verder als CNV Internationaal. Bij de nieuwe federatie FNV werd het solidariteitswerk onder de afdeling Internationaal geplaatst. De gezamenlijke projecten van NVV en
NKV werden gefinancierd door het Fonds Sociale Projecten. De beide solidariteitsstichtingen van NVV en NKV, Fonds Ontwikkelingssamenwerking en stichting Wij en Zij bleven
aanvankelijk nog bestaan.
Na de fusie van NVV en NKV in 1982 gingen het Fonds Sociale Projecten, het Fonds
Ontwikkelingssamenwerking van het NVV en Stichting Wij en Zij van het NKV op in een
nieuwe ‘Stichting Wij en Zij’. Dit integratieproces vergde enige tijd omdat de minister
van Financiën vrijstelling moest geven van overdrachtsbelasting. Per eind 1984 had de
nieuwe stichting een vermogen van bijna 660.000 gulden, waarvan 450.000 afkomstig
was van Wij en Zij en 210.000 gulden van de beide overige fondsen. Naast het beheer van
de eigen middelen was Wij en Zij ook verantwoordelijk voor het beheer van de middelen
van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma.
De FNV sloot zich in mondiaal verband aan bij het IVVV, maar het NKV bleef tot de fusie
met het NVV in januari 1982 nog een aantal jaren lid van het WVA. Wij en Zij bleef projecten van de internationale christelijke vakcentrale WVA steunen tot het begin van de
jaren negentig. In 1997 werd Wij en Zij omgedoopt tot FNV Mondiaal. De naam Wij en Zij
bleek in het internationale contact steeds lastiger te gebruiken.

DE TOEKOMST
VAN DE
SOLIDARITEIT
Hoe moet het verder met die internationale solidariteit?
20

Wie kan er in de toekomst kijken? En vooral een toekomst
waarin zoveel elementen een rol spelen: mondialisering,
individualisering, flexibilisering, de opkomst van China
en India, de ontwikkeling van Afrika, technologische
ontwikkelingen, de herstructurering van de vakbeweging
zelf, mondiale spanningen, de strijd om grondstoffen, de
energieschaarste, het klimaatprobleem ... Een bijna eindeloze
reeks factoren beïnvloedt – in een nog onbekende richting –
de manier waarop en de mate waarin werkende mensen in de
wereld zich elkaars lot aantrekken. Welke rol kan en moet de
vakbond in dit krachtenveld spelen?
We vroegen een aantal betrokkenen om in tweehonderd
woorden de toekomst van de vakbondssolidariteit te
voorspellen. Andere voorspellingen zijn te vinden op
pagina 50, 108 en pagina 154.

Meindert van den Berg
Bestuurder Internationale Betrekkingen van de
FNV, bestuurslid Mondiaal FNV

WELBEGREPEN
EIGENBELANG
“Sinds een jaar of 35 staat het automatisme
van intrinsieke internationale solidariteit
onder druk. Nederlandse burgers en dus ook
Nederlandse vakbondsleden en besturen
zijn meer en meer in zichzelf gekeerd
geraakt. De megatrends van ontzuiling, globalisering, deregulering, individualisering en
liberalisering hebben geleid tot een klimaat
van ‘what’s in it for me?’ Een kentering is
weliswaar in zicht, maar het is zeer de vraag
of altruïsme, het belangeloos helpen van
anderen, ooit nog terugkomt in de hoedanigheid die wij in het verleden kenden.
Dit betekent dat we de komende jaren als
vakbeweging onze leden ervan moeten
overtuigen dat internationale solidariteit
een zaak van welbegrepen eigenbelang is.
De ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben een disbalans veroorzaakt in
de verdeling van kennis, macht en inkomen
- met de bijbehorende ellende van armoede,
oorlog, (‘natuur’)rampen, epidemieën en bedreigingen. Als reactie daarop lijkt er nu een
nieuwe trend te ontstaan – van democratisering, de-liberalisering en collectivisering.
Vanuit mijn optimisme (let wel, dat is een
functie-eis voor vakbondsbestuurders!)
meen ik te kunnen voorspellen dat – mits de
vakbeweging zich serieus inspant om leden
bewust te maken van het welbegrepen
eigenbelang van herverdeling van kennis,
macht en inkomen – over twintig jaar internationale solidariteit weer deel van onze
genen is.”

Jos Huber
Ministerie Buitenlandse Zaken

LEEFBARE LONEN IN DE INTERNATIONALE TEXTIELSECTOR
“In de mvo-praktijk is het inmiddels gebruikelijk
met allerlei partijen in die ketens samen te werken:
overheden, ontwikkelingsorganisaties, vakbonden,
branche-organisaties, producenten. Toch heeft
iedere partij een eigen verantwoordelijkheid. In de
productielanden moeten wettelijke minimumlonen
op het niveau van leefbare lonen worden vastgesteld en gehandhaafd. Om dit ideaal naderbij te
brengen dient een tripartiete dialoog plaats te vinden. Deze dialoog vindt niet in een vacuüm plaats.
De angst zich uit de internationale markt te prijzen
verhindert nationale overheden lonen tot een passend niveau te verhogen. Het is de bestrijding van
deze angst waarop de internationale vakbeweging
haar activiteiten moet richten. Dat kan door de
internationale bedrijven die de producten afnemen
te laten verklaren dat ze leefbare lonen steunen en
dat ze niet weglopen voor de consequenties van
hogere minimumlonen. Dit is wat IndustriALL nu
probeert te doen met een groep van internationale
modemerken, volgend op de Europese Conferentie
voor leefbare lonen in 2013. Maar ook aan de kant
van ontwikkelingslanden kan men de samenwerking zoeken, en afspreken dat de landen zich niet
tegen elkaar willen laten uitspelen, maar gezamenlijk een sociale ondergrens stellen. Ook hier kan de
internationale vakbeweging de dialoog aangaan,
nu met overheden in productielanden. Overheden
in de consumentenlanden, zoals Nederland, kunnen dit ondersteunen in een dialoog van overheid
tot overheid. Dat hoeft geen vrijblijvende dialoog
te blijven indien deze in het kader van bilaterale
EU-handelsovereenkomsten plaats vindt.
Nederland nam eerder het initiatief tot de Europese conferentie over leefbare lonen in Berlijn.
Nu neemt Nederland het voortouw bij de vervolgconferentie in Pakistan in 2016. Een spannend
perspectief op een sociale dialoog.”
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Patrick van Klink
Ledenparlement FNV, kaderlid FNV Unilever

SOLIDARITEIT BLIJFT NOODZAAK
“We denken dat we in Nederland onze zaken goed
voor elkaar hebben: goede arbeidsvoorwaarden, goede
arbeidswetten. Als er een probleem is lossen we dat op
via geïnstitutionaliseerd sociaal overleg. Maar dit model
staat onder druk. Langzaam wordt onze vakbondspositie
uitgehold. Werk wordt uitbesteed en geprivatiseerd. Wat
overheid was is geen overheid meer. Wat Unilever was is
geen Unilever meer. De flexibele schil rondom bedrijven
wordt groter. Onderlinge verbondenheid en solidariteit
zijn niet vanzelfsprekend en zijn steeds lastiger te organiseren. De vakbond wordt ondertussen niet meer gezien
als een organisatie voor vernieuwing. Eerder als onderdeel van het establishment, druk met het verdedigen van
verworven rechten. Geen aandacht voor klimaatverandering, geen eigen werknemersvisie meer.
Bij grote economische schokken kan het snel gaan.
Sterke Zuid-Europese vakbonden stonden met lege handen toen vanuit Europa bezuinigingen opgelegd werden.
Geen steun bij de jeugd, weinig solidariteit vanuit andere
Europese landen (‘die mensen in de knoflooklanden zijn
luie potverteerders!’). De oude vakbondsbastions waren
niet sterk genoeg om dit tij te keren. Solidariteit blijft
noodzaak. We moeten nu leren hoe vakbonden zich versterken en handhaven in een wereld waar alles op losse
schroeven staat. En onze wereld gaat daar steeds meer
op lijken: op losse schroeven. Wie denkt er straks aan ons
als wij in Europa solidariteit nodig hebben?”

Demonstratie van het Chili Komitee Nederland met het
schip De Haringvliet in de Rotterdamse haven, tegen de
invoer van Chileens fruit, aangevoerd door de Holsten-

Een briefje uit Chili

Singels

1970 - 1980 De Nederlandse vakbeweging gaat in ontwikkelingshulp

22

Collectie FNV, IISG

<

stein, een vrachtschip uit Bremen 1978 - Foto: Han

EEN BRIEFJE
UIT CHILI

WEG MET
PINOCHET!

Posterarchief Mondiaal FNV

Vakbondskrant, januari 1983
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Een briefje uit Chili

WEG MET PINOCHET!

Een briefje uit Chili

Op 18 januari 1975 deden Rotterdamse havenarbeiders een opmerkelijke ontdekking. In de lading
van een schip afkomstig uit Chili vonden ze een
briefje. Het was een noodkreet gericht aan ‘alle
havenarbeiders van de wereld’. Het was geschreven
in onbeholpen Engels en begon met de aankondiging dat de afzender een stuwadoor (lader/losser
van schepen) was in de Chileense havenstad San
Antonio. Het briefje beschreef de slechte omstandigheden waarin de Chileense havenarbeiders hun
werk moesten doen, hoe ze werden bewaakt en
geïntimideerd door carabineros en hoe elk verzet
tegen de dictatuur werd bestraft met executies of
opsluiting in concentratiekampen. Maar bovenal was
het briefje een oproep aan collega’s wereldwijd om
geen schepen te laden of te lossen met vracht naar
of uit Chili. Kort daarop werd hetzelfde verzoek formeel gedaan: de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging (SOSV) ontving een oproep van
de verboden Chileense eenheidsvakcentrale CUT
(Central Unica de Trabajadores) om schepen met
fruit die uit Chili in Nederland aankwamen niet te
lossen. De SOSV benaderde de vervoersbonden van
NVV en NKV met het verzoek. Maar een boycot was
een stap te ver voor de vervoersfederatie. Hoewel
de situatie in Chili de gemoederen bezighield, kon
van een formele boycot door Nederland geen sprake
zijn. Zoiets zou alleen effect kunnen hebben als het
internationaal werd opgezet, redeneerde men.Toch
kwam er actie. De Chileense vrachtschepen werden
tegemoet gevaren door twee boten, getooid met
spandoeken, die opriepen tot een boycot. Aan de
Rotterdamse havenwerkers werden pamfletten uitgedeeld over de omstreden lading. FNV-voorzitter
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BALLINGSOORD PISAGUA

Vakbondskrant,
April 1977

Tijdens het werkbezoek in april 1983 bracht de
FNV-delegatie ook een bezoek aan Pisagua, een berucht ballingsoord in het onherbergzame, noordelijke
woestijngebied van Chili. Samen met vertegenwoordigers van de regionale vakbonden en het bisdom
van Iquique werden de 34 ballingen bezocht. Pisagua is een klein, verlaten vissersdorp in het oude
salpetergebied, dat fungeert als een natuurlijke
gevangenis. Ontsnappen is er onmogelijk. Een aantal ballingen had gruwelijke martelingen ondergaan.
De FNV heeft via de humanitaire hulpprojecten deze
ballingen ondersteund. De komst van de delegatie
was voor de ballingen eens te meer een bewijs dat
ze niet aan hun lot waren overgelaten.

Wim Kok stelde openlijk dat Nederlandse consumenten “zich wel twee keer moesten bedenken of ze
hun tanden in een met bloed bevlekte fascistische
appel willen zetten.”
STAATSGREEP
Op 11 september 1973 had het leger in Chili de
macht overgenomen van de democratisch gekozen
burgerregering. Generaal Pinochet liet zich benoemen tot president en zou dat tot 1990 blijven. Met
de militaire staatsgreep kwam een einde aan het
socialistische experiment in Chili, geleid door president Salvador Allende. De Chileense weg naar het
socialisme had in Nederland en elders juist groot
enthousiasme teweeggebracht. Wereldwijd waren
er solidariteitsbewegingen opgericht. De linkse beweging in Nederland, inclusief de vakbeweging, zag
de democratische overwinning van Allende en zijn
Unidad Popular in 1970 als de belichaming van de
hoop op een vredige en rechtvaardige wereld. Joop
den Uyl en Jan Pronk bezochten Chili en kwamen
terug met enthousiaste verhalen. Des te groter was
de schok toen Pinochet en zijn junta deze hoop de
grond in boorden en in Chili een harde dictatuur
vestigden, die de mensenrechten, inclusief vakbondsrechten, op grove wijze schond. Direct na de
coup sprak de vakbeweging haar afschuw uit over
de gebeurtenissen en verklaarde zich solidair met
de Chileense arbeiders. In mei 1974 bracht de weduwe van president Allende een zesdaags bezoek
aan Nederland. Haar oproep aan de Nederlandse
vakbeweging om te helpen de druk op de Chileense
dictatuur op te voeren vond veel weerklank.

Op 11 september 1974, de eerste verjaardag van
de staatsgreep, nam de vakbeweging officieel deel
aan een grote manifestatie in Amsterdam. Het zou
niet de laatste keer zijn: tot aan het eind van de
dictatuur was de FNV een van de officiële organisatoren van de jaarlijkse 11 september manifestatie. In 1983 sprak Wim Kok als hoofdspreker de
achtduizend deelnemers aan de manifestatie toe.
In datzelfde jaar bracht de FNV Vakbondskrant
een Chili-special uit ter gelegenheid van tien jaar
dictatuur: acht krantenpagina’s geheel gevuld met
nieuws en achtergronden over Chili en de strijd tegen de dictatuur. Een Chileens vakbondsman werd
aan het woord gelaten: “Jullie zijn onze ambassadeurs in Nederland. Laat de werknemers weten wat
er hier gebeurt. Laat de Chileense ballingen weten
wat er hier gebeurt. Maak het ons mogelijk die strijd
te voeren.”

Aan de minister van Buitenlandse Zaken
Hans van den Broek
Den Haag
3 april 1985
Meneer de minister,
(...) We verzoeken u uw afkeuring over deze moorden (op vakbondsleider Manuel Guerrero, socioloog José Parada en schilder Santiago
Nattino Allende, RED) bij de Chileense autoriteiten kenbaar te maken
en aan te dringen op volledige opheldering omtrent de toedracht en
vervolging van de verantwoordelijken (...)
Hoogachtend,
W. Kok
Voorzitter FNV
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In het decennium daarvoor waren in verschillende
plaatsen in Nederland BOV/SOSV-groepen opgericht
die zich sterk maakten voor de situatie van arbeiders in Chili. Een van de eerste concrete dingen die
de vakbeweging deed was druk op de Nederlandse
regering uitoefenen om de buitenlandse schuld
van Chili niet kwijt te schelden. Daarmee volgden
de Nederlandse vakcentrales de internationale
oproep van het IVVV, en sloten ze zich aan bij een
actie met hetzelfde doel van het Nederlandse Chili
Komitee. Uiteindelijk zou Nederland zich in 1975 bij
het internationale overleg over de schuld van Chili
onthouden van stemmen.
GRANNY SMITH
De Nederlandse vakbeweging maakte zich sterk
voor een internationaal isolement van de Chileense
militaire junta. Dat hield in dat de diplomatieke betrekkingen met Chili beperkt moesten worden, dat
technische en financiële hulp uit den boze waren,
dat de dictatuur internationaal aan de kaak gesteld
moest worden en dat het verzet in Chili morele en
financiële steun zou krijgen. De vakbeweging sprak
echter niet haar steun uit voor een formele economische boycot van Chili. Het verzoek van de CUT tot
een fruitboycot, gesteund door de eigen SOSV en
door het Chili Komitee, werd na heftige discussie
door de vakcentrale afgewezen. De formele reden
was dat zo’n boycot praktisch lastig uitvoerbaar zou
zijn omdat veel Chileens fruit niet als zodanig herkenbaar was. Wel riep de vakbeweging de minister
van Economische Zaken, Ruud Lubbers, op om Chiliappels (Granny Smith en Red Delicious) ‘herkenbaar’ te maken voor de consument - opdat niet per
ongeluk appels uit Nieuw Zeeland of Australië door

Chili-demonstratie 1978
Den Haag. Vlnr. Ed van
Thijn, Paul van Vliet,
Wim Kok. Achter hen
Andrée van Es en
Ria Beckers.
Foto: Han Singels

de boycot werden getroffen. Maar ook zonder de
formele steun van de vakbeweging – maar met de
steun van lokale vakbondsgroepen – werd de boycot
van Granny Smith appels een succes. Het Chileense
fruit werd massaal door de Nederlandse consument
geweigerd. In 1977 besloten eerst Albert Heijn, en
daarna enkele andere winkelketens, het Chileense
fruit niet meer te verkopen.
CHILEENSE VLUCHTELINGEN
De eerste gelden van de vakbondsmedefinanciering
gingen voor een flink gedeelte naar Chili. In 1976
werd een half miljoen gulden voor Chili bestemd,
bedoeld om de vakbeweging in Chili overeind te
houden en verzet mogelijk te maken. Tot het eind
van de jaren tachtig was Chili de grootste ontvanger van vakbondsmedefinanciering in Latijns-Amerika. In 1985 ging bijna 600.000 gulden naar Chili.
Maar de financiële steun verliep ook directer en
persoonlijker. Door de komst van zo’n tweeduizend
Chileense vluchtelingen naar Nederland kreeg de
Chileense onderdrukking een gezicht. Een van deze
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vluchtelingen was Boris Vildósola Romero. Deze
vakbondsactivist ontvluchtte zijn land in 1973.
In Nederland ging hij werken bij de Amsterdamse
sociale dienst. Als bestuurslid van de Abvakabo in
Amsterdam was hij een van de initiatiefnemers van
de Adoptiegroep Chili. In een boek over Chileense
vluchtelingen, uitgegeven ter gelegenheid van
de veertigste verjaardag van de staatsgreep, zegt
Vildósola: “Het was een prachtig project, dat tien
jaar duurde en een groot succes was. Nederlanders stuurden het geld rechtstreeks naar meer dan
driehonderd gezinnen in Chili. Velen hebben contact
met Chili gehouden en zijn er op bezoek geweest.”
(Uit: ‘40 jaar, 40 verhalen - Chileense vluchtelingen
en solidariteit’, 2013). De dictatuur zou tot 1990
blijven. In 1988 stemde de Chileense bevolking in
meerderheid ‘nee’ bij een referendum over de vraag
of Pinochet als president zou moeten aanblijven. Op
11 maart 1990 trad de christen-democraat Patricio
Aylwin aan als president. De Chileense nachtmerrie
was voorbij.Als dank voor de jarenlange solidariteit
werden bij de inauguratie van de nieuwe president
diverse organisaties uit verschillende landen, waaronder de FNV, uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Namens de FNV namen bestuurder Michel Negenman en coördinator Willy Wagenmans deel aan de
festiviteiten die plaatsvonden in het voetbalstadion
waar eerder veel tegenstanders van het regime
werden vastgehouden, gemarteld en vermoord.

Telegram van Wim Kok aan de gemeente Valdivia in
Chili waarin hij opheldering vraagt over de arrestatie
van Ester Saez Aracena.

CUT gaat ondergronds

NIEUWE VAKBEWEGING RICHT ZICH OP
De ‘natuurlijke partner’ in Chili van de Nederlandse
vakbeweging was eenheidsvakcentrale CUT.
Na de staatsgreep in 1973 werd de CUT verboden.
Het bestuur ging in ballingschap en startte een
nieuw hoofdkantoor in Parijs, de CUT-exterior. Een
concreet probleem voor de Nederlandse solidariteit
was dat de CUT internationaal niet was aangesloten
bij het IVVV, waar het toenmalige NVV lid van was.
De Chilenen hadden weinig vertrouwen in het IVVV
omdat de regionale, bij IVVV aangesloten bond
ORIT (Organización Regional Interamericana de
Trabajadores), sterk door de Amerikaanse vakcentrale AFL-CIO werd gedomineerd. De AFL-CIO liet
zich wat betreft haar internationale oriëntatie erg
leiden door de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Volgens sommigen had de CIA een
dikke vinger in de pap bij de AFL-CIO. Maar ook de
CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores),
de regionale bond waar het CNV en het NKV aan
verwant waren, had bij de CUT geen goede naam.
CLAT stond immers onder invloed van de christendemocratie die in Chili scherpe oppositie had
gevoerd tegen de Unidad Popular-regering van
Allende.
COMMUNISTEN
Toch ging de steun van NVV en NKV aan Chili
aanvankelijk voor een groot gedeelte naar de CUTexterior. In 1976, bijvoorbeeld, doneerde de FNV
een half miljoen gulden aan de CUT-exterior. Dat
geld werd gegeven via de internationale centrales
IVVV en WVA. Naast het steunen van Chileense
vakbondsleiders en kaderleden die getroffen waren
door de dictatuur, wilde de Nederlandse vakbeweging vooral de Chileense bonden versterken en
zorgen dat ze niet onder invloed van de regering
zouden komen te staan. Het was de bedoeling dat
de CUT-exterior zou zorgen dat het geld in Chili aan
verschillende stromingen ten goede zou komen.
Daarover ontstond echter steeds meer onenigheid.
Sommige partijen in Chili klaagden dat de CUTexterior sterk onder invloed stond van de Chileense
communistische partij en dat andere groepen niks
van het geld zagen. Dit verwijt was niet onterecht.
De relatief grote vertegenwoordiging van communisten in de CUT-exterior (juist zij hadden voor
Pinochet moeten vluchten) leidde in 1979 tot het
besluit van het IVVV dat men voortaan het geld direct zou sturen naar bonden in Chili. Het bleek nog
niet zo makkelijk om in Chili een goede besteding
te garanderen: de Chileense oppositie was op veel
vlakken hopeloos verdeeld en vond elkaar alleen in

de overtuiging dat Pinochet weg moest. Een gevolg
van de onderlinge kinnesinne was onder andere
dat de opbrengst van de FNV-actie ‘een piek voor
Chili’ (in totaal ruim 120.000 gulden) pas na lange
vertraging een bestemming kon vinden.
VAKBEWEGING AAN BANDEN
In 1979 had het Pinochet-regime nieuwe vakbondswetten uitgevaardigd, vooral bedoeld om
de vakbeweging aan banden te leggen. Maar de
wetten boden ook enige nieuwe bewegingsruimte,
die gretig werd benut. Begin jaren tachtig traden
de vakbonden in Chili meer en meer naar buiten en
werden stakingsacties georganiseerd en werd deelgenomen aan protestacties. Vakbondsleiders als
Rodolfo Seguel, voorzitter van de belangrijke kopermijnwerkersbond en Manuel Bustos, voorzitter van
een nieuwe vakcentrale CNS, durfden zich openlijk
tegen Pinochet uit te spreken. Beiden zijn langere
periodes verbannen naar afgelegen streken in
Chili. Maar dat weerhield hen niet om door te gaan
en voorop te gaan in verzetsacties. In april 1983
bezocht een FNV-delegatie bestaande uit bestuurder Jan van Greunsven, Piet van Buul, voorzitter van
Druk en Papier, Anke van der Horst, lid van de Chiliwerkgroep van de Abvakabo, en Willy Wagenmans
de Chileense vakbeweging. De delegatie kon direct
kennis maken met de toenemende vakbondsacties.
Tijdens dit werkbezoek bleek dat de Chileense
vakbeweging bezig was met een fragiel proces
van eenheid en samenwerking. Vakbonden vonden
elkaar in een gezamenlijk verzet tegen de dictatuur.
Dit proces werd niet geleid via de CUT-exterior,
maar door de nieuwe generatie vakbondsleiders ter
plaatse. Zij wensten dan ook dat steunverlening
rechtstreeks aan de Chileense organisaties werd
verstrekt. Het proces van samenwerking leidde in
1987 tot de vorming van een nieuwe CUT. De FNV
heeft de CUT ook na de overgang naar de democratie nog jarenlang gesteund met vooral scholings- en
vormingsprojecten.

BAGGEREN IN CHILI
Op 27 augustus 1976 had de Nederlandse solidariteitsbeweging voor Chili een succes te vieren.
Op die dag besloot het Nederlandse baggerbedrijf
Stevin haar werkzaamheden in Chili niet te hervatten en de bestaande belangen van het bedrijf in
Chili af te bouwen. Daar waren maanden van actie
aan voorafgegaan.

BEZOEK ‘DE VOLHARDING’
De band tussen de CUT en de FNV werd versterkt toen de Chiliwerkgroep van de FNV in 1978 door de CUT werd uitgenodigd om
in Chili een manifestatie bij te wonen. Het hoofdbestuur van de
FNV gaf geen toestemming voor het bezoek, maar een aantal leden
van de Chili-groep ging toch. Hun vertrek was voorafgegaan door
een grote kaartenactie. Nederlandse burgers stuurden duizenden solidariteitskaarten naar Chileense vakbondsleden. Toen de
werkgroep-leden in Santiago aankwamen – vergezeld van orkest ‘de
Volharding’ – bleek de manifestatie inmiddels te zijn verboden. Maar
het bezoek was toch een groot succes. De komst van de Nederlanders werd gezien als een buitengewone daad van solidariteit en
smeedde nauwe banden tussen Nederlandse vakbondsleden en hun
Chileense collega’s.

Het begon allemaal met de mededeling van de
Chileense militaire junta dat de buitenlandse
investeringen, ondanks de staatsgreep, gewoon
doorgingen. Het Chili Komitee kwam erachter dat
Nederland de grootste investeerder was in het
land van Pinochet. En dat kwam voor het overgrote
deel door de activiteiten van Stevin in Chili. Stevin
had ruim zestig miljoen gulden geïnvesteerd in
Chileense activiteiten. Protesten van het Komitee
leidden tot Kamervragen en nationale ophef. De
Stevin-actie kwam in een stroomversnelling toen
het gemeentebestuur van Groningen liet weten
dat Stevin geen opdrachten van de gemeente meer
zou krijgen zolang het bedrijf actief was in Chili.
In de tussentijd ontdekten leden van de SOSVChili werkgroep in Rotterdam dat de aanstaande
werkzaamheden aan de Coolsingel voor een groot
gedeelte uitgevoerd zouden gaan worden door
Stevin. Dat leidde tot acties in Rotterdam. Pamfletten werden uitgedeeld op de Coolsingel en een
Chileense muziekgroep zorgde voor extra aandacht.
Ook werden werknemers van Stevin aangesproken
op de verantwoordelijkheid van het gedrag van de
baggeraar. In een gesprek met ministers Max van
der Stoel en Ruud Lubbers stelde de Stevin Groep
dat zij begrip hadden voor de kritiek op Chili. Snel
daarna gooide het bedrijf de handdoek in de ring.
De capitulatie van Stevin was wereldnieuws: nooit
eerder had een multinational een grote investering afgeblazen vanwege maatschappelijke druk.
Pinochet en de zijnen ontstaken in razernij. De
voormalige Chileense minister van Buitenlandse
Zaken onder Allende, Orlando Letelier, die een belangrijke rol had gespeeld in de acties tegen Stevin,
werd eind september 1976 op bevel van Pinochet
in Washington vermoord door de Chileense geheime
dienst.
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Op 2 april 1964 pleegden militairen in Brazilië
een staatsgreep tegen de wettige president João
Goulart. De progressieve Goulart werd gehaat door
de Braziliaanse oligarchie, door het leger, door de
grootgrondbezitters en door de Amerikanen. In de
drie jaar dat hij aan de macht was had Goulart een
aantal hervormingen doorgevoerd die de rechtse
oppositie een doorn in het oog waren: betrekkingen met Cuba, een beperking van de hoeveelheid
winst die multinationals het land uit konden sluizen
en diverse sociale en economische hervormingen.
Eenmaal aan de macht scherpten de militairen de
repressieve arbeidswetten in Brazilië aan.
De bestaande Braziliaanse regels omtrent vakbonden waren geënt op het Italiaanse fascisme
(corporatisme). Arbeiders mochten zich alleen
‘verticaal’ organiseren per bedrijfstak en aan het
hoofd van zo’n verticale organisatie stond het
ministerie van Arbeid. Het idee daarachter was dat
alle betrokkenen zich achter het ‘nationale belang’
zouden scharen. De lonen werden vastgesteld vanuit de regering; directe onderhandelingen tussen
werknemers en werkgevers waren verboden. In dit
gedachtegoed was geen ruimte voor belangentegenstellingen tussen werknemers en werkgevers.
In de praktijk was dit natuurlijk anders en vanaf de
jaren zeventig begon het te rommelen binnen de
Braziliaanse arbeidsverhoudingen: acties, wilde stakingen en demonstraties werden beantwoord met
repressie. Vanaf 1975 ontstonden er vakbondsorganisaties die zich kritisch opstelden tegen de regeringspolitiek: de autenticos. De bekendste autentico
was de bond van metaalarbeiders van São Bernardo
do Campo, een voorstad van São Paulo. Deze bond
stond onder leiding van Luis Ignacio da Silva, beter
bekend onder zijn koosnaam Lula. De autenticos
stonden tegenover de zogenaamde pelegos; de
arbeidersvertegenwoordigers die zaken voor hun
achterban bereikten door het op een akkoordje te
gooien met de, veelal regeringsgezinde, werkgevers. Een pelego is letterlijk een paardendeken; een
zachte laag die de schokken moet opvangen tussen
arbeiders en fabriekseigenaren.
GOLF VAN STAKINGEN
In 1978 organiseerde de vakbondsoppositie de
grootste demonstratie die de Braziliaanse militaire
dictatuur tot dan toe gekend had. Vanwege de massaliteit van de demonstratie reageerde de regering
defensief en besloot tot verzachtende maatregelen.
Een jaar later braken er echter opnieuw stakingen

uit in de ‘abcd-steden’, zoals het geïndustrialiseerde
gebied rondom São Paulo wordt genoemd. Zo’n
300.000 metaalarbeiders legden hun werk neer.
En dat was het startsein voor een golf van stakingen en acties die Brazilië in 1979 overspoelde.
Steeds meer Brazilianen stelden zich achter de
eisen van de vakbondsoppositie. Een derde staking,
in 1980, werd zelfs gesteund door de kerkelijke
hiërarchie waarbij de kardinaal van São Paulo
de stakers bemoedigend toesprak. Maar dit keer
reageerde het leger met harde hand. Het ‘democratiseringsproces’ dat de militairen na 1978 hadden
ingezet, bleek niet veel meer dan een cosmetische
operatie die de echte machtsverhoudingen in het
land onaangetast liet. Na 41 dagen werd het werk
weer hervat, maar in een verklaring lieten de stakingsleiders – met typerende Latijns-Amerikaanse
pathos – weten: “Wij gaan weer aan het werk om te
ontkomen aan de repressie van de politie. Achter
iedere machine kunnen de regering en de werkgevers echter een militante arbeider aantreffen. De
strijd gaat door omdat wij in onze harten en onze
geest een gerechtvaardigde woede koesteren en
een onverzadigbare dorst naar rechtvaardigheid.”
De stakingsleiders werden gearresteerd en uit hun
functies gezet. Een van hen was Lula.
LULA ACHTER EEN BORDJE RIJST MET BONEN
In februari 1981 werden Lula en dertien andere
vakbondsleiders door de militaire rechtbank in São
Paulo veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee
tot drie en een half jaar. Met het organiseren van
een grote metaalstaking april 1980 hadden Lula en
de zijnen de wet op de Nationale Veiligheid
overtreden. In hun ijver om Lula veroordeeld te
krijgen maakten de militaire rechters echter een
potje van de juridische regels: de advocaat van de
verdachten had nauwelijks tijd gekregen om zich
voor te bereiden, de rechtbank was onbereikbaar
om petities en dergelijke in te dienen en door het
gerechtsgebouw hermetisch af te sluiten met
zwaar bewapende militairen was de openbaarheid
van het proces – een grondrecht in Brazilië – geweld
aangedaan. Gedwongen door internationale protesten waren de militairen verplicht om in hoger
beroep de geldende rechtsregels wel strikt toe te
passen. Op 2 september 1981 werden de vakbondsleiders door het Hoog Militair Gerechtshof vrijgesproken. Het hoger beroep werd bijgewoond door
internationale waarnemers, waaronder de FNV.
Zelfs toen de vertegenwoordiger van FNV een
solidariteitsverklaring uitdeelde aan de aanwezige
journalisten grepen de militaire bewakers van de
rechtbank niet in. Enkele dagen later, op vrijdagmid-

dag 4 september, trof FNV-journalist Gerard
Arninkhof Lula aan achter een bordje bruine bonen
met rijst in de kantine van de metaalarbeidersbond
in São Bernardo. Lula had net van zijn advocaat
gehoord dat het militair hooggerechtshof hem en
zijn collega’s had vrijgesproken. Lula: “Dit is een
overwinning voor ons. We kunnen nu doorgaan met
ons werk. Bedank de FNV voor de steun die ze ons
gegeven heeft door hier aanwezig te zijn tijdens
het proces.”

DE OPRICHTING VAN CUT
De Central Única dos Trabalhadores (CUT) werd
geconcipieerd tijdens een grote vergadering van
de arbeidersbeweging in augustus 1981. In deze
vergadering kwamen verschillende stromingen van
de Braziliaanse arbeidersbeweging bij elkaar. Niet
alleen de autenticos, ook een groot aantal pelegosbonden én communistische bonden deden mee.
Katholiek links en onafhankelijke organisaties van
landarbeiders waren eveneens vertegenwoordigd
en daarmee was de beweging breed genoeg om aan
de wieg te staan van een echte eenheidsvakcentrale. Maar de oprichting daarvan ging niet zonder
slag of stoot. De Braziliaanse arbeidersbeweging
was sterk verdeeld. De mensen van de pelegos en
de communisten wilden binnen de marges van het
systeem blijven: ze wilden de confrontatie met de
militairen zoveel mogelijk uit de weg gaan. Anderen,
waaronder Lula, riepen juist op tot een grote staking
om fundamentele veranderingen af te dwingen.
Uiteindelijk zouden Lula en de zijnen aan het
langste eind trekken. Door slimme toezeggingen
te doen aan de meer behoudende groepen bleef
het front van arbeiders verenigd. Daarmee was
de oprichting van een grote eenheidsvakcentrale,
de Central Única dos Trabalhadores, kortweg CUT,
dichterbij gekomen. Die oprichting vond uiteindelijk
twee jaar later plaats tijdens een legendarische
vergadering van diverse vakbondsgroepen en
-organisaties op 28 augustus 1983. Maar omdat
de Braziliaanse wetgeving de organisatie van alle
arbeiders binnen één vakcentrale verbood, zou de
CUT 25 jaar lang opereren zonder wettelijke basis.
Pas in 2008, tijdens het presidentschap van Lula
zelf, kreeg de CUT wettelijke erkenning.

CUT EN DE FNV
Het eerste officiële bezoek van FNV-vertegenwoordigers aan de vakbondsoppositie in Brazilië vond
plaats in maart 1980, net vóór de grote stakingen en demonstraties uitbraken. Piet Jeuken had
FNV-bestuurder Jan van Greunsven meegenomen
evenals FNV-journalist Gerard Arninkhof. Onder

Knipsel – de vakbondskrant nummer 16, 23 september 1981

CHARISMA
Als Lula en z’n kameraden op 2 september de rechtszaal binnenkomen wordt hij bestormd door fotografen. Camera’s beginnen te
draaien. Hier komt de man binnen die zoveel steun geniet bij de
werkende massa dat hij een nationale figuur is. De Lech Walesa van
Brazilië wordt hij genoemd. Dankzij z’n charisma en z’n populariteit
kan Lula het opnemen tegen de dictatuur in Brazilië, kan hij stap
voor stap meer ruimte veroveren voor de vakbeweging. Voor de
echte vakbeweging wel te verstaan. Want de officiële vakbondsstructuur is op dictatoriale leest geschoeid, staat onder controle van
de overheid en wordt geleid door bestuurders die braaf de wegen
bewandelen die de regering en de werkgevers voor ze uitstippelen.
Lula is het symbool van de vrije onafhankelijke vakbeweging. De
vakbeweging die werkelijk voor de belangen van de leden opkomt,
wat de regering of de werkgevers daar ook van denken. De ‘autenthieken’ worden ze in Brazilië genoemd en het is een stroming die
steeds meer van zich doet spreken. Daarom moesten hem en zijn
collega’s een lesje worden geleerd door ze in februari voor de rechter te slepen. Maar de militairen gingen daarbij met zoveel fantasie
te werk dat ze de ene juridische blunder na de andere maakten.
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Advertentie Wij en Zij, maart 1991

de bedrijven die in Brazilië profiteerden van het
gunstige vestigingsklimaat waren ook een aantal
grote Nederlandse multinationals. Dat maakte
de band tussen de Braziliaanse en Nederlandse
vakbeweging vanzelfsprekend. De FNV-delegatie
bracht onder andere een bezoek aan arbeiders van
Philips en van scheepbouwer Rijn-Schelde-Verolme
(RSV) en schrok van de omstandigheden waaronder
zij in de Braziliaanse vestigingen moesten werken.
En van het gebrek aan vakbondsvrijheid. In het
NRC-Handelsblad van die dagen zei Van Greunsven:
“Mede dankzij het ontbreken van vakbondsvrijheid
kunnen de multinationals in Brazilië beschikken
over goedkope en onmondige arbeidskrachten.”
Het bezoek en de bijbehorende aandacht van de
pers vergrootte het bewustzijn in Nederland van de
situatie van de Braziliaanse arbeiders, het optreden
van Nederlandse multinationals in het buitenland en de problemen van de vakbeweging onder
militaire dictatuur. Later dat jaar bracht Lula een
bezoek aan Nederland en daarbij werden de banden
tussen de FNV en de Braziliaanse vakbonden nog
eens aangehaald.
HET BRUISTE EN KOLKTE
De toenmalige coördinator van de Stichting Wij en
Zij – verantwoordelijk voor het solidariteitswerk van
de FNV -, Willy Wagenmans, vertegenwoordigde

de FNV tijdens het stichtingscongres van de CUT
in 1983. Wagenmans krijgt nog steeds glimmende
ogen wanneer hij aan dat congres terugdenkt: “Het
was een enorme belevenis. Er was zoveel enthousiasme over wat er aan de hand was. Het bruiste
en kolkte. Tegenover een zee van mensen heb ik
toen een speech gehouden.” Een van de dingen die
Wagenmans tijdens dat congres zei, was: “Voor de
FNV is solidariteit een van de sleutelelementen van
de vakbeweging. Daarom ziet de FNV het als haar
plicht om de strijd voor vrijheid, mensenrechten
en vakbondsvrijheid te steunen, zoals we ook de
onderdrukte arbeiders in Afrika, in Polen en Chili
steunen. De FNV zal de strijdbare bonden in Brazilië
altijd blijven steunen.” Naast politieke en persoonlijke hulp heeft de FNV de Braziliaanse vakbondsoppositie ook financieel gesteund. Omdat er voor de
oprichting van de CUT nog weinig solide organisaties waren in Brazilië was het lastig om een goede
bestemming te vinden voor het geld. Niet veel organisaties waren in staat om de geldelijke steun op
een transparante wijze te beheren en te besteden.
Toch schonk de FNV tussen 1977 en 1982 ruim een
half miljoen gulden aan de Braziliaanse autenticosbonden. Dat geld was vooral bestemd voor concrete
campagnes voor een hoger loon en voor onkosten
tijdens stakingen. Ook gaf de FNV in deze tijd geld
voor hulp aan werklozen en juridische en voorlichtingsactiviteiten. Om de vakbond te versterken
werd een advies- en scholingscentrum voor de
vakbeweging opgericht. In 1980 en 1981 steunde
de FNV dit centrum met 250.000 gulden. Ook de
opbouw van de CUT en het oprichtingscongres in
1983 kwamen tot stand met financiële steun van
de FNV.
FNV TUSSEN TWEE VUREN
De FNV zat in Brazilië tussen twee vuren. Hoewel
de sympathie van de Nederlandse vakcentrale zeker
lag bij strijdbare organisaties zoals die van Lula,
was de Nederlandse vakbeweging via de internationale vakcentrale IVVV ook verbonden aan meer
behoudende krachten. De regionale vakbondsorganisatie van de IVVV was de ORIT. In de ORIT had
de Amerikaanse vakbond een belangrijke stem. De
Amerikaanse vakbond stond in die tijd volgens velen onder invloed van de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA. Wagenmans: “De Amerikanen wilden
geen linkse bonden. In Brazilië was een van de
zogenaamde pelegos-bonden aangesloten bij ORIT.
Dat waren de bonden die onder één hoedje speelden met de fabriekseigenaren en de regering. Daar
wilden wij niet bijhoren. Volgens onze analyses was
de IVVV-bond in Brazilië gewoon slecht voor de

Jay Naidoo:
“We zitten in een nieuwe
apartheid”
Jayaseelan (Jay) Naidoo werd in 1985 de eerste voorzitter van Cosatu, de non-raciale vakcentrale in Zuid-Afrika, dat toen nog gebukt ging onder de apartheid. Meteen bij de oprichting
gingen Cosatu en de FNV een hechte samenwerking aan. Later werd Naidoo minister in de
regering van Nelson Mandela. We spreken met Jay Naidoo via skype, op 13 mei 2015.

“Voor ons, de strijders tegen apartheid, bete-

gestaakt door de Voedingsbond. Dat wilde ik

kende de internationale solidariteit het ver-

perse zien. Het was bizar. Ik was stakingen in

schil tussen leven en dood. Soms zelfs letter-

Zuid-Afrika gewend, met traangas en politie-

lijk! Het was meer dan financieel – hoewel ook

honden. En arbeiders die ontslagen werden en

dat belangrijk was. Vrienden in het buitenland,

geen werkvergunningen meer kregen. Staken

zoals de FNV, zorgden voor politieke, sociale

in Zuid-Afrika betekende dat je je toekomst

en economische druk die uiteindelijk leidde

op het spel zette. Toen we aankwamen bij de

tot het einde van de apartheid. De FNV draaide

fabriek zag ik een paar spandoeken, meer niet.

Nederlandse multinationals de duimschroe-

Ik vroeg: waar zijn de stakers? Ze zeiden: die

ven aan om Zuid-Afrika te mijden of in ieder

zitten in de kantine. Dat was ongehoord voor

geval in Zuid-Afrika te zorgen voor fatsoenlijk

mij. En het werd nog gekker: de stakers kregen

sociaal beleid. Dat had z’n weerslag op andere

geld om te staken! Geld van de vakbond zelf.

bedrijven. Ik weet dat het moeilijk voor ze was

Ik heb zelden zó veel in zo korte tijd geleerd.

om werkgelegenheid in Nederland op het spel
te zetten voor een boycot van Zuid-Afrika,

Het Nederlandse en Scandinavische model

maar toen Cosatu om een boycot vroeg heeft

was ontzettend interessant voor ons. We

de FNV die oproep voluit gesteund.

bestudeerden het instituut SER; we leerden
over collectief onderhandelen en over soci-

In die tijd is een hechte vertrouwensband

ale zekerheid en rechtvaardige verdeling van

gesmeed tussen Cosatu en de FNV. Ook binnen

welvaart. Het sociaal-democratische model

de internationale arbeidersbeweging nam de

werd richtinggevend binnen Cosatu. Na het

FNV het voor ons op. Binnen de internationale

verdwijnen van de apartheid hebben we de

vakcentrale IVVV waren er bonden die Cosatu
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niet zagen zitten: ze vonden ons te socialis-

Council – NEDLAC – opgericht, een orgaan

tisch of zelfs communistisch. En onze band

waarin overheid, werknemers, werkgevers én

met het ANC werd gehekeld: het ANC en Man-

maatschappelijke organisaties overleggen om

dela, dat waren immers terroristen! De FNV

sociale en economische vraagstukken geza-

heeft steevast haar nek voor ons uitgestoken.

menlijk op te lossen. NEDLAC is direct gebaseerd op de SER. En ook bij het Reconstruction

In 1982 reisde ik voor het eerst naar Nederland

and Development Program, waar ik in 1994

– Cosatu bestond toen nog niet. Er werd toen

leiding aan gaf, gebruikten we veel ideeën die

we overnamen uit Nederland en Scandinavië.

een wapen tegen ongelijkheid. 1 procent van

Onze contacten met de FNV lagen aan de basis

de bevolking heeft meer dan de andere 99 pro-

hiervan. Helaas is het ANC de route later wel

cent bij elkaar. Dat is méér dan oneerlijk, het

een beetje kwijtgeraakt.

is een systeemfout. De huidige economische
crisis is veroorzaakt door die

In 1992 werd ik opnieuw in Nederland uitge-

1 procent, maar de 99 procent betaalt de prijs

nodigd. Ditmaal om de FNV Vakbondsprijs in

in de vorm van bezuinigingen, werkloosheid

ontvangst te nemen. Dat was een grote eer

en het verdwijnen van sociale voorzieningen.

voor ons. Ik zeg ‘ons’ want ik beschouw de

We zitten in een nieuwe apartheid: insiders

prijs als een collectief eerbetoon aan Cosatu.

versus outsiders. Basisstandaarden worden

Het sculptuur dat ik toen ontving staat wel bij

overschreven: het groeimodel is gebaseerd op

mij thuis. Ik moet zeggen dat ik ruim twintig

kinderarbeid en moderne slavernij. Nieuwe

jaar later nog steeds niet helemaal snap wat

rampen dienen zich aan: het klimaat, de global

het voorstelt. Het is nogal abstract. Maar de eer

goods staan onder druk. Dat zijn nieuwe uit-

was er niet minder om.

dagingen waar ook de vakbeweging zich over
moet uitlaten. Ook de vakbeweging gaat nog te

De vakbeweging staat tegenwoordig onder

veel uit van het groeidenken dat de wereld en

druk. Dat is in bijna alle landen zo, geloof ik.

de mensheid bedreigt.

De wereld is de laatste twintig jaar enorm snel
veranderd. De vakbeweging heeft verzuimd

De vakbeweging is de grootste ledenorganisa-

zich aan te passen. Internet bijvoorbeeld, heeft

tie ter wereld. Veruit. En dat maakt het mis-

enorme veranderingen teweeggebracht in de

schien moeilijk om een andere koers te kiezen.

manier waarop arbeid kan worden ingezet. De

We blijven de instrumenten en de mindset van

vakbeweging worstelt daarmee. En informa-

de negentiende eeuw gebruiken om de proble-

liteit is nog steeds een uitdaging. De arbeids-

men van de 21e eeuw op te lossen. Het is zoals

markt is informeel, flexibel en gedereguleerd

Einstein zei: ‘Alleen een dwaas blijft steeds

geraakt. 40 procent van de wereldeconomie is

hetzelfde doen en verwacht toch steeds een

informeel. Dat kunnen we niet leuk vinden,

andere uitkomst’.”

maar het is wel een feit. En dat heeft enorme
gevolgen voor de manier waarop collectieve
onderhandelingen kunnen plaatsvinden.
We hebben nieuwe instrumenten nodig, een
nieuwe strategie, een nieuw verhaal.
Wat ik wel weet is dat internationale solidariteit ook in de toekomst van waarde zal blijven.
Ik verwacht een herwaardering van dit oude
concept. Tegenwoordig is solidariteit te veel top
down geworden. A-politiek; het is liefdadigheid,
uitgevoerd door professionals met behulp van
log frames en business plans. We moeten op een
of andere manier weer terug naar de fundamenten van solidariteit. De verbondenheid
van mens tot mens. Dat moet tegenwoordig
toch juist makkelijker zijn? Met social media
enzo. We hoeven internationale solidariteit
niet opnieuw uit te vinden, we moeten alleen
terug naar wat het in wezen betekent. Het is

positie van de werknemers. Wij steunden daarom de
autenticos.” Omdat de CUT geen officiële status had
in Brazilië en omdat de lokale IVVV-bond onbetrouwbaar werd geacht, moest de FNV omwegen
bewandelen om de progressieve arbeidersbeweging
in Brazilië te ondersteunen. Ook stond de wet niet
toe dat de CUT gelden uit het buitenland ontving. In
plaats van directe steun aan de CUT heeft de FNV
de Braziliaanse vakbeweging vooral gesteund via
de financiering van een aantal gelieerde organisaties, zoals het Nationaal Scholingsinstutuut (INF).
Na haar oprichting in 1983 ontwikkelde de CUT
zich tot een van de krachtigste vakcentrales in
Latijns-Amerika. De vakbondswetgeving in Brazilië
beperkte echter de mogelijkheden om financieel
zelfstandig te worden. De CUT kreeg naast de FNV
van diverse andere Europese vakorganisaties financiële steun. Begin jaren negentig kwam deze steun
in opspraak en werd een parlementair onderzoek
ingesteld naar de beschuldiging dat de CUT gelden
zou doorsluizen naar de verkiezingscampagne van
de PT. Een missie in februari 1994 onder leiding
van het IVVV wist de CUT van deze beschuldigingen
vrij te pleiten. Naast Willy Wagenmans van de FNV
maakten ook vertegenwoordigers van de ORIT, de
Amerikaanse vakcentrale AFL-CIO en vakcentrales
uit Italië, Frankrijk en Spanje deel uit van de missie.
De missie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de
latere toetreding van de CUT tot het IVVV.
Lula

VAN SCHOENPOETSER TOT PRESIDENT
Luis Ignacio ‘Lula’ da Silva werd geboren in een arm
gezin in de Braziliaanse staat Pernambuco. Kort na
zijn geboorte verhuisde het gezin naar de staat São
Paulo op zoek naar een betere toekomst. Voor onderwijs was geen geld. Lula moest de lagere school
al snel verlaten en droeg bij aan het gezinsinkomen
als schoenpoetser en straatverkoper. Later vond hij
een baan in een fabriek voor auto-onderdelen. Daar
raakte hij betrokken bij vakbondsactiviteiten en
klom hij op tot leider van de vakbond voor metaalarbeiders in de stad São Bernardo. In die tijd liet hij
zijn koosnaam ‘Lula’ (= inktvis) officieel toevoegen
aan zijn naam. Als militant voor de Arbeiderspartij
voerde Lula actie voor de democratie, onder andere
voor een directe verkiezing, via algemeen kiesrecht,
van een president. In 1989 was dat uiteindelijk zo
ver en Lula stelde zich verkiesbaar. Ondanks zijn
grote populariteit onder de massa van de bevolking
moest Lula in diverse verkiezingen het onderspit
delven. Hij werd gevreesd door de Braziliaanse
oligarchie en zwartgemaakt in de media die voorspelden dat het land onder de linkse Lula failliet
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Lula. Foto: Gerard Arninkhof

zou gaan. In drie achtereenvolgende presidentsverkiezingen werd Lula tweede. Tot 2002. In dat
jaar was de kampioen van de armen eindelijk de
bovenliggende partij. In 2006 werd hij met relatief
gemak herkozen en hij droeg in 2010 de presidentssjerp over aan zijn partijgenote Dilma Roesseff, die
de verkiezingen dat jaar had gewonnen.
Onder presidentsschap van Lula maakte Brazilië een opmerkelijke economische groei door en
ontwikkelde het land zich tot een van de motoren
van de wereldeconomie. Het grootste wonder was
misschien wel dat de economische verschillen in
Brazilië in dezelfde tijd verkleinden. Vooral met de
sociale programma’s Fome Zero (Honger Nul) en
Bolsa Família (Familie Inkomen) werd de positie van
de allerarmsten in Brazilië sterk verbeterd. Daarmee
ontkrachtte Brazilië de door velen aangehangen
stelling dat economische groei niet verenigbaar is
met sociaal beleid en herverdeling van de welvaart.
De steun van de FNV was Lula tijdens zijn presidentsschap niet vergeten. Tijdens een officieel
staatsbezoek aan Nederland in 2008, stond Lula er
op – tegen alle officiële protocollen in – om ruim de
tijd te nemen voor een gesprek met de Nederlandse
vakbeweging, die ‘zijn’ CUT gedurende zoveel jaren
had gesteund.

Posterarchief Mondiaal FNV
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Poster door
Opland Bron:
Collectie FNV, IISG
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Demonstratie met Johan Stekelenburg (midden), dominee
Boesak en Jeroen Krabbé, 11 juni
Amsterdam. Collectie FNV, IISG,
Foto: Han Singels

Actie van de Vervoersbond FNV
Bron: Collectie FNV, IISG

STRIJD
TEGEN DE
APARTHEID

SCHOTEN
KLINKEN IN
SHARPEVILLE

FNV-voorzitter Hans Pont met de auteurs
van een boek over Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika, Pim Juffermans en
Paul Denekamp (ong. 1986)
Foto: Ger Dijkstra en Zonen b.v.
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21 maart 1960: schoten klinken in de straten van
Sharpeville, een zwarte woonwijk in de Transvaal
in Zuid-Afrika. Tientallen vreedzaam protesterende
zwarte Zuid-Afrikanen worden gedood door de politie. Het bloedbad bij Sharpeville leidde tot wereldwijd protest tegen het systeem van apartheid dat
de Zuid-Afrikaanse regering in 1948 had ingesteld.
Onder invloed van de activiteiten van organisaties
als de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Wereldraad van Kerken en
zeker ook van de anti-apartheidsgroepen die her en
der het licht hadden gezien, gingen ook de Nederlandse vakcentrales NVV, NKV en CNV zich intensiever met Zuid-Afrika bezighouden. Vakbonden waren
verontwaardigd over het racistische systeem dat in
Zuid-Afrika de officiële staatsdoctrine was geworden en dat ook de positie van zwarte werknemers
ernstig in de knel bracht. Onder andere had het
apartheidsregime een ‘pasjessysteem’ bedacht dat
het vrije reizen van zwarten ernstig belemmerde.
Zwarte Zuid-Afrikanen werden, al naar gelang hun
etnische achtergrond, verbannen naar ‘thuislanden’;
schrale stukken land waar weinig te verdienen viel.
Om deze gebieden te mogen verlaten om in de
rijke blanke gebieden te kunnen werken was een
pasje nodig. Geen pasje geen werk. Op deze manier
kon het bedrijfsleven – waaronder ook veel multinationale ondernemingen – putten uit het enorme
aanbod van arbeidskrachten uit de thuislanden
zonder zich te hoeven bekommeren om degenen
die geen plaats konden (of mochten!) krijgen binnen
het arbeidsproces.
Naast verontwaardiging over wat er ginds gebeurde, ging de discussie in Nederland ook steeds
meer over wat wij er specifiek tegen konden doen.
Een van de meest voor de hand liggende opties
was het beperken van de handel met Zuid-Afrika
en de investeringen in dat land. Daarmee kwam de
strijd tegen de apartheid voor een deel op het bord
te liggen van de Nederlandse vakbeweging. In een
verklaring uit 1973 stelden de drie vakcentrales
dat investeren in Zuid-Afrika slechts onder strikte
voorwaarden mogelijk zou moeten zijn. In ieder
geval moesten bedrijven uitgaan van de gelijkwaardigheid van blanke en niet-blanke werknemers.

IZ-bulletin, maart 1988

NIEUWE MOORDPARTIJ
De FNV, met meer dan een miljoen leden, ontpopte
zich tot een actieve deelnemer aan de strijd tegen
apartheid. Na een nieuwe moordpartij door de
Zuid-Afrikaanse politie op zwarte Zuid-Afrikanen, in

Soweto in 1976, pleitte de net opgerichte FNV bij
de regering-Den Uyl voor vergaande economische,
politieke en culturele sancties jegens Zuid-Afrika.
Met de actievere, meer radicale opstelling van de
FNV eindigde ook het samen optrekken met het
CNV. Met name op het gebied van (eenzijdige) Nederlandse sancties jegens Zuid-Afrika stonden FNV
en CNV veelal tegenover elkaar. FNV ging mee in
de eis van het zwarte Zuid-Afrikaanse verzet en de
anti-apartheidsbeweging dat Zuid-Afrika geboycot
moest worden. Het CNV meende dat de deur naar
Zuid-Afrika open diende te blijven.
Een van de activiteiten na ‘Soweto’ was de
‘Internationale Week van Solidariteit en Actie’ in
januari 1977. De actieweek was een initiatief van
het IVVV. Het internationaal vakverbond riep op
om in deze week geen vliegtuigen of schepen uit
Zuid-Afrika te lossen. In de praktijk bleek de boycot
niet compleet: er kwamen toch nog Zuid-Afrikaanse
kolen en vruchten de Nederlandse haven binnen.
Maar apartheid kwam wel prominent op de agenda
te staan. De industriebonden NVV en NKV benaderden bedrijfsledengroepen en ondernemingsraden in
tientallen bedrijven met Zuid-Afrikaanse belangen.
De Voedingsbond nam contact op met leden bij
onder andere Unilever. En de Bouwfederatie schreef
ondernemingsraden aan bij bedrijven als BallastNedam, Stevin en Bos Kalis. Dat Zuid-Afrika inmiddels op het netvlies van Nederlandse arbeiders
stond bewees een spontane actie van Rotterdamse
havenarbeiders in mei 1979 die uit eigen beweging weigerden een partij camouflagenetten met
bestemming Zuid-Afrika te laden. Ook vermeldenswaard is de steun die vanuit de Dienstenbond en
de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ is
gegeven aan Radio Freedom, de ‘verzetsradio’ van
het ANC.
TALLOZE ACTIES
Vanaf het einde van de jaren zeventig werd de
strijd tegen de apartheid een belangrijk onderdeel
van het internationale werk van de FNV en van
aangesloten bonden. Talloze acties werden gevoerd
op het niveau van de vakcentrale, bij aangesloten
bonden en in individuele bedrijven. Hoewel een
aantal bedrijven zich doof hield voor de kritiek,
was hun betrokkenheid met Zuid-Afrika bijna
altijd controversieel en onderwerp van acties. De
Vervoersbond FNV bediscussieerde in het begin van
de jaren tachtig de rol van Rotterdam in de import
en export van goederen van en naar Zuid-Afrika. De
Dienstenbond FNV stond voorop bij acties tegen
Nederlandse banken die zaken deden in Zuid-Afrika.
De Industriebond FNV deed mee in de acties tegen

Shell, onder andere door folders te verspreiden onder leden werkzaam bij de grote oliebedrijven. Antiapartheidsacties zijn daarnaast georganiseerd door
de Abvakabo, de Voedingsbond en de bij de FNV
aangesloten NVJ. Ook werd de bevrijdingsbeweging African National Congress (ANC), de partij van
Nelson Mandela, door de vakbeweging gesteund.
De Onderwijsbond ABOP financierde de ANC-school
in Tanzania, het zogenoemde Solomon Mahlangu
Freedom College, waar gevluchte Zuid-Afrikanen
onderwijs konden volgen.

EIGEN WERK OF SOLIDARITEIT?
De FNV was een belangrijke bondgenoot in de strijd
tegen apartheid. Toch was er ook een punt van
wrijving tussen de vakbeweging en de andere antiapartheidsgroepen: moest er wel of geen boycot
komen van Zuid-Afrikaanse producten? Volgens
Wouter van der Schaaf, betrokken bij de de werkgroep Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking
Vakbeweging BOV, gingen de anti-apartheidsorganisaties er veel te makkelijk van uit dat Nederlandse
arbeiders wel bereid zouden zijn om uit solidariteit
hun baan op ’t spel te zetten: “Het kostte soms
moeite om dat bij de anti-apartheidsbeweging tussen de oren te krijgen.” De FNV stelde ook dat een
totale boycot van Zuid-Afrika zou betekenen dat
de vakbeweging geen contacten meer zou kunnen onderhouden met Zuid-Afrikaanse bonden. In
oktober 1986 liet toenmalig voorzitter Hans Pont
zich, na een reis naar Zambia, ontvallen dat de FNV
er niets voor voelde om het initiatief te nemen tot
een boycot. De anti-apartheidsorganisaties reageerden verontwaardigd; volgens hen verliet de FNV
hiermee publiekelijk het gezamenlijke beleid dat uit
was op een isolatie van Zuid-Afrika. In een brief aan
het Federatiebestuur van de FNV schreven Novib,
Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), Pax Christi en Kairos
dat ze verontrust waren dat de FNV meende dat
buitenlandse bedrijven van binnenuit druk kunnen
uitoefenen op Zuid-Afrika, in plaats van te eisen dat
deze bedrijven Zuid-Afrika verlaten. “Wij vernemen
eveneens dat de FNV niet van plan is op oorlogspad
te gaan tegen bedrijven die in Zuid-Afrika blijven. Een
boycot van bedrijven als Shell wordt afgewezen.”
NEDERLANDS AANDEEL IN APARTHEID
De uitlating van Pont was ook in eigen kring niet
onomstreden. Het leidde tot uitgebreide discussies
binnen de FNV over de rol van de vakbeweging in
de strijd tegen apartheid. Pont haalde bakzeil. In
september 1987 was de FNV de medeauteur van
de publicatie ‘Nederlands aandeel in Apartheid’.
Pont zelf presenteerde de studie en riep daarbij op

‘NEDERLAND INVESTEERT IN APARTHEID’
Samen met de anti-apartheidscomités onderzocht de FNV de
investeringen van Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika, en publiceerde onder andere het boekje ‘Nederland investeert in Apartheid’.
De tientallen bedrijven die ontmaskerd werden als ‘collaborateurs’
werden vervolgens doelwit van acties. Binnen verschillende bedrijven met belangen in Zuid-Afrika, waaronder Unilever, de ABN Bank,
Europe Container Terminals en Shell, richtte de FNV werkgroepen op
die de betrokkenheid van het bedrijf bij de apartheid moesten aankaarten. De BOV (Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging) probeerde het bewustzijn van Nederlandse werknemers
over Zuid-Afrika te vergroten. Ook stak de vakbeweging de hand in
eigen boezem: in 1980 besloten de FNV-bonden hun beleggingen
(het ging daarbij om de weerstandskassen en pensioenfondsen en
dergelijke) in bedrijven met banden met Zuid-Afrika af te stoten.
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BRIEF AAN COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Coolsingel
Rotterdam
11 augustus 1986
Geacht college,
Onlangs vond in Luxemburg het 35ste congres
plaats van de Internationale Federatie van Transportarbeiders ITF.
(...)
U zult zich kunnen voorstellen dat ik als vertegenwoordiger van Rotterdam, de grootste havenstad
ter wereld (zo word je op zo’n congres toch gezien), mij in een wat onplezierige situatie bevond
toen ik geen konkrete vooruitgang kon melden
met betrekking tot door de Rotterdamse autoriteiten genomen maatregelen inzake sancties of
andersoortige maatregelen tegen de apartheid.
Zelfs kon ik geen hoopgevend geluid laten horen,
omtrent de vorig jaar door u aangekondigde
bijeenkomst van West-Europese havensteden
met als doel te komen tot gemeenschappelijke
maatregelen.
(...)
Als Vervoersbond FNV hebben wij in Luxemburg
van harte ingestemd met een verklaring die alle
aangesloten bonden oproept, desnoods door middel van acties, te bewerkstelligen dat de internationale embargo’s van olie- en wapentransporten
naar Zuid-Afrika strikt worden nageleefd en dat
de embargo’s in algemene zin worden uitgebreid
tot alle Zuid-Afrikaanse goederen en de algehele
handel met Zuid-Afrika.
Vervoersbond FNV

Strijd tegen de apartheid

tot een volledige boycot van Zuid-Afrika. Het onderzoek openbaarde de namen van 61 Zuid-Afrikaanse
bedrijven die vestigingen in Nederland hadden.
Pont stelde dat deze bedrijven gesloten moesten
worden. In totaal zouden daarmee 2.300 mensen
hun baan verliezen. “Wij moeten dit netjes oplossen
en kijken of er alternatieve werkgelegenheid is te
vinden,” aldus Pont.
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Veel van de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika
passeerde de Rotterdamse havens. De havenarbeiders speelden daarom een belangrijke rol in
het al dan niet boycotten van Zuid-Afrika. Hoewel
een meerderheid voorstander was van sancties
tegen Zuid-Afrika, wogen de eigen belangen soms
zwaarder. Goederen uit Zuid-Afrika betekenden
werk voor de Nederlandse havenarbeiders. De
Vervoersbond FNV riep weliswaar op tot een algehele boycot van Zuid-Afrikaanse producten, maar
verzette zich niet tegen de komst van een nieuwe
kolenterminal en een fruitloods die gebruikt zouden
gaan worden voor producten uit Zuid-Afrika. Ook
verbond de Vervoersbond een voorwaarde aan een
boycot, namelijk dat werknemers in de overslagbedrijven schadeloos gesteld werden. Toenmalig
FNV-onderhandelaar Joop Verroen verklaarde: “Het
kan niet zo zijn dat een klein groepje de dupe is
van iets waar vele Nederlanders een voorstander
van zijn.” Ook cao-onderhandelaar in de fruitsector,
Paul Rosenmöller, stelde een dergelijke voorwaarde
aan de boycot: “Wij zijn natuurlijk vóór een boycot.
In Europees verband heeft deze het meeste zin.
Kiezen we toch voor een eenzijdige boycot dan
mogen havenwerkers niet de dupe worden. Ik kan
het niet aan de werknemers verantwoorden dat zij
hun werk verliezen. Dus als aan de voorwaarde van
vervangend werk niet kan worden voldaan, zal het
Zuid-Afrikaanse fruit de haven binnenkomen.”

VAKBONDSVRIJHEID NEEMT TOE
Afrika is vanaf het begin de belangrijkste bestemming van de steunverlening door de FNV. Tussen
1975 en 1982 ging gemiddeld 67 procent van het
beschikbare solidariteitsbudget naar vakbondsprojecten in Afrika. Deze steun werd voor een groot
gedeelte gecoördineerd door het IVVV. Vanaf de
jaren tachtig werd Zuid-Afrika de grootste ontvanger van FNV-hulp. In 1982 ging 40 procent van het
te besteden budget naar projecten in Zuid-Afrika,
vooral naar onafhankelijke zwarte vakbonden. In
1984 bijvoorbeeld steunde solidariteitsfonds Wij en
Zij opkomende, niet-raciale, onafhankelijke bonden
in Zuid-Afrika met in totaal 750.000 gulden.
Sinds in 1980 de vakbondsvrijheid voor zwarte

werknemers enigszins was verruimd was er in
Zuid-Afrika sprake van een stormachtige ontwikkeling van de vakbeweging. Er werden diverse nieuwe
vakbonden opgericht en bestaande bonden werd
nieuw leven ingeblazen door een sterke toestroom
van nieuwe leden. Belangrijke kracht van deze
nieuwe bonden was het multiraciale karakter;
zwart, blank en gekleurd maakten er zonder onderscheid de dienst uit; iets wat tot dan toe onder het
Apartheidsregime ongekend was.
DOORN IN HET OOG
Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de
nieuwe vakorganisaties werd gespeeld door
FOSATU (Federation of South African Trade Unions).
Inzet van FOSATU was te helpen bij de opbouw van
de nieuwe vakbonden door scholing van kaderleden, ondersteuning bij cao-onderhandelingen en
bij directe belangenbehartiging via het systeem
van ‘shop stewards’. FOSATU beschikte over een
jong en goed opgeleid kader en banden met diverse
universiteiten. Diverse leiders van toen zijn later
toegetreden tot de nieuwe regering van Mandela,
zoals Jay Naidoo, Alec Erwin en Sydney Mufumadi.
Tot 1985 was FOSATU, de belangrijkste partner
van de FNV in Zuid-Afrika. De band van de FNV met
FOSATU was echter een doorn in het oog van de
Nederlandse anti-apartheidsbeweging. De Nederlandse solidariteit was immers gericht op het African National Congress (ANC), de partij van Mandela.
En de vakbond die daarbij hoorde was niet FOSATU,
maar SACTU, het South African Congress of Trade
Unions. Volgens de anti-apartheidsbeweging hield
FOSATU zich nauwelijks bezig met het bestrijden
van apartheid en zou deze zich beperken tot het,
binnen de grenzen van het systeem, verzachten van
de omstandigheden van zwarte arbeiders.
Voor de FNV lag steun aan SACTU echter gevoelig
omdat deze bond was aangesloten bij de ‘communistische’ Wereldfederatie van Vakbonden. En er
was nog een probleem: omdat SACTU in Zuid-Afrika
verboden was, was het voor de FNV lastig na te
gaan hoe groot de binnenlandse steun voor SACTU
werkelijk was en hoe de steun werd gebruikt. De
FNV heeft de keuze voor directe steun herhaaldelijk
met SACTU besproken onder meer door Wim Kok
tijdens het werkbezoek van een FNV-delegatie aan
Zambia in 1982. Op haar kantoor in Lusaka stelde
SACTU overigens niet de intenties van de FNV
ter discussie, maar werd vooral de politieke strijd
benadrukt. SACTU erkende wel dat voortzetting van
directe steun te prefereren was boven geen steun.
Het gesprek destijds leidde niet tot verandering van
beleid, maar versterkte eerder de ingezette lijn.

In 1985 kwam de oplossing vanzelf: FOSATU en
SACTU gingen beide op in een nieuwe eenheidsvakcentrale, COSATU genaamd, die nauw verbonden
was aan het ANC.
Wouter van der Schaaf, destijds medewerker van
BOV, blikt terug: “De oprichting van COSATU in
1985 betekende een enorme boost voor de FNV
binnen de anti-apartheidsbeweging. Eindelijk een
grote herkenbare organisatie met daarbij aangesloten bonden. Eindelijk een mogelijkheid om met die
organisatie werkrelaties aan te gaan, hun leiders bij
ons over de vloer te hebben. Geen gedonder meer
over al dan niet ondergronds opererende bonden.
Eindelijk ook de mogelijkheid voor de FNV om met
een éigen partner op de proppen te komen.”
VIA HET IVVV
Na de oprichting van COSATU is de steunverlening
in versterkte mate voortgezet. De coördinatie
hiervan verliep via het IVVV. Binnen het IVVV was
er weer een aparte coördinatie tussen de FNV en de
Scandinavische vakorganisaties (Denemarken, Zweden, Noorwegen en later ook Finland), omdat deze
samen het grootste deel van de financiële hulp voor
hun rekening namen. Door de steunverlening onderling af te stemmen konden met de Zuid-Afrikaanse
bonden goede afspraken worden gemaakt over de
belangrijkste doelen en activiteiten en kon ook de
administratieve afhandeling efficiënt worden georganiseerd. Naast de steunverlening aan COSATU
werd ook steun verleend aan de ontwikkeling van
afzonderlijke vakbonden. Deze verliep veelal via de
GUF’s.
Een goed voorbeeld van de betekenis van de
internationale coördinatie was tijdens de massale
stakingacties van de grote mijnwerkersvakbond
NUM in 1987 onder leiding van Cyril Ramaphosa.
De geweldadige onderdrukking en massale ontslagen tijdens deze acties leidde tot grote internationale verontwaardiging en solidariteit. Van vakbonden uit diverse landen kreeg de NUM steun voor
haar acties. De FNV gaf 600.000 gulden aan juridische en humanitaire hulp. Hiervan kwam 100.000
gulden uit Wij en Zij en 500.000 uit het FNV
Weerstandsfonds. Verder werd nog een fondswervingsactie opgezet die ongeveer 150.000 gulden
opbracht. Ondanks de tegenwerking door het ZuidAfrikaanse regime, wist COSATU tussen 1985 en
1990 het ledenaantal te verdubbelen van 500.000
naar ruim één miljoen. Tegenwoordig heeft COSATU
zo’n 1,8 miljoen leden en is de grootste vakcentrale
van het land.

‘HOLLANDSE WERKERS STEUN JULLE’
“Hierdie vlugskrif is vervaardig om julle ons standpunte te laat weet. Ons staan volledig agter die
politiek van die Suid Afrikaanse Vakuniekongres,
die SACTU (...).” Een folder met deze tekst konden
Zuid-Afrikaanse arbeiders in 1975 aantreffen op
goederen uit Nederland. Op voorstel van de Anti
Apartheidsbeweging Nederland (AABN) had de
SOSV-groep Havens in Rotterdam 6.000 exemplaren
van deze folder laten drukken om ze te verstoppen
in voor Zuid-Afrika bestemde ladingen. Het doel
was de zwarte arbeiders in Zuid-Afrika te laten weten dat ze niet alleen stonden in hun strijd. Door de
persbreidel hadden Zuid-Afrikanen nauwelijks weet
van de wereldwijde afkeuring van apartheid.
De folder was gedrukt in drie talen: Engels,
Afrikaans en Zulu. Het verstoppen van de folders
moest omzichtig gebeuren, want de directies van
de havenbedrijven mochten er niet achter komen.
Een van de werkgroepleden werd toch betrapt en
door z’n werkgever, het bedrijf Quick Dispatch,
gestraft. Uit enkele reacties uit Zuid-Afrika bleek
dat de pamfletten door de zwarte arbeiders met
grote interesse werden gelezen en van hand tot
hand gingen.

Collectie FNV, IISG
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“JE MOET ALTIJD BELEEFD BLIJVEN”
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SCHRIJF
ACTIES
VOOR
VAKBONDSRECHTEN

IZ-bulletin, april 1992

Voormalig bestuurder bij FNV Bouw, Antoon
Schrijver, is al zo’n 35 jaar actief betrokken bij
schrijfacties om collega’s elders in de wereld bij te
staan. Honderden brieven heeft hij gestuurd om
presidenten, generaals en andere machthebbers te
wijzen op het lot van gedetineerde vakbondsleiders.
Zijn eerste brieven gingen naar Guatemala, waar in
de jaren zeventig een burgeroorlog woedde en waar
vakbondsleiders hun leven niet zeker waren.
“Je moet altijd beleefd blijven”, benadrukt Schrijver.
“Hoe erg de daden van sommige regimes ook zijn,
en hoewel je zelf soms kookt van woede.” Vriendelijke, maar rake klappen, zo noemt Schrijver dat. “Dat
werkt het best.” Vaak heeft hij moeten horen: wat
voor invloed kan een simpel briefje nou hebben?
Dat is toch uit de tijd? En die brieven komen toch
nooit terecht bij de machthebbers zelf? Toch weet
Schrijver zeker dat zijn inspanningen niet vergeefs
zijn. “Het middel wordt onderschat. Op z’n minst
maakt een schrijfactie duidelijk dat de gevangen
vakbondsactivist bekend is en dat er mensen zijn
die volgen wat er met hem of haar gebeurt. Dat
dwingt zelfs de meest gewetenloze dictator tot
voorzichtigheid. Al is er maar één persoon niet
gemarteld vanwege de brieven die we gestuurd
hebben, dan is dat toch al dik de moeite waard?”
Het feit dat de gevangengenomen vakbondsactivist weet dat er elders in de wereld collega’s zijn
die solidair zijn, is een enorme motivatie om met
dit werk door te gaan, zegt Schrijver. In 35 jaar is
er natuurlijk veel veranderd. Veel brieven worden
tegenwoordig per e-mail verstuurd, maar niet altijd.
Soms wordt er ook nog met de hand geschreven en
in een enveloppe met postzegel verstuurd. Persoonlijke aandacht, dát is het geheim, zegt Schrijver.
“De ontvangers van de brieven moeten zich realiseren dat de brieven door échte mensen zijn geschreven. Ik stuur nooit voorgedrukte brieven, maar maak
altijd mijn eigen tekst. Kort maar krachtig. Ik weet
zeker dat dit werkt.”
MANSOUR OSANLOO
Een van de mensen die op de aandacht van Antoon
Schrijver heeft kunnen rekenen is de Iraanse
buschauffeur en vakbondsleider Mansour Osanloo.
Osanloo is tussen 2005 en 2008 herhaaldelijk opgepakt door politie en geheime diensten. Zijn misdaad: opkomen voor de rechten van de buschauffeurs in Teheran, de hoofdstad van Iran. De laatste
keer dat Osanloo werd opgepakt was in 2008. En
toen was het echt menens. Hij werd beschuldigd

van ‘het verspreiden van propaganda tegen het
systeem’ en opgesloten in de beruchte Evin gevangenis, het ‘San Quintin’ van Iran. Hij schreef daar
zelf over: “Ik ben fysiek en psychologisch gemarteld
en bedreigd met verkrachting. Mijn ondervragers
hebben ook vaak gedreigd mijn vrouw en kinderen
op te pakken, te martelen en te verkrachten. Mijn
zoon Puyesh is gevangen genomen en gemarteld.
De autoriteiten stuurden mijn andere zoon, Sahesh,
van de universiteit.” Ruim vijf jaar zat hij vast, vele
maanden daarvan bracht hij door in de isoleercel.
Tegenwoordig is Osanloo weer een vrij man.
Te bewijzen valt het nooit, maar Osanloo denkt zelf
dat hij zijn vrijheid te danken heeft aan de internationale aandacht en solidariteit die er wereldwijd
was voor zijn ‘zaak’. Hij merkte dat zijn bewakers
in de gevangenis hem met andere ogen gingen
bekijken. Osanloo: “Ze zagen het nieuws over mijn
activisme en de redenen achter mijn gevangenschap via satelliettelevisie en het internet. Het
gevolg daarvan was dat hun houding jegens mij met
de tijd veranderde.” Antoon Schrijver: “Antwoord
op de brief over Mansour Osanloo heb ik ook nooit
gehad. Maar ik hoorde wel dat hij was vrijgelaten.
Dat is steeds weer een fantastisch gevoel.”
Uiteraard schrijft Schrijver zijn brieven niet alleen.
Hij is de spil achter een netwerk van actieve FNVbriefschrijvers dat hij zelf heeft opgebouwd. Ruim
driehonderd mensen wist hij te motiveren, veelal
betrokkenen bij de Bouwbond, maar Schrijver ‘recruteerde’ ook binnen de familie- en kennissenkring.
“Op verjaardagen en tijdens jubilea enzo praten we
over onze acties; we delen informatie uit en vertellen wat er met mensen is gebeurd na onze schrijfacties.” Elk jaar organiseert Schrijver vijf of zes keer
een schrijfactie. Hij rekent even voor: “Zeg dertig
jaar lang, vijf brieven per jaar door driehonderd
mensen. Oei, dat zijn bij elkaar meer dan veertigduizend brieven!”
Het schrijven van brieven of protest-telegrammen
blijft een simpele, maar effectieve manier om duidelijk te maken dat arbeidsrechtenschendingen niet
onopgemerkt passeren. In de periode 2005 tot en
met 2014 heeft het FNV schrijversnetwerk – urgent
action network – 42 schrijfacties ondernomen. De
FNV zelf heeft in de periode 2001 tot en met 2014
zo’n 130 brieven verstuurd om te protesteren tegen
schendingen van vakbondrechten. Deze brieven
werden meestal ondertekend door de voorzitter van
de FNV.
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SCHRIJVEN VOOR KINDERRECHTEN
Een van de bekendste activisten waarvoor de FNV in 2004 een
schrijfactie hield was de Indiase strijder tegen kinderarbeid, en in
2014 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Kailash Satyarthi.
Satyarthi was ernstig mishandeld tijdens een protest tegen het
gebruik van jonge Nepalese kinderen in een circus in India. Toen de
autoriteiten niet wilden ingrijpen ging Satyarthi in hongerstaking.
Na wereldwijde acties en brieven van het FNV schrijversnetwerk
(onder andere door FNV-voorzitter Lodewijk de Waal) waarin tegen
de mishandeling van Satyarthi en het stilzwijgen door de autoriteiten werd geprotesteerd, gelastte het Hooggerechtshof van de deelstaat Uttar Pradesh dat de kinderen (voor het merendeel meisjes)
moesten worden vrijgelaten. In een dankbrief schreef Satyarthi:
“Ik wil mijn grootste dankbaarheid overbrengen voor ieder van jullie,
ook namens de organisaties die ik vertegenwoordig. Jullie solidariteit, steun en acties hebben ons kracht gegeven in onze strijd (...)
het goede nieuws is dat de elf Nepalese meisjes voor wie wij in
actie waren gekomen op aandringen van hun ouders, plus nog tien
andere meisjes, allemaal zijn bevrijd.”
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1980 – 1989

DE ‘ZWARTE’ JAREN TACHTIG
De verbeelding die in de jaren zestig in Nederland aan de macht kwam, werd in de jaren
tachtig afgezet. De ‘zwarte jaren tachtig’, zo zegt men wel eens. Dat was niet alleen een
omschrijving van het heersende modebeeld, waarin donkere kleuren de toon zetten.
Het waren ook economisch en politiek gezien sombere tijden. De Nederlandse economie
raakte begin jaren tachtig in het slop. Massaontslagen waren aan de orde van de dag. Na
de teloorgang van de textiel en de Limburgse mijnen verloren tienduizenden mensen in
de traditionele industrieën zoals scheepsbouw en metaal hun baan. Werkloosheid steeg
tot naoorlogse recordhoogte. Voor de net gefuseerde FNV betekende het een dilemma.
Aan de ene kant eiste de achterban dat de FNV zich met hand en tand zou verzetten
tegen de bedrijfssluitingen en tegen het no-nonsense beleid en de bezuinigingen van de
CDA/VVD-regeringen. Aan de andere kant raakten vakbondsbestuurders er ook steeds
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meer van overtuigd dat Nederland te maken had met structurele problemen en dat de
sluitingen van traditionele industrieën nog maar het begin waren. Volgens het bedrijfsleven had Nederland zich de jaren daarvoor behoorlijk uit de markt geprijsd met een lange
periode van hoge looneisen, van een uitdijende sociale sector en van stijgende begrotingstekorten. Bedrijven in opkomende landen als Japan konden kwalitatief vergelijkbare
(en soms betere!) producten leveren tegen aanmerkelijk lagere kosten. De internationale
marktaandelen van Nederlandse bedrijven namen af.

AKKOORD VAN WASSENAAR
De zorg om de toekomst was de achtergrond van het roemruchte ‘Akkoord van Wassenaar’, een overeenkomst gesloten in 1982 door werknemers- en werkgeversorganisaties.
In het akkoord – in feite niet meer dan één A4’tje tekst – ging de FNV akkoord met loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het kabinet bekrachtigde het akkoord met
de belofte niet meer te zullen ingrijpen in de loononderhandelingen. Het akkoord van
Wassenaar wordt wel gezien als het startpunt – of in ieder geval een hoogtepunt – van
het befaamde Nederlandse poldermodel.
Het akkoord betekende overigens niet dat het saneringbeleid van het kabinet-Lubbers
en minister van Financiën Onno Ruding voor zoete koek werd geslikt. De FNV had wel
begrip voor de noodzaak van bezuinigingen, maar de manier waarop die werden doorgevoerd stuitte op weerstand. FNV-vicevoorzitter Johan Stekelenburg noemde het beleid
van Lubbers ‘snoeihard en asociaal’: “... [het] ging volledig ten koste van de zwakkeren
in de samenleving. Door de strenge bezuinigingen hebben veel mensen in die tijd een
armoedeval doorgemaakt, van de WW naar de bijstand. Dat was hard en niet nodig.”
Ruding maakte het er niet beter op door zijn uitspraak dat “werklozen liever bij tante
Truus op de koffie zaten dan zich in te spannen om een baan te vinden.”
De politieke macht bleef gedurende de jaren tachtig stevig in handen van ‘rechtse’ partijen. Tussen 1977 en 1989 – op een kort intermezzo na van een CDA/PvdA/D’66-regering
die acht maanden standhield – werd Nederland geregeerd door CDA/VVD-coalities met
een stevige meerderheid in het parlement. Wat dat betreft paste Nederland in een trend:
in de meeste Westerse landen hadden rechtse, conservatieve leiders het voor het zeggen:
Reagan in de Verenigde Staten, Thatcher in Engeland en Kohl in Duitsland. Zij maakten
korte metten met de ‘swingende’ jaren zestig.

Ondanks het gevoel van uitzichtloosheid dat vat had gekregen op
grote delen van de samenleving waren de jaren tachtig ook activistisch. Begin jaren tachtig waren er nergens ter wereld zoveel solidariteitsgroepen als juist in Nederland: activisme tegen de apartheid
in Zuid-Afrika, tegen de ontwikkelingen in Midden-Amerika en tegen de dictaturen in Latijns-Amerika vierden hoogtij. Onder invloed
van de kraakbeweging, en gefrustreerd door de weinig toeschietelijke houding van de overheid, verhardde het activisme. Later in de
jaren tachtig kwam er aandacht voor kritisch consumeren. Consumentenacties hadden eerder al groot succes gehad in de strijd tegen
de Portugese overheersing in Angola (koffie), de apartheid (Outspan

Conferentie ‘Oost, West, Zuid Lest’ met Johan

sinaasappels) en tegen het generaalsbewind in Chili (Granny Smith

Stekelenburg, april 1990. Foto: André Ruigrok

appels). In 1988 werd de organisatie Max Havelaar opgericht en in
de jaren erna zagen verschillende keurmerken en gedragscodes het
licht.

BEDRIJFSLEVEN CENTRAAL
Minister Schoo (VVD) had tijdens het eerste kabinet-Lubbers het
Nederlandse bedrijfsleven opnieuw centraal gesteld in het ontwikkelingsbeleid. Dat leidde nog tot controverse binnen de sector
ontwikkelingssamenwerking dat het bedrijfsleven vooral als vijand
van ontwikkeling zag. Onder minister Bukman (CDA) verdween
het beleidsterrein van ontwikkelingssamenwerking goeddeels van
de agenda, hoewel de budgetten nog wel op peil bleven en zelfs
stegen voor het vakbondmedefinancieringsprogramma. Het totale
budget voor het VMP verdubbelde van 7 miljoen in 1980 naar 14
miljoen in 1989. Het aandeel van de FNV ging van 5,5 naar ruim
9,5 miljoen gulden. En vanaf 1985 paste het ministerie het zogenaamde ‘programmafinancieringsmodel’ toe. “Dit houdt in dat de
goedkeuring vooraf van individuele projecten door de minister
komt te vervallen”, zo kon Wim Kok verheugd mededelen aan het
federatiebestuur. Meer vrijheid dus, maar ook meer verantwoordelijkheid: de eisen van het ministerie met betrekking tot het beheer
van de gelden en de controle en de verantwoording van de projecten werden in de nieuwe setting verzwaard. De staf van Stichting
Wij en Zij groeide. De vergoeding voor de kosten van het ‘apparaat’
werd daarvoor verhoogd van 5 naar 7,5 procent. Tegelijkertijd kwam
ontwikkelingssamenwerking binnen de Nederlandse samenleving
steeds meer onder een vergrootglas te liggen: hielp de hulp wel?
Bleef er niet veel aan de strijkstok hangen? De scepsis over het nut
van de hulp werd aanvankelijk nog goeddeels genegeerd door de
sector zelf, maar zou tien jaar later aan kracht winnen.
INTERNATIONALISERING
De vakbond kreeg vanaf de jaren tachtig meer aandacht voor
internationalisering. Het besef groeide dat het bedrijfsleven steeds
internationaler georganiseerd was en dat de vakbond dus niet kon
achterblijven. In een brochure uit 1983 stelde de FNV: “De vakbe-
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weging heeft niet enkel bijkomstig met de internationale dimensie te maken, maar zeer
fundamenteel. Daarom moet de vakbeweging internationaal samenwerken. Anders
kan zij haar taak niet vervullen en haar doelstellingen niet realiseren.” Het was volgens
de FNV een illusie te denken dat Nederland de problemen zoals werkloosheid, inflatie, controle op multinationals en medezeggenschap van arbeiders uitsluitend vanuit
nationaal perspectief kon aanpakken. Met die internationalisering kon de vakbeweging
teruggrijpen op de allereerste beginjaren. De internationale beroepsorganisaties zijn voor
een groot gedeelte opgericht aan het eind van de negentiende eeuw. De eerste waren die
voor de grafische industrie en de mijnbouw. Door fusies waren er in de jaren tachtig van
de vorige eeuw nog zo’n vijftien internationale beroepssecretariaten (later Global Union
Federations, GUF’s, genoemd) voor onder andere de mijnbouw, de metaal, de chemische
industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de dienstensector en voor overheidspersoneel.
Deze GUF’s opereren zelfstandig, maar stemmen in de praktijk hun werk af met de internationale vakcentrale IVVV. De FNV-Bonden zijn lid van (één of meer) GUF’s; zo is FNV
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Bondgenoten aangesloten bij het IMF (metaal), ICEF (chemie), IUF (voedingsmiddelen) en
ITGWLF (textiel). Via de GUF’s steunt de FNV vakbonden in ontwikkelingslanden. Via de
internationale vakcentrale IVVV worden overkoepelende vakcentrales gesteund en praat
de FNV mee over zaken van algemeen werknemersbelang; zoals vakbondsrechten en de
positie binnen de ILO. Ook gaat het daar vaak over algemene vraagstukken als armoede
en ontwikkeling, vrede en veiligheid en internationale handel en monetaire zaken (WTO
en IMF).
De specifieke geschiedenis van de ontwikkeling van de vakbeweging heeft geleid tot een
soort ‘dubbele structuur’ van de internationale vakbeweging. Aan de ene kant verenigen
de nationale vakcentrales (zoals de FNV) zich in het overkoepelende IVVV, terwijl de bij
de centrale aangesloten bonden (zoals de Abvakabo, de Dienstenbond en de Industriebond) zich internationaal organiseren binnen de internationale beroepssecretariaten
(GUF’s). Hoewel de GUF’s en het IVVV hun beleid vaak op elkaar afstemmen, kan de ‘dubbele structuur’ ook een grotere internationale slagkracht van de vakbeweging in de weg
staan.

PROJECTEN COÖRDINATIE COMMISSIE
De FNV heeft de ontwikkelingssamenwerking steeds zoveel mogelijk laten verlopen via
de bestaande structuren van de internationale vakbeweging. Dat betekende dat het IVVV
een infrastructuur moest ontwikkelen om deze gelden te beheren en te besteden en te
zorgen voor de nodige coördinatie en afstemming. Datzelfde gold voor het WVA, waar
ook FNV-gelden naar toe gingen. Binnen het IVVV is hiervoor de Projecten Coördinatie
Commissie opgezet. Hieraan namen de vakcentrales deel die ook over ontwikkelingsgelden konden beschikken, zoals de Scandinavische vakcentrales, maar ook diverse andere
vakcentrales (bijvoorbeeld de Engelse, Duitse, Franse en de Italiaanse), de regionales van
het IVVV (ORIT, AFRO en dergelijke) en de GUF’s. Binnen de Projecten Coördinatie Commissie maakten de verschillende partijen afspraken over een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare middelen.
De FNV ontpopte zich in de jaren tachtig, mede dankzij de medefinancieringsmiljoenen,
tot een van de belangrijkste sponsoren van de solidariteitsprogramma’s van het IVVV. De
invloed van de FNV binnen de internationale vakbeweging was (en is) navenant. Dankzij
het VMP-programma kon de FNV ‘boven z’n macht schreeuwen’, zo stelt voormalig FNVvoorzitter Lodewijk de Waal in een interview voor dit boek.

Naast de internationale IVVV is de FNV in Europa aangesloten bij het Europese verbond
van Vakverenigingen (EVV). Het EVV presenteert zich met nadruk niet als de Europese
tak van het IVVV. Het gaat er de Europese bonden vooral om een bijdrage te leveren aan
Europese vraagstukken en de Europese verdeeldheid van de vakbeweging een halt toe te
roepen.

CONTACTEN MET OOST-EUROPA
Zeker tot het aantreden van Sovjet-leider Gorbatsjov in 1985 zaten de mondiale OostWest verhoudingen muurvast. Toen de Russen in 1979 Afghanistan binnenvielen was
dit het signaal voor een hardere opstelling van het Westen. De eerste helft van de jaren
tachtig worden ook wel eens de ‘tweede Koude Oorlog’ genoemd. De Olympische Spelen
in 1980 in Moskou werden op initiatief van Amerika geboycot door een groot aantal landen uit het kapitalistische kamp. Nederland deed overigens niet mee met deze boycot.
De FNV was aangesloten bij het ‘kapitalistische’ IVVV en stond daarmee tegenover het
‘communistische’ WVV. Contacten met ‘de vijand’ lagen gevoelig. In ieder geval moest
de indruk vermeden worden dat de Nederlandse vakbond de communistische bonden in
Oost-Europa erkende als ‘echte’ bonden en niet als slippendragers van de communistische machthebbers. De vakbonden in communistische landen speelden nauwelijks een
rol van betekenis in het leven van de arbeiders: volgens de communistische doctrine waren de belangen van de arbeiders dezelfde als die van de staat. De officiële bonden waren
meer werknemersverenigingen dan vakbonden. Ze vervulden in de staatsbedrijven de
rol van een quasi-personeelsafdeling, die de arbeidsdiscipline bewaakte en de sociale
fondsen en voorzieningen, zoals sanatoria en vakantieoorden, beheerde. De vakbondscontributie werd automatisch ingehouden van het loon. Vrije cao-onderhandelingen
bestonden niet.
Vanaf begin jaren zeventig werden door de Nederlandse vakcentrales, binnen door het
Overlegorgaan afgesproken richtlijnen, louter informatieve contacten met zorgvuldig
geselecteerde vakcentrales in Oost-Europa aangeknoopt, als bijdrage aan het proces van
ontspanning onder invloed van de Neue Ostpolitik van de Duitse kanselier Willy Brandt.
Echte samenwerking of concrete steun was echter uitgesloten. De FNV had dergelijke
contacten in het toenmalige Joegoslavië, Roemenië en Hongarije. Polen zat daar niet bij.
Een voorgenomen bezoek aan de officiële Poolse vakcentrale CRZZ in 1980 werd op het
laatste moment door de Polen afgezegd omdat het ‘ongelegen’ kwam. In deze periode
had de CRZZ te maken met een dramatische leegloop: het grootste deel van de aangesloten bonden besloot om de centrale te verlaten en op eigen benen te staan, of om zich
aan te sluiten bij de nieuwe organisatie Solidarnosc. Deze bond was de eerste, min of
meer legaal opererende ‘vrije’ vakbond in een Oostblokland. Dat bood perspectieven voor
samenwerking. Maar het was ook een risico: in hoeverre zou openlijke steun aan Solidarnosc de voorzichtige gesprekken met officiële bonden in Oostbloklanden frustreren?
In feite was het een keuze tussen ontspanning en solidariteit. Zolang er geen duidelijk
zichtbare oppositie was lag de keuze om voorzichtige contacten met de machthebbers op
te bouwen voor de hand. De opkomst van Solidarnosc dwong tot andere keuzes.

STICHTING WIJ EN ZIJ
In 1982, het jaar van de fusie van NVV en NKV, werd het ontwikkelingswerk van de FNV,
inclusief de bewustwordingspoot (Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging BOV), ondergebracht bij een nieuwe stichting: Wij en Zij. Een nieuwe organisatie,
maar geen nieuwe naam. Vanaf 1959 kende het NKV al een stichting Wij en Zij. Omdat
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Wij en Zij bij de leden het meest bekend was, werd besloten deze naam te handhaven.
De nieuwe stichting had een dubbele doelstelling: fondsenwerving en bewustwording,
beide om een vrije en onafhankelijke vakbeweging in de ontwikkelingslanden te bevorderen.
De afstemming van het beleid van Wij en Zij vond plaats in de Beleidsadviesraad
Internationale Zaken (BAR-IZ). Hierin zaten vertegenwoordigers van de aangesloten
FNV-bonden. De FNV-bestuurder Internationale Zaken was voorzitter. Naast het bewustwordingswerk en de steunverlening aan bonden in ontwikkelingslanden, werd in de
BAR-IZ ook het algemene internationale beleid besproken, waaronder de inbreng in de
aangesloten internationale vakbondsorganisaties IVVV en EVV, de vertegenwoordiging in
nationale en internationale organisaties zoals de Sociaal Economische Raad (SER), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO), het beïnvloeden van beleidsorganen in Nederland en Europa,
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onderhouden van bilaterale relaties, et cetera.

TOUWTREKKEN
De spanningen tussen de bewustwordingsactiviteiten onder FNV-leden en het internationale beleid, zoals die ook in de tijd van de SOSV te zien waren, staken bij tijd en
wijle ook de kop op binnen de BAR-IZ. Wouter van der Schaaf, medewerker van de
BOV, signaleert disbalans tussen de drie ‘poten’ van BAR- IZ: het algemene internationale beleid, bewustwording en projecten. De algemene internationale beleidspoot was
richtinggevend voor de FNV, en had daarom de meest zware stem. De projecten kregen
daarentegen veel aandacht omdat daar het meeste geld in omging – geld dat zorgvuldig
beheerd diende te worden. Ook leverden de projecten veel goodwill en invloed op binnen
de internationale vakbeweging. De BOV – de bewustwordingspoot – was onderwerp van
nogal wat touwtrekken. Van der Schaaf: “Nicaragua was een voorbeeld van die moeizaamheid. De FNV achtte zich gebonden aan afstand nemen omdat de Sandinistische
vakbeweging zich verbonden had aan de door Rusland gedomineerde internationale. Dus
kwam er een tussenweg tot uiting via solidariteit met scholenbouwbrigades. Niet gericht
op samenwerking met bonden in Nicaragua; wel op solidariteit met het land. De BOVmedewerkers konden daar in mee gaan; hoefden zich niet al te zeer te laten ‘dicteren’
door de formele lijn.” De FNV werd in de jaren tachtig en later veelvuldig aangezocht
door betrokkenen bij een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Door het grote ledenaantal en de formele positie van de vakbond binnen het Nederlandse ‘poldermodel’,
was het binnenhalen van de FNV als samenwerkingspartner voor veel actiegroepen een
bewijs van goedkeuring. Van der Schaaf: “Dat leverde wel spanning op. Want soms leek
het in de ogen van vakbondsbestuurders wel alsof ons handelen te veel was afgesteld op
wat ándere organisaties allemaal van ons wilden. Er was ook koudwatervrees. Angst dat
de FNV voor elk karretje van elke maatschappelijke organisatie zou worden gespannen.”

Wim Kok
“Maar wij waren tegen de junta”
Wim Kok was voorzitter van het NVV van 1972 tot 1976. Aansluitend werd hij voorzitter van
de FNV en bleef dat tot 1986. Gesprek in de werkkamer van Kok, in de achtertuin van zijn huis
in Amsterdam, op woensdag 11 maart 2015.

“In december 1981 reisde ik naar Polen. De

mek, een van de adviseurs. Mij trof vooral hoe

vrije Poolse vakbond Solidarnosc, opgericht

belangrijk de internationale solidariteit voor

door Lech Walesa in de haven van Gdansk, had

hen was. Op die dag in december 1981 waren

in Nederland veel solidariteit opgeroepen. Van-

ze nog vol goede moed, het gevoel heerste dat

uit de FNV hadden we hulp gegeven. Vooral

er verandering in de lucht hing. Dat zou zo

materiaal waar gebrek aan was: een drukpers

anders uitpakken. Die middag ging ik met de

onder andere, en een stencilmachine. Ik was

auto – zo’n klein Oost-Europees modelletje –

toen naast FNV-voorzitter ook voorzitter van

terug van Gdansk naar Warschau. Opeens viel

de Europese vakbond EVV en daar hadden

me op dat er steeds meer militaire voertuigen

we met waardering gesproken over wat er in

richting Gdansk reden. Ik vroeg aan de chauf-

Polen gebeurde. Het was méér dan een bewe-

feur of dat gebruikelijk was. Maar die werd

ging voor vakbondsrechten; Solidarnosc was

steeds stiller en hield op een gegeven moment

een beweging voor een vrij en democratisch

helemaal zijn mond. Mijn gevoel van onbeha-

Polen. Ik ging naar Polen – samen met Johan

gen werd versterkt op het vliegveld. Mijn naam

van Rens van de afdeling internationale zaken

werd omgeroepen. Ik moest naar de telefoon

– om Walesa en de zijnen een hart onder de

komen. Toen ik de hoorn aan m’n oor zette

riem te steken. We konden na aankomst niet

hoorde ik niets; een dode lijn. Onheilspellend.

meteen door naar Gdansk en moesten één
nacht in Warschau blijven. We werden onder-

De volgende dag landde ik – na een tussen-

gebracht in hotel Forum, ik weet het nog goed.

stop in Boedapest – op Schiphol. Daar wachtte

De man van de ambassade die ons begeleidde,

een groep journalisten me op. Ze vroegen me

zei: ‘Ai! Jullie zitten op de zesde verdieping.

naar de dramatische gebeurtenissen waar ik

Wij weten dat daar afluisterapparatuur zit.’

toen nog niets van wist: op de avond van mijn

Hij vertelde trouwens ook dat er recent een

vertrek uit Polen had het leger ingegrepen,

Nederlandse politicus – van liberale huize –

Solidarnosc was neergeslagen en de leiders,

in dat hotel had geslapen die zich teleurge-

inclusief Walesa, gevangen genomen.

steld had getoond over het feit dat hij niet op
de zesde verdieping was gehuisvest; alsof hij

Sinds die tijd voel ik een blijvende verbonden-

niet de moeite waard was om afgeluisterd te

heid met Polen. Vorig jaar nog werd ik uitge-

worden! De volgende dag namen we in alle

nodigd om de viering van 25 jaar democratie

vroegte de trein naar Gdansk. Op het station

bij te wonen. Want uiteindelijk kwamen er in

werd m’n portemonnee nog uit m’n kontzak

1989 alsnog vrije verkiezingen. Verkiezingen

gestolen. Dat was jammer, want daarin zat ook

die Solidarnosc glansrijk won. De herden-

mijn eigen bijdrage aan Solidarnosc.

king daarvan was buitengewoon ontroerend.

In Gdansk sprak ik met Walesa en andere

Ik voelde opnieuw de grote waardering van

mensen van de vakbond, zoals Bronislav Gere-

Walesa en anderen voor wat de Nederlandse

vakbeweging heeft bijgedragen aan de vrijheid

van werkgelegenheid op wereldschaal bepaal-

van de Polen en dat we hun strijd een klein

de bedrijfstakken in het Westen moeten slui-

stukje – we moeten het niet overdrijven – heb-

ten dan is consensus niet zo vanzelfsprekend.

ben meebeleefd.
Dat speelde ook bij een andere kwestie die
Aandacht voor internationale solidariteit

toen op ieders lippen lag, namelijk de apart-

stamde al uit de tijd van het NVV, waar ik

heid in Zuid-Afrika. Samen met de Scandi-

uit voortkom. Vaak kwam die aandacht als

naviërs liepen we als FNV voorop in de strijd

vanzelfsprekend voort uit contacten die we

daartegen. In 1979 heb ik op een congres van

hadden, bijvoorbeeld met de Surinaamse vak-

de EVV in München nog een motie ingebracht

bond. Het is dan logisch dat je iets opzet om

voor een boycot van Zuid-Afrika. Die is toen,

de mensen daar, die het zoveel minder goed

ondanks het verzet van onder andere de

hebben dan wij, op weg te helpen. Dat is niet

Duitse vakbond, aangenomen. Dat is mooi na-

alleen altruïsme. Ik herinner me dat ik, mis-

tuurlijk, maar zoiets wordt heel anders beleefd

schien wel vijftig jaar geleden nu, regelmatig

door een havenarbeider in Rotterdam die van

met mijn vrouw sprak over de armoede in de

zijn eigen vakbond te horen krijgt dat er geen

wereld. En over onze relatieve rijkdom. Toen

schepen met kolen uit Zuid-Afrika gelost mo-

al redeneerden we dat als aan die verschillen

gen worden. Dat tast rechtstreeks zijn brood-

niet tijdig iets gedaan zou worden, het niet

winning aan. Dan worden de gevolgen direct

ondenkbaar zou zijn dat ‘ze’ op een gegeven

voelbaar. Dat was - en is - de werkelijkheid

moment hierheen zouden komen om hun deel

van de vakbond die je er soms van weerhoudt

van die rijkdom te halen. Er zit dus ook een

om tot het gaatje te gaan. De toenmalige anti-

stukje welbegrepen eigenbelang achter!

apartheidsbeweging vond soms dat wij als
FNV niet ver genoeg gingen in onze solidari-

In 1980 schreef ik samen met Joop den Uyl,

teit. Als solidariteitsbeweging kun je tamelijk

Jan Pronk en Jan Tinbergen een pleidooi voor

spanningsloos pleiten voor een eenzijdige Ne-

een internationaal werkgelegenheidsplan. We

derlandse boycot van Zuid-Afrika. Wij konden

pleitten voor het stimuleren van werkgelegen-

dat veel minder eenvoudig.

heid in arme landen. Dat was in de tijd dat ook
in ons land de werkgelegenheid snel daalde.

Toch hebben we veel gedaan om mensen

Industrieën trokken weg uit Nederland: de

elders in de wereld die in de knel zitten, te on-

textiel, de scheepsbouw. Een enorm zorgelijke

dersteunen. Ik denk dan onmiddellijk aan de

ontwikkeling die grote sociale problemen

onderdrukking in Chili in de jaren zeventig en

veroorzaakte. Maar op den duur onvermijde-

tachtig. De FNV voelde zich erg verbonden met

lijk: op loonniveau konden we gewoon niet

de strijd van de Chilenen en natuurlijk van de

meer voldoende concurreren met landen in de

Chileense vakbond. In Nederland hebben we

Derde Wereld. Maar mijn pleidooi voor meer

als vakbond vaak meegedaan aan demonstra-

werkgelegenheid in de arme landen kwam mij

ties. Ik herinner me dat m’n jongste zoon-

in de FNV Raad wel op kritiek te staan, onder

tje mee wilde naar een demonstratie tegen

meer van Arie Groenevelt van de Industrie-

Pinochet en de militaire junta. Hij was een jaar

bond. Dat was vanuit de positie van de critici

of acht. Ik vond het goed en die avond liepen

bezien natuurlijk alleszins begrijpelijk. Zij

we samen in de optocht door de straten van

hadden in de getroffen bedrijfstakken immers

Amsterdam. Na afloop vroeg hij: “Zeg papa,

dagelijks te maken met mensen die hun baan

waarom riep iedereen ‘weg met de groente’.

en de daaraan verbonden zekerheden zagen

Waarom was iedereen tegen groente?” Dat

verdwijnen. Dan kun je niet alleen maar met

vond ik wel leuk. Jongetjes van acht dachten

vergezichten voor de lange termijn aankomen,

dat we tegen groente waren. Maar wij waren

dan gaat het om brood en boter. Zodra voor

tegen de junta.”

het bereiken van een rechtvaardige spreiding
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Fons Vannieuwenhuyse
Head of Brussels Project Office IndustriALL

NAAR THE BIGGER
PICTURE KIJKEN
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DE TOEKOMST
VAN DE
SOLIDARITEIT
Hoe moet het verder met die internationale solidariteit?

“Ook al lijkt de wereld meer en meer op een
dorp, internationale vakbondssolidariteit
wordt niet eenvoudiger. Misschien eerder het
tegendeel. Aangezien alles toenemend invloed
heeft op alles, is er steeds meer noodzaak tot
coördinatie, coöperatie en interactie, zowel
nationaal als internationaal. Kortom, het wordt
ingewikkelder, maar misschien ook interessanter en in elk geval veelbelovend. Een
vakbondsproject in Afrika, Latijns-Amerika of
Azië zal meer en meer een onderdeel van een
groter geheel (moeten) worden. Een kleine
vakbond heeft vaak steun nodig om aan ledenwerving te doen (de basis van alles - óók in de
toekomst) of voor training in hoe collectief te
onderhandelen. En dat kan een alleenstaand
project zijn. Maar die kleine vakbond komt niet
ver als het niet ook een solide financiële basis
heeft. En democratisch verkozen en efficiënte
leiders. En actieve vrouwen. En samenwerking
met andere bonden op nationaal vlak (vele
kleintjes maken één groot). En, en dit wordt
alsmaar belangrijker, sterke links naar de
internationale beweging die hen kan ondersteunen. En …en …en ...

Hoe zullen in de toekomst werkende mensen in de wereld zich
elkaars lot aantrekken? Welke rol kan en moet de vakbond
hierin spelen?
We vroegen een aantal betrokkenen om in tweehonderd
woorden de toekomst van de vakbondssolidariteit te
voorspellen. Andere voorspellingen zijn te vinden op
pagina 20, 108 en pagina 154.

Kortom, er zal meer naar the bigger picture gekeken moeten worden – vaak naar structuren
ook – zodat een bond, of een verzameling van
bonden, sterker kan worden op meerdere vlakken tegelijk. Zoals bijvoorbeeld de IndustriALL
National Councils, die alle IndustriALL-bonden
in één land bijeenbrengen, of zoals een
internationaal netwerk binnen in een multinational. Als dat lukt, is de kans veel groter dat
geboekte vooruitgang ook vooruitgang blijft.”

Pat Horn
International Coordinator StreetNet

INFORMELE SECTOR BIEDT
NIEUW PERSPECTIEF VOOR DE
INTERNATIONALE VAKBEWEGING
“In 1972 werd er een vakbond voor vrouwen in de informele sector opgericht in de plaats Ahmedabad, in India.
Deze kruising tussen de vakbeweging en de vrouwenbeweging gaf een nieuw perspectief en nieuwe hoop
aan een krimpende vakbeweging. FNV Mondiaal besefte
op dat moment al wat het belang was van de informele
economie voor de internationale vakbeweging. Sindsdien
is de organisatie van werkenden in de informele sector
alleen maar toegenomen. En dat heeft onder meer
geleid tot de oprichting van StreetNet International, in
Durban, Zuid-Afrika. Sinds 2002 verenigt StreetNet een
half miljoen straatverkopers uit Afrika, Azië, Noord- en
Zuid-Amerika en Oost-Europa, evenals organisaties
voor dienstmeisjes uit alle regio’s van de wereld en
regionale netwerken van thuiswerkers, afvalverwerkers
en arbeiders in de recycling industrie. De Global Union
Federations stimuleren inmiddels ook de organisatie van
informeel werkenden in de landbouw en de transportsecor. Dankzij de internationale steun voor dit werk is er
een mondiale alliantie aan het ontstaan tussen formele
en informele arbeiders: samen willen zij het bestaan van
onzekere en kwetsbare arbeid aanpakken. De internationale vakbeweging zal alles in het werk moeten stellen
om de kloof tussen formele en informele arbeid verder
te dichten.”

Leo Hartveld
Algemeen Secretaris FNV

IN 2035 STEUNEN
DE INDIËRS ONS!
“In 2035 zetten de Braziliaanse CUT, de Amerikaanse
SEIU en de Indiase SEWA een vakbondsondersteuningsprogramma op. Doel is om de Nederlandse
vakbond VNV (Verenigde Nederlandse Vakbeweging)
te helpen de informele werkers in de dienstensector,
bouw en industrie te organiseren. De Nederlandse VNV
is de organisatie waarin de voormalige vakcentrales
FNV, CNV en VCP in 2027 zijn samengegaan. De organisatiegraad in Nederland bedraagt nog 9 procent. De
informele arbeid is in de dienstensector gegroeid tot
35 procent, terwijl de bouw en industrie voor driekwart
uit tijdelijke krachten en zzp’ers bestaat.
CUT, SEIU en SEWA sturen ieder een groep vakbondsspecialisten naar Nederland die de collega’s van VNV
gaan helpen met het organiseren van de zzp’ers in de
bouw, tijdelijke krachten in horeca, financiële sector
en transport. SEWA heeft veel expertise op het gebied
van organiseren van zzp’ers en heeft zich ontwikkeld
tot een sterke bond die meer dan 10 miljoen vrouwelijke ‘self employed workers’ organiseert. Ander onderdeel is een speciaal opleidingsprogramma voor nieuw
te rekruteren jonge vakbondsbestuurders. Ten slotte
bestaat het project van CUT, SEIU en SEWA uit steun
bij het opzetten van een politieke campagne gericht op
het handhaven van arbeidswetgeving als de wetten op
de Cao en Algemeen Verbind Verklaren van cao’s, de
Wet werk en zekerheid en werknemersverzekeringen,
die de Nederlandse regering onder druk van Europese
neoliberale arbeidswetgeving wil afschaffen.”
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Demonstratie met onder andere Wim Kok. Foto: Foto-buro Meyer b.v.

Vakbondskrant, januari 1983
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Vakbondskrant, januari 1983

De Polen komen in opstand

SOLIDARNOSC MET SOLIDARITEIT
In 1983 kreeg de Poolse elektromonteur Lech
Walesa de Nobelprijs voor de Vrede. Zelf mocht de
prijswinnaar niet naar Oslo afreizen van de Poolse
machthebbers; het was zijn vrouw die de prijs
namens Walesa in ontvangst nam. De Nobelprijs
voor Walesa was de bekroning van een stormachtige periode in de Poolse geschiedenis. Walesa,
monteur bij de scheepswerven van Gdansk, was een
van de oprichters van de onafhankelijke vakbond
Solidarnosc (= Solidariteit), die in korte tijd het
Poolse communistische systeem aan het wankelen
kreeg. Massale acties en stakingen – die eigenlijk
al in 1976 waren begonnen – dwongen de Poolse
regering in 1980 plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Concrete aanleiding van de protesten
was het besluit van de regering om de lonen te
matigen en de prijzen te verhogen. Spontane vakbondsacties begonnen in Lublin – in reactie op een

plotselinge prijsstijging van vlees – maar sloegen
snel over naar de scheepswerven in Gdansk. Onder
leiding van de charismatische Lech Walesa wisten
de actievoerders belangrijke concessies los te
krijgen bij de regering, waarvan de belangrijkste
was het recht om een onafhankelijke vakbond op
te richten. Dat was de geboorte van de vakbond
Solidarnosc in augustus 1980.
De opstand van de havenarbeiders van Gdansk
kon in Nederland en andere Westerse landen op
grote sympathie rekenen. Aanvankelijk bood de
FNV vooral morele steun aan Walesa en de zijnen.
Vanaf begin 1981 werd die steun ook materieel en
financieel. In april 1981 besloot de FNV om Solidarnosc te steunen met dertigduizend gulden, bedoeld
om drukpersen en ander grafisch materiaal aan te
schaffen.

NOODTOESTAND
FNV-voorzitter Wim Kok was in Polen toen generaal Jaruzelski, op 13 december 1981, besloot dat
het genoeg was. Terwijl Kok op weg was naar het
vliegveld riepen de militairen de noodtoestand uit.
De leiding van het land werd overgenomen door een
militaire raad. “Ik hoorde pas op Schiphol over de
noodtoestand”, zei Kok na terugkomst. “Het is een
schandalige zaak dat de vakbonds- en mensenrechten zo maar aan de kant worden geschoven en dat
onze Poolse collega’s zonder meer in de gevangenis
worden gezet.”
De voorzichtige contacten tussen de Nederlandse
vakbeweging en de vakbonden in Oost-Europa
raakten na de onderdrukking van Solidarnosc in de
verdrukking. Dat werd nog eens versterkt door een
oproep van het IVVV en het WVA, na de staatsgreep. Beide internationale vakcentrales riepen
de aangesloten bonden aan de contacten met alle
vakcentrales die Solidarnosc niet actief hadden
ondersteund te verbreken.
De solidariteit met Polen ging onverminderd door.
De acties richtten zich nu op de hulp aan (familieleden van) gearresteerde leiders van Solidarnosc. In
korte tijd werden er in Nederland zo’n driehonderd
lokale steungroepen opgericht. De actie ‘De Polen
hebben u broodnodig’ leverde in enkele weken twee
ton op. Dat werd vooral gebruikt om hulpgoederen
– voedsel en medicijnen – naar Polen te verschepen.
In maart 1982 keerde districtsbestuurder Harry
Janssen van de Vervoersbond FNV terug uit Polen
waar hij met een konvooi van vier vrachtwagens
kleding, voedsel en medicijnen had gebracht. Voedsel was onder andere bestemd voor gevangenen in
een interneringskamp. De hulp aan Polen werd later
ondergebracht bij het IVVV om afstemming met de
andere landen mogelijk te maken.
“SOLIDARNOSC BESTAAT NIET MEER”
Naast noodhulp, organiseerde de FNV ook demonstraties tegen de repressie van Solidarnosc. Wim
Kok deed een officieel oproep aan Polen om Lech
Walesa en andere leiders van Solidarnosc in de
gevangenis te mogen opzoeken, maar dat werd na
lang oponthoud afgewezen. “Solidarnosc bestaat
niet meer”, was de laconieke reactie van de Poolse
ambassadeur in Nederland. De roep om verandering
was gesmoord en de ‘Poolse lente’ was voorlopig
voorbij. Walesa kwam een jaar later, in november
1982, weer vrij. Maar de machthebbers bleven hem
in de gaten houden. Jaruzelski hield vast aan de harde lijn. Na het verbod op Solidarnosc werd vanuit de

overheid de Poolse Alliantie van Vakverenigingen
(OPZZ) opgericht. Alle bezittingen van Solidarnosc
gingen over naar de OPZZ, die nauw verbonden
was aan de nieuwe machthebbers. De OPZZ sloot
zich ook aan bij de internationale, door communisten geleide vakcentrale WVV. In 1984 werd de nog
steeds verboden vakbond Solidarnosc, als teken
van solidariteit, toegelaten tot het IVVV, het WVA
en het EVV. De Nobelprijs voor Walesa kwam op een
moment dat het communistische systeem in Polen
weer stevig in het zadel zat.
Eind jaren tachtig werd het opnieuw onrustig in
Polen. Nieuwe acties en stakingen braken uit in de
loop van 1988. De geest van Solidarnosc was weer
uit de fles - en zou er dit keer uit blijven. Overleg
tussen de Poolse machthebbers en Walesa mondde
uit in een akkoord, in het voorjaar van 1989, over
het delen van de macht. Er kwamen semi-vrije verkiezingen, waarbij de helft van het parlement werd
gereserveerd voor kandidaten van de machthebbers. Solidarnosc, dat inmiddels een eigen politieke
partij had opgericht, won de verkiezingen om de
andere helft van de parlementszetels glorieus. In
de senaat gingen alle zetels naar Solidarnosc. Bij de
eerste vrije presidentsverkiezing in 1990 werd Lech
Walesa gekozen tot president van Polen. Hij zou
dat tot 1995 blijven. Bij de viering van de dertigste
verjaardag van Solidarnosc, in 2010, kregen drie
FNV’ers, Wim Kok, Leo Mesman en Johan van Rens,
de Poolse Dankbaarheidsmedaille opgespeld voor
de steun die de FNV door de jaren had verleend aan
de Poolse vakbond.

Poolse Dankbaarheidsmedaille
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Gerben Bruinsma

“OP HET HELE KANTOOR ZIJN GEEN
TIEN VELLETJES PAPIER TE VINDEN”

De Polen komen in opstand

De Poolse vakbondsleiders die ooit naam maakten
als aanvoerders van roemruchte illegale stakingen
konden, na de omwentelingen in 1989, eindelijk
hun leden in de fabrieken openlijk bezoeken en
met de bedrijven onderhandelingen voeren over
arbeidsomstandigheden en loon. Maar hier bleek
gelijk de enorme achterstand die de Poolse vrije
vakbeweging had. FNV’ers kwamen te hulp. In
samenwerking met het IVVV, droeg de FNV bij aan
de scholing van Poolse vakbondsleiders. Daarvoor
werden eigen deskundigen van de FNV uitgezonden. De kosten van deze kennisoverdrachtoperatie
werden gefinancierd uit de stakingskas van de FNV,
omdat andere middelen voor Oost-Europa nog niet
beschikbaar waren.
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SCHIM VAN HET VERLEDEN
Gerben Bruinsma, toen verbonden aan het FNV
scholingsinstituut, was een van de FNV’ers die in
1989 naar Polen afreisde. Hij adviseerde de leiding
en kaderleden van Solidarnosc over het opzetten
van een moderne vakbond. Want, hoe onderhandel
je eigenlijk? Wat moet er in een cao staan? Hoe doe
je aan ledenwerving? Hoe zet je een systeem van
sociale zekerheid op? Hoe bouw je een professionele organisatie op?
Lech Walesa

DE ROOMSE RANDJES VAN SOLIDARNOSC
Vanaf het begin steunde de katholieke kerk Solidarnosc. Vooral het
bezoek van de Poolse paus Johannes Paulus II aan Polen in 1979
was een hart onder de riem van de Poolse oppositie. Zijn uitspraak,
“Laat de Heilige Geest neerkomen en laat hem het beeld veranderen
van het land ... dit land”, werd door velen gelezen als een roep om
in verzet te komen tegen de communistische machthebbers. Het
katholieke anti-communisme van Walesa en Solidarnosc maakte
dat de opstand van de Poolse arbeiders ook door rechtse krachten
in de wereld werd gesteund. Onder andere de rol van de CIA in de
opkomst van Solidarnosc wordt vermoed. In ethische kwesties
toonde Solidarnosc zich een conservatief katholieke organisatie.
In 1994, bijvoorbeeld, sprak Lech Walesa als president een veto uit
tegen de verruiming van de abortuswet waartoe de Poolse Senaat
en het Lagerhuis eerder hadden besloten. Volgens FNV Mondiaalmedewerker Leo Mesman viel de ontwikkeling van de vakbeweging
Solidarnosc na de omwenteling in 1989 tegen: “Ik herinner me dat
FNV-voorzitter Lodewijk de Waal een keer diep teleurgesteld terugkwam van een congres van Solidarnosc, omdat de discussie meer
ging over abortus dan over cao’s.”

De roemruchte vakbond Solidarnosc, was in 1989
nog maar een schim van het verleden, vertelt
Bruinsma: “Het was een houtje-touwtje bond: heel
slecht georganiseerd. Van de tien miljoen leden van
1980 waren er nog 2,5 miljoen over; veel mensen
betaalden hun contributie niet eens. Het geld dat
binnenkwam werd traditioneel vooral gebruikt

om jubilarissen in het zonnetje te zetten of om
cadeautjes te kopen bij huwelijk of geboorte. Acties
of onderhandelingen, daar deed men niet aan. Het
was nog echt vrijwilligerswerk. Het hoofd van de
scholingsafdeling had er een baan bij als leraar aan
de middelbare school. Aantekeningen maken was
er niet bij. Ze hadden het wel gewild, maar op het
hele kantoor waren geen tien velletjes papier te
vinden. De schaarste was enorm.” In de schaarste
aan kantoorartikelen zag Bruinsma een uitdaging.
Terug in Nederland begon hij een actie om papier
naar Polen te kunnen sturen. Dat werd een succes.
De Vervoersbond verzorgde uiteindelijk het transport van drie kuub papier en drukinkt. Bruinsma:
“Het vreemde was: ik hoorde er niks meer van. Later
kwamen de Polen bij ons op bezoek, en ik vroeg: is
dat papier ooit aangekomen? Bleek men van niks te
weten. Waarschijnlijk heeft iemand zich de zending
bij aankomst gelijk toegeëigend; ik hoop maar dat
het uiteindelijk toch op een afdeling van de bond is
terechtgekomen.”
Polen was in de eerste jaren na de omwenteling
een ‘cowboy-economie’, herinnert Bruinsma zich.
“Overal zag je mensen op zoek naar buitenkansjes,
ook veel Nederlandse handelaren liepen er rond.
Veel mensen die we spraken in de bedrijven en
fabrieken gaven hoog op van het kapitalisme; van
overheidssturing wilden ze niks weten. Van de
staat hadden ze hun buik vol. Ik reisde rond met
een Amerikaanse vakbondsman, die probeerde nog
wel wat bij te sturen. Hij zei: ‘Kijk alsjeblieft niet
naar Amerika als model, kijk naar de West-Europese
democratieën. De overheid is belangrijk om een
rechtvaardige samenleving op te bouwen.’ Maar
heel veel geloofden de Polen er niet van, in die
beginjaren...”

Studiebezoek groep kaderleden
Solidarnosc aan FNV en CNV,
begin jaren negentig
Foto: Fotopersbureau Dijkstra bv.

DE GLANS VAN SOLIDARITEIT
FNV-medewerker Leo Mesman schreef op 3 oktober 1980 in de
Vakbondskrant: “Toen de nieuwe vakbeweging in Polen zich na
een adembenemende strijd, presenteerde onder de simpele naam
Solidariteit, heeft mij dat op een of andere manier diep geraakt.
Ik denk dat ik niet de enige ben die deze gebeurtenis zo beleefd
heeft. Een begrip, oud als de vakbeweging zelf kreeg ineens een
nieuwe glans. Bevangen door gevoelens van hoop en vrees, volgen
we nu op afstand hoe de vrije vakbond van Walesa vecht om zijn erkenning. Het gaat misschien wat ver een parallel te trekken met de
strijd die we als vakbeweging in eigen land voeren. De Nederlandse
vakbeweging draagt al vele tientallen jaren het predikaat ‘erkend’.
Er bestaat geen stroming van betekenis in onze samenleving die het
bestaansrecht van FNV en CNV als vrije onafhankelijke werknemersorganisaties aanvecht.”
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SEWA en de informeel werkende vrouwen van India

Posterarchief Mondiaal FNV

Foto: Jan Banning

SEWA EN DE
INFORMEEL
WERKENDE
VROUWEN
VAN INDIA

‘JE KOMT
ZE OVERAL
TEGEN’
Foto: Jan Banning
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SEWA en de informeel werkende vrouwen van India
SEWA en de informeel werkende vrouwen van India

‘JE KOMT ZE OVERAL TEGEN’
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‘Je komt ze overal tegen in de stad, de kartreksters,
de groenteverkoopsters, rotzooismeden, naaisters,
melkverkoopsters en vrouwen die vrachten op hun
hoofd vervoeren. De vrouwen en hun beroep zijn
door geen enkele wet beschermd in tegenstelling
tot de arbeiders in loondienst, waarvoor allerlei
wettelijke regelingen bestaan t.a.v. lonen, werkuren, pensioen, veiligheid enz. De vrouwen zijn
voor meer dan 90 procent analfabeet en wonen in
krottenwijken en op de trottoirs in uiterst slechte
omstandigheden. De kinderen krijgen onvoldoende
aandacht en scholing schiet er meestal bij in. Ze zijn
daarom gedoemd hetzelfde lot als hun ouders te
ondergaan.’ Dit schreef SOSV-directeur Piet Jeuken
in zijn verslag van een reis naar India, in het midden van de jaren zeventig. Jeuken had een bezoek
gebracht aan de organisatie Self Employed Women’s
Association (SEWA) in de stad Ahmedabad in de
deelstaat Gujarat. SEWA had korte tijd ervoor steun
ontvangen van de FNV, via het IVVV en de Internationale Federatie van Arbeiders in Textiel, Kleding
en Leer (ITGWLF). Dat een vakbond zich in zou
zetten voor mensen die geen werknemers waren,
was in het midden van de jaren zeventig allesbehalve vanzelfsprekend. De aandacht voor werkers in
de informele sector kwam eigenlijk pas toen deze
sector explosief groeide vanaf de jaren negentig,
onder invloed van de liberaliseringsgolf. De reden
dat FNV/SOSV toch in 1975 al met SEWA in zee kon
gaan was dat oprichtster Ela Bhatt de strategisch
handige beslissing had genomen om SEWA te plaatsen onder de vleugels van de lokale textielvakbond
TLA (TextileLabour Association).
BANK VOOR DE ARMEN
SEWA had bij het bezoek van Piet Jeuken al
indrukwekkende prestaties op haar palmares.
Er was een lompenhandel opgezet, een werkplaats
waar textiel bedrukt kon worden, een naaiatelier
en een werkplaats waar bamboe werd verwerkt.
Alles bedoeld om de inkomenszekerheid van de
aangesloten vrouwen te versterken. Daarnaast had
SEWA stakingen georganiseerd om op de markt
rechten af te dwingen voor groenteverkoopsters.
Ook was SEWA een crèche gestart zodat vrouwen
hun kinderen veilig konden onderbrengen als ze aan
het werk gingen. Midden jaren zeventig verenigde
SEWA zo’n drieduizend vrouwen, die ieder jaarlijks
zo’n 35 eurocent aan contributie betaalden. Van de
ingelegde gelden, aangevuld met andere fondsen,
had SEWA in 1975 zelfs een eigen bank opgericht

om de woekerrente van geldschieters te omzeilen.
Daarmee was deze ‘bank voor de armen’ zelfs iets
eerder dan de bekende Grameen Bank van Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus, die pas in 1976
was gestart.
Toen Piet Jeuken in India de oprichtster van SEWA
ontmoette, was het onafwendbaar dat de SOSV de
SEWA ging steunen. Ela Bhatt had het in zich om
mensen voor zich in te nemen. Ze was doortastend,
enthousiasmerend en charismatisch: een gentle
revolutionary (zie kadertekst). De Indiërs waren bovendien slim in het inpalmen van het Nederlandse
bezoek. Jeuken herinnert zich dat hij en zijn vrouw
een waterproject in een gemeenschap bezochten
en daar stuitten op een bordje met de tekst ‘Mr and
Mrs Jeuken came and water started to flow’! Het
was het begin van een samenwerking die voortduurt tot op de dag van vandaag. Dankzij het werk
van SEWA is de positie van vrouwelijke arbeiders
in de informele sector in de afgelopen veertig jaar
aanmerkelijk verbeterd.
SEWA WORDT VAKCENTRALE
In 2006 was SEWA zo gegroeid dat ze de status
aanvroeg, en kreeg, van vakcentrale. Dat maakte
dat SEWA mocht aanschuiven bij het tripartiete
overleg (tussen overheid, werknemers en werkgevers) in India. De positie van vrouwen in de
informele sector kon daarmee structureel hoog
op de agenda gezet worden. Bij de bond waren
straatverkopers, thuiswerkers, kleine bedrijfjes,
dienstverleners zoals vuilnisophalers, en informele
arbeiders in de agrarische sector zoals katoen- en
tabaksplukkers opgenomen. In 2007 was SEWA
volwaardig lid van het Internationaal Vakverbond
(IVV, voorheen IVVV). Het was de eerste bond
van informeel werkenden die aansluiting vond bij
de internationale vakbeweging. Annie van Wezel,
indertijd medewerker van FNV Mondiaal: “Dit had
heel wat voeten in de aarde. Een deel van het IVVbestuur was sceptisch: ‘Is dit een vakbond of een
ngo?’ Anderen waren het met de FNV eens: ‘Dit is
de vakbond van de toekomst, en die moeten we
juist binnenhalen.’”

SEWA EN DE ‘KINDEREN VAN GOD’
SEWA werd opgericht onder auspiciën van de
Textile Labour Association in Ahmedabad. In 1981
vond er echter een pijnlijke breuk plaats tussen
de textielbond en de vrouwen van SEWA. De twee
organisaties botsten over de positie van de onaanraakbaren. De eerste maanden van 1981 waren er
hevige onlusten in Ahmedabad. Het geweld richtte

zich vooral tegen de kastelozen, of ‘onaanraakbaren’, door Mahatma Ghandi Harijans (‘kinderen
van God’) gedoopt. Leden van de hogere kasten
protesteerden tegen het voorkeursbeleid dat de
positie van de Hajirans moest verbeteren. Medicijnenstudenten van de hogere Patel-kaste waren
boos over de plaatsen op de universiteit die waren
gereserveerd voor Harijans die geneeskunde wilden
studeren. Deze voorkeursregeling voor ‘onwaardige
en middelmatige Harijans’ (aldus The Guardian van
11 mei 1981) zou talentvolle Patels de kans op een
goede opleiding ontnemen.
Een van de weinige lokale mensen afkomstig uit
een hogere kaste die het opnam voor de Harijans
was Ela Bhatt. Het overgrote deel van de SEWAvrouwen was Harijan, en Bhatt had met eigen
ogen gezien hoe treurig hun lot was. Die openlijke
steunbetuiging werd haar niet in dank afgenomen:
een woedende menigte jaagde Bhatt uit haar huis.
Maar misschien erger was dat zij werd ontslagen
door haar ‘eigen’ vakbond.
POLITIEKE ZAAK
Volgens Ela Bhatt had de TLA – met veel Harijans
onder de leden – verzuimd zich uit te spreken voor
hun positie. Volgens de leiding van de TLA betrof
het hier een politieke zaak waar een vakbond zich
niet over zou mogen uitspreken. Omdat Ela Bhatt
dat wel had gedaan, had ze de bond schade berokkend. Ze werd gesommeerd de TLA te verlaten en
de SEWA mee te nemen. Zelfs het ere-lidmaatschap
van de TLA dat Bhatt eerder had gekregen werd
haar afgenomen. Voor SEWA stond het voortbestaan op het spel. De toen nog kleine organisatie
was afhankelijk van steun van de internationale
vakbeweging en de FNV. Maar die steun had altijd
gelopen via de TLA.
Uiteindelijk besloot de SOSV de organisatie van
Ela Bhatt direct te financieren. Piet Jeuken schreef:
‘Mocht financiële steun door de FNV na de breuk
tussen SEWA en TLA niet meer via het IVVV of de
ITGWLF gekanaliseerd kunnen worden, of als SEWA
dit ter vermijding van verdere druk van TLA niet
meer wenselijk vinden, dan is de FNV bereid om
SEWA rechtstreeks te steunen.’ En aldus geschiedde. De relatie met SEWA is het langstdurende partnerschap van FNV Mondiaal, en waarschijnlijk een
van de meest succesvolle. Niet in het minst gezien
de groei van het ledenaantal. Aanvankelijk organiseerde SEWA hooguit enkele duizenden informeel
werkende vrouwen. In 2014 stond de teller op ruim
1,9 miljoen leden. En die leden wonen niet meer al-
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Arbeidsters demonstreren bij een politiebureau voor hun rechten.

ELA BHATT - ZACHTAARDIGE REVOLUTIONAIR
Gentle revolutionary – zachtaardig revolutionair – zo wordt Ela Bhatt,
oprichtster van SEWA, wel eens omschreven. Ze is in staat revoluties te
ontketenen zonder dwang of geweld. Door de kracht van haar voorbeeld.
Vanaf 1955 was Bhatt (geboren in 1933) betrokken bij de Textile Labour
Association in Ahmedabad. In 1968 werd ze hoofd van de vrouwenafdeling van deze bond. Ela Bhatt was verontwaardigd over de rechteloze
positie van vrouwen die werkten in de informele sector. De arbeidswetgeving in India strekte zich niet verder uit dan de mensen – meestal mannen
– die formeel bij een bedrijf in dienst waren. Met de steun van de toenmalige president van de textielbond richtte Ela Bhatt SEWA op. Ze was de
secretaris-generaal van de organisatie van 1972 tot 1996. Bijna vanaf het
begin werd SEWA gesteund door de FNV. Internationale erkenning voor
Ela Bhatt kwam toen ze in 2007 werd gevraagd om zich aan te sluiten bij
het selecte gezelschap van The Elders, de organisatie gestart door Nelson
Mandela, waarin oudere, invloedrijke mensen hun ervaring inzetten om
oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen op het gebied van
vrede en mensenrechten. Andere ‘Elders’ zijn onder andere Desmond Tutu,
Jimmy Carter en Kofi Annan.
leen in de stad Ahmadebad: SEWA is tegenwoordig
actief in negen deelstaten in India. Ook wereldwijd
is SEWA een autoriteit geworden op het gebied van
informele arbeid en de positie van vrouwen binnen
het arbeidsproces.

Colombia
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September 2004: grote
manifestatie in Bogotá,
Colombia. Vakbonds
vertegenwoordigers
houden een bord
omhoog met daarop
de naam van een
vermoorde vakbonds
collega.
Foto: Oscar Monsalve

Foto: Oscar Monsalve

COLOMBIA

DE DOOD
KOST HIER
EEN SCHIJNTJE

Igor Diaz, bestuurder van de vakbond voor
arbeiders in de kolenmijnen in Colombia,
werd na een staking bedreigd. Diaz is een
van de hoofdpersonen in de film ‘Working
Class Heroes’, die in opdracht van FNV Mondiaal is gemaakt over vakbondsrechten in
Indonesië en Colombia. In september 2013
is Diaz in Nederland voor de première.
Foto: Ruth Vermeulen
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DE DOOD KOST HIER EEN SCHIJNTJE
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Het is waarschijnlijk een van de gevaarlijkste
banen ter wereld: vakbondsleider in Colombia. Dit
Latijns-Amerikaanse land staat al jarenlang in de
absolute top wat betreft het aantal omgebrachte
vakbondsleiders. Bijna was Igor Diaz deel van deze
statistiek. Diaz was in 2013 actief bij de mijnwerkersbond Sintracarbon, in de regio Guajira, in het
uiterste noorden van Colombia. Colombia is een van
de grootste steenkolenproducenten ter wereld. Het
is ongezond en gevaarlijk werk. De mijnwerkers zijn
bovendien allesbehalve zeker van hun baan. Een
groot deel van de arbeiders die worden ingehuurd
door de grote inbouwbedrijven zijn flexwerkers:
ze krijgen een tijdelijk contract en als dat afloopt
moeten ze maar zien of ze nog een keer worden
ingehuurd. Een geheide methode om werknemers
koest te houden.
STAKING VAN RUIM EEN MAAND
In 2013 slaagde Sintracarbon erin om voor een
groot aantal mijnwerkers een vast contract af te
dwingen. Daar was een staking van ruim een maand
aan voorafgegaan. Naast de vaste contracten beloofde het bedrijf, Cerrejón, ook de gezondheidszorg
voor arbeiders te verbeteren evenals het vervoer
van en naar het werk. Een klinkende overwinning.
Voor Diaz, een van de onderhandelaars en stakingsleiders van Sintracarbon, smaakte de overwinning
minder zoet. Direct na de staking moest hij halsoverkop, met vrouw en kinderen, zijn huis verlaten:
er was een prijs op zijn hoofd gezet. Door wie? Wie
zal het zeggen. In Colombia zijn bedreigingen een
deel van de onderhandelingsstrategie. En dat is
méér dan loze praat: de ontwikkelingsorganisatie
van de Verenigde Naties (UNDP), bijvoorbeeld,
becijferde dat tussen 1984 en 2011 meer dan
2.800 vakbondsactivisten zijn gedood. In hetzelfde
jaar dat Igor Diaz zijn leven redde door onder te
duiken was het voor 29 van zijn collega’s te laat. Zij
werden in 2013 vermoord. Huurmoordenaars – de
beruchte sicarios – kosten een schijntje; voor een
paar honderd dollar ben je van een tegenstander
verlost.
Het geweld tegen vakbondsleiders – maar ook
tegen andere activisten – in Colombia is een
rechtstreeks gevolg van de oorlog die al ruim een
halve eeuw woedt tussen leger, guerrillastrijders,
para-militairen en de drugsmaffia. De oorlog heeft
de verhoudingen op scherp gezet. Achter ieder

conflict loert het gevaar van dood en verderf. Maar
tegelijkertijd verhult de oorlog de ernst van de
vakbondssituatie in Colombia. De vakbondsleiders
die de afgelopen decennia het slachtoffer werden
van geweld, vielen niet als willekeurige doden in de
strijd tegen terreur en criminaliteit, zoals de Colombiaanse regering soms doet voorkomen. Ze vielen
als rechtstreeks gevolg van hun vakbondswerk.
De Escuala Nacional Sindical (Nationale Vakbondsschool, ENS), een organisatie die door FNV Mondiaal
wordt gesteund, volgt de sociale ontwikkelingen
in het land op de voet. De ENS toonde in 2004 aan
dat de meeste vakbondsleden de jaren ervoor juist
waren omgebracht tijdens cruciale onderhandelingen met bedrijven.
ILO-STEUNPUNT
Voor de Colombiaanse vakbond was het reden om
een noodsignaal af te geven en bij de ILO aan te
dringen op speciale aandacht voor Colombia. In
2005 bezocht een delegatie van Colombiaanse
vakbondsleiders – vertegenwoordigers van de
drie grootste vakcentrales – Europa en ook Nederland. De FNV had de rondreis van de Colombianen
gefinancierd. Het doel van de rondreis was de ILO
zo ver te krijgen dat het zich actief met de situatie
in Colombia zou gaan bemoeien. Tot vreugde van
de Colombianen reageerde de ILO razendsnel: eind
2005 vertrok een ILO-missie, waarin vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en overheid,
naar Colombia. De ILO concludeerde dat de Colombiaanse vakbeweging op alle fronten gelijk had.
Het inrichten van een ILO-steunpunt in Colombia,
in 2006, was een enorme steun in de rug voor de
vakbeweging in Colombia. Het betekende dat de
regering de schendingen van vakbondsrechten niet
meer zo makkelijk kon wegmoffelen. Sindsdien is er
meer aandacht voor vakbondsrechten in Colombia.
Toeval of niet, feit is dat de positie van vakbondsrechten in Colombia hoger op de internationale
agenda staat en de Colombiaanse regering meer
op de hielen wordt gezeten om de veiligheid voor
vakbondsleiders te waarborgen, het aantal moorden op vakbondsleiders merkbaar is afgenomen: in
2004 werden er nog 99 vakbondsleiders vermoord,
in 2005 waren dat er 70 en in 2013 dus 29. Met
29 doden blijft Colombia echter in de race voor de
toppositie. Een triest record.

VAKBONDEN IN COLOMBIA
De organisatiegraad van werknemers in Colombia is
laag. Geen wonder in een land waar opkomen voor
je rechten zo gevaarlijk is. Maar de lage organisaLees verder op pagina 66

Agnes Jongerius
“Geld uit het land waar de
mensen de hoop niet verliezen”
In 2005 werd Agnes Jongerius de eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV. Ze bleef dat tot
2012. Momenteel is ze lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Het gesprek met Agnes
Jongerius vindt plaats in eetcafé De Corridor in Den Haag, op 8 juni 2015.
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Op weg naar het platteland hadden we radio’s
bij ons – werkend op zonne-energie, want
stroom is er niet op het platteland en batterijen zijn te duur voor de mensen. Radio is
een belangrijk communicatiemiddel in veel
Afrikaanse landen. In Zimbabwe wordt de
radio veel gebruikt door de bonden om mensen in afgelegen gebieden te bereiken. Toen
wij aankwamen in een dorp konden we dat in
de praktijk zien: een groepje mensen zat om
de radio heen en maakte driftig aantekeningen; bleek dat ze de kernverdragen van de ILO
aan het overnemen waren. Zo leerden ze over
de rechten waar ze in Zimbabwe zo weinig
aanspraak op konden maken.
Een ontmoeting die me altijd zal bijblijven is
die met Raymond Majongwe, voorzitter van
de Progressive Teachers Union of Zimbabwe
(PTUZ), die gesteund wordt door de AOb. Raymond zei tegen me: ‘Agnes, wij in Zimbabwe
verliezen de hoop niet. En dat moeten jullie
ook niet doen. Onze strijd is niet uitzichtloos.
Met jullie steun komen we er bovenop.’ Het
was de tijd van de superinflatie in Zimbabwe
– later wist de Movement for Democratic
Change (MDC), de oppositiepartij geleid door
Tsvangirai, te bereiken dat de Amerikaanse
dollar en de Zuid-Afrikaanse rand wettig betaalmiddel werden in Zimbabwe; een paardenmiddel om de inflatie van miljarden procenten
per maand de kop in te drukken. En gelukkig
heeft dat gewerkt. Raymond gaf me een grote
stapel bankbiljetten van tweehonderdduizend Zimbabwaanse dollars elk – de nullen
waren er eenvoudigweg bijgedrukt – alles bij
elkaar waren het miljoenen Zimbabwaanse
dollars, maar de hele stapel was nagenoeg
niets waard, nog niet genoeg om een broodje
van te kopen. Raymond droeg me op het hart
om dit geld mee te nemen en uit te delen aan
mensen in Europa; met de boodschap: ‘Dit geld
komt uit een land waar de mensen de hoop
niet verliezen.’ Ik vond het een mooi gebaar en
Raymonds wens heb ik dan ook vervuld; ik heb
nog steeds een aantal van zijn biljetten over
en zo nu en dan geef ik er weer eentje weg.
Ik zeg dan: ‘Hier, geld uit het land waar de
mensen de hoop niet verliezen’.”

… HET ZIJN COLLEGA’S
EN DAAR STAAN WE VOOR …
Op 26 februari 1975 vergaderde de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Stadskanaal van het
NVV, NKV en CNV. De bijeenkomst was bij een van
de werkgroepleden thuis. Na de opening kwam
gelijk de brief aan de orde die daags tevoren was
ontvangen door de secretaris van de werkgroep.
Het was een brief uit Colombia van de vakbond van
Philipsarbeiders. Er was een staking uitgebroken
bij Philips in Colombia en de Nederlandse collega’s
werd gevraagd om “morele en financiële steun om
onze actie te ondersteunen en het offensief van
onze uitbuiters te weerstaan.” De Colombiaanse
arbeiders, verenigd in de bedrijfsbond Sintraindelec,
eisten een loonsverhoging van 36 pesos, waarmee
het loon zou stijgen van vier naar vijf gulden per
dag. Daarnaast eiste de bond meer arbeidszekerheid en vooral het afschaffen van het gehate
koppelbazensysteem waarbij steeds meer arbeiders
werden ingehuurd via koppelbazen tegen veel
slechtere arbeidsvoorwaarden. Na bijna vier maanden onderhandelen waren de arbeiders het zat en
gingen in staking.
De noodkreet van de Colombiaanse collega’s bracht
wat teweeg bij de werkgroepleden. Ze besloten
om al het mogelijke te doen om de stakers te
ondersteunen. De agenda van die avond werd
opzij geschoven en meteen werden tal van acties
bedacht, besproken en opgezet. De bondsonderhandelaars werden ingeschakeld om de Philipsdirectie
in Nederland aan te spreken op de gebeurtenissen
bij de Colombiaanse dochter. Daarnaast startten de
werkgroepleden een kaartenactie. De SOSV maakte
vijfduizend gulden over naar Colombia om de
stakers te steunen. Een paar keer hebben leden van
de werkgroep zelfs met Colombia gebeld, wat in die
tijd nog heel wat voeten in de aarde had.
Na zeventig dagen staken, gesteund door de
Nederlandse solidariteit, kwam er uiteindelijk een
compromis uit de bus, waar de bond schoorvoetend
mee akkoord ging. Iets minder loonsverhoging dan
gehoopt, maar wel iets meer dan de Philipsleiding
aanvankelijk bood. Een oververwacht resultaat van
de internationale actie was dat de Philipsdirectie
in Eindhoven na afloop van de staking ingreep in
Philips Colombia. De plaatselijke top werd deels
overgeplaatst en deels ontslagen. Maar belangrijker
misschien nog dan de lichte verbetering van de
arbeidsomstandigheden bij Philips Colombia was
de gegroeide solidariteit tussen de Philipsmensen
in Nederland en Colombia. In de woorden van Jaime

Ruiz, voorzitter van de Philipsvakbond in Colombia:
“We hebben veel van de staking geleerd. Het is een
van de beste ervaringen geweest van een werkelijk
internationale solidariteit van arbeiders uitgebuit
door dezelfde onderneming.”
Post Scriptum
In de jaren na de staking slaagde Philips erin de
militante vakbond Sintraindelec buitenspel te zetten. Om de bond wind uit de zeilen te nemen werd
een werkgeversgezinde bond in het bedrijf opgezet.
Arbeiders die lid werden van deze bond kregen
vijfhonderd pesos premie van de werkgever en bovendien goedkope leningen om een huis te kopen.
Jaime Ruiz, de leider van de staking bij Philips, werd
op typisch Colombiaanse wijze aangepakt. Op 12
december 1978 werd hij bij de poort van de Philipsfabriek gearresteerd en beschuldigd van lidmaatschap van een guerrillabeweging. Hij werd gemarteld en zijn familie werd bedreigd: als hij door zou
gaan met zijn vakbondswerk, dan .... Een week later
stond Ruiz weer op straat. Bewezen was er niets,
maar Jaime Ruiz was effectief de mond gesnoerd.
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tiegraad heeft ook te maken met de conservatieve
rol die de vakbond lang heeft gespeeld in Colombia. Tot halverwege de jaren tachtig waren er vier
vakcentrales in Colombia, die vaak nauw samenwerkten met de Colombiaanse machthebbers. Deze
vakcentrales waren het topje van een onafzienbare
kluwen van bedrijfsbonden en -bondjes, regionale
federaties en andere vakbondsorganisaties. De
versnippering maakte eensgezind optreden onmogelijk. Iedere bond streed voor z’n eigen hachje
en de conservatieve bazen van de centrales, bang
voor hun eigen hachje, zagen niets in vernieuwing.
In 1986 werd er een eerste grote stap gezet in de
modernisering van de Colombiaanse vakbond. In
dat jaar werd de CUT opgericht, de Central Unitaria
de Trabajadores de Colombia, waarin een deel van
de oude bonden opging. Bij oprichting was de CUT
gelijk de grootste vakcentrale van het land – en voor
de FNV een vanzelfsprekende samenwerkingspartner. FNV Mondiaal heeft zich ingezet om de CUT
te helpen zich te ontwikkelen tot een moderne en
slagvaardige centrale. Een belangrijke factor in de
vernieuwing van de Colombiaanse vakbond is de
Nationale Vakbondsschool, ENS. De ENS, opgericht
in 1982, is neutraal en werkt in de volle breedte
van de Colombiaanse vakbeweging. Talloze Colombiaanse vakbondsactivisten hebben de afgelopen
decennia bij de ENS cursussen gevolgd in effectief
onderhandelen, in het opzetten van een goede
vakbondsorganisatie, in communicatie et cetera.
Ook legt ENS veel nadruk op het versterken van de
rol van vrouwen in de vakbeweging. FNV Mondiaal
steunde sinds 2002 een programma van de wereldwijde bond van arbeiders in de publieke sector (PSI)

om de positie van vakbondsvrouwen in de Andesregio (Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela) te
versterken. Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal
vrouwelijke vakbondsleiders in deze regio van
17 naar 25 procent.
SPANNEND CONGRES
De ENS was een gewichtige kracht in de voorbereiding van een belangrijk congres van de CUT
in augustus 2006. FNV Mondiaal was speciaal
uitgenodigd: “Spannend congres over wezenlijke
zaken”, zo zei FNV Mondiaal-voorzitter Peter
Gortzak na afloop. Tijdens deze bijeenkomst waar
zo’n tweeduizend leden uit heel het land aanwezig
waren, werd besloten de CUT te hervormen van zo’n
zevenhonderd bedrijfsbonden naar achttien sectorale bonden. En misschien nog wel belangrijker was
dat de CUT zich tijdens het congres uitsprak voor
een sociale dialoog tussen werknemers, werkgevers en overheid. Dit om de vastgeroeste, sterk
gepolariseerde sociale verhoudingen in Colombia te
doorbreken.
Het CUT-congres van 2006 kende ook een dramatische afloop. Peter Gortzak: “(...) en dan komt het
bericht dat Carmen Cecilia Santa Romana, vrouw
van de vicevoorzitter van de CUT is vermoord; in
haar huis opgewacht en in koelen bloede neergeschoten. 28 jaar. Een roofmoord? Een moord in
een nu eenmaal gewelddadig land? Kom nou. Niet
alleen haar man is actief in de vakcentrale. Zijzelf
was actief in de landarbeidersbond en betrokken
bij landhervormingen. Weinigen hechten nog enige
waarde aan de ontkenningen van de regering dat de
vele moorden op vakbondsleiders te maken hebben
met hun vakbondsactiviteiten (...)”

TWIJFELACHTIGE ROL VAN
NEDERLANDSE MULTINATIONALS
In 1980 bezocht een FNV-delegatie, onder leiding
van Jan van Greunsven Colombia voor de eerste
keer. Van Greunsven en de zijnen werden in Colombia geconfronteerd met de twijfelachtige rol van
Nederlandse multinationals in ontwikkelingslanden.
Dat bleek na een ontmoeting met het voormalige
bestuur van de bedrijfsbond Sintra-Enka bij het
bedrijf Enka Colombia (een dochter van Akzo).
Vrijwel het voltallige bestuur van de bedrijfsbond
was door de leiding van Enka ontslagen. Dat kon
op grond van het dubieuze ‘artikel 8’ in de Colombiaanse arbeidswetgeving, dat een bedrijf mogelijk
maakte iemand die minder dan tien jaren bij een
bedrijf had gewerkt zonder opgaaf van redenen de
2006: FNV Mondiaal-voorzitter Peter Gortzak
spreekt het congres van de CUT Colombia toe.
Foto: Andriëtte Nommensen

laan uit te sturen. Met de kritische Sintra-Enka als
het ware ‘onthoofd’, kostte het Enka weinig moeite
om, in een perfect één-tweetje met de overheid,
een nieuwe bond het licht te laten zien; een bond
die het makkelijk op een akkoordje gooide met de
bazen. En de overheid hielp een handje mee: de
arbeidswetgeving in Colombia stond slechts één
bedrijfsbond per onderneming toe!

INFORMELEN ALS BONDGENOTEN
Een belangrijke vernieuwing in de Colombiaanse
vakbeweging is dat informele arbeid steeds meer
gezien wordt als een volwassen, serieus te nemen
sector. Wat heet: de meerderheid van de
Colombianen verdient zijn of haar brood in de
informaliteit, ze zijn straatverkoper, muzikant,
taxichauffeur of flexwerker. Informele werkers
werden lange tijd gezien als concurrenten van de
arbeiders: immers het aanbod van losse, goedkope
arbeidskrachten drukt de officiële lonen en arbeidsomstandigheden. Tegenwoordig ziet de leiding van
de CUT in dat het leger van informeel werkenden
beter beschouwd kan worden als bondgenoot. Door
het organiseren van de ongeorganiseerden kan een
dam opgeworpen worden tegen de uitholling van
arbeidsrechten en het tegen elkaar uitspelen van
groepen arbeiders door de werkgevers. Hiermee zijn
zowel de formele als de informele arbeiders geholpen. Een interessante nieuwe bond is de Nationale
Bond van Straatverkopers (UGTI). Deze bond wordt
gesteund door FNV Mondiaal, bijvoorbeeld in het
onderhandelen met diverse overheden over het
open en toegankelijk houden van de straat en de
openbare ruimte in Colombia.
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Gortzak op het congres van de
Zimbabwaanse vakbondsfederatie ZCTU, 2006 (zie ook foto’s
pagina’s 72 en 73)
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FNV Mondiaal-voorzitter Peter

Zimbabwe, 2006: Deelnemers aan het congres van de Zimbabwaanse
vakbondsfederatie ZCTU reageren uitbundig op het nieuws dat de
poging tot sabotage van het congres vanuit de regering mislukt is.
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Zimbabwe Congress of Trade Unions

Wat te doen als de inflatie in je land meer dan een
miljoen procent bedraagt? Het Zimbabwe Congress
of Trade Unions (ZCTU) loodste de arbeidersbeweging door de ergste tijden van economische crisis in
het land van dictator Mugabe. Met jarenlange steun
van de FNV heeft de vakbond zich ontwikkeld van
steunpilaar van de bevrijdingsbeweging tot hart
van de oppositie. Het functioneren als vakbond in
een failing state met een geruïneerde economie
zorgt soms voor onverwachte problemen. Zo leek de
voorbereiding van een groot congres in 2006 aanvankelijk vrijwel onmogelijk door de hyperinflatie
die het land teisterde. Per dag werden goederen en
diensten tientallen procenten duurder. De contributies van de aangesloten bonden aan de vakcentrale
verdampten net zo snel. Het gevolg was dat het van
te voren reserveren van bijvoorbeeld een zaal om
het congres te houden een onmogelijke opdracht
bleek. Ondanks het feit dat organisatiekosten van
een congres normaal niet voor steun in aanmerking
komen, hebben de FNV en Scandinavische bonden
toch financieel bijgedragen. Met harde valuta in de
achterzak kon de lokale inflatie omzeild worden.
In 2008 was het officiële inflatiecijfer twee miljoen
procent. Er kwamen bankbiljetten in omloop van
100 biljoen dollar (honderdduizend miljard, da’s een
1 met 14 nullen!). In 2009 moest je voor een brood
300 miljard dollar neertellen. Iedere 24 uur verdubbelden de prijzen.
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In 2009 moest je
voor een brood
300 miljard dollar
neertellen.
Foto: Phillimon
Bulawayo / ANP

JARENLANGE ONDERDRUKKING
De vakbeweging in Zimbabwe is een van de voornaamste krachten voor het herstel van democratie
en sociale rechtvaardigheid in Zimbabwe. Ooit was
de ZCTU een van de krachtigste, best functionerende
vakcentrales van Afrika. Jarenlange onderdrukking
heeft de ZCTU echter in de hoek gezet waar de klappen vallen. Toch is het de ZCTU gelukt om zelfs in de
dramatische economische situatie van de afgelopen
tien jaar, en ondanks de consequente tegenwerking
van de overheid, opmerkelijke resultaten binnen te
halen voor de Zimbabwaanse arbeiders. De maximum inkomstenbelastingen zijn dankzij druk van
de vakbeweging tussen 2003 en 2005 verlaagd
van 45 naar 35 procent. Voor werkende vrouwen
is bereikt dat het moederschapverlof is uitgebreid
van 90 dagen met 75 procent van het salaris naar
98 dagen met volledige doorbetaling van het loon.
Binnen de ZCTU spelen vrouwen overigens een
belangrijke rol. Al in 1985 werd er een speciaal
vrouwencomité opgericht binnen de bonden; vanaf
het midden van de jaren negentig hebben vrouwen
onafgebroken deel uitgemaakt van het hoofdbestuur
van de ZCTU. Tegenwoordig is de specifieke rol van
vrouwen gemainstreamd in het beleid. Dat betekent
dat bij alle kwesties die spelen bekeken wordt hoe
deze specifiek uitpakken voor vrouwen. Ook is de
informele sector bij het vakbondswerk van de ZCTU
betrokken. Traditioneel worden informeel werkenden – straatverkopers, marginale boeren, taxichauffeurs, flexwerkers en zzp’ers – vooral beschouwd als
storende factoren in het verbeteren van de positie
van échte werknemers. Echter, 80 procent van de
Zimbabwaanse economie is informeel. Sinds 2003
neemt de Zimbabwe Chamber for Informal Economy
Associations volwaardig deel aan de vakbeweging.
JURIDISCHE STEUN
Heel belangrijk is ook de juridische steun die de
ZCTU haar leden biedt. De rechterlijke macht is een
van de laatste officiële instituten van Zimbabwe die
nog min of meer onafhankelijk van de overheid kan
opereren. Gevechten die in de politieke arena niet te
winnen zijn vanwege de almacht van Mugabe worden
soms door de rechter in het voordeel van de oppositie beslecht. Gezien de klachten over corruptie bij de
Zimbabwaanse rechtbanken, moet de onkreukbaarheid van Zimbabwaanse rechters overigens niet al te
absoluut worden gezien. In 2003 heeft de ZCTU een
legertje van tweehonderd paralegals opgeleid die
helpen de klachten van arbeiders over hun arbeidssituatie voor de rechter te brengen. Meer dan vijfhonderd zaken zijn dankzij deze juridische medewerkers
bij de rechter beland – het merendeel daarvan werd
gewonnen.

ZCTU EN DE EERSTE
JAREN VAN MUGABE
Het is nu moeilijk voor te stellen, maar ooit was het
Zimbabwe Congress of Trade Unions nauw verbonden met de regering van president Robert Mugabe.
De ZCTU werd gesticht in 1981 als een samenvoeging van zes vakcentrales. Het opzetten van een
nieuwe eenheidsvakcentrale was het initiatief van
de partij van Mugabe, de ZANU-PF, met als doel
de onrusten in de industriële sector te beteugelen
en de vakbeweging meer onder de controle van de
overheid te brengen. In die tijd werd hier nauwelijks
negatief op gereageerd. Mugabe en zijn ZANUpartij hadden het land bevrijd van het racistische
blanke minderheidsregime. De vakbonden hadden
tot die tijd onder controle van de blanke minderheid
gestaan, die er vooral op gericht was geweest de
privileges van blanke arbeiders veilig te stellen.
Dit diende aangepakt te worden. Er was groot
enthousiasme over de koers van Mugabe.

DE AFRIKAANSE VAKBONDSEENHEID
Begin jaren tachtig flirtte de ZCTU met de Oost-Europese vakbonden. In 1983 kondigde de leider van de ZCTU zelfs aan dat de
vakcentrale binnen een jaar omgevormd zou worden tot een ‘volledig socialistische arbeidsorganisatie’. Onder andere de Oost-Duitse
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) gaf ruimhartig steun
aan de ZCTU, evenals de Joegoslavische vakbond. Uiteindelijk zou
het zo ver niet komen. De ZCTU bleef neutraal in de Koude Oorlog
en weigerde een keuze te maken tussen IVVV en WVA aan de ene
kant en het communistische WVV. De overkoepelende Organisatie
voor Afrikaanse Vakbondseenheid (OAVE) had zelfs een ‘non-affiliatieclausule’ in de statuten opgenomen: Afrikaanse bonden en beroepssecretariaten die zich aangesloten bij een van de wereldwijde
vakcentrales verloren hun stemrecht binnen de OAVE. Voor de OAVE
was dit een soort ‘levensverzekering’: men vreesde dat de Afrikaanse vakbeweging uiteen zou vallen als de Koude Oorlog op deze
manier de vakbeweging zou binnensluipen. Ondanks het begrip voor
de beweegredenen van de OAVE, heeft de FNV de non-affiliatieclausule steeds bestreden op de formele grond dat vakbonden vrij
zouden moeten zijn om te kiezen waar ze zich bij aansluiten.

In samenwerking met ZimbabweWatch, ICCO en Kerk in Actie organiseerde FNV Mondiaal in juni 2007 de actie
‘Endangered Species in Zimbabwe’ op het gras voor het World Forum Convention Centre in Den Haag. Ieder blok
symboliseert een door het Zimbabwaanse regime onderdrukte groep, waaronder vakbondsleden. De actie was een
protest tegen de schending van mensenrechten in Zimbabwe en tegen de komst naar Nederland van de Zimbabwaanse minister voor Milieu en Toerisme, Francis Nhema. Foto: Merel Maissan
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EIGEN KOERS
Vanaf het midden van de jaren tachtig begon de
ZCTU steeds meer een eigen koers te varen. In de
jaren negentig werd de vakcentrale de belangrijke
oppositiekracht tegen Mugabe. De vrijheidsstrijder
van weleer had zich inmiddels steeds meer ontpopt
als een potentaat die weinig tegenstand duldde en
bovendien steeds meer een neo-liberaal beleid ging
voeren (daartoe gedwongen door onder andere de
Wereldbank). Sociale voorzieningen werden afgebroken. In 1999 was de ZCTU de drijvende kracht
achter de oprichting van de Movement for Democratic Change (MDC), de belangrijkste oppositiepartij
van Zimbabwe. De secretaris-generaal van de ZCTU,
Morgan Tsvangirai, werd gekozen tot leider van de
MDC en werd daarmee de belangrijkste rivaal van
Mugabe.

VEERTIG JAAR STEUN AAN ZIMBABWE
De steun van de FNV aan de vakbeweging in Zimbabwe begon al voordat het land in 1980 onafhankelijk werd. Vanaf de jaren zeventig steunde de
FNV Silveira House; een scholingscentrum, gesticht
en gerund door Jezuïeten. Silveira House was tot
1980 een bekend toevluchtsoord voor de oppositie
tegen het racistische blanke bewind in het toenmalige Rhodesië. Het was de plaats waar de huidige
generatie van Zimbabwaanse leiders hun training
ontvingen. De huidige president Robert Mugabe
nam deel aan organisatietrainingen in de jaren zestig en zeventig, en ook Morgan Tsvangirai heeft een

aantal cursussen gevolgd in Silveira House. Na de
onafhankelijkheid bouwde de FNV de steun aan Silveira House geleidelijk af en hielp de nieuwe ZCTU
met de opbouw van een eigen scholingsinstituut.
DEUK IN HET VERTROUWEN
Het vertrouwen in de ZCTU, zowel bij externe
donoren als bij de eigen achterban, liep een forse
deuk op toen medio jaren tachtig de leiding van de
vakcentrale een greep uit de kas bleek te hebben
gedaan. Ook bleek dat materialen voor de bouw
van een eigen trainingscentrum – een gift van de
vakbond in Joegoslavië – twee jaar lang ongebruikt
hadden liggen weg te rotten. De nieuwe leiding
van de bond wist echter schoon schip te maken en
verbeterde de interne organisatie. Synchroon versterkte de ZCTU ook haar onafhankelijkheid tegenover de regering. Langzaam maar zeker ontpopte
de ZCTU zich tot een kracht van formaat binnen de
Zimbabwaanse samenleving.
Van belang voor de versterking van de vakbeweging in Zimbabwe (en elders in Afrika) was de
methode voor de scholing van Afrikaanse kaderleden ontwikkeld door het Haagse Institute for Social
Studies, en gefinancierd door FNV. Duizenden kaderleden in landen als Zambia, Ghana, Tanzania en
Zimbabwe hebben hun vakbondswerk geleerd aan
de hand van het zogenoemde Manual for Workers’
Education.

Voorafgaand aan het congres van de ZCTU
in 2006 organiseerde de Zimbabwaanse
vakbondsfederatie met steun van FNV Mondiaal een Europese lobbytour. Het doel was
om duidelijk te maken hoe belangrijk de aanwezigheid van internationale gedelegeerden
zou zijn, ook om incidenten te voorkomen.
Aan deze oproep is breed gehoor gegeven.
De FNV stuurde een grote delegatie, die wel
een heel bijzonder solidariteitssymbool bij
zich had: kaarten met schriftelijke steunbetuigingen aan de Zimbabwaanse vakbeweging, verzameld op FNV-bijeenkomsten
en op de Afrikadag van de Evert Vermeer
Stichting (zie foto links, pagina 72). FNV
Mondiaal-voorzitter Peter Gortzak spreekt
het congres toe, met naast hem een deel
van de kaarten zichtbaar in de vorm van een
vuist (foto rechts, pagina 72). Hiernaast een
van de kaarten.

De financiële steun van de internationale vakbeweging, inclusief de FNV, is enorm belangrijk voor Zimbabwe, benadrukt Godfrey Kanyenze, directeur van
het Zimbabwaanse onderzoeksbureau Ledriz, maar
de oplossing voor de vele uitdagingen is slechts
ten dele een kwestie van geld. “Wij willen vooral de
gelegenheid krijgen om van anderen te leren. Door
de voorbeelden van andere landen op het gebied
van sociale dialoog te bekijken kunnen we onze
leercurve aanmerkelijk verkorten. We willen kijken
naar het voorbeeld van de Nederlandse sociale
dialoog. Maar we willen ook meer leren van onze
buurlanden, van Zuid-Afrika bijvoorbeeld. De FNV,
de Abvakabo en FNV Mondiaal zijn de laatste jaren
all weather friends gebleken: vrienden door dik en
dun. Nederlanders realiseren zich waarschijnlijk niet
hoe belangrijk die solidariteit is voor Afrikaanse
samenlevingen.”

FNV Mondiaal deelde kaarten uit met solidariteitsboodschappen uit
Zimbabwe, Colombia en Wit-Rusland voor de FNV tijdens de grote
vakbondsdemonstratie op het Museumplein, 2 oktober 2004.

De Volksrkant, maandag 4 oktober 2004
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1989 - 2001

DE VAL VAN DE MUUR EN DE DOORBRAAK VAN HET NEO-LIBERALISME
In 1989 werd (bijna) alles anders. In de nacht van 9 op 10 november keek de wereld
stomverbaasd toe hoe uitzinnige inwoners van Berlijn zonder enige formaliteit van het
oostelijke naar het westelijke deel van hun stad wandelden. En hoe ze met mokers,
houwelen en hamers de gehate ‘Muur’ tussen ‘Oost’ en ‘West’ te lijf gingen. Het kon
niemand ontgaan: een aardverschuiving in de wereldverhoudingen was gaande. In de
maanden en jaren na de val van de Muur bleken de communistische dictaturen in de
meeste Oostbloklanden hun positie niet te kunnen handhaven. De bewoners kozen
in meerderheid voor een systeem van (parlementaire) democratie, pluralisme en vrije
markt. Ook elders in de wereld vonden er rondom revolutiejaar 1989 grote veranderingen
plaats. In februari 1990 wandelde Nelson Mandela, na 28 jaar opsluiting, de gevangenis
uit en werd vier jaar later de eerste democratisch gekozen president van de voormalige
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Boeren-republiek. In Chili had de bevolking in 1988 in overweldigende meerderheid ‘nee’
gezegd tegen dictator Pinochet, en begin 1990 werd de democratie ook in dat land hersteld. In China, ten slotte, protesteerden op 4 juni 1989 een miljoen studenten en burgers
op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking; een volksopstand die echter snel en bloedig
werd neergeslagen.

ONTSPANNING
In de jaren tachtig leidden de hervormingen die de Russische leider Gorbatsjov had
doorgevoerd tot ontspanning in de verhoudingen tussen het Oosten en het Westen.
In november 1988 sprak de Federatieraad van de FNV daarom af de contacten met OostEuropa te intensiveren. Enkele maanden ervoor had beleidsmedewerker internationale
zaken Leo Mesman namens de FNV een (illegale) internationale conferentie over mensenrechten bezocht in het Poolse Krakau. De conferentie was mede georganiseerd door
de ‘verboden’ vakbond Solidarnosc. In oktober van hetzelfde jaar bezocht een delegatie
van de FNV de Joegoslavische officiële vakbond SSJ en zegde toe deze bond te helpen
een sterkere positie te verwerven in onderhandelingen met de overheid en werkgevers. Steeds meer bonden in Oost-Europa, zowel zich hervormende ex-staatsbonden als
nieuwe ‘vrije vakbonden’, deden een beroep op de FNV voor steun om in te leren spelen
op de nieuwe politiek-economische omstandigheden. De FNV nam in de jaren negentig
deel aan tal van missies van het IVVV en EVV naar landen in Centraal- en Oost-Europa
om lidmaatschapsaanvragen te onderzoeken en behoeften aan ondersteuning te inventariseren. Dit leidde ook tot steeds meer projectsteun, die de FNV bij voorkeur onder
coördinatie van het IVVV verleende.
VERWARRING
De snelle veranderingen in Oost-Europa zorgden ook voor verwarring. De oude overzichtelijkheid was verdwenen, wat betekende dat ingesleten denkbeelden en stokpaardjes op
de schop moesten. Marxistische groeperingen moesten erkennen dat het ‘reëel bestaande socialisme’ op alle fronten was mislukt. In de vakbeweging overheerste opluchting
dat nu eindelijk werk gemaakt kon worden van concrete samenwerking met vakbonden
in het voormalige Oostblok. Wel was er zorg over de vraag of de hulp eerlijk verdeeld en
effectief uitgevoerd kon worden, gezien de veelheid aan vaak ongecoördineerde initiatieven die vanuit de internationale vakbeweging op gang kwamen. Er waren ook inhoudelijke vragen. Wat betekende de ogenschijnlijke triomf van het kapitalistische model

voor de houdbaarheid van het sociaal-democratische alternatief van een sociale markteconomie? Hoe aantrekkelijk zou het idee van de sociale markteconomie – inclusief
een actieve, voorwaardenscheppende rol van de overheid – klinken voor de recent van
de allesoverheersende staat bevrijde volken van Oost-Europa? Zou de vakbeweging erin
kunnen slagen de scherpe kantjes af te vijlen van het triomferende neo-liberale model?
FNV’ers die in 1989 Polen bezochten merkten dat het harde Amerikaanse kapitalisme
daar op veel meer enthousiasme kon rekenen dan het ‘Rijnlands model’.

COWBOY-ECONOMIE
Oude staatsvakbonden bleven in veel Oostbloklanden een factor van betekenis. Nieuwe,
democratische bonden betwistten weliswaar de positie van de oude bonden, maar veel
werknemers verwachtten dat deze bonden, met hun ervaring en bestaande infrastructuur, uiteindelijk toch meer zouden kunnen bereiken voor de arbeiders. Intussen vroeg
de FNV zich af hoe zij zou moeten reageren op steunverzoeken van de oude communistische vakcentrales die zich hadden omgevormd tot onafhankelijke bonden. Dat speelde
concreet in Polen, waar Solidarnosc sterk verbonden was met de nieuwe regering van
Walesa en waar de voormalige communistische bond OPZZ zich verzette tegen diens
beleid van loonmatiging.

77

De hulp aan de vakbeweging in Oost-Europa werd des te relevanter toen bleek dat de
zegeningen van pluralisme en vrije markt al gauw zorgden voor een zeer ongelijke verdeling van de welvaart. In veel landen in het voormalige Oostblok was een soort cowboyeconomie ontstaan, waar handige jongens de hand konden leggen op de voormalige
staatsbedrijven en daarmee een godsvermogen verdienden. Voor het communistische
systeem van sociale zekerheid was weinig tot niets in de plaats gekomen. Vooral ouden
van dagen – afhankelijk van het ooit van staatswege verschafte pensioen – hadden hun
spaargeld zien verdampen en vielen en masse onder de armoedegrens. De werkloosheid
was in het eerste decennium na die Wende dramatisch gestegen. En ook bij de werklozen
klopte de armoede aan de deur. De vakbeweging in de transitielanden van het voormalige Oostblok moest zich in korte tijd omvormen van een verlengstuk van de staat
naar een rol als onderhandelaar en belangenbehartiger van werknemers en informeel
werkenden. De Europese en internationale vakbeweging ondersteunden de bonden in dit
proces.

EXTRA GELD VOOR OOST-EUROPA
Voor het solidariteitsfonds van de FNV, Wij en Zij, betekende de opening van het Oosten
een extra uitdaging. Het beschikbare geld moest nu verdeeld worden over veel meer landen. De FNV sprak zich in een brief aan de Tweede Kamer uit tegen het gebruik van geld
van ontwikkelingssamenwerking voor de hulp aan Oost-Europa: “Ondanks hun grote
economische problemen kunnen de landen van Oost-Europa toch moeilijk als ontwikkelingslanden worden gekarakteriseerd.” De Nederlandse vakbeweging vond dat voor hulp
aan Oost-Europa extra geld moest worden vrijgemaakt.
Aanvankelijk financierde de FNV projecten in Oost-Europa uit het bescheiden eigen Mon-
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van Zuid-Korea, met Lodewijk de

een keer aangesproken. In 1994 werd het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP)

Waal en Johan Stekelenburg.

opengesteld voor steun aan bonden in armere Oost-Europese landen, zoals de landen
op de Balkan, op de Kaukasus en in Centraal-Azië. Voor iets rijkere landen kon geput

worden uit het zogenoemde Matra-fonds van Buitenlandse Zaken. Daarnaast openden
steeds meer FNV-bonden hun eigen solidariteitsfondsen voor projecten in Oost-Europa.
Tussen 1994 en 2003 besteedde FNV Mondiaal zo’n 5,2 miljoen euro aan projecten in
Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, waarvan bijna de helft afkomstig was uit
eigen fondsen en solidariteitsfondsen van de bonden.
Het einde van de Koude Oorlog leek even het einde te betekenen van de grote ideologiegedreven conflicten die de wereld decennia lang in haar greep had gehad. Het Westerse
liberale model van vrije markt, pluralisme en parlementaire democratie was als enige
overwinnaar uit de strijd gekomen. De euforie werd echter in de kiem gesmoord toen er
bloedige conflicten uitbraken op de Balkan en er in 1994 in Rwanda een genocide plaatsvond. Het was duidelijk dat de nieuwe wereldorde haar eigen uitdagingen en bijbehorende conflictmodellen kende.
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FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID
De politieke arena in West-Europa werd in de jaren negentig getekend door de-ideologisering. In Nederland waren de paarse kabinetten onder leiding van oud FNV-voorzitter
Wim Kok het kristallisatiepunt van de ‘schuivende panelen’. De bestaande verhoudingen
tussen de collectieve voorzieningen, die het kenmerk waren van de verzorgingsstaat, en
de eigen verantwoordelijkheid van de burger gingen op de schop. Het Rijnlands model,
met een actieve, zorgende overheid, werd deels vervangen door een harder Angelsaksisch model. Een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen waar de overheid
traditioneel een dikke vinger in de pap had, werd geprivatiseerd: de spoorwegen, het
energiebedrijf, de telecommunicatie, de posterijen et cetera. Ook de gezondheidszorg
kwam onder de ‘tucht van de markt’ te staan. Het idee was dat meer concurrentie en
meer economische prikkels tot meer efficiëntie zouden leiden. Modern, bedrijfsmatig
management zou zorgen voor maximaal doelmatige besteding van middelen.
Ook binnen de arbeidsverhoudingen veranderde veel. De mogelijkheden voor het bedrijfsleven om wereldwijd te investeren en productie te verplaatsen naar andere delen
van de wereld, namen enorm toe. De snelle opkomst van de informatie- en communicatietechnologie stond aan de wieg van deze ontwikkeling. Ook werden wereldwijd
wettelijke belemmeringen en reguleringen rondom internationaal zakendoen afgeschaft.
De enorme stijging van de wereldhandel betekende zonder twijfel voor veel mensen
– óók in ontwikkelingslanden – een toename van de welvaart. Tegelijkertijd werden
de verschillen tussen arm en rijk schrijnender. De vakbeweging zag gebeuren dat de
mondialisering de rechten en zekerheden van werknemers, veroverd door decennia van
vakbondsstrijd, steeds meer bedreigde. Onder het motto ‘flexibilisering van de arbeid’
werden vaste contracten steeds minder de norm. Een toenemend aantal mensen ging
hun beroep uitoefenen als uitzendkracht of als zelfstandige zonder personeel (zzp’er).
Tijdelijke arbeidscontracten, het inschakelen van uitzendkrachten en zzp’ers werd
onderdeel van het ‘normale’ personeelsbeleid van bedrijven. Ook werd steeds meer werk
uitbesteed naar andere landen omdat de arbeid daar goedkoper was, de arbeiders minder mondig, en de controle op de arbeidsomstandigheden minder strikt. De concurrentie
tussen internationale bedrijven heeft in veel sectoren gezorgd voor een race to the bottom.
Niet toevallig zijn de laatste decennia talloze gevallen aan de oppervlakte gekomen van,
soms gerenommeerde, bedrijven die gebruik bleken te maken van kinderarbeid, dwangarbeid of op andere manieren de rechten van de werknemers negeerden. De keuze van

de vakbeweging was: blijven we ons tot de laatste snik verzetten tegen de ontwikkelingen in gang gezet door de mondialisering of passen we onze strategie aan op de nieuwe
omstandigheden?

DE INFORMELE SECTOR
De flexibilisering en deregulering van de arbeid zorgde ook voor een groei van de informele sector. Beide ontwikkelingen – flexibilisering en informalisering – ondergraven het
solidariteitsprincipe dat hoort bij een systeem van sociale zekerheid. Door zich te blijven
richten op de arbeiders met een vast contract – vaak de mensen die relatief beter af waren – kon de vakbond veel minder een rol spelen op het gebied van armoedebestrijding
(een van de drie doelstellingen van het VMP). En dus moest de vakbeweging een ommezwaai maken, die lang niet altijd even soepel verliep. In 1989 had het IVVV al een rapport
geschreven over informele arbeid, maar dat werd nauwelijks opgepakt. Lodewijk de Waal
concludeerde dat de vakbeweging “conservatieve trekjes” had. Ook minister Pronk was
kritisch op de nadruk die de vakbeweging legde op wat hij noemde “de arbeidersaristocratie”. Wilde de vakbeweging op internationaal niveau een rol spelen in de armoedebestrijding, dan mocht zij de informele sector niet links laten liggen. Dat was ook een
belangrijke conclusie van de evaluatie van het vakbondsmedefinancieringsprogramma
in 1993.
Vanaf 1997 werd de ‘informele economie’ speerpunt in het internationale beleid van de
FNV. De FNV signaleerde een wereldwijde tendens tot het uithollen van de bestaande,
collectieve arbeidsbescherming. Groot verschil tussen de situatie in Nederland en in de
ontwikkelingslanden was de aanwezigheid van een sociaal vangnet dat mensen zonder
werk toch een zeker inkomen garandeert. De zichtbare uitwassen van de informalisering
deden zich daarom nauwelijks voor in Nederland, zo werd in 1997 tijdens het congres
‘De onderkant van de arbeidsmarkt’ geconcludeerd. Toch was het zinvol om te leren van
de ervaringen in arme landen. In India bijvoorbeeld had de vakbeweging zichzelf zo goed
als buitenspel geplaatst door de informele sector – waarin 90 procent van de werkenden
actief was – goeddeels te negeren. In Taiwan aan de andere kant, had de vakbond in de
bouw een centrale positie verworven juist door voor de zelfstandige bouwvakkers die de
sector domineerden te onderhandelen over beschikbaar werk en tarieven.
De FNV toonde zich met haar nieuwe speerpunt binnen de internationale vakbondswereld een relatieve voorloper in het erkennen van de uitdagingen van de informele sector.
Maar de veranderingen kwamen langzaam. Informele werkers werden nog hoofdzakelijk
gezien als (oneerlijke) concurrenten van mensen in loondienst – en daarom liever niet
gezien. Maar, zoals Lodewijk de Waal het formuleerde: hoe kun je de informelen organiseren als je niet eens erkent dat ze mogen bestaan? Ook hadden sommige bonden (en
dat gold ook voor enkele internationaal opererende bonden, de GUF’s) al moeite genoeg
om de reguliere arbeiders te organiseren. Zij zaten niet te wachten op een nieuwe doelgroep. Langzaam maar zeker probeerde FNV Mondiaal internationaal bonden te winnen
voor het idee om de informele sector bij het werk te betrekken. Het was onder andere
dankzij de druk van de FNV dat de internationale vakbeweging IVVV in 1999 besloot tot
speciale task force voor de informele sector.
Sommige GUF’s (zoals de internationale bonden voor de bouw- en houtsector, voor de
transportsector en voor de dienstverlening) stonden wel al open voor de informele
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sector. Zij realiseerden zich dat de informele werkers onderdeel vormen van de productieketen in hun sectoren. Voor FNV Mondiaal bood dit mogelijkheid om juist met deze
GUF’s samen te werken.
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NGO’S
Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) bleken in veel landen een belangrijke schakel te zijn tussen de informele sector en de bonden. Ngo’s bereikten met hun gemeenschapsgerichte aanpak veel werkers in de informele economie. Maar samenwerking met
ngo’s lag moeilijk bij veel bonden. Ze zagen de ngo’s soms als concurrenten die taken op
zich namen die traditioneel tot het domein van de vakbond horen. Voor FNV Mondiaal
was dit minder een bezwaar. FNV Mondiaal drong er bij de ngo’s juist op aan zich op
vakbonden te richten. Zo heeft in Zuid-Afrika de wereldwijd opererende organisatie voor
straatverkopers, StreetNet, samenwerking gezocht met twee GUF’s: PSI en UNI. De Indiase organisatie SEWA (Self Employed Women’s Association), sinds de jaren zeventig al een
partner van FNV Mondiaal, is een voorbeeld van een moderne vakbond in de informele
economie, die zich door zijn dienstverlening erg populair heeft gemaakt en gegroeid is
tot bijna twee miljoen leden.
DE OPKOMST VAN AZIË
De aandacht voor de informele sector onstond ongeveer gelijktijdig met de focus op Azië
binnen het werk van Mondiaal. Tot het midden van de jaren negentig ging verreweg de
meeste aandacht uit naar bonden in Latijns-Amerika en Afrika. De banden met Aziatische bonden waren veel zwakker. Zelfs de band met SEWA, een van de eerste organisaties gesteund met medefinancieringsgeld, was in de loop der jaren losser geworden.
Meer aandacht voor Azië werd noodzakelijk toen bleek dat een aantal kwesties die de
vakbeweging zorgen baarden – kinderarbeid, informalisering, verplaatsing van industrieën, free trade zones, et cetera – zich met name in Azië scherp manifesteerden. Bij haar
aantreden als beleidsmedewerker van FNV Mondiaal kreeg Annie van Wezel de taak om
de contacten met Aziatische bonden naar hetzelfde niveau te trekken als die met Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse vakcentrales. Na een bezoek van Van Wezel aan India,
samen met toenmalig FNV’s vicevoorzitter Lodewijk de Waal, werden in dit land banden
aangeknoopt met een aantal spraakmakende organisaties. De Indiase landarbeidersbond
(APVVU) bijvoorbeeld heeft lange tijd gepleit voor werkzekerheid voor seizoensarbeiders.
Deze droom werd bewaarheid in Andra Pradesh. Het parlement van deze deelstaat nam
in 2004 de Employment Guarantee Act aan. Deze wet geeft seizoensarbeiders ieder jaar
het recht op 150 dagen werk tegen het minimumloon. De overheid kon via deze regeling
bijvoorbeeld openbare werken laten uitvoeren. Een bijkomend voordeel van de werkgarantie was dat de migratie naar de grote steden – een enorm sociaal probleem – in deze
deelstaat met zo’n 40 procent werd teruggedrongen!
GESCHOKT OM KINDERARBEID
Ook kinderarbeid kwam scherper op het netvlies van FNV Mondiaal te staan na het
bezoek van De Waal en Van Wezel aan India. Zeker Lodewijk de Waal was geschokt door
wat hij zag. Na terugkomst commiteerde De Waal zich persoonlijk aan de aanpak van
kinderarbeid door FNV Mondiaal. Van Wezel: “Kinderarbeid was natuurlijk al heel lang
verboden, maar feitelijk werd het getolereerd: ‘kinderarbeid hoort bij armoede’, zei men.
Wij vonden dat te makkelijk. En de realiteit van de kinderarbeid die we in India zagen
was te ontluisterend om er niets aan te doen.”

Aliaksandr Yarashuk
“Het gevoel van solidariteit is
het belangrijkste”
Aliaksandr (Alexander) Yarashuk is voorzitter van het Congres van Democratische Vakbonden
(BKDP) in ‘de laatste dictatuur van Europa’, Wit-Rusland (Belarus). Ook is hij vicevoorzitter van
het internationale vakverbond IVV. Het interview vindt plaats via email, op 20 mei 2015.
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vakbond in Wit-Rusland!

DE COMEBACK VAN JAN PRONK
In het roerige jaar 1989 was Jan Pronk teruggekeerd als minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het derde kabinet Lubbers. Pronk maakte zich opnieuw sterk voor de
vakbondsmedefinanciering. Tegelijkertijd kwam vanaf het begin van de jaren negentig
ontwikkelingssamenwerking steeds meer onder vuur te liggen. Het einde van de Koude
Oorlog betekende dat het Nederlandse buitenlandbeleid aangepast moest worden. De
zogenoemde ‘herijking’ hield in dat binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken de
diplomaten nauwer moesten gaan samenwerken met de ‘ontwikkelingswerkers’. Het
‘nationale belang’ bleef voorop staan, maar Nederland moest zich bewust zijn dat ons
land meer en meer afhankelijk zou worden van internationale ontwikkelingen. Jan Pronk
volgde zichzelf in 1994 op als minister in het eerste ‘paarse’ kabinet en zijn nota ‘Een
wereld in Geschil’ legde de basis voor de ontschotting van het ontwikkelingsbeleid.
In 1993 werd het VMP in opdracht van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
uitgebreid geëvalueerd. Het rapport, bijna duizend pagina’s dik, verdeeld over zeventien
deelrapporten, velde een overwegend positief oordeel over de aanpak en de resultaten
van FNV en CNV. Ingewikkeld, maar effectief, zo luidde het eindoordeel. Vooral op het
gebied van organisatieversterking was het VMP zeer effectief geweest, zo stelden de
evaluatoren. In Chili bijvoorbeeld kon het overleven van de vakbond tijdens de jaren van
dictatuur voor een belangrijk deel op het conto van de internationale vakbondssolidariteit geschreven worden. Een groot deel van het VMP-geld besteedde de FNV niet direct
aan het steunen van bonden in arme landen, maar werd doorgeschoven naar het IVVV
en naar de zogenoemde Global Union Federations, GUF’s. Dit riep wel de vraag op waar
de specifieke meerwaarde van de FNV in gelegen was; kon het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het geld niet beter direct naar de internationale koepels sturen? Voor
de FNV en voor de te steunen vakbonden in ontwikkelingslanden is de centrale rol van
het IVVV en de GUF’s echter van grote meerwaarde. Hierdoor wordt versnippering van
hulp voorkomen en hebben de ontvangende bonden slechts te maken met één systeem
van verantwoording in plaats van aan alle donoren apart verantwoording te moeten
afleggen. Na 1994 ging de FNV steeds meer samenwerken met de GUF’s, ten koste van
de samenwerking met het IVVV. Samenwerking met de GUF’s zou het draagvlak voor
ontwikkelingsprojecten onder Nederlandse bonden versterken, zo was de verwachting.
Op grond van de overwegend positieve evaluatie steeg het budget voor de vakbondsmedefinanciering. Het aandeel voor de FNV ging tussen 1990 en 1998 omhoog van 9,7 naar
16,1 miljoen gulden.

EEN NIEUWE ZAKELIJKHEID
Onder invloed van de verzakelijking, de liberalisering en de nadruk op het belang van
goed management, werden midden jaren negentig efficiëntie en het halen van meetbare
resultaten steeds belangrijker. Pronks opvolger in Paars II, Eveline Herfkens, maakte
korte metten met de inzet van Nederlandse ontwikkelingswerkers. Ownership werd een
gevleugeld begrip: de mensen in de arme landen moesten zoveel mogelijk zelf bepalen
aan wat voor soort hulp zij behoefte hadden. Tegelijkertijd werd het VMP onderworpen
aan een nieuwe regeling waarmee het ministerie veel meer kon ingrijpen in de bestedingsvrijheid van de FNV. “Het vraaggerichte karakter van onze inspanningen gaat verloren. En de geloofwaardigheid van de FNV wordt er niet beter op als wij in ontwikkelingslanden het beginsel van een onafhankelijke vakbeweging uitdragen”, zo concludeerde
Lodewijk de Waal in het jaarverslag over 1999.
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Herfkens maakte ook een begin met de inperking van het aantal
landen waaraan Nederland bilaterale hulp gaf. Onder Pronk was
dat aantal gestegen tot boven de honderd. Onder Herfkens en haar
opvolgers nam dat snel af tot 36 in 2010 en 15 in 2015.
De nadruk op meetbaarheid en efficiëntie was ook de achtergrond
voor het opstellen van de zogenoemde Millenniumdoelen: de wereldwijde ontwikkelingsinspanning moest zich concreet gaan richten op acht meetbare doelen (waaronder halvering van de absolute
armoede, alle kinderen naar school, gelijkwaardigheid van vrouwen
en mannen, en afname kindersterfte) allemaal te bereiken in 2015.
Voor de vakbeweging was het een teleurstelling dat Decent Work en
andere arbeidsrechten geen onderdeel werden van de Millienniumdoelen.
Vanuit particuliere ontwikkelingsorganisaties nam de kritiek toe
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IVVV congres, Den Haag oktober 1994
Foto: Liesbeth Sluiter

dat het Nederlandse (en Europese) beleid weinig coherent was op
ontwikkelingsgebied. Beleidsmaatregelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking werden gesaboteerd door wetten en regels in
andere beleidsterreinen: ‘Wat de overheid geeft met de ene hand,
haalt ze met de andere weer terug’, was de kritiek. Met name op het
gebied van internationale handel botste het Europese en nationale
beleid nogal eens met de ontwikkelingsdoelstellingen.

MEER MACHT VOOR VROUWEN
In de jaren negentig kwam ook meer aandacht voor vrouwen. In
1991 verscheen de nota ‘Meer macht voor vrouwen in de internationale vakbeweging’, opgesteld door Stichting Wij en Zij. De FNV
erkende dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren in de bonden
en dat hun macht en zeggenschap vergroot dienden te worden. Het
beleid van de vakbeweging zou zich moeten uitbreiden naar onderwerpen die speciaal voor vrouwen belangrijk waren.
In 1991 steunde de FNV negentien projecten speciaal gericht op
vrouwen; een jaar later was dat aantal gestegen tot 27. En misschien
nog wel belangrijker was dat vrouwen binnen ‘gewone’ projecten
meer aandacht kregen; bijvoorbeeld in scholing en in vakbondsver-

Speciale uitgave IZ-bulletin en nieuwsbrief
FNV-Vrouwensecretariaat, maart 1990

sterking. De vraag naar de positie van vrouwen werd vanzelfsprekend in vrijwel alle projecten. Toch concludeerden de aanwezigen
bij een grote IVVV-vrouwenconferentie die in 1994 werd georganiseerd in Den Haag, dat de vakbeweging zich nog te weinig rekenschap gaf van de positie van vrouwen. Een van de redenen was dat
vrouwen vaker dan mannen actief waren in de informele sector. Als
gevolg hiervan organiseerden zij zich sneller in autonome organisaties (zoals bijvoorbeeld productiecoöperaties, spaarcollectieven,
organisaties voor belangenbehartiging) dan binnen een vakbond.

Vakbondsvrouwen Fenastras-conferentie
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Werken in je winterjas op het

Wit-Rusland

vakbondskantoor in Wit-Rusland
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Bericht aan de interne FNV-collega’s:
Beste collega
Op 28 maart, witte donderdag, lieten we witte ballonnen
28 maart 2002: Solidariteitsactie voor Wit-Rusland bij de FNV

op voor onze collega’s in Wit-Rusland.

Vakcentrale. De actie werd gelijktijdig gehouden met een actie bij
het hoofdkantoor van de Vakbondsfederatie in Minsk om te protes-

Aan de ballonnen waren kaartjes bevestigd, gericht aan

teren tegen de vakbondsonderdrukking en economische malaise in

president Loekasjenko.

het land.

Op het kaartje staat de dringende oproep aan hem om
de vakbonden eens met rust te laten en ze als sociale
partners te erkennen.
Wij hopen dat de ballonnen over heel Europa zijn
uitgewaaierd. Laat er nou ook nog een in je postmap
terechtgekomen zijn!
Beste vinder, onderteken het kaartje en verstuur hem
of zorg dat hij bij FNV Mondiaal terechtkomt. Wij zorgen
voor verdere verzending.

WIT-RUSLAND

DE LAATSTE
DICTATUUR
VAN EUROPA

Eindhoven, 6 september 2006: FNV-voorzitter Agnes Jongerius zet haar handtekening bij de leus “Wit-Rusland vrij!’ , de
actie tegen mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland van
FNV, Amnesty International, Landelijke Studentenvakbond
en Mission to Minsk rond de voetbalwedstrijd Nederland Wit-Rusland.
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Wit-Rusland

Wit-Rusland

DE LAATSTE DICTATUUR VAN EUROPA
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“De laatste dictatuur van Europa”, zo wordt WitRusland (ofwel Belarus) wel eens genoemd. De tien
miljoen inwoners van deze voormalige Sovjet-Republiek worden sinds 1994 met harde hand geregeerd
door president Alexander Loekasjenko. Deze kwam
via democratische verkiezingen aan de macht, maar
ontpopte zich tot een brute dictator. Met behulp
van een alom tegenwoordige politiemacht en een,
nog gewoon KGB geheten, geheime dienst heeft
Loekasjenko een bijna volledige controle over de
samenleving. Naast onderdrukking heeft dit ook geleid tot economische stagnatie en een steeds groter
internationaal isolement. De handel met Europa en
de Verenigde Staten is vrijwel tot stilstand gekomen. De OVSE werd het land uitgezet.
Ooit stond Wit-Rusland bekend als de ‘assemblagehal’ van de Sovjet-Unie. Het land produceerde
trucks, landbouwmachines, motoren, tractoren. En
nog steeds rust de economie op de – inmiddels verouderde – productie van zware industriële goederen.
De spaarzame buitenlandse investeerders, zoals
Ford (die een hypermoderne fabriek bij Minsk liet
neerzetten), hebben zich teruggetrokken. De helft
van de geproduceerde goederen verdwijnt in de opslag en veel bedrijven zijn onrendabel of bankroet.
In de landbouw is het systeem van collectieve boerderijen, de zogenoemde kolchozen, nog intact.
DAVID TEGEN GOLIATH
Na de onafhankelijkheid van Rusland, in 1991,
leek de economie van Wit-Rusland zich te openen. Er werden vrije vakbonden opgericht. Deze
veelal kleine bonden in onder meer het vervoer,
de metaal en de mijnbouw bundelden zich midden
jaren negentig tot het Congres van Democratische
Vakbonden (BKDP). De vrije vakbonden gingen zich
steeds kritischer opstellen tegenover de machthebbers en kregen het daarom steeds zwaarder te
verduren. Nog geen twintigduizend leden had het
BKDP aan het begin van deze eeuw en daarmee
was zij een strijdbare David tegenover de officiële
vakbond-Goliath, de Federatie van Vakbonden van
Belarus (FTUB). De FTUB claimt alle 4,2 miljoen
werknemers te vertegenwoordigen. Stakingen georganiseerd door vrije vakbonden, zoals bij de metro
van Minsk en bij het stadsvervoer in Gomel in 1995,
werden met politiegeweld gebroken. Veel activisten
verloren hun baan. De vrije vakbonden werden ook
tegengewerkt door een presidentieel decreet uit
1999 dat alle vakbonden verplichtte zich opnieuw

te laten registreren. Daarbij werden de vrije bonden
afhankelijk van het management van bedrijven die
het recht van een vakbond in hun bedrijf moest
bevestigen. Dit betekende het einde van het (wettelijk) bestaan van veel bedrijfsvakbonden.
Maar ook binnen de FTUB begon het eind jaren
negentig te rommelen. Enkele vakbonden binnen de federatie kozen voor een meer kritische
en onafhankelijke opstelling ten opzichte van het
bewind. Met name de vakbond voor werknemers in
de automobiel- en landbouwmachineproductie ASM
(180.000 leden) en de vakbond van werknemers in
de elektronica-industrie (60.000 leden) stelden zich
kritisch op. Toen ook de grote landarbeidersbond
(1,2 miljoen leden) en zelfs de voorzitter van de
vakcentrale, Vladimir Gontsjarik, naar het oppositiekamp overstapten, richtten de pijlen van het regime
zich steeds meer op de officiële vakbeweging.
In februari 2000 verordonneerde Loekasjenko dat
kritische vakbondsleiders moesten worden vervangen door meer loyale personen. Later dat jaar
ondersteunde de FNV een officiële klacht van de
vakbondsfederatie bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wegens de veelvuldige schendingen
van internationale arbeidsrechten. Het antwoord
van Loekasjenko: nieuwe decreten tegen de bonden
en tegen andere kritische organisaties. Zo werd
elke niet-officieel goedgekeurde steun vanuit het
buitenland aan politieke en maatschappelijke organisaties verboden.
VERKIEZINGSMANIPULATIE
De strijd kreeg het karakter van een persoonlijke
vete, toen Gontsjarik het waagde bij de presidentsverkiezingen in september 2001 als onafhankelijke
tegenkandidaat van de gezamenlijke oppositie
tegen president Loekasjenko in het strijdperk te
treden. Door overduidelijke verkiezingsmanipulatie
slaagde Loekasjenko erin zijn rivaal van zich af te
Demonstratie bij de ambassade van Wit-Rusland in
Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie
van vakbonden in dat land, 19 oktober 2000.
Spits: 20 oktober 2000

schudden. Na zijn herverkiezing draaide Loekasjenko de duimschroeven bij de vakbeweging verder
aan. Op 14 december 2001 werd het de directies
van bedrijven verboden de vakbondscontributies
over te maken naar de bonden. Onvoldoende loyale
bedrijfsmanagers werden na de verkiezingen ontslagen of gevangen gezet. Naast het financieel en
politiek klemzetten van de vakbeweging op landelijk niveau, probeerde de regering de vakbonden ook
van onderaf te demonteren. Werknemers werden
onder zware druk gezet om zich terug te trekken
uit de vrije bond en toe te treden tot door het
management opgezette – ‘gele’ – bedrijfsbonden.
Dit gebeurde onder andere in de eerder genoemde
voormalige Ford-fabriek, waar slechts een kleine
groep kaderleden de vrije vakbond trouw bleef.
FNV Mondiaal steunt sinds midden jaren negentig
de vrije en onafhankelijke vakbonden in Wit-Rusland in hun streven naar een democratische samenleving en een nieuwe invulling van het vakbondswerk. Onder andere helpt de FNV de bonden met
modernere scholingsmethoden, betere voorlichting
en communicatie met leden en een effectievere omgang met media. Ook krijgen vakbonden advies over
de aanpak van de vaak zeer ongezonde en onveilige
arbeidsomstandigheden. Er is een speciale band
opgebouwd met de onafhankelijke vrouwenbond
BOWW onder leiding van Maria Alieva. Zij ontving
in 1999 de vakbondsrechtenprijs van de FNV voor
haar moedige en praktische inzet voor de belangen
van vrouwen in ‘de laatste dictatuur van Europa’.
Ton Kitzen - FNV Bondgenoten

DE DINGEN DIE WIJ
VANZELFSPREKEND VINDEN ...
Ton Kitzen: “Ik ben al lang bezig met internationale
solidariteit. Ik vind dat vanzelfsprekend. Wij hebben
het hier erg goed. De dingen die wij als verworvenheden beschouwen, daar moet men elders nog
keihard voor knokken. Ik vind het onze plicht om
collega’s elders te helpen voor elkaar te krijgen wat
wij ook hebben bereikt. Ze moeten het zelf doen,
natuurlijk, maar we kunnen ze wel vertellen wat wij
in de loop van de tijd hebben geleerd. In 2002 was
ik bijvoorbeeld betrokken bij een FNV Bondgenotenproject voor Solidarnosc in Polen. In 2007 kwam
Wit-Rusland op mijn pad. Ik wist daar aanvankelijk
niks over; ik wist ternauwernood waar het land
lag. Maar er werd iemand gezocht die de collega’s
daar iets kon vertellen over het opstarten van caoonderhandelingen. Ik was betrokken geweest bij
de cao-onderhandelingen bij DSM, dus ik stak m’n
vinger op. Korte tijd later bezocht ik Wit-Rusland
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SPOORLOOS VERDWENEN
Voor de zevende keer stonden ze daar, in september 2014, in Eindhoven. Een groepje mannen, vrouwen, kinderen. Voor de zevende
keer herdachten ze de verdwijning van de Wit-Russische oppositieleiders Anatoly Krasovsky, Viktor Gonchar, Yuri Zakharenko en
Dmitry Zavadsky in Minsk. Op een avond in september, vijftien jaar
geleden, wachtten hun familieleden vergeefs op hen. Ze kwamen
nooit meer thuis. Spoorloos verdwenen. En nog steeds is er geen
onderzoek gedaan door de autoriteiten in Wit-Rusland. Weinigen
twijfelen eraan of de regering van Alexander Loekasjenko zit achter
de verdwijning van deze vier mannen die actief waren in het verzet
tegen de dictatuur. Om de vier mannen blijvend te herdenken zijn op
16 september 2008 vier Hongaarse eiken geplant aan de Paradijs
laan in Eindhoven, de stad die een stedenband heeft met Minsk, de
hoofdstad van Wit-Rusland. Op een monument bij de vier bomen
staat een gedicht van Leo Mesman, destijds medewerker Oost-Europa van FNV Mondiaal:

4 BOMEN VOOR WIT-RUSLAND
4 mannen
die opstonden tegen die ene
die het volk de vrijheid benam
en verdwenen
4 bomen
hier geplant als levend teken
opdat wij geen dag vergeten
te bewenen
4 mannen
die opstonden tegen die ene
die het volk de vrijheid benam
en verdwenen
Leo Mesman

Wit-Rusland
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voor de eerste keer. Ik heb ze dingen verteld over
het proces van de cao-besprekingen. Hoe wij dat in
Nederland aanpakten, hoe je de leden van de bond
daarbij kunt betrekken. De situatie in Wit-Rusland is
weliswaar erg anders, maar toch kunnen ze wel wat
leren van onze aanpak.”

VOETBAL EN VAKBONDSRECHTEN

DERTIG JAAR TERUG IN DE TIJD
“Een van de eerste keren dat ik in Wit-Rusland
kwam werd ik rondgeleid in een groot chemisch
bedrijf. Ik kreeg het gevoel dertig jaar terug in de
tijd te gaan. Er hingen dampen, er zaten gaten in
de vloeren en je zag overal gevaarlijke stoffen.
Toen ik vroeg naar het ziekteverzuim, vertelden
ze over longziektes en kanker in de kaliummijnen.
En lieten ze met enige trots een sanatorium zien,
voor mensen die ziek geworden waren. ‘Da’s mooi
zo’n sanatorium’, was mijn reactie, ‘ maar is het
niet beter om ziektes te voorkómen?’ Het deed me
denken aan vroeger, in de mijnen in Limburg. Mijn
vader was mijnwerker, dus die situatie kon ik mij
goed herinneren. Op verzoek van de BKDP gaven
Wim Dekkers en ik een aantal seminars over veiligheid. Maar we waren er beiden niet tevreden over.
En zo hebben we een eigen project bedacht: Train
de trainer. Op een bierviltje maakten we later wat
aantekeningen en al brainstormend groeide dit uit
tot een heel handboek.

Geachte heer de Waal,
De KNVB heeft begrepen dat de FNV de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdagavond 7 september in Eindhoven, wil aangrijpen
voor het vragen van aandacht voor de situatie in
Belarus (...) De KNVB stelt zich op het standpunt
dat sport en politiek niet met elkaar mogen worden
vermengd. In alle gevallen mogen de sportieve
doelstellingen nimmer ondergeschikt zijn aan
bijzaken (...) De directie van de KNVB (...) verzoekt u
derhalve met klem zich te onthouden van acties in
het stadion (...)

Aan FNV
De heer L. De Waal
Zeist, 6 september 2002

Met vriendelijke groet,
Mr H.W. Kesler
Directeur betaald voetbal

De Volkskrant, 9 september 2002:

LOEKASJENKO BUITENSPEL
Tijdens de cao-onderhandelingen in 2009 kwam
Wit-Rusland ter sprake. DSM vond het wel een
mooi project. De nadruk op veiligheid past goed bij
de gedachtes die binnen het bedrijf leven op het
gebied van duurzaamheid. Daarom heeft DSM twee
keer 25.000 euro gestort in het Solidariteitsfonds
van FNV Bondgenoten. Ze staan er helemaal achter.
Inmiddels werken we al een jaar of vier met de
handleiding. Ik ga nog steeds een paar keer per jaar
naar Wit-Rusland. Ik zie dat het concrete resultaten
oplevert. Vaak zijn dat kleine dingen; klein maar
belangrijk. Het gegroeide bewustzijn over veiligheid
heeft bijvoorbeeld gemaakt dat de mijnwerkers in
Wit-Rusland erin zijn geslaagd om bij de bedrijfsleiding betere gehoorbescherming af te dwingen; in
plaats van de plastic oorpropjes die vroeger werden
ingebracht krijgen ze nu goed werkende oorkleppen uitgereikt. Dat vermindert concreet het aantal
gevallen van gehoorbeschadiging. Mensen vragen
me wel eens of het nog wel van deze tijd is: dit
soort solidariteit. Ik zeg dan altijd dat onze collega’s
in Wit-Rusland internationale solidariteit zeer zeker
van deze tijd vinden!”

Zó kan ik niet meer leven. Eén zinnetje op een kaart,
onder een foto van een stoere veertiger die de bal
controleert, honkbalpet stoer achterstevoren op z’n
hoofd. De man is president Loekasjenko van Wit-Rusland,
sportliefhebber bij uitstek. Hij houdt van voetbal en
ijshockey. (...)
De kaart wordt uitgedeeld in het Philips-stadion, voor
Nederland - Wit-Rusland. (...) Actievoerder Manders van
de FNV vertelt dat hij honderden kaartjes heeft uitgedeeld, ook aan Wit-Russen. Aan supporters, spelers,
aan de bondscoach. ‘Ze stopten het kaartje bij zich.’
De actievoerders hadden de tekst willen ophangen in
het stadion, in het Wit-Russisch en in het Nederlands.
Loekasjenko zat thuis in Minsk voor de buis. Dan had
hij kunnen zien dat Nederland op hem let. Voor wat het
waard is.
Manders is teleurgesteld in de KNVB, want de bond verbood het ophangen van spandoeken in het stadion (...)
De KNVB wil een mooi rapportcijfer voor volgzaamheid,
want de moederbond UEFA verbiedt politieke uitingen
in een voetbalstadion. (...) Een beetje maatschappelijke
betrokkenheid tonen is te veel gevraagd. Voor de KNVB
is voetbal voetbal en politiek politiek.
Slaap zacht KNVB.
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REMATCH FNV - LOEKASJENKO
In september 2006 troffen Nederland en Wit-Rusland elkaar opnieuw. Nu voor het EK in 2008. Voor het stadion deelden Amnesty
International, de Landelijke Studentenvakbond, Mission to Minsk en
de FNV bandana’s uit met de tekst ‘Wit-Rusland vrij’. Om vier uur ’s
middags waren de drieduizend hoofdbanden al op. Ook de vijfduizend actiekaarten vonden hun weg naar de supporters. In het Eindhovens Dagblad werden een paar supporters aan het woord gelaten
over de actie: “Wel nuttig”, zei een van hen. “Door zo’n actie sta je
er toch even bij stil hoe die mensen daar moeten leven.” Een andere
supporter beaamde dat het een goede actie was, maar vroeg zich af
of ’t zou helpen. Dat Loekasjenko vanwege de actie op zou stappen
was inderdaad een beetje veel gevraagd, maar in ieder geval konden
goed oplettende Wit-Russen, thuis voor de buis, zien dat een deel
van het Nederlandse publiek betrokken was bij de situatie in hun
land.
Zowel in 2002 als in 2006 won Oranje met 3-0.

Stop Kinderarbeid
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Wereldmars tegen kinderarbeid, 1999

als ik stop
met werken
heeft mijn vader
weer een baan

Als alle kinderen stoppen met werken komen er
200 miljoen arbeidsplaatsen vrij voor hun ouders
en kunnen de kinderen naar school.
stop kInDerarbeID

STOP
KINDERARBEID

SCHOOL,
DE BESTE
WERKPLAATS!

Wereldmars tegen
kinderarbeid, 1998
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Stop Kinderarbeid

Stop Kinderarbeid

SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS!
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Kinderen horen op school en niet in de fabriek. Toch
zijn wereldwijd nog steeds miljoenen kinderen betrokken bij het arbeidsproces. Soms helpen ze hun
ouders in de winkel, maar vaak ook werken kinderen
tien of meer uur per dag in bedompte naaiateliers,
in fabrieken, of op het land. Vanuit de internationale vakbeweging is de strijd tegen kinderarbeid al
decennialang gaande. De Internationale Arbeidsorganisatie ILO ageert al sinds haar oprichting in
1919 tegen kinderarbeid. De betrokkenheid van
vakbonden in de strijd tegen kinderarbeid is vanzelfsprekend. Naast morele verontwaardiging over
de inzet van – soms hele jonge – kinderen in het arbeidsproces, ontneemt kinderarbeid deze kinderen
een toekomstperspectief: zonder scholing zijn hun
kansen om later uit de armoede te ontsnappen bijna
nihil. Maar zeker zo belangrijk is dat met de inzet
van kinderen als arbeiders een neerwaartse druk
op de lonen ontstaat. Eigenlijk worden kinderen
gebruikt om de lonen van hun ouders laag te houden. Daarmee ontstaat een duivels dilemma: ouders
die te weinig verdienen om te overleven, hebben
geen andere keus dan hun kind ook te laten werken,
waarmee ze hun eigen lonen tegelijk laag houden.
Kinderarbeid draagt bij aan een vicieuze cirkel van
armoede.
Een trieste wake up call was de brand die in 1993
de Kader-fabriek in Thailand verwoestte. In deze
fabriek werd kinderspeelgoed gemaakt. Onder de
189 doden waren meerdere kinderen die in de fabriek aan het werk waren toen ze door de vlammen
werden verrast.

FOTO KRANT

FNV Mondiaal steunt de internationale bouw- en houtvakbond in de
bestrijding van kinderarbeid in de steenfabrieken in India.
Zie ‘Een drietrapsstrategie tegen kinderarbeid’ (pagina 93).

ERGSTE VORMEN VAN KINDERARBEID
In 1995 besloot de FNV een vakbondsproject van
de internationale federatie van arbeiders in de
textiel (ITGLWF) tegen kinderarbeid te steunen met
ruim één miljoen gulden. Het project richtte zich op
landen waar de ergste vormen van kinderarbeid nog
veel voor kwamen en waar lokale vakbonden zich
lang niet altijd scherp verzetten tegen deze vormen
van uitbuiting. Inderdaad, omdat arme huishoudens niet zonder de inkomsten van hun kinderen
kunnen overleven. In 1999 nam de ILO Conventie
182 aan, waarin de ergste vormen van kinderarbeid
worden verboden. Dit verdrag kwam er onder druk
van honderden organisaties en miljoenen mensen
tijdens de wereldwijde Mars tegen Kinderarbeid
(zie kadertekst). Conventie 182 was zeker niet
het eerste internationale verdrag dat kinderarbeid
veroordeelde. Eerder waren onder andere al ILO
Conventie 138 en het Verdrag Inzake de Rechten
van het Kind aangenomen. “Het probleem was
echter dat de bestaande verdragen weinig handvaten boden om kinderarbeid daadwerkelijk aan te
pakken,” zegt FNV’er Willy Wagenmans, in 1998 lid
van de internationale werknemersdelegatie van de
ILO-conferentie. “Het nieuwe verdrag moest iets
extra’s bieden om kinderarbeid te bestrijden. En dat
doet het door de ergste vormen van kinderarbeid te
verbieden in plaats van alleen te veroordelen, en te
verplichten tot concrete actie.”
De ILO Conventie 182, voluit de Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for
the Elimination of the Worst Forms of Child Labour,
was een hoogtepunt in de strijd tegen kinderarbeid,
maar het was zeker niet het eindpunt. Conventie
182 richt zich met name op de ergste vormen van
kinderarbeid. Daarmee worden onder andere slavernij en kinderprostitutie bedoeld, maar ook arbeid die
schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid of de
morele waarden van een kind. FNV Mondiaal, evenals de honderden organisaties die de Wereldwijde
Mars tegen Kinderarbeid organiseerden, vond en
vindt dat alle vormen van kinderarbeid die kinderen
verhinderen om naar school te gaan, tot ‘de ergste
vormen’ gerekend moeten worden.
KINDERARBEIDVRIJE ZONES
Shanta Sinha, directeur van de MV Foundation uit
India, die zich inzet tegen kinderarbeid en daarbij
gesteund wordt door FNV Mondiaal, vindt de nadruk
op ‘de ergste vormen van kinderarbeid’ heikel: “Als
dat de norm is voor de toekomst, dan zullen velen
oordelen dat de mildere vormen van kinderarbeid
wél kunnen.”
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De Steenfabrieken van Zuid-Azië

RACE TEGEN KINDERARBEID

EEN DRIETRAPSSTRATEGIE
TEGEN KINDERARBEID

Ooit Ivo Opstelten een riksja zien besturen? Of Jan Pronk stenen
zien sjouwen? Of Hedy D’Ancona een tapijt zien weven? Op zaterdag 8 juni 1996 kon het, op het Neude in Utrecht. FNV Mondiaal organiseerde toen een ‘Race tegen Kinderarbeid’. Teams van
vakbondsmensen, politici en maatschappelijke organisaties leverden
strijd in disciplines als stenen sjouwen, schoenen poetsen, riksja
rijden, tapijt weven, dozen stapelen en kranten verkopen. Dit alles
om aandacht te vragen voor de internationale strijd tegen kinderarbeid. Een grote foto van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg die de
gezette (toenmalige) burgemeester van Utrecht, Ivo Opstelten, in
een riksja vervoert, verscheen in veel kranten.

Zoiwel in India, Bangladesh als Nepal werken duizenden kinderen in de steenfabrieken. Met stapels
stenen op hun hoofd lopen zij heen en weer naar de
oven. Hun haren en kleding zijn rood, net als de bakstenen die zij dragen. Zelfs voor de allerkleinsten is
er werk, gehurkt draaien zij lange rijen stenen die in
de zon liggen te drogen. Ja, kinderarbeid is verboden, óók in deze landen. Maar zonder onderwijs
voor deze kinderen én eerlijk werk voor hun ouders
blijft kinderarbeid bestaan. Sinds 1998 steunt FNV
Mondiaal een project van de internationale Bouwen Houtbond BWI om kinderarbeid te bestrijden in
Zuid-Azië. De aanpak is gebaseerd op een drietrapsstrategie. Ten eerste, kinderen uit werk en naar
school (bijvoorbeeld door het oprichten van eigen
scholen gelieerd aan de vakbond); ten tweede, de
noodzaak van kinderarbeid verminderen door hogere
lonen af te dwingen in sectoren waar veel kinderarbeid heerst (onder andere door het versterken van
bonden); en ten derde het lobbyen bij overheden
voor beter toegankelijk onderwijs. En deze aanpak
werpt vruchten af. Duizenden kinderen zijn de afgelopen jaren uit de fabriek gehaald en naar school
gestuurd. Meer dan duizend locaties zijn inmiddels
kinderarbeid-vrij verklaard. Omdat de positie van de
vakbonden is versterkt, zijn de resultaten duurzaam.
Mensen werden lid van de bond omdat ze daarmee
hun kinderen op school konden krijgen en doordat
de bonden groter en sterker werden konden ze ook
meer voor de werknemers voor elkaar krijgen. De
lonen in de steenfabrieken in India zijn de afgelopen
jaren vervijfvoudigd. Waarmee de noodzaak van
ouders om hun kinderen naar het werk te sturen is
afgenomen.

Stop Kinderarbeid
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Poster getekend door Dick Bruna

Vooral in landen als India, Pakistan en Bangladesh
komt kinderarbeid nog veel voor. Het feit dat ook
kinderen in de naaiateliers in deze landen producten maken voor de grote wereldmerken, brengt kinderarbeid dichtbij, ook in Nederland. FNV Mondiaal
voert, samen met andere Nederlandse organisaties,
een strijd om alle producten die gemaakt zijn door
de inzet van kinderen van de Nederlandse markt te
weren. Dit gebeurt door winkelketens en de grote
wereldmerken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en ook door keurmerken in het leven te
roepen die garanderen dat producten kinderarbeidvrij zijn gemaakt. Ook steunt FNV Mondiaal, onder
andere samen met de onderwijsbond AOb, concrete
projecten die ervoor zorgen dat kinderen in plaats
van naar de fabriek, naar school kunnen: Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats!
In 1992 ontwikkelde de MV Foundation het begrip
‘ kinderarbeidvrije zone’. Dit is een afgebakend gebied - bijvoorbeeld een dorp of een plantage - waar
leerkrachten, lokale autoriteiten, dorpshoofden,
werkgevers, ouders en kinderen samenwerken om
alle kinderen uit het werk te halen en naar school
te brengen. Met deze aanpak heeft de MV Foundation de afgelopen decennia meer dan een miljoen
kinderen uit het werk gehaald. De coalitie Stop
Kinderarbeid promoot sinds een jaar of vijf de strategie van de kinderarbeidvrije zones, die daardoor
bezig is aan een wereldwijde opmars. De strategie
wordt gevolgd in landen als India, Marokko, Ghana,

Zimbabwe, Ethiopië, Oeganda, Mali en Kenia. Ook
partners van Mondiaal FNV, zoals de Internationale
Bouwbond, de landbouwbond van Ghana en de
Marokkaanse Onderwijsbond, passen de benadering in hun projecten toe. Minister Ploumen van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de kinderarbeidvrije gebieden “een
schoolvoorbeeld voor een effectieve aanpak van
kinderarbeid.”

WERELDMARS TEGEN KINDERARBEID
De Wereldmars tegen Kinderarbeid ging van start
op 17 januari 1998 in Manilla, de hoofdstad van de
Filippijnen, en eindigde op 1 juni 1998 in de conferentiezaal van de ILO in het Zwitserse Genève. Het
was een voettocht van 80.000 kilometer, waaraan
vele duizenden mensen deelnamen. Maar liefst 103
landen werden bezocht in vijf continenten. Meer
dan zeven miljoen mensen betuigden hun solidariteit. Wereldleiders sloten zich aan bij de oproep, van
de leider van de mars, de Indiër Kailash Satyarthi,
om kinderarbeid wereldwijd uit te bannen. Satyarthi
ontving in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede. De ILO
stelde tijdens die conferentie in 1998 Conventie
182 op, waarin de ergste vormen van kinderarbeid
worden verboden. Conventie 182 werd unaniem
aangenomen en is sindsdien door 177 van de 185
aangesloten landen geratificeerd. In Nederland
werd de Wereldmars georganiseerd door Oxfam
Novib, de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COSsen) en FNV Mondiaal. Het begon op

IZ-bulletin,
augustus 1998
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21 mei, Hemelvaartsdag, met een groot evenement
in het Haagse Zuiderpark. In tientallen plaatsen in
Nederland werden de dagen erna lokale marsen en
bijeenkomsten georganiseerd. De Nederlandse Mars
eindigde op 24 mei met een manifestatie in Vaals.
Een drumband begeleidde de internationale lopers
naar het drielandenpunt, waar ze de grens overstaken naar Duitsland. Op naar Genève.

VAKBOND TEGEN SCHOOLUITVAL
De Algemene Onderwijsbond (AOb) neemt actief
deel aan de Nederlandse campagne ‘Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats’. Een van de plaatsen waar de AOb samen met FNV Mondiaal strijdt
tegen kinderarbeid is de Marokkaanse stad Fès.
Op vijf scholen in deze stad heeft de Marokkaanse
onderwijsbond SNE, met hulp van AOb en FNV
Mondiaal, een methode ontwikkeld om schooluitval
van (jonge) kinderen tegen te gaan. De cijfers zijn
indrukwekkend: het aantal voortijdige schoolverlaters is van zevenhonderd naar veertig gedaald, op
een totaal van negenduizend leerlingen. Het succes
is onder andere gelegen in het feit dat de leraren
van de betrokken scholen zeer gemotiveerd zijn
geraakt én gebleven!
De onderwijsbond AOb heeft steeds een
belangrijke bemiddelende rol gespeeld. Vooral
de contacten tussen Nederlandse Marokkanen
en de scholen in Fès bleken een schot in de roos.
De scholen in Marokko worden regelmatig bezocht

Wereldmars tegen kinderarbeid, van 17 januari tot 1 juni 1998, die eindigde in de
conferentiezaal van de ILO in Genève. Daar werd het verbod op de ergste vormen
van kinderarbeid opgesteld in Conventie 182. Foto: Tineke de Lange

Stop Kinderarbeid

door Nederlandse leerkrachten. Mohammed
Mdaghri, AOb’er én leraar in Almere, was de spil
van het project, hij zorgde voor de uitwisseling en
duwde de zaak voort. Mdaghri: “In onze gesprekken
met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland
merkten we dat velen last hebben van schaamte
over de realiteit van kinderarbeid in hun moederland. Deze gevoelens moeten overbrugd worden
om hen bij het project te kunnen betrekken. We
krijgen vooral heel veel enthousiaste reacties van
jongeren. Zij zijn – net als Nederlanders – verbaasd
te horen dat kinderarbeid in Marokko bestaat en ze
tonen veel animo om zich actief in te zetten.” Ook
Nederlandse middelbare scholen en hogescholen
hebben het project in Fès gesteund. Gebaseerd op
de ervaringen van Fès zijn later ook in andere plaatsen in Marokko activiteiten opgezet om schooluitval
en kinderarbeid terug te dringen.
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RODE KAART VOOR FOUTE BALLEN
Oud-international Frank Rijkaard was een van de
eerste voetballers in Nederland die protesteerde
tegen kinderarbeid. “Foute ballen moeten van
het veld”, zei hij in de aanloop naar het Europees
Kampioenschap in 1996, toen bleek dat de officiële
EK-ballen door kinderen in Pakistan werden gestikt.
Het blijft niet bij ballen. Maar al te vaak worden
de voetbalschoenen en tenues van jongens en
meisjes in Nederland gemaakt door leeftijdsgenoten in India, Pakistan of Bangladesh. Kinderarbeid
komt daarmee wel heel dichtbij. Het EK van 1996,
gehouden in Engeland, was aanleiding om aandacht
te vragen voor het probleem van kinderarbeid in de
productie van sportartikelen.
Op 21 mei 1996 schreef FNV-voorzitter Johan Stekelenburg een brief aan de voorzitter van de KNVB,
Jos Staatsen. Stekelenburg vroeg de KNVB zich uit
te spreken tegen kinderarbeid en er bij de UEFA op
aan te dringen dat de Europese bond de gedragscode, opgesteld door de internationale vakbond, zou
overnemen. Een week later schreef Staatsen terug
dat de KNVB het streven van de FNV ondersteunde
en beloofde te bevorderen ‘dat in de voorwaarden
wordt opgenomen dat bij de productie van ballen
(...) absoluut geen sprake mag zijn van gebruikmaking van kinderarbeid.’ Enkele dagen later spraken
ook bondscoach Guus Hiddink en de spelers van het
Nederlands elftal zich uit tegen kinderarbeid.
Het EK van ’96 eindigde voor Nederland niet zo
goed. In de kwartfinale werd ons land uitgeschakeld
door Frankrijk. Het duel eindigde in 0-0 en bij de
penalties miste Clarence Seedorf de beslissende
strafschop.
Bongenoten Magazine, juli 2002

DE FEBE ELIZABETH VELÁSQUEZ
VAKBONDSRECHTENPRIJS

DE FEBE ELIZABETH VELÁSQUEZ
VAKBONDSRECHTENPRIJS
De bom ontploft op 31 oktober 1989, om 12.30 uur in de middag, om precies te zijn. Febe
Velásquez is met collega’s aan het lunchen in de drukke kantine van de vakbondsfederatie
Fenastras in San Salvador, de hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land El Salvador.
Het explosief richt een ravage aan. Tussen het puin worden al snel de lichamen gevonden
van Daniel López Meléndez, Rosa Hilda Saravia, Luis Edgardo Vásquez, Ricardo Cestón, Julia
Tatiana Mendoza, Vicente Melgar, Carmen Hernández en Magdalena Rosales. Vijftig anderen
lopen verwondingen op. Febe, op dat moment 27 jaar oud, overlijdt op weg naar het ziekenhuis. Ze laat drie kinderen achter.

Febe Elisabeth Velásquez was algemeen secre-

De FNV steunde Fenastras vanaf 1985.

taris van Fenastras, de Nationale Vakbondsfe-

De tweejaarlijkse Febe Elisabeth Velásquez

deratie van Salvadoreense Arbeiders. Afkom-

Vakbondsrechtenprijs werd in 1992 in het

stig uit een arm gezin moest Febe al vanaf

leven geroepen. Het doel was mensen die

dertienjarige leeftijd werken om haar studie

zich speciaal inzetten voor vakbondsrechten

te kunnen betalen. Op haar zestiende werkte

of wiens rechten worden geschonden in de

ze in een van de grootste textielfabrieken in El

schijnwerpers te zetten. Ook was het doel om

Salvador, waar onder andere de spijkerbroeken

media-aandacht te genereren en daarmee

van Levi’s werden gemaakt. In deze fabriek

meer bekendheid te geven aan de strijd voor

werd het organisatietalent van Febe ontdekt.

vakbondsrechten in verschillende landen in

Zij ontpopte zich tot een van de leidende

de wereld. De prijs bestaat uit een geldbedrag

figuren van de fabrieksbond en wist voor de

van vijfduizend euro (voorheen tienduizend

arbeiders een aantal belangrijke overwin-

gulden), te besteden aan een project ter bevor-

ningen te boeken. Ook verhief ze haar stem

dering van vakbondsrechten, plus een sculp-

tegen de militaire dictatuur van El Salvador en

tuur. Het sculptuur wordt gekozen uit het werk

de allesoverheersende aanwezigheid van de

van kunstenaars die lid zijn van FNV Kiem.

Verenigde Staten. Al snel werd ze gekozen in

Kandidaten voor de vakbondsrechtenprijs

de nationale textielbond. En in 1986 schopte ze

kunnen worden genomineerd door de interna-

het tot algemeen secretaris van Fenastras: een

tionale GUF’s en door de bonden aangesloten

van de jongste (en een van de weinige vrouwe-

bij de FNV. Mondiaal FNV stelt op basis van de

lijke!) vakbondsleiders in Latijns-Amerika.

nominaties een top drie samen als advies aan

Haar charisma en haar vermogen om het

het dagelijks bestuur, dat uiteindelijk besluit

onrecht in de Salvadoraanse samenleving

wie de prijs krijgt.

haarfijn te verwoorden leverden haar de haat
op van de militaire regering en van de plaatselijke oligarchie. In 1986 werd ze vanwege haar
vakbondsactiviteiten gearresteerd en zat ze
vijf dagen gevangen, waarbij ze ernstig werd
gemarteld.

PRIJSWINNAARS
1992 Jay Naidoo, algemeen secretaris van

2003 Gift Chimanikire, secretaris-generaal

Cosatu, de Zuid-Afrikaanse vakcentrale:

van de Communications and Allied Services

“Dat wij de Vakbondsrechtenprijs kregen, voelde

Workers Union of Zimbabwe: gevangengezet,

als een grote eer voor ons. Ik zeg ‘ons’ want ik

ontslagen, mishandeld, huis geplunderd.

beschouw de prijs als een collectief eerbetoon aan
Cosatu. Het sculptuur dat ik toen ontving staat

2005 Luz Stella Cadena Suarez, voorzitter en

bij mij thuis. Ik moet zeggen dat ik ruim twintig

oprichter van de dienstenbond in Floridablan-

jaar later nog steeds niet helemaal snap wat het

ca, in het noordoosten van Colombia: “Het is

voorstelt. Het is nogal abstract. Maar de erken-

heel belangrijk dat een Colombiaanse vrouw deze

ning was er niet minder om.”

prijs krijgt, want dat focust de aandacht op de
moeilijke situatie van werkende vrouwen die ook

1993 Byron Morales, leider van de nationale

nog moeder zijn.”

vakcentrale UNSITRAGUA in Guatemala:
“Internationale aandacht is voor ons werkelijk

2008 Mansour Osanloo, voorzitter van de

van levensbelang.”

onafhankelijke vakbond voor buschauffeurs
van Teheran, Iran: “Groeten aan mijn broeders

1995 Kim You-me, vice-voorzitter van de

en zusters! Zoals jullie weten zit ik op dit moment

Koreaanse vakcentrale KCTU en voorzitter van

een gevangenisstraf van vijf jaar uit. Vanuit mijn

de Koreaanse Federatie van Ziekenhuisper-

cel wil ik mijn dank betuigen aan allen die, we-

soneel: “Als ik hier in Nederland een Hyundai

reldwijd, werken om het recht te bevorderen.”

of een Daewoo zie rondrijden, denk ik ook aan
150.000 ongelukken die jaarlijks in de autoindus-

2009 Hashemyia Saadawi, president van de

trie plaatsvinden.”

Irakese Algemene Vakbond voor Elektriciteitsbedrijven, benadrukte bij het in ontvangst

1997 Frank Kokori en Milton Dabibi, de

nemen van de prijs het belang van de morele

algemeen secretarissen van respectievelijk de

steun van de FNV.

olie- en gasbonden Nupeng en Pengassan in
Nigeria: “De militairen zullen het veld moeten

2011 Irakli Pertriashvili, voorzitter van de

ruimen en dan ontstaat er vanzelf ruimte voor de

Georgische Confederatie van Vakbonden:

sterkste en best georganiseerde instituties van het

“Wij geloofden dat vakbonden opgebouwd moes-

land: de vakbonden.”

ten worden van onderop en niet van de top naar
beneden.”

1999 Maria Alieva, oprichtster en voorzitter
van de Wit-Russische Federatie van Werk-

2013 Saïd Iqbal, voorzitter van de Indonesi-

neemsters: “Ik ben oprecht verbaasd over de

sche metaalvakbond en van de vakcentrale

interesse die jullie tonen voor mijn land en mijn

KSPI: “De prijs steunt ons in ons streven een

activiteiten.”

sterke partner in de sociale dialoog te worden.”

2001 Taye Woldesmiate, algemeen secretaris

2015 Mehmet Bozgeyik en Sakine Esen

van de Ethiopische onderwijzersvakbond:

Yilmaz van de Turkse onderwijsbond Eğ itim

“Al stoppen ze me in een doos, ik red het wel.

Sen:“De grootste angst van het onderdrukkende

Door deze prijs kan ik mijn lijden weer beter

Turkije is dat de vakbondsstrijd toeneemt.”

dragen.”
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DE MOORD OP EEN KINDSLAAF

Stop Kinderarbeid

Op paaszondag in 1995 maakten dertien kogels een
eind aan het leven van Iqbal Masih. De Pakistaanse
jongen was dertien jaar oud. Op vierjarige leeftijd
werd Iqbal door zijn ouders voor omgerekend tien
euro ‘verkocht’ aan de tapijtfabrikant Arshad. In de
fabriek van Arshad werd Iqbal gedwongen twaalf
uur per dag te werken. Hij verdiende daarmee ongeveer drie cent per dag. Na zes jaar slavenarbeid wist
Iqbal zichzelf te bevrijden en kwam in contact met
de organisatie Bandhua Mukti Morcha, die vecht
tegen slavernij en opkomt voor werkende kinderen. Via deze organisatie werkte Iqbal mee aan de
bevrijding van duizenden kinderen in Pakistan die
in soortgelijke omstandigheden werken. Iqbal werd
een symbool in de strijd tegen kinderarbeid en
slavernij in Pakistan. Hij sprak tijdens internationale
conferenties, maar ook op scholen en bij lokale
bijeenkomsten. Hij was vastbesloten advocaat
te worden om de strijd tegen kinderarbeid in de
rechtszaal voort te zetten.

1989 - 2001 De val van de Muur en de doorbraak van het neo-liberalisme
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FNV-conferentie “Ethiek op de Wereldmarkt, 1996,

Op 17 april 1995 werd de jonge activist begraven.
De daders van de moord zijn nooit gepakt, maar
algemeen wordt aangenomen dat de ‘tapijtmafia’
erachter zat. Iqbal vormde een bedreiging voor hun
lucratieve zaakjes. FNV-voorzitter Johan Stekelenburg schreef op 21 april een brandbrief aan
de premier van Pakistan, Benazir Bhutto, met de
oproep de moord op Iqbal Masih te onderzoeken
en wetgeving aan te nemen die kinderarbeid zou
verbieden.

met Paul van Vliet. Foto: Roel Burgler

Rugmark-label

Kailash Satyarthi van het Indiase SACCS (winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede 2015) overhandigt
in 1995 het eerste tapijt met Rugmark-keurmerk aan
Rita Kok, echtgenote van minister-president Wim Kok.

Advertentie Stop
Kinderarbeid 2006
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Stop Kinderarbeidkrant, 2007

School, de beste werkplaats

STOP Kinderarbeid krant
Campagne Stop Kinderarbeid
School de beste werkplaats!

FNV-voorzitter
Jongerius wil
snel af van
kinderarbeid:
‘De cirkel
doorbreken’

Kinderarbeid staat voor FNV-voorzitter Agnes Jongerius hoog op de
agenda. Liever vandaag dan morgen
de wereld uit, is haar devies.
In januari 2007 is de nieuwe kinderarbeidcampagne gestart van FNV
Mondiaal, Hivos, de Algemene
Onderwijsbond en de Landelijke
Indiawerkgroep. Jongerius: ‘Kinderarbeid staat bij onze leden ongelooﬂijk hoog in de belangstelling.’

onderhoud en dat van hun eigen
kinderen te voorzien. Zo doorbreek
je de cirkel.’
Ledenpanel
Leeft kinderarbeid wel bij de achterban? Jongerius: ‘Wij houden er een
ledenpanel op na waarin we regelmatig onderzoeken wat leden vinden
van wat wij doen. Daar komt uit dat
bestrijding van kinderarbeid ongelooﬂijk hoog in de belangstelling
staat van onze leden. Veel FNV-leden
sympathiseren met onze aanpak
van kinderarbeid en zijn bereid het
voortouw te nemen bij lobby’s en
solidariteitsacties.’

De FNV zet zich al vanaf midden
jaren negentig in voor de bestrijding
van kinderarbeid. In steeds meer
landen voert haar internationale
afdeling FNV Mondiaal projecten
uit om onderwijs aan kinderen te
FNV Mondiaal
Kalender
bevorderen
en uitbuiting
tegen te2013Ambitie
In mei 2006 is de voorzitter van de
gaan. Ook FNV-voorzitter Jongerius
MV Foundation, Shanta Sinha, bij de
van de FNV is een fel voorstander

Wereldwijd zijn er veel kinderen die
geen kind mogen zijn; zij volgen
geen onderwijs en hebben geen
hoop op ontsnapping uit de armoede. Wereldwijd werken er volgens
schattingen van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) zo’n 218
miljoen kinderen, van wie ongeveer
een kwart alleen al in India. Kinderen vanaf 6 jaar werken veertien
uur per dag onbetaald of voor een
schijntje. Deze kinderen worden
vaak geslagen en misbruikt door
hardvochtige werkgevers. Tevens
worden zij gedwongen te werken
met zware en gevaarlijke apparatuur en worden zij blootgesteld
aan schadelijke gassen en giftige
chemicaliën.
Hoewel beleidsmakers, ambtenaren
en het brede publiek het aan de
ene kant betreuren dat kinderen in
ontwikkelingslanden hele dagen
werken, aanvaarden zij het toch
vaak – onterecht – als een onontkoombaar feit. Projecten in onder
meer India tonen echter aan dat het
probleem kan worden opgelost door
gezamenlijk optreden, politieke wil
en geld. ‘Stop Kinderarbeid. School,
de beste werkplaats!’ is een cam-

van manifestaties aandacht vragen
voor het probleem kinderarbeid.
Maatregelen die zij voorstellen zijn
het steunen van programma’s tegen
alle vormen van kinderarbeid die
kinderen verhinderen onderwijs te
volgen. Ook gaat de campagne aandacht vragen voor het ‘gat’ tussen
Millenniumdoel 2 en de minimumleeftijd (15) waarop kinderen volgens
ILO-conventie 138 mogen gaan werken. Immers, in het Millenniumdoel
over onderwijs staat dat alle kinderen tot 11 jaar naar school moeten,
terwijl kinderen volgens de ILO-conventie pas mogen gaan werken als
ze 15 zijn (sommige ontwikkelingslanden hanteren een leeftijdsgrens
van 14 jaar). Dat is een gat van vier
jaar die kinderen ook op school zouden moeten doorbrengen.
Coördinator van de campagne is Jetteke van der Schatte Olivier (Hivos).
De helft van haar tijd besteedt ze
aan de coördinatie van de Nederlandse deelnemende organisaties,
de andere helft coördineert zij de
campagne op internationaal niveau.
‘De campagne heeft twee kanten,’
zegt ze. ‘De ene is de koppeling
tussen kinderarbeid en het recht

Campagnecoördinator
Jetteke van der
Schatte Olivier:
‘Bedrijven
aanspreken op
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.’

betere toekomst dan hun ouders.
Daarnaast gaan wij bedrijven aanspreken op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daar is
ook de FNV groot voorstander van.
De campagne gaat de komende drie
jaar niet alleen westerse bedrijven
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook op die
voor hun toeleveringsketens. Daarbij
gaan wij letten op de afspraken die
zijn gemaakt, wie er bijvoorbeeld
achter een kledingmerk zitten en
hoe de productieketen in elkaar
zit. Wij
komen niet met
een eigen
Advertentie
2006
keurmerk. Wij gaan niet het wiel
opnieuw uitvinden, belangrijker is

100
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2001 - 2008

DE GRENZEN VAN DE MONDIALISERING
Veel mensen weten nog precies waar ze waren en wat ze deden op 11 september 2001
toen twee verkeersvliegtuigen zich achter elkaar in de torens van het World Trade Centre
in New York boorden. Zeker de dagen en weken na de aanslagen hadden politici en
commentatoren het over een nieuwe internationale oorlog, een nieuwe koude oorlog,
een oorlog tegen de terreur. Ook in Nederland waren de reacties heftig. Premier Kok
schaarde zich onomwonden achter de Amerikaanse War on Terror; zijn beoogde opvolger
Ad Melkert meende dat de wereldvrede in gevaar was. Afgezien van het spectaculaire en
gruwelijke karakter van de aanslag, was 9/11 vooral ook te lezen als een aanwijzing dat
de wereld nog steeds zoekende was naar antwoorden op de mondialisering. Mondialisering werd geassocieerd met toenemende ongelijkheid, met het wegvallen van traditionele waarden en met de dominantie van het Westen (met de VS voorop).

2001 - 2008 De grenzen van de mondialisering
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Het wegvallen van grenzen – binnen de economie, binnen de financiële wereld, binnen
de communicatie, de media en in kwesties van vrede en veiligheid – was niet gepaard
gegaan met toenemende transnationale, ‘grenzenloze’ regelgeving. Bestaande internationale regelgeving was geënt op souvereine staten als actoren. Voor relatief nieuwe spelers
op het wereldtoneel - transnationale bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, en dus ook voor grensoverschrijdende militaire organisaties, moesten de spelregels
nog ontwikkeld worden.

CHINA
Alleen al door haar omvang is China een dominante factor in het proces van (economische) mondialisering. In de ‘fabriek van de wereld’ is het officieel uitstekend geregeld
met de vakbond. De All China Federation of Trade Unions (ACFTU) heeft een hoge organisatiegraad en de positie van de vakbondsfederatie is bovendien stevig verankerd in de
Chinese wetgeving. Maar in de praktijk loopt de AFCTU aan de leiband van het regime
en zit haar taak vooral in het rustig houden van de werknemers en het vermijden van
arbeidsconflicten. In het midden van de jaren tachtig leken voorzichtige contacten tussen de FNV en de ACFTU mogelijk. In 1986 bezocht een delegatie van de FNV, geleid door
voorzitter Hans Pont, de ACFTU in China. Die prille contacten werden echter afgebroken
na de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, toen de roep om democratie keihard werd gesmoord. Het communistische land bleef zich snel ontwikkelen in
de richting van een markteconomie, maar de economische opening betekende zeker nog
geen politieke vrijheid of vakbondsvrijheid.
Het IVVV hanteerde de formele lijn dat een staatsvakbond zoals de AFCTU niet erkend
wordt als ‘echte’ vakbond. Het IVV, de nieuwe internationale vakcentrale waarin het
IVVV en de kleinere WVA zijn opgegaan, begon vanaf 2006 voorzichtige besprekingen
met de ACFTU. Ook sommige landelijke vakbondsfederaties aangesloten bij het IVV,
zoals de Duitse, Japanse en Noorse federaties, hebben contact met de ACFTU of werken
zelfs met deze Chinese bond samen. Dankzij de staatssteun beschikt de ACFTU over veel
geld en kan daarmee armlastige bonden uit Afrika en Oost-Europa fêteren op bezoekjes
aan China. Dit charmeoffensief heeft het IVV onder druk gezet. De FNV stelt zich op het
standpunt dat de ACFTU nog geen internationale erkenning verdient. Samenwerking

zou deze bond legitimiteit verschaffen en daarmee impliciet te kennen geven dat het
recht op vrije vakbonden niet absoluut is, maar afhankelijk van plaatselijke culturen en
omstandigheden.
De Nederlandse vakcentrale steunt echter al jaren organisaties die vanuit Hongkong
proberen de situatie van de Chinese arbeiders te verbeteren en meer vakbondsvrijheid te
verzekeren. Via de partners in Hongkong, zoals het China Labour Bulletin, worden nieuwe initiatieven in China zelf ondersteund: maatschappelijke organisaties (labour-ngo’s
worden ze genoemd) die werknemers op alle mogelijke manieren bijstaan. Mede dankzij
deze steun kruipen de Chinese arbeiders uit hun schulp: het aantal acties bij bedrijven is
de laatste jaren spectaculair gestegen. De ACFTU heeft daarbij het nakijken.
Maar er zitten zeker ook nadelen aan de principiële opstelling van de FNV om contacten
met de officiële staatsbond in China af te houden. Vanaf de jaren negentig hebben steeds
meer Nederlandse bedrijven zich in China gevestigd; zowel de grote, bekende multinationals als middelgrote en kleinere bedrijven. Ze zijn gelokt door de enorme groei van
de Chinese economie, de aanwezigheid van goedkope, relatief goed geschoolde arbeidskrachten, de relatieve arbeidsrust en de enorme Chinese afzetmarkt. Aan de ene kant
profiteren de Westerse bedrijven van het feit dat er in China geen effectieve en stabiele
vakbeweging bestaat, aan de andere kant betekent dit dat er ook geen partner is waarmee duurzame afspraken gemaakt kunnen worden. De organisaties in Hongkong, zoals
het China Labour Bulletin, doen weliswaar goed werk in mainland China, maar hebben er
geen officiële status; ze moeten hun werk semi-ondergronds doen en het ontbreekt hen
bovendien aan de ‘massa’ om in het gigantische China een doorslaggevende rol te spelen
op het gebied van arbeidsrechten.

GEWOON GOED WERK
Het versnelde proces van mondialisering heeft zeker vanaf de tweede helft van de jaren
negentig geleid tot het ontstaan van een echte mondiale arbeidsmarkt. Deze realiteit vergrootte het belang van de internationale vakbondsorganisaties – het IVVV en de Global
Union Federations (GUF’s). Tot dan toe, echter, hadden deze zich vooral beziggehouden
met het steunen van projecten van de aangesloten bonden en centrales en met dienstverlening. Een werkelijke visie op de taak van de vakbeweging in een gemondialiseerde
economie ontbrak. Onder druk van onder andere de FNV is de oriëntatie van de internationale vakbeweging transnationaler (en grenzenlozer) geworden. Een belangrijk kristallisatiepunt van de nieuwe aanpak was de campagne tegen kinderarbeid. Het antwoord
van de vakbeweging op het proces van economische mondialisering is dat fundamentele
arbeidsnormen overal moeten gelden. Geen kinderarbeid is een van die normen, de andere zijn: recht op organisatie; geen dwangarbeid en geen discriminatie. En: Decent Work.
De term Decent Work is in 1999 gemunt door de ILO. De gedachte: het hebben van werk
is essentieel voor het welzijn van mensen, maar alleen goed werk verschaft een leefbaar
inkomen, sociale bescherming en rechten. Decent Work – in het Nederlands: ‘gewoon
goed werk’ – werd vanaf begin deze eeuw een speerpunt binnen de vakbeweging. Alle
projecten en programma’s die FNV Mondiaal steunt vallen onder één of meer van de
volgende elementen van Decent Work: 1. fundamentele arbeidsrechten, 2. Recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 3. Geen discriminatie, 4. Geen dwangarbeid, 5.
Geen kinderarbeid, 6. Werkgelegenheid, 7. Sociale zekerheid en 8. Sociale dialoog.
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De agenda van Decent Work bestrijdt niet alleen de omstandigheden waarin mensen in
veel ontwikkelingslanden moeten werken: gevaarlijk en ongezond werk, extreem lange
uren en een salaris waarvan geen gezin kan eten. De introductie van de term Decent
Work was ook een antwoord op de toegenomen flexibilisering en arbeidsonzekerheid:
gewoon goed werk betekent de zekerheid dat je niet op stel en sprong je baan kwijt kunt
raken, omdat iemand anders bereid is het werk voor minder te doen, omdat je kritisch
bent, of omdat er even minder werk is. Zeker in ontwikkelingslanden zijn uitzendkrachten niet te benijden: als het werk tijdelijk stopt, klopt de absolute armoede al snel aan de
poort: sociale zekerheid – werkloosheidsuitkeringen, de bijstand – bestaat in de meeste
landen niet. Maar ook in Nederland leidde de flexibilisering langzaam maar zeker tot
verlies van vaste arbeidsplaatsen: naar schatting een op de vier werknemers in Nederland had in 2009 een flexbaan. Op zich is er niks tegen flexwerk. Als mensen hun werk
graag als zelfstandige willen doen, dan moet dat kunnen. Maar de vakbeweging stelt dat
er vaak gewoon geen keuzevrijheid is. Veel uitzendkrachten in laag gekwalificeerd pro-
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ductiewerk in Nederland strompelen van het ene dagcontract naar het andere: één keer
minder presteren en je hoeft de volgende dag niet meer terug te komen. In de woorden
van Annie van Wezel: “Sommige banen in Nederland zijn zo flexibel geworden dat het
niet meer ‘decent’ is.”

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Vanaf het begin van deze eeuw raakte een nieuwe term in Nederland in zwang: maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Belangrijk hierbij was het SER-advies
‘De winst van waarden’ uit 2000. Essentie van mvo is, volgens de SER, dat het méér is dan
het optuigen van sociale projecten of het steunen van goede doelen. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen betreft de kernactiviteiten van een bedrijf. Een integrale visie
op duurzame bedrijfsvoering betekent dat een bedrijf moet bijdragen aan maatschappelijke welvaart en tegelijk de belangen van stakeholders (zoals de werknemers) en de
maatschappelijke omgeving in de gaten moet houden. Al dan niet onder maatschappe
lijke druk, stelden veel bedrijven eigen gedragscodes op. Dat klonk goed, maar wat deden
die bedrijven nou echt? Dat bleef vaak onduidelijk. Steeds meer bedrijven publiceerden
een sociaal jaarverslag, maar wat daarin stond was vaak beperkt tot mooie woorden en
onbewezen claims. Bedrijven die rapporteerden conform de richtlijnen van het Global
Reporting Initiative waren weliswaar beter met elkaar te vergelijken, maar transparantie
bleef in de regel ver te zoeken. Ook bleken steeds meer bedrijven aangetrokken te worden tot mvo als marketing instrument. Hiervoor werd de term greenwashing gebruikt.
Om te kijken hoe (Nederlandse) multinationals zich in de praktijk gedragen bij hun
bedrijfsvoering in ontwikkelingslanden, richtte de FNV in 2000 de Bedrijvenmonitor op,
later opgevolgd door het Europees Sociaal Observatorium en de FNV Company Monitor.
Daarnaast doet de FNV mee aan het mvo Platform van verschillende maatschappelijke
organisaties die proberen het overheidsbeleid bij te sturen zodat mvo wordt bevorderd
en bedrijven die tekortschieten worden aangepakt. Het mvo Platform richt zich speciaal
op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo).
De vakbeweging doet bovendien haar best om via de SER maatschappelijk verantwoord
ondernemen handen en voeten te geven. Na ‘De winst van waarden’ volgden rapporten over keurmerken en duurzame ontwikkeling (2004), duurzame globalisering (2008),
duurzaam ondernemen (2011) en in 2014 een advies over convenanten op het gebied van

imvo. Inmiddels is er zeker vooruitgang geboekt in het denken over imvo, zegt Annie van
Wezel, die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de recente SER-rapporten:
“Bij ‘De winst van waarden’ ging het nog over de vraag of de Nederlandse bedrijven überhaupt wel een verantwoordelijkheid hadden voor wat er in andere landen gebeurt, zelfs
bij eigen vestigingen. Dat is een definitief gepasseerd station.” Bij het totstandkomen
van het rapport over duurzame globalisering, in 2008, erkenden werkgevers hun verantwoordelijkheid in de eerste schakel van de keten, maar niet verder. Bij het advies over de
imvo-convenanten was de verantwoordelijkheid voor de hele keten al het uitgangspunt.
Van Wezel: “Dit is een enorme verandering in de discussie, die niet alleen in Nederland
heeft plaatsgevonden.” Belangrijke rol in het ontwikkelen van het denken over mvo
speelde de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie die in 2005 in opdracht van de VN een
aantal principes formuleerde op het gebied van internationaal ondernemen en mensenrechten. Ruggie ging hierbij verder dan menigeen van te voren verwachtte en wist bij het
bedrijfsleven draagvlak voor zijn ideeën te vinden. Kernpunt is dat van bedrijven wordt
verwacht dat ze zelf nagaan wat de omstandigheden zijn binnen de hele keten. Van
Wezel: “Ook inhoudelijk is er veel verbeterd. Ging het aanvankelijk nog heel algemeen
over people – planet – profit, nu is in ieder geval op het terrein van werknemersrechten
tamelijk nauwkeurig omschreven wat van bedrijven wordt verwacht.” De termen Decent
Work en living wage staan nu ook op de agenda en worden beschouwd als onderdeel van
de fundamentele arbeidsnormen.

NIEUW DENKEN OVER ONTWIKKELING
De vanzelfsprekendheid van het belang van ontwikkelingssamenwerking kwam vanaf
het begin van het nieuwe millennium toenemend onder vuur te liggen. Steeds minder
mensen vertrouwden op ontwikkelingssamenwerking als instrument om arme landen
op te stuwen in de vaart der volkeren. Ten eerste omdat de beschikbare gelden daarvoor
tekort schieten. De ontwikkelingshulp valt qua omvang steeds meer in het niet vergeleken bij commerciële investeringen. Ook het geld dat (arbeids)migranten terug naar huis
sturen overtreft de wereldwijde, totale officiële ontwikkelingshulp. De impliciete boodschap dat ‘onze’ hulp de arme landen er wel bovenop zou helpen, raakte steeds meer
in diskrediet. En omgekeerd kwam er meer oog voor kwalijke neveneffecten van hulp:
hulpafhankelijkheid, corruptie, marktverstoring.
Een gevolg van de kritiek was een toenemende ‘rationalisering’ van ontwikkelingssamenwerking: zakelijker management, een meer heldere samenhang tussen doelen
en middelen, en een doelmatig en effectief gebruik van die middelen. De zogenaamde
Millenniumdoelstellingen (MDG’s), waarvoor regeringsleiders uit 190 landen in 2000
tekenden, waren een weerslag van dit nieuwe denken: acht concrete doelen die in 2015
bereikt moesten zijn. Goede bedoelingen waren niet meer voldoende. Meetbaar resultaat
werd het devies.
Het logical framework, als instrument om de inspanningen te plannen, te monitoren en te
evalueren, deed ook zijn intrede in het kantoor van FNV Mondiaal aan de Naritaweg in
Amsterdam. Hoewel de toenemende aandacht voor resultaten ongetwijfeld heeft geleid
tot betere kwaliteit van het werk, bleek er ook een grens te zitten aan de mogelijkheden
om de steun aan vakbonden in ontwikkelingslanden modelmatig aan te pakken. Ontwikkeling is zelden een lineair proces. Het gaat met schokken: drie passen vooruit, twee
achteruit. De directe relatie tussen input (de middelen) en output (het resultaat) is zelden
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eenduidig vast te stellen. Bovendien leidt de eis tot het meten van voortgang en concrete
resultaten niet zelden tot overdreven regelgeving en tot grote werkdruk op organisaties –
hier en daar - die alles moeten ‘turven’.
Ook FNV Mondiaal werd geconfronteerd met toenemende eisen van de overheid over de
besteding van de medefinancieringsgelden. Dian van Unen was in 2002 hoofd van FNV
Mondiaal geworden. Zij schetst de veranderingen: “Toen ik aantrad waren er nauwelijks
inhoudelijke condities. Er zou een beleidskader zijn, maar dat kon ik niet eens vinden.
Het enige dat ik vond was een half A4tje met aandachtspunten. Dat kon het toch niet
zijn? Maar dat was het wel. Dat was afgesproken onder Pronk. Hij was een fan van de
vakbondsmedefinanciering. Hij analyseerde dat een sterke vakbeweging een katalysator
is van ontwikkeling en gaf ons ruimte om onze eigen koers te kiezen.”
Vooral na de evaluatie van het VMP in 2007 werden de eisen echter danig opgeschroefd.
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Buitenlandse Zaken stelde onder meer dat het aantal landen waar de FNV de vakbeweging steunde beperkt moest worden, in concreto: de FNV moest zich voor 60 procent
voegen naar de landen die door de Nederlandse overheid werden gesteund. Met zo’n
bundeling werd versnippering van de Nederlandse hulp tegengegaan, zo was de gedachte. Bij FNV kon het besluit op weinig begrip rekenen. Volgens Dian van Unen ging het
uit van een ‘nationalistische’ kijk op de zaken: “Alsof de Nederlandse hulp in z’n eentje
voor resultaten moet zorgen. Alsof er geen andere actoren zijn waar we gezamenlijk mee
moeten optrekken.” Ook de steun die FNV liet lopen via de internationale vakbeweging
(IVV en vooral de GUF’s) lag niet goed bij het ministerie. Immers als het Nederlandse geld
in één grote verzamelpot wordt gestopt dan is het concrete effect ervan niet specifiek
meetbaar.

GEEN GEWONE ONTWIKKELINGSORGANISATIE
Naast een sterke focus op de rol van Nederland, was het nieuwe beleid ook erg gericht op
de rol van de overheid in ontwikkelingslanden. Vooral Bert Koenders – minister voor Ontwikkelingssamenwerking tussen 2007 en 2010 – zag minder in het belang van de lokale
rol van de civil society. Van Unen: “Maar die vormt nu juist de kern van de democratie en
mensenrechten. Als je bijvoorbeeld China totalitair en onderdrukkend vindt als het om
de mensenrechten gaat, dan moet je juist oog houden voor de ngo’s die voor de democratische rechten opkomen. En juist die organisaties steunen wij.”
Het stak FNV Mondiaal ook dat het internationale vakbondswerk door ‘Den Haag’ steeds
meer gezien werd als ‘gewoon’ ontwikkelingswerk. Vooral de evaluatie uit 2007 legde de
inspanningen van FNV en CNV langs de meetlat van de doelstelling van armoedebestrijding. Dat wekte irritatie. In een reactie op het evaluatierapport schreef FNV Mondiaal: ‘...
wij zijn niet in de eerste plaats ‘armoedebestrijders’, de vakbeweging is vooral een maatschappelijke tegenkracht.’ Pas later accepteerde het ministerie de gedachtegang – ook
bevestigd door de Wereldbank – dat de vakbeweging van groot belang is om de opbrengsten van economische groei over een breder deel van de bevolking te verspreiden - en
daarmee wel degelijk bijdraagt aan armoedebestrijding.
In 2006 was te vieren dat het IVVV en het WVA hun krachten bundelden en samen de
nieuwe organisatie Internationaal Vakverbond (IVV – in het Engels International Trade Union Confederation, ITUC) vormden. Het samengaan van beide centrales was al eerder aan

de orde geweest, maar was steeds afgeketst op de vrees van het WVA om opgeslokt te
worden door het veel grotere IVVV (25 miljoen om 150 miljoen leden). Met het aantreden
van IVVV-algemeen secretaris Guy Ryder nam de koudwatervrees bij het WVA wat af.
Ryder zette in op de vorming van een nieuwe wereldvakbond in plaats van een fusie, en
dat was minder bedreigend. Het WVA realiseerde zich bovendien dat het IVVV veel beter
vertegenwoordigd was in de rijkere landen en daardoor meer slagkracht had tegenover
multinationale ondernemingen. Het WVA op zijn beurt had juist meer aanhang onder
centrales in Latijns-Amerika en Afrika.
De ‘dubbele structuur’ van de internationale vakbeweging bleef echter bestaan. Enerzijds zijn de nationale vakcentrales (zoals de FNV) internationaal georganiseerd in het
overkoepelende IVV, terwijl anderzijds de bij de centrales aangesloten bonden zich
internationaal verenigen binnen de internationale beroepssecretariaten (Global Union
Federation, GUF’s). De voor de hand liggende mogelijkheid dat de GUF’s zich verenigen
binnen het IVV of binnen een aparte internationale koepel, zoals dat op nationaal niveau
ook gebeurt, is vaak voorgesteld, maar stuit op gevestigde belangen binnen het huidige
systeem. Het steunen van internationale projecten verloopt vanuit FNV Mondiaal al jaren voor het overgrote deel via de GUF’s en niet via het IVVV/IVV. In 2001 besloot de FNV
zelfs tot een tijdelijk moratorium op nieuwe projecten via het IVVV vanwege het gebrekkige management van de projecten binnen het internationaal vakverbond.
Ondanks het samengaan van de twee internationale koepels IVVV en WVA, opereren
FNV en CNV in Nederland nog steeds los van elkaar. Dat geldt ook voor het internationale solidariteitswerk: FNV Mondiaal en CNV Internationaal hebben elk een eigen aanpak,
eigen partners, eigen programma’s en eigen co-financieringsbronnen. Wel kiezen FNV
Mondiaal en CNV Internationaal soms voor dezelfde insteek, zoals bijvoorbeeld de focus
op Decent Work. Ook wordt er incidenteel samengewerkt, zoals in 2014 bij een bezoek
van Colombiaanse vakcentrales aan Nederland. Daarnaast is er geruime tijd jaarlijks
overleg geweest tussen beide vakcentrales en de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het vakbondsmedefinancieringsprogramma.
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Dick de Graaf
Coördinator ‘Een duurzame cacaoketen’,
voormalig FNV-bestuurder
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DE TOEKOMST
VAN DE
SOLIDARITEIT
Hoe moet het verder met die internationale solidariteit?
Hoe zullen in de toekomst werkende mensen in de wereld zich
elkaars lot aantrekken? Welke rol kan en moet de vakbond
hierin spelen?
We vroegen een aantal betrokkenen om in tweehonderd
woorden de toekomst van de vakbondssolidariteit te
voorspellen. Andere voorspellingen zijn te vinden op pagina 20,
50 en pagina 154.

ZICHTBAAR MAKEN
WAT ONS VERBINDT
“Komend uit de Derde Wereldbeweging van de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw,
was het voor mij een bewuste keuze binnen
de vakbeweging te gaan werken. Ik kan daar,
zo is mijn oprechte overtuiging nog steeds,
onverschrokken en onverbloemd opkomen
voor de belangen van mensen aan de onderkant van de samenleving. Voor de mensen
die worden achtergesteld en uitgebuit. Het
meest schrijnend tref je dat nu aan bij grote
groepen mensen in de landen in het ‘Zuiden’,
waar nog middeleeuwse toestanden heersen
onder ultramoderne randvoorwaarden. Maar
hoe leg je die link, hoe creëer je solidariteit,
onder en tussen die mensen in het Zuiden
en onder en tussen de relatief bevoorrechte
mensen in het Noorden? Door de verbinding te
gebruiken die ze allemaal met elkaar hebben:
de productieketens. Vrijwel alle producten
worden tegenwoordig gemaakt in een wereldwijde samenwerking tussen heel verschillende
groepen werkenden. Die elkaar niet persoonlijk
kennen, maar wel met elkaar te maken hebben. Als je zichtbaar maakt wie welke plaats
inneemt in een productieketen, wie daarin wat
verdient, wie daarin van elkaar afhankelijk is,
wie daarin elkaar tot steun kan zijn, dan leg je
een objectieve grondslag voor internationale
solidariteit. Dan hoef je alleen nog maar de
ander zichtbaar te maken en zo elkaar te vinden en te ontmoeten. Om samen te strijden, of
anders gezegd: samen te werken aan internationale solidariteit.”

Coen van der Veer
Lid Dagelijks Bestuur FNV en voormalig Global
Wood and Forestry Coordinator (BWI)

TEGENMACHT OPBOUWEN
“Tijdens de donorconferentie van de Building and
Wood Worker’s International (BWI) in Stockholm
(5-6 mei 2015) heb ik er bij de GUF’s voor gepleit
ons – dat wil zeggen de Nederlandse, Scandinavische en Duitse organisaties – niet langer
te zien als donoren, maar als investeerders die
vakbondsmacht willen terugzien voor het vakbondsgeld dat ze investeren. Kapitaal zoekt altijd
het hoogste rendement en als gevolg daarvan is
de mondiale arbeidsmarkt aan het verschuiven.
Dat leidt niet zelden tot méér uitbuiting. Een nadrukkelijke taak van de vakbeweging is op deze
uitbuiting een passend en niet-vrijblijvend antwoord te geven. Een onderdeel van dat antwoord
zal zijn dat wij – vanuit de oude machtscentra in
West-Europa, en met het Rijnlandse model van
arbeidsverhoudingen – multinationale ondernemingen mede verantwoordelijk maken voor een
sociale dialoog waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en een lange termijn horizon
centraal staan. Om dat te bereiken moeten we
tegenmacht opbouwen. Internationale solidariteit moet zich dus kanaliseren via projecten die
gericht zijn op het vergroten van vakbondsmacht
bij specifieke bedrijven en wereldwijde sectoren.”

109

Ton Kitzen
Kaderlid FNV

TERUGBLIK UIT 2035
“Grevenbicht, 16 juni 2035 – Ik ben nu 78, een mooie leeftijd
om terug te blikken. Dertig jaar geleden hielp ik collega’s in
Wit-Rusland en Turkije de veiligheid op hun werk te vergroten.
Internationale solidariteit ging moeizaam toen. Er waren betrokken mensen, maar er was ook veel onverschilligheid en onwetendheid. Ondanks het werk van de internationale vakbondsorganisaties waren bonden nog steeds vooral nationaal georiënteerd.
Afspraken werden op nationaal niveau gemaakt; het eigenbelang
stond voorop. Ook de vakbonden hadden hun eigen establishment van leiders die liefst niet wilden tornen aan de status quo.
We zagen niet de vooruitgang die we wilden. De armen werden
armer en de rijken rijker. Halverwege het tweede decennium van
deze eeuw vond er een omslag plaats. Waardoor het kwam, is
eigenlijk niet zo makkelijk te zeggen. In ieder geval speelden de
sociale media een grote rol: Twitter, Facebook, Google+. Mensen
ver weg kregen daardoor een gezicht, een identiteit. De internationale projecten – die er altijd geweest waren – werden hierdoor
een soort verenigingen van mensen die, vanuit een bedrijf of een
productieketen, zich met elkaar verbonden voelden. Er ontstond
een beweging, ‘arbeiders voor arbeiders’ genaamd. We hadden
maar een doel: hoe kunnen wij van onderop ervoor zorgen dat
vakbondsmensen overal in de wereld elkaar kunnen ondersteunen? We hebben succes gehad: nu in 2035 is er sprake van een
wereldwijde beweging van vakbondsmensen, die samen strijden,
samen solidair zijn en voor elkaar opkomen. Er is geen macht ter
wereld die om ons heen kan.”

Betoging in Birma, 2012
Foto: Ed van Rijswijk

Maung Muang,
Birma democratiseert

Foto: Ed van Rijswijk
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De kleding die gedragen werd tijdens de opening van de Olympische Winterspelen in
2002 was gemaakt in Birma. Op 8 februari 2002 organiseerde de FNV samen met de
Schone Kleren Kampagne en het Burma Centrum Nederland een alternatieve openingsceremonie op de Dam in Amsterdam en riep het Internationaal Olympisch Comité op
voortaan ‘schone sportkleding’ te gebruiken.
Foto: Ronald Fleurbaaij

JARENLANG
ACTIEVOEREN
HEEFT SUCCES

BIRMA
DEMOCRATISEERT

Birma 1995, child
working in silk workshop,
Foto: Jan Banning
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Birma democratiseert

BIRMA IN VOGELVLUCHT
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In 1962 grepen de militairen de macht in Birma
en werd de bevolking met harde hand onderdrukt.
Vanaf 1980 vluchtten meer dan 400.000 mensen
de grens over naar Thailand. In 1988 werden vreedzame demonstraties door de militairen keihard neergeslagen. Duizenden mensen verloren het leven.
In 1990 organiseerden de militairen onverwachts
verkiezingen, die met grote overmacht werden
gewonnen door de National League for Democracy,
geleid door het verzetsicoon Aung San Suu Kyi. De
militairen weigerden echter de uitslag te erkennen.
De onderdrukking bleef. Vrije vakbonden werden
verboden en vakbondsleiders moesten het land
verlaten of werden gearresteerd. Mensenrechtenschendingen, gedwongen verhuizingen, dwangarbeid, verkrachtingen en martelingen waren aan de
orde van de dag. Aung San Suu Kyi – in 1991 won zij
de Nobelprijs voor de Vrede – werd onder huisarrest
geplaatst. De internationale druk op de militairen
nam toe. Eind 2007 kwam een nieuwe protestgolf
op gang, geleid door boeddhistische monniken. Ook
nu sloegen de machthebbers hard terug. In 2011
trad een nieuwe grondwet in werking die formeel
een eind maakte aan het militaire bestuur.

Aung San Suu Kyi, Foto: ANP

Jarenlang actievoeren heeft succes

BIRMA DEMOCRATISEERT
Bij terugkomst in zijn vaderland in 2012, na 24 jaar
in ballingschap te hebben geleefd en gewerkt, werd
de Birmese vakbondsleider Maung Maung eerst
nog ondervraagd door zes agenten van de geheime
dienst. Pas daarna kon hij zijn vrouw en zoon in
de armen sluiten. Maung Maung moest zijn land
verlaten in 1988. Hij was actief in de vakbond en
steunde de protesten tegen het repressieve, militaire bewind. Toen talloze vakbondsleiders werden
opgepakt wist Maung Maung net op tijd het land
te ontvluchten. In ballingschap in Thailand richtte
hij de Federation of Trade Unions of Burma (FTUB)

op. De FTUB voerde internationaal campagne tegen
het generaalsregime van Birma. Vanuit Nederland
steunde FNV Mondiaal de FTUB. Samen met onder
andere het Burma Centrum Nederland voerde de
FNV jarenlang acties tegen Nederlandse investeringen in Birma en vóór de terugkeer van de democratie en vakbondsvrijheid. De dictatuur in Rangoon
ontwikkelde zich in de jaren negentig tot een van
de belangrijkste doelwitten van de internationale
vakbeweging. De Birmese oppositieleidster Aung
San Suu Kyi had opgeroepen tot een investeringsstop. Dat bood legitimiteit om acties te voeren
tegen internationale bedrijven die zaken deden met
het Birmese bewind. In Nederland voerde de FNV
acties tegen onder andere Heineken, IHC Caland
(tegenwoordig SBM Offshore), lingerieconcern Triumph, tegen bedrijven die hout uit Birma importeerden en tegen bedrijven die vakantiereizen organiseerden naar Birma. Verschillende van deze acties
hadden succes. Heineken trok zich onder dreiging
van een Amerikaanse consumentenboycot snel
terug uit Birma; pensioenfondsen en banken lieten,
onder andere na het ontvangen van een brandbrief
van FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, weten dat
ze hun aandelen in IHC Caland van de hand deden
en ook verschillende reisorganisaties lieten weten
Birma voortaan links te laten liggen.
POLITIEKE EN ECONOMISCHE DRUK
De enorme politieke en economische druk op het
regime uit het buitenland, gecombineerd met binnenlandse opstanden zoals de Saffraanrevolutie
van 2007, hebben ervoor gezorgd dat de Birmese
autoriteiten vanaf 2008 de teugels wat lieten
vieren. Begin 2011 trad een nieuwe grondwet
in werking die een formeel einde maakte aan
het militaire bestuur van het land. Na de eerste
verkiezingen in Birma in twintig jaar, in april 2012,
kreeg ook de oppositie een stem in het parlement.
Op grond van een nieuwe arbeidswet mogen ook
vakbonden tegenwoordig in Birma weer actief
zijn. De terugkeer van Maung Maung naar zijn land
was, behalve een persoonlijke overwinning van de
gedreven vakbondsman, ook een symbool voor het
succes van de internationale campagnes. “Maar
eigenlijk is het grote werk pas net begonnen”, stelt
Andriëtte Nommensen van FNV Mondiaal. Een
onafhankelijke, sterke vakbeweging is hard nodig
om ervoor te zorgen dat de talloze bedrijven die nu
naar het ‘nieuwe’ Birma komen, werkelijk bijdragen
aan de ontwikkeling van het land. Nommensen:
“Er is een enorm gebrek aan kennis en ervaring in
vakbondswerk in Birma. Het land is jarenlang geïsoleerd geweest. Lokale ontwikkelingen in bedrijven

Lodewijk de Waal:
“Duwen tegen de kont
van de olifant”
Lodewijk de Waal was voorzitter van de FNV tussen 1997 en 2005 en voorzitter van FNV
Mondiaal tussen 1993 en 2005. Gesprek in eetcafé Klein Centraal in Overveen, maandag
23 maart 2015.
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nen het bedrijf. Een boycot van China – zoals

opdraaft, the usual suspects. En er zit weinig

die ook geldt voor Birma – is nooit overwogen.

vernieuwing in: de mannen die het twintig

China is gewoon te groot. De economische

jaar geleden deden, doen het nu nog. Tja, wat

belangen zijn enorm.

moet ik ervan zeggen: het hemd is nader dan
de rok? Het is soms zelfs lastig om solidariteit

ONDERSTEUN
BORSTEN,
de rok?
Het is soms zelfs
lastig om solidariteit
te vinden
collega’s dichtbij: er zijn weinig
GEENvoor
DICTATORS!
arbeiders
in prikkelend?!’
AmsterdamDat
die was
zichde
solidair
ver‘Sexy en
intrigerende

leuze
een briefkaart
dievan
in 2001
werd verspreid
klaren
bijop
acties
in de haven
Rotterdam.
in Nederland.
Opme
de kaart
een fotozelf
vanook
een model
Misschien
moet ik
deze kritiek
met een bh
prikkeldraad. We
De briefaantrekken:
degemaakt
vakbondvan
is verzakelijkt.
kaarthet
– waarvan
er 350.000
werden verspreid – was
hebben
oude ideaal
van vakbondsschovan eenVroeger
actie vanwas
de Schone
Kleren
lingonderdeel
laten versloffen.
het vaste
Campagne,
Burmawerd,
Centrum
FNV, Oxfam
prik:
als je kaderlid
danNederland,
volgde je eerst
en XminY.Dat
Lingerieproducent
Triumph Int. –
eenNOVIB
kaderscholing.
waren broedplaatsen
producent
van hetwisten
merk Sloggy
vanonder
linkseandere
ideologie;
kaderleden
na die – liet
een van
deelde
van
de productie
maken
in Birma. Omdat
cursus
hoed
en de rand.
Tegenwoordig
Triumph
de zijn
grond
waarop
haar fabrieken
stonden
mogen
we blij
als
er überhaupt
mensen
van het
wasBede steun
zichrechtstreeks
aandienen huurde
om kaderlid
te leger,
worden.
van de lingerieproducent
aan
de militaire
dictatuur
wustwording
was in de jaren
zestig
en zevenwel populair,
heel direct.
In Nederland
richtten
de acties
tig nog
maar
tegenwoordig
wordt
er zich
ook tegen
degedaan.
grotere Ik
verkooppunten
van Triumph,
schamper
over
denk dat de FNV
dat

113

zoals
en de
Bijenkorf.
op één
ofV&D
andere
manier
toch weer in ere zou
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2001 haalde de campagne tegen het
moeten
herstellen.”
ondergoed uit Birma opnieuw de kranten door het
optreden van de Rotterdamse columniste Carrie
tijdens de Nacht van de Lingerie. Carrie was in
galajurk en roze Cadillac naar het evenement gekomen om de directeur van Triumph Nederland een
naald te overhandigen omwikkeld met prikkeldraad.
“Ondergoed moet schoon, netjes en heel zijn, leerde
mijn moeder me”, zei Carrie tegen de directeur, “dat
kan niet gezegd worden van lingerie die geproduceerd is in Birma.”
Op 28 januari 2002 gooide Triumph de handdoek
in de ring en kondigde aan de productie in Birma te
beëindigen: “... het besluit is ingegeven door een
publiek debat in Europa over de politieke situatie
in Birma, een debat dat steeds emotioneler werd
en geleid heeft tot onzekerheid in de planning die
Triumph niet langer kan accepteren.”

STOP LAUDA AIR
In 2003 was Lauda Air, een dochter van Austria
Airlines, de enige maatschappij die nog intercontinentale vluchten aanbood naar Birma. Het bedrijf
toonde zich daarmee doof voor de internationale
verontwaardiging over het brute optreden van de
generaals in Birma. Vanuit Birma kwamen getuigenissen dat de ontwikkeling van de toeristische
infrastructuur gepaard ging met dwangarbeid en
gedwongen verhuizingen. In oktober van dat jaar
verspreidden FNV Mondiaal en het Burma Centrum Nederland duizenden actiekaarten waarin de
dubieuze rol van Lauda Air werd gehekeld. FNVvoorzitter Lodewijk de Waal voerde op 24 oktober
persoonlijk actie op luchthaven Schiphol. De Waal
verzocht de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappij dringend om de vluchten naar
Rangoon stop te zetten.

Verschillende Nederlandse reisbureaus boden
reizen aan naar Birma. Acties werden gevoerd tegen
Djoser, Koning Aap en Shoestring. Djoser trok zich
na de acties
snel terug
uit Birma: “Het is wel duideIllustratie:
Maarten
Wolterink
lijk dat het daar niet pluis is en wie zijn wij dan om
ons hard te maken vóór het reizen naar dat land”,
aldus Hans de Rooij van Djoser. Lauda Air stopte in
2005 met de vluchten op Birma.

Birma democratiseert

dringen nauwelijks door tot de organisaties die
vooral gevestigd zijn in Rangoon, de belangrijkste
stad van het land. Ook omgekeerd stokt de informatievoorziening vaak. Dat maakt het erg lastig om
een sterke, nationale federatie op te bouwen.” FNV
steunde de FTUB aanvankelijk bij het opbouwen
van een krachtige organisatie in eigen land. Deze
steun moest helaas worden beëindigd als gevolg
van de verplichte concentratie op minder landen.
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ACTIES TEGEN IHC CALAND
In juli 1998 maakte het Schiedamse bagger- en
scheepvaartbedrijf IHC Caland bekend dat het in
Birma een drijvend systeem voor olieopslag ging
bouwen en exploiteren. Een business deal met de
militaire machthebbers waarmee honderden miljoenen guldens gemoeid waren. Vertegenwoordigers
van FNV, CNV, het Burma Centrum Nederland en
de Novib probeerden in verschillende gesprekken
de directie op andere gedachten te brengen, maar
het bedrijf hield voet bij stuk. Consumentenacties
lagen niet voor de hand bij een offshore bedrijf dat
geen ‘gewone’ mensen als klant heeft. Maar door
institutionele beleggers, zoals de grote pensioenfondsen, bij de acties te betrekken kon de druk op
IHC Caland toch worden opgevoerd. Pensioenfonds
PGGM, bijvoorbeeld, liet in 1999 weten niet langer
te beleggen in IHC Caland. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP keerde zich ook af van het
bedrijf. ABP-directielid René Maatman zei daarover:
“Wij van ABP geloven dat de wereld zwijgzaamheid van partijen die zaken doen met Birma meer
en meer zal beschouwen als medeplichtigheid, als
maatschappelijk onaanvaardbaar.” Ook ABN Amro
keerde IHC Caland de rug toe en deed alle aandelen van het bedrijf in april 2000 van de hand. Om
een verzekering te krijgen voor investeringen in
Birma kon IHC Caland zelfs helemaal niet terecht
in Nederland. Ook speelde mee dat FNV een klacht
over IHC Caland had neergelegd bij het contactpunt
van de OESO.
In 2002 hadden de acties het eerste resultaat: IHC
Caland maakte bekend dat het bedrijf af zou zien
van nieuwe investeringen in Birma. Een jaar later
verklaarde de directie dat het bedrijf zich voortaan
zou voegen naar de gedragscode ingesteld door
de Organisatie van Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO). Uiteindelijk lukte het niet om
IHC Caland helemaal weg te krijgen uit Birma. Wel
beloofde het Schiedamse bedrijf in 2004 dat het
de kwestie van de mensenrechten bij het regime
zelf aan de kaak zou stellen. Het contract voor het
exploiteren van de drijvende olieopslag moet nog
worden uitgediend. Dat loopt tot 2015.

BIRMA EN DE ILO
In de bijna honderd jaar dat de ILO bestaat is
Birma de eerste en tot dusverre enige ILO-lidstaat
waartegen artikel 33 van het handvest in stelling
is gebracht. Dat artikel is speciaal gericht tegen
regimes die arbeidsnormen aan hun laars lappen en
zich vervolgens niets aantrekken van de aanbevelingen en eisen van de ILO zelf. Van alle internationale druk trof de kritiek van de ILO op Birma
misschien wel het meeste doel. Birma is steeds lid
gebleven van de ILO en liet merken dat de veroordeling van dit tripartiete orgaan het regime raakte.
Gesteund door de wereldwijde vakbeweging heeft
de Birmese vakcentrale FTUB langzaam maar
zeker de ILO overtuigd dat de druk op Birma moest
worden opgevoerd. Een van de kwesties was het
feit dat het regime in Birma dwangarbeid gebruikte.
Aanvankelijk kon de ILO daar weinig mee: het bewijs
ontbrak. Met steun van FNV Mondiaal werden twee
dwangarbeiders het land uit gesmokkeld en zij konden internationaal getuigen van de manier waarop
het regime mensen te werk stelde. Het gevolg was
een invloedrijk ILO-rapport in 1998 over het gebruik
van dwangarbeid door de militaire machthebbers in
Birma. Op basis van dat rapport was het veel makkelijker om economische sancties tegen Birma af te
dwingen.

ONDERSTEUN BORSTEN,
GEEN DICTATORS!
‘Sexy en prikkelend?!’ Dat was de intrigerende
leuze op een briefkaart die in 2001 werd verspreid
in Nederland. Op de kaart een foto van een model
met een bh gemaakt van prikkeldraad. De briefkaart – waarvan er 350.000 werden verspreid – was
onderdeel van een actie van de Schone Kleren
Campagne, Burma Centrum Nederland, FNV, OXFAM
Novib en XminY. Lingerieproducent Triumph Int. –
onder andere producent van het merk Sloggy – liet
een deel van de productie maken in Birma. Omdat
Triumph de grond waarop haar fabrieken stonden
rechtstreeks huurde van het leger, was de steun
van de lingerieproducent aan de militaire dictatuur
wel heel direct. In Nederland richtten de acties zich
ook tegen de grotere verkooppunten van Triumph,
zoals V&D en de Bijenkorf.
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In oktober 2001 haalde de campagne tegen het
ondergoed uit Birma opnieuw de kranten door het
optreden van de Rotterdamse columniste Carrie
tijdens de Nacht van de Lingerie. Carrie was in
galajurk en roze Cadillac naar het evenement gekomen om de directeur van Triumph Nederland een
naald te overhandigen omwikkeld met prikkeldraad.
“Ondergoed moet schoon, netjes en heel zijn, leerde
mijn moeder me”, zei Carrie tegen de directeur.
“Dat kan niet gezegd worden van lingerie die
geproduceerd is in Birma.” Op 28 januari 2002 gooide Triumph de handdoek in de ring en kondigde aan
de productie in Birma te beëindigen: ‘... het besluit
is ingegeven door een publiek debat in Europa over
de politieke situatie in Birma, een debat dat steeds
emotioneler werd en geleid heeft tot onzekerheid in
de planning die Triumph niet langer kan accepteren.’

STOP LAUDA AIR
In 2003 was Lauda Air, een dochter van Austria
Airlines, de enige maatschappij die nog intercontinentale vluchten aanbood naar Birma. Het bedrijf
toonde zich daarmee doof voor de internationale
verontwaardiging over het brute optreden van de
generaals in Birma. Vanuit Birma kwamen getuigenissen dat de ontwikkeling van de toeristische
infrastructuur gepaard ging met dwangarbeid en
gedwongen verhuizingen. In oktober van dat jaar
verspreidden FNV Mondiaal en het Burma Centrum Nederland duizenden actiekaarten waarin de
dubieuze rol van Lauda Air werd gehekeld. FNVvoorzitter Lodewijk de Waal voerde op 24 oktober
persoonlijk actie op luchthaven Schiphol. De Waal
verzocht de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappij dringend om de vluchten naar
Rangoon stop te zetten.

Verschillende Nederlandse reisbureaus boden
reizen aan naar Birma. Acties werden gevoerd tegen
Djoser, Koning Aap en Shoestring. Djoser trok zich
na de acties snel terug uit Birma: “Het is wel duidelijk dat het daar niet pluis is en wie zijn wij dan om
ons hard te maken vóór het reizen naar dat land”,
aldus Hans de Rooij van Djoser. Lauda Air stopte in
2005 met de vluchten op Birma.

Via de Bedrijvenmonitor onderzoekt en volgt de FNV het sociale beleid
van vier grote Nederlandse multinationals in diverse ontwikkelingslanMultinationals manieren leren

den. In 2003 brachten werknemers, vakbondsleden en onderzoekers
uit onder meer Mexico, Zuid-Korea, Brazilië, Zuid-Afrika en Tsjechië op
uitnodiging van de FNV een bezoek aan onder andere Philips.

Bezoek FNV-delegatie aan een Philipsfabriek in Manaus, Brazilië, in 2004 in het
kader van de Bedrijvenmonitor.
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FNV-bestuurder Ben Roodhuizen zit aan tafel met de
directie van een AkzoNobel-fabriek in Raposo, Brazilië.
Het bezoek was onderdeel van een reis van de FNV naar
Brazilië in het kader van de Bedrijvenmonitor, 2004.

OBSERVATÓRIO SOCIAL FNV COMPANY MONITOR FRAMEWORK AGREEMENTS

MULTINATIONALS
MANIEREN LEREN

Demonstratie van de continu-tijdelijke
werknemers van de Pakistaanse Liptonfabriek van Unilever. In 2009 steunde
de FNV de strijd van deze werknemers
en de internationale vakbondsfederatie
IUF voor verbetering van hun positie
en arbeidsvoorwaarden. In maart 2009
lanceerde de FNV een kaartenactie en
in mei 2009 overhandigde de FNV een
erratum op het jaarverslag van Unilever
aan de aandeelhouders van Unilever in
Rotterdam. In november 2009 zegde
Unilever toe om aan tweehonderd
arbeiders vaste contracten aan te
bieden (zie ook foto’s pagina 120).
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Begin jaren tachtig bestond het besef al dat Nederlandse werknemers van Nederlandse multinationals
verbonden zijn met hun collega’s in andere landen.
De voorzitter van de centrale ondernemingsraad
van het bedrijf RSV, Rinus Lagendijk, in een speciale
1 meibijlage van het blad Bondgenoot in 1980: “Ik
heb er met collega’s al eens over gesproken dat we
eigenlijk met een delegatie van de ondernemingsraad eens moesten gaan kijken hoe het er bij staat
met de RSV-vestigingen in de rest van de wereld.
In Brazilië, in Ierland, op de Antillen. Praten met de
mensen die daar werken. Daar wordt dan een beetje
om gelachen. Ze zeggen dan: je hebt zeker zin in
een mooi reisje. Maar toch zie ik dat als iets erg belangrijks, wat we toch zouden moeten doen. Als we
goed weten hoe het er ginds bij staat kunnen we
dat aankaarten bij de Raad van Bestuur van RSV. Ik
vind dat we die solidariteit op moeten brengen. Als
er bijvoorbeeld in Brazilië iets aan de knikker is met
onze collega’s moeten we RSV op haar verantwoordelijkheid wijzen. En als dat niet helpt moeten we
bereid zijn daarvoor druk uit te oefenen door middel
van actie.” Hoe die solidariteit er in de praktijk uit
kon zien hadden Nederlandse Philipsarbeiders al
in 1975 gedemonstreerd toen zij het hoofdkantoor
van hun bedrijf aanspraken op het beleid van de
dochteronderneming in Colombia (zie pagina 65).
Toen het proces van mondialisering in de jaren
negentig versnelde, werd de noodzaak van een
internationale aanpak des te urgenter. Dankzij een
combinatie van liberalisering van de handel én ontwikkelingen in de ICT konden bedrijven hun productie steeds makkelijker verplaatsen van het ene land
naar het andere, op zoek naar de meest gunstige
omstandigheden. Vakbonden vreesden dat dit zou
leiden tot een race to the bottom, waarbij milieu,
rechten van arbeiders en bestaande zekerheden het
onderspit zouden delven. Om tegenwicht te bieden
aan de mondialisering van arbeid en kapitaal was er
een mondialisering nodig van rechten.
OBSERVATÓRIO SOCIAL
Om de handelswijze van multinationals in Brazilië in
de gaten te houden richtten FNV en de Braziliaanse
vakbond CUT in 1997 het Observatório Social
(Sociaal Observatorium) op. Dit instituut had tot
doel de verschillende bedrijfsbonden bij multinationals in Brazilië aan elkaar te koppelen, zodat
de werknemers van de ene vestiging niet konden
worden uitgespeeld tegen hun collega’s elders.

Het nationale netwerk van vakbondsleden bij AkzoNobel
in Brazilië bezoekt de fabriek in Santo André.

De verdeeldheid van de vakbeweging in Brazilië
was (en is!) een obstakel voor een gecoördineerde
vakbondsstrategie. Unilever in Brazilië, bijvoorbeeld, had aan het eind van de vorige eeuw
veertien vestigingen en in die vestigingen waren
maar liefst twaalf verschillende bonden actief;
ieder met een eigen strategie en eigen, specifieke
belangen en aandachtspunten. Voor Unilever was
het een koud kunstje om deze bonden tegen elkaar
uit te spelen en een dialoog uit de weg te gaan.
Daarnaast deed het Observatório onderzoek naar de
praktijken van multinationals in Brazilië, dit om de
nationale vakbondsstrategie te voeden, maar ook
om munitie te verzamelen voor een internationale
aanpak van de ‘multi’s’. Tussen 2000 en 2010 produceerde het Observatório Social meer dan vijftig
onderzoeken naar de praktijken van zo’n veertig
multinationals in Brazilië, waaronder een aantal
Nederlandse bedrijven zoals ABN Amro, Ahold,
Unilever, C&A en Philips. Het onderzoek van het Observatório Social heeft in een aantal gevallen flink
stof doen opwaaien. Zo onthulde het in 2006 dat
warenhuis C&A in Brazilië op grote schaal gebruik
maakte van illegale naaiateliers waar zelfs slavenLees verder op pagina 120

C&A, TOCH VOORDELIGER?
Warenhuisketen C&A heeft regelmatig onder vuur
gelegen. In 1995 werd het bedrijf internationaal
aan de schandpaal genageld vanwege het gebruik
van kinderarbeid. Aanvankelijk ontkende het bedrijf
in alle toonaarden. Getrouw aan het gesloten karakter van het bedrijf weigerden de Brenninkmeijers
– de familie die nog steeds eigenaar is van C&A –
inzicht te bieden in de arbeidsomstandigheden in
de C&A-fabrieken. Toch was in 1997 C&A een van
de eerste bedrijven die een gedragscode invoerde
die bij toeleveranciers fatsoenlijke arbeidsomstandigheden afdwingt. Daarmee was het bedrijf ineens
‘een van de minst slechte’. Althans op papier! Er
ontbrak nog een onafhankelijke controle op de
naleving van de gedragscode.
In 2006 werd in Brazilië bekend – na onderzoek van
het Observatório Social – dat C&A kleding afnam van
minstens tachtig illegale naaiateliers. Volgens het
Braziliaanse ministerie van Arbeid zag het ernaar
uit dat ‘toeleveranciers van C&A-kleding opkopen
van illegale naaiateliers waarbij in sommige gevallen zelfs sprake is van slavenarbeid.’ Op dat moment
lagen de kaarten duidelijk anders dan tien jaar eerder. Kledingbedrijven wisten inmiddels dat het overtreden van arbeidsnormen als een boomerang kan
terugslaan op het bedrijf zelf. Op het hoofdkantoor
van C&A werd dan ook ‘geschokt’ gereageerd op het
rapport: ‘We kunnen niet ontkennen dat C&A-producten onder illegale condities zijn geproduceerd.
Dit is ook voor ons onacceptabel.’ C&A Brazilië echter had geweigerd om met het Observatorio Social
te overleggen nadat de eerste onderzoeksresultaten binnen waren gekomen. Een onderzoeker van
het Observatório in een e-mail aan FNV Mondiaal:
‘C&A is bekend als een winkel waar kleding 20 procent goedkoper is dan elders. Nu is duidelijk hoe ze
dat voor elkaar krijgen. En geloof me, als we dit niet
boven tafel hadden gekregen dan zou er niets aan
gebeurd zijn.’ De Schone Kleren Campagne en FNV
Mondiaal gingen met het rapport in de hand verhaal
halen bij C&A. Op de vraag van Andriëtte Nommensen van FNV Mondiaal wat een werknemer van C&A
wiens rechten worden geschonden daartegen kan
doen, antwoordde de man verantwoordelijk voor het
sociaal beleid van het bedrijf: “Dan moeten ze mij
maar een mailtje sturen.” Waarop Nommensen antwoordde: “Dus iemand in een sweatshop in Brazilië
moet dan mailen aan ‘Frank Hoendervangers at C&A
Nederland’. Dat gelooft u toch zelf niet?”
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Voor de start van de aandeelhoudersvergadering van
Unilever in mei 2009 deelt de FNV tijdens een ludieke
actie een erratum op het jaarverslag van Unilever uit.

Cartoon ‘boter op het hoofd’ van Unilever-topman

In dit erratum, “Adding Insecurity to life”, voegde de

Paul Polman tijdens de ludieke actie van de FNV

FNV een aantal kritische noten toe, onder meer over

vóór de aanvang van de aandeelhoudersvergadering

de Lipton-fabriek in Pakistan. Zie ook pagina 117.

van Unilever.

arbeid voorkwam. Dit feit werd door organisaties
in Nederland, waaronder de FNV, gebruikt om druk
op het bedrijf uit te oefenen: C&A Nederland had
juist in de jaren ervoor goede sier gemaakt met een
relatief vooruitstrevend mvo-beleid. Van dat mvobeleid was in Brazilië echter weinig doorgesijpeld
(zie kadertekst). Maar ook in Brazilië zelf leidde het
werk van het Observatório tot concrete verbeteringen. Zo verbeterde de dialoog tussen de bedrijfsleiding en de werknemers van Philips en AkzoNobel
als gevolg van het gezamenlijk optreden van de
bonden. Voorheen verzetten de multinationals zich
tegen het collectief onderhandelen met de bonden
omdat dit lokale afspraken in de wielen zou rijden
en omdat de omstandigheden tussen verschillende
vestigingen niet vergelijkbaar zouden zijn. Dankzij de betere contacten tussen werknemers van
verschillende vestigingen konden zij de rollen soms
omdraaien en de fabrieksleiding confronteren met
betere arbeidsvoorwaarden elders en hun eisen zo
kracht bijzetten.

HERKENBAAR
Patrick van Klink, lid van het ledenparlement van
de FNV, werkt bij de Blue Band-fabriek van Unilever
in Rotterdam. Hij reisde twee keer naar Brazilië om
daar te spreken met collega’s. “Zo’n Braziliaanse
Unilever-fabriek zag er heel herkenbaar uit voor mij:
dezelfde ‘verbeterprogramma’s’, dezelfde thematiek
van flexibilisering. Een groot verschil is het gebrek
aan informatie. De collega’s in Brazilië wisten
schrikbarend weinig over de plannen en de strategie van Unilever. Daarover vroegen ze ons honderduit. Ze vroegen ons soms of wij hun situatie bij het
hoofdkantoor konden aankaarten. We hebben een
aantal zaken wel bij het management ter sprake
gebracht, maar dat leidde helaas niet tot verandering.” Toch is er zeker iets tot stand gebracht, zegt
Van Klink. Er is tegenwoordig internationaal overleg
tussen de bonden en de directie; dat was er niet geweest zonder de investeringen in de internationale
contacten die er zijn gedaan. Ook de acties in India
en Pakistan bij de Lipton-fabrieken (zie verderop
in de tekst) hielpen mee in het versterken van de

internationale vakbondsbanden. Het internationale
overleg heeft er zeker voor gezorgd dat duizenden
flexibele arbeidsplaatsen zijn omgezet in vaste
contracten. Toch is het lastig om blijvende interesse
voor de internationale vertakkingen van Unilever te
krijgen bij de Nederlandse collega’s, geeft Van Klink
toe. “Maar op sommige momenten is die betrokkenheid er wel. Dat gold zeker toen wij in 2007 actie
voerden om drie vestigingen in Nederland open te
houden. Toen kwamen er solidariteitsbetuigingen
uit alle delen van de wereld. Er kwam zelfs een
aantal mensen uit India om steun te bieden. Dat
maakte enorm veel indruk. Later ebde de belangstelling weer weg.” Ook Nederlandse werknemers
van AkzoNobel ervoeren solidariteit vanuit het
internationale vakbondsnetwerk. In 2009 organiseerden Braziliaanse werknemers vertragingsacties
uit protest tegen aagekondigde bezuinigingen bij
AkzoNobel in Nederland. Een blijvende strategie
van Unilever is het tegen elkaar uitspelen van
verschillende vestigingen. Door de informatie te
verspreiden dat elders goedkoper of beter wordt
gewerkt probeert de leiding de prestaties op te
krikken. Van Klink: “Ik kwam laatst een collega uit
Zuid-Afrika tegen. Toen deze hoorde waar ik werkte
zei hij: ‘Oh, maar dan werk jij bij de beste margarinefabriek van heel Unilever.’ Ik vroeg: ‘Hoe kom je
daarbij?’ Hij antwoordde: ‘Dat zegt de bedrijfsleiding
ons.’ Waarop ik zei: ‘Mooi is dat: wij krijgen alleen te
horen dat we de duurste zijn!’”

HET EUROPESE SOCIAAL OBSERVATORIUM EN DE FNV COMPANY MONITOR
Neem McDonalds. Het recept voor de ketchup bij de
frietjes is voor alle vestigingen in de hele wereld
tot in detail vastgesteld door het hoofdkantoor
van het bedrijf in Amerika. Maar als het gaat om
de manier waarop werknemers worden behandeld,
dan beroept de hamburgerketen zich plotseling
op lokale gewoonten. Het voorbeeld werd aangehaald door FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in het
eerste rapport van de FNV Company Monitor. De
vraag is: hoe gedragen multinationals zich buiten
hun eigen land? Zijn ze alle ‘goede manieren’ dan
ineens vergeten? Gelden de thuisregels ook voor
de vestigingen elders? Of verschuilen ze zich dan
achter ‘plaatselijke gewoontes’? En hoe zit het met
toeleveranciers, vallen die ook onder de standaarden die het bedrijf propageert? Voor vakbonden
is het onderhandelen met multinationals als het
bij elkaar houden van een kruiwagen met kikkers:
telkens klinkt er weer een ander argument. De
lokale vestiging verschuilt zich achter de richtlijnen
van het hoofdkantoor, het hoofdkantoor wijst naar

lokale regels en allemaal wijzen ze naar de ‘eigen
verantwoordelijkheid’ van toeleveranciers. Effectief
vakbondswerk bij multinationals kan alleen bestaan
als de hele keten in ogenschouw genomen wordt.
Vaak gaapt er een kloof tussen de retoriek van
multinationals wanneer ze te maken hebben met
hun Nederlandse stakeholders en hun concrete
gedrag elders in de wereld. Dat geldt zeker ook voor
de houding tegenover vakbonden. Ben Roodhuizen
van FNV Bondgenoten stelde tijdens een seminar
over ‘globalisering op de werkvloer’ in 2004 dat
bedrijven in Nederland hoog opgeven over de Nederlandse overlegcultuur, “maar waarom vinden ze
dat ineens geen goed model als ze in Brazilië een
fabriek hebben?” De ‘verlichte’ voormalige baas van
AkzoNobel, Hans Wijers, liet zich in een interview
eens ontvallen dat overleg nu eenmaal niet past bij
de Chinese volksaard: als hij in Shanghai zou beginnen over het poldermodel zouden ze hem aankijken
of hij van Mars kwam. Intussen profiteren Westerse
bedrijven in China (en elders) van de situatie dat
arbeiders er nauwelijks de mogelijkheid hebben om
voor hun rechten op te komen.
MOEDERLAND
De ervaringen van het Observatório Social in Brazilië leerden dat het nodig was dat de multinationals
ook in hun moederland aangesproken werden. Het
Europees Sociaal Observatorium, opgericht in 2001
door de Nederlandse FNV, de Braziliaanse CUT en
de Duitse vakcentrale DGB, was de eerste stap. Dit
Europese observatorium had als doel de samenwerking te bevorderen tussen werknemers van een
aantal Nederlandse en Duitse multinationals en hun
Braziliaanse vestigingen. De nieuwe organisatie
kreeg drie jaar lang subsidie van de Europese Unie
en hield in 2004 op te bestaan, maar inmiddels
was ook de FNV Company Monitor opgericht: een
samenvoeging van het Europees Sociaal Observatorium en de zogenaamde Bedrijvenmonitor, die vanaf
2000 onderzoek had gedaan naar Nederlandse
multinationals.
Tussen 2000 en 2011 onderzocht de FNV Company
Monitor (aanvankelijk dus als Bedrijvenmonitor) het
opereren van enkele grote Nederlandse multinationals in verschillende landen: Ahold, AkzoNobel,
Philips, ING, Heineken en Unilever. In Nederland
zijn de relaties tussen deze bedrijven en de bonden
over het algemeen redelijk goed. De arbeidsomstandigheden zijn vaak bovengemiddeld en ook leggen
deze bedrijven nogal eens veel nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe
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zit het met hun gedrag elders? Wat doen ze als de
aandacht wat minder gericht is op sociale wenselijkheid? Als de controle ontbreekt?
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LIEFDEWERK OUD PAPIER
Naast enthousiasme signaleert Karen Brouwer, namens de FNV jarenlang betrokken bij het Europese
Observatorium en de FNV Company Monitor, ook dat
de internationale banden tussen werknemers van
Nederlandse multinationals niet altijd gemakkelijk
tot bloei kwamen. “Bestuurders wilden wel, maar
het gebrek aan tijd hield ze tegen. Internationaal
werk was toch liefdewerk oud papier; het maakte
geen deel uit van de werkplannen. We hebben eigenlijk al die jaren wel moeten strijden, intern, voor
het belang van internationale samenwerking binnen
multinationals, ook uit eigenbelang. Voor veel mensen binnen de bond bleef dat een moeilijk punt.”
Ook het betrekken en betrokken houden van kaderleden was lastig, uitzonderingen daargelaten. “Aan
hart voor de zaak geen gebrek, maar we verloren
veel mensen doordat Nederlandse multinationals
vestigingen verkochten of mensen hun baan verloren. Dan was alles wat we er hadden opgebouwd
ineens verdwenen.” Met het afkalven van het
ledenbestand verdween ‘internationaal’ verder van
de radar. Bestuurders kregen de expliciete opdracht
mee om leden binnen te halen. Internationaal werken binnen multinationals was ook nauw verbonden
met de Nederlandse cao-agenda. Brouwer: “Als je
net met de bedrijfsleiding in de clinch ligt wegens
de cao, kan het onhandig zijn om dan ook nog een
kwestie uit Brazilië of India op tafel te moeten
leggen. Onze strategie was in eerste instantie om
zoveel mogelijk met de internationale directies om
de tafel te zitten: daar werd immers het internationale beleid uitgerold. In de eerste jaren lukte dat
ook, maar toen bleek dat we echt structureel dingen
wilden veranderen (waarom kan beleid op veiligheid
wel internationaal worden geïmplementeerd, maar
sociaal beleid niet?) werden we steeds vaker naar
het nationale niveau verwezen, onder het mom van
‘je bent een Nederlandse vakbond’. Multinationals
stonden wel open voor het signaleren van misstanden, maar alleen op een case by case basis. ‘Geven
jullie maar aan dat er wat speelt, dan lossen wij het
wel op’. Maar daar namen we geen genoegen mee.”
SCHADUWKANTEN VAN DE FLEXIBILISERING
Het onderzoek van de FNV Company Monitor documenteerde onder andere de schaduwkanten van
de flexibilisering van de wereldwijde arbeidsmarkt.
Een van de casussen in 2008 was het gebruik van
flexwerkers door de Nederlandse/Britse multina-

tional Unilever. In Pakistan hadden arbeiders er
zelfs een naam voor bedacht: Unileverization. In
de Khanewa-fabriek, waar de bekende Lipton-thee
wordt geproduceerd, maakte Unilever het wel heel
erg bont. Van de 745 arbeiders in de fabriek hadden er slechts 22 een vaste baan. De overige 723
werden via koppelbazen ingehuurd; sommigen al
meer dan twintig jaar. Naast de onzekerheid van
het bestaan als uitzendkracht – elke dag is het weer
de vraag of je de volgende dag nog werk hebt –
kregen de temps ook nog eens veel minder betaald
dan de vaste krachten: 6.000 om 18.000 rupees
per maand (75 om 225 euro). De tijdelijke krachten
kregen bovendien geen vakantie en werden niet
doorbetaald als ze ziek waren. Nadat lokaal overleg
en acties niets hadden opgeleverd werd het een
internationale zaak. De internationale voedingsfederatie IUF dwong Unilever aan de onderhandelingstafel omdat de multinational met haar Unileverization de richtlijnen van de OESO met voeten
trad. Ook Pakistaanse wetten (onder andere dat
tijdelijke werknemers na negen maanden een vast
contract aangeboden moet worden) werden door de
Unilever-fabriek overtreden. De onderhandelingen
in Pakistan zelf werden geflankeerd door acties in
Nederland van FNV Mondiaal en FNV Bondgenoten
bij het hoofdkantoor van Unilever. De directie van
Unilever kreeg tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een ‘erratum’ bij het jaarverslag in de
handen gedrukt. In dat erratum werd haarfijn uit de
doeken gedaan hoe het sociale en duurzame imago
van Unilever contrasteerde met de harde werkelijkheid in Pakistan en elders. In januari 2010 ontving
FNV Mondiaal een opgetogen bericht van Qamar ul
Hassan, de coördinator van de IUF in Pakistan: 177
werknemers van de fabriek hadden een vast contract gekregen! Een nagekomen succes van de acties tegen outsourcing en flexibilisering bij Unilever
is dat het bedrijf periodiek overleg ging voeren met
de IUF, over het internationale beleid van het bedrijf
en het beleid in vestigingslanden. Dat heeft geleid
tot het aanpakken van de grote aantallen tijdelijke
contracten: eerst in de theesector en later in de
sector ijs. Patrick van Klink: “Er wordt ook gesproken
over een International Framework Agreement, maar
dat is nog wel even ver weg. Nu de druk van acties
weg is, gaat het overleg ook moeizamer.”
Multinationals bij de les houden

INTERNATIONAL
FRAMEWORK AGREEMENTS
Dat Nederlandse multinationals zich in Nederland gedragen, betekent nog niet dat ze dit in het
buitenland ook doen. Maar al te vaak verschuilen

bedrijven zich achter de ontbrekende of tekort
schietende wetgeving in ontwikkelingslanden. We
moeten ons aanpassen aan de lokale gebruiken,
zeggen ze dan. Soms is dat een poging om onder
de mininumstandaarden uit te komen, die onder
andere zijn opgesteld door de OESO en de ILO. Om
multinationals ‘bij de les’ te houden is het instrument van de International Framework Agreements
(IFA’s) ontwikkeld. IFA’s zijn afspraken tussen een
multinational en de vakbeweging over de arbeidsrechten van werknemers in alle vestigingen van
het bedrijf. Dat betekent niet dat in alle landen het
loon even hoog moet zijn, maar wel dat in ieder
land iedere arbeider een living wage (leefbaar loon)
moet krijgen. Ook moeten de arbeidsomstandigheden overal fatsoenlijk en veilig zijn. Het overleg
gaat verder over zaken die in gewone cao’s zelden
aan de orde komen, zoals de lange termijnstrategie
van een bedrijf, de reorganisatieplannen of andere
strategische beslissingen. De IFA’s strekken zich
soms ook uit tot de toeleverende bedrijven! Voor
multinationals geldt dat IFA’s nuttig kunnen zijn
in het voortijdig signaleren en oplossen van lokale
vakbondskwesties, voordat het in de media komt en
er imagoschade optreedt.
De eerste IFA’s werden al in het begin van de jaren
negentig afgesloten, maar vooral na 2000 steeg
het aantal IFA’s aanmerkelijk. Toch zijn nog lang
niet alle multinationals gebonden aan een IFA.
Veel bedrijven verzetten zich tegen bedrijfsbrede
afspraken over arbeidsrechten. Ze wijzen vaak op
hun eigen gedragscode. Daar zijn de bonden dan
weer niet gelukkig mee omdat die codes vrijwillig
zijn en zelden zo uitgebreid als bijvoorbeeld de ILOstandaard. Ook de controle op het naleven van een
eigen gedragscode gebeurt veelal door het bedrijf
zelf: zoals de slager die zijn eigen vlees keurt. Unilever is een van de bedrijven die, zich beroepend op
de eigen codes, bindende internationale afspraken
over arbeidsrechten tot dusverre buiten de deur
heeft weten te houden.
BALLAST NEDAM
De eerste IFA die met een Nederlandse multinational werd afgesloten was met het bouwbedrijf
Ballast Nedam. Ben Wilms, internationaal secretaris
van FNV Bouw, was betrokken bij de onderhandelingen. Wilms vertelde in 2005 aan het Observatório
Social Europa over de gesprekken die hij voerde met
Ballast Nedam-topman René Kottman: “Ik vond het
opmerkelijk dat Kottman redelijk enthousiast was
over de afspraken (…) Volgens mij is dat wel vaker
het patroon: het hoofdkantoor is zelden de belem-

Vakbondsvertegenwoordigers van scheepsslopers in India krijgen uitleg van
FNV-vakbondscollega’s over veilig werken bij Tata Steel. Foto: Merel Maissan

merende factor, het probleem zit bij de onderdelen
in andere landen waar de arbeidsnormen lager
liggen.” Wilms signaleerde ook dat een probleem
van de IFA’s is gelegen in de ‘nazorg’: “Hoe zorg je
ervoor dat de bonden in verre landen op de hoogte
zijn van de afspraken? (…) Weet je hoeveel klachten
er zijn ingediend tegen Ballast Nedam in het kader
van de IFA? Geen enkele. Zelfs Kottman erkende
dat dit helemaal niet betekende dat het goed zat
met de arbeidsomstandigheden. Het betekent
gewoon dat mensen niks durven te zeggen.” De
International Framework Agreement met Ballast
Nedam kwam eigenlijk als mosterd na de maaltijd.
Nog tijdens de onderhandelingen moest het bedrijf
danig inkrimpen en stootte vooral de activiteiten
in het buitenland af. Later was Wilms betrokken bij
onderhandelingen met een andere grote bouwer,
BAM, waar in 2007 een IFA werd afgesloten.
Aanvankelijk rustte de verantwoordelijkheid voor
het afsluiten van een IFA op de schouders van de
bond waar een multinational zijn hoofdkantoor had.
Tegenwoordig worden vrijwel alle International
Framework Agreements uitonderhandeld en afgesloten door de internationale sectorbonden (GUF’s).
Dat maakt het makkelijker lokale bonden erbij te
betrekken en ook om lokale arbeiders voor te lichten over de rechten die ze in het kader van de IFA’s
hebben. Tot dusverre zijn er wereldwijd een kleine
honderd IFA’s afgesloten, soms met ‘s werelds
grootste of meest tot de verbeelding sprekende
bedrijven, zoals IKEA, Siemens, Volkswagen, Ford,
Total en H&M. Behalve bij BAM en Ballast Nedam is
ook bij de Nederlandse bedrijven VolkerWessels en
Randstad een IFA uitonderhandeld.
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FNV Mondiaal steunde van 2006 tot 2014 de medewerkers van Gold Peak (GP) Batteries in China, die vergiftigd waren geraakt
door het werken met cadmium. Vanwege hun ziekte waren ze ontslagen. De multinational moest flink onder druk gezet worden
om verantwoordelijkheid te nemen. FNV Mondiaal steunde een ngo in Hongkong die opkwam voor de rechten van de vergiftigde
werknemers. FNV Mondiaal haalde zelfs twee Chinese ex-werknemers van GP Batteries naar Nederland en bezocht met hen het
Europese hoofdkantoor. Dit bezoek zorgde voor een kentering in de strijd van de toen 300 voormalige werknemers. De Chinese
autoriteiten en de multinational gingen de dialoog aan met de werknemers. Ook wonnen werknemers rechtszaken. In het totaal
is er uiteindelijk rond de 600.000 euro uitbetaald aan werknemers voor terugbetaling van lonen, medische kosten en reiskosten.

China

In China, waar geen recht bestaat op organisatie en onderhandeling, geldt dit als een bijzonder resultaat.
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FNV-voorzitter Agnes Jongerius opent de FNV-conferentie ‘Made in China’, 3 maart 2007. Foto: Merel Maissan.

CHINA:

VRIJE
MARKT
ONVRIJE
ARBEID

Cartoon in het kader van de FNV-conferentie ‘Made in
China’ in 2007. Cartoon: John Körver
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China:

VRIJE MARKT - ONVRIJE ARBEID
‘De fabriek van de wereld’ worden, dat was de ambitie van China in de jaren negentig. Weinigen zullen,
anno 2015, ontkennen dat China een eind op weg
is om dit doel te bereiken. Behalve made in China,
zijn tegenwoordig ook steeds meer producten en
diensten bedacht en ontworpen in China. Vanaf de
jaren negentig heeft China een indrukwekkende
economische groei laten zien. Naar verwachting
zal het in 2015 de Verenigde Staten voorbijstreven
als ’s werelds grootste economie. Veel Chinezen
hebben geprofiteerd van de nieuwe economische
vrijheid. Na de VS is China het land met de meeste
miljardairs (152 in 2014, exclusief de 45 miljardairs
die Hongkong als woonplaats hebben). Ook telt
China inmiddels een omvangrijke middenklasse;
mensen die weliswaar niet rijk zijn, maar toch een
comfortabel leven hebben kunnen opbouwen. In
krap twee decennia, tussen 1985 en 2005, zijn in
China 400 miljoen mensen de armoede ontstegen.
Het is een ontzagwekkende prestatie voor een land
dat niet lang geleden nog als een ontwikkelingsland werd gezien en waar massale hongersnood
voorkwam. Het is echter vooralsnog een illusie
gebleken dat economische vrijheid de voorbode was
van politieke vrijheid. Integendeel: het lijkt erop dat
de economische voorspoed het voortduren van de
politieke onderdrukking mogelijk heeft gemaakt. De
economische elite van China heeft alles te winnen
bij het voortbestaan van de status quo. Zelfs de
middenklasse lijkt erop gebrand om de bestaande
politieke orde intact te laten, in ruil voor materiële
welvaart.

COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN CHINA
De communistische partij van China houdt de
touwtjes stevig in handen. De communistische
ideologie is daarbij steeds minder geloofwaardig
geworden. De verschillen tussen arm en rijk zijn
toegenomen; naast mensen met een fabelachtige
rijkdom verkeren grote delen van het platteland nog
in armoede en ook in de steden is een onderklasse
ontstaan van mensen die onder het bestaansminimum overleven. Aan de bestaande machtsverhoudingen wordt desondanks niet gerommeld. Ook
de vakbeweging, de All China Federation of Trade
Unions (ACFTU), loopt aan de leiband van de staat.
Kernbegrip in het arbeidsbeleid van China is ‘sociale
harmonie’. Volgens de communistische ideologie
zijn de tegenstellingen tussen arbeid en kapitaal in
China opgelost en dienen alle inwoners zich achter
het gemeenschappelijke belang te scharen. Wie dat
niet doet is een verrader. Bij een bezoek aan China,
in 2001, hoorde FNV-voorzitter Lodewijk de Waal
tot zijn verbijstering dat een vertegenwoordiger
van de ACFTU geweigerd had met de directie van
een lokale Philips-fabriek te praten over hogere
lonen voor de arbeiders, dit terwijl de directie zelf
had aangegeven dat er over loonsverhoging te
praten viel. De reden: loonsverhoging voor Philipspersoneel zou mogelijk onrust veroorzaken in
nabijgelegen fabrieken!
ONDERGRONDS
Voor de FNV zijn de mogelijkheden om een vakbond in China te steunen zeer beperkt. De ACFTU
verdient de Nederlandse steun in ieder geval niet,
vindt de FNV. Wel steunt de FNV in Hongkong een

aantal organisaties die opkomen voor de arbeiders
in mainland China en die streven naar veranderingen, zoals het China Labour Bulletin (CLB) en het
Hongkong Liaison Office (IHLO) van de internationale vakbeweging. Het IHLO is samen met de
Hongkong Confederatie van Vakbonden (HKCTU)
opgericht om uitholling van de vakbondsrechten in
Hongkong, na de overdracht van de Britse Kroonkolonie aan China in 1997, tegen te gaan. Het IHLO
stelt zich ook ten doel om de democratische en
onafhankelijke vakbeweging in China zelf te ondersteunen. Het CLB is in 1994 opgericht door Chinese
dissidenten die na de neergeslagen protesten in
1989 de wijk namen naar Hongkong. In China zelf
steunt FNV – via onder andere organisaties in Hongkong – zogenaamde arbeids-ngo’s. Dat zijn organisaties – zonder de status van vakbond – die de positie
van arbeiders ondersteunen. Onder andere door het
verschaffen van juridisch advies, door organisaties
van arbeiders te ondersteunen, door onderhandelingen te voeren met de directie van bedrijven
en met overheden. Vaak vindt het werk dat deze
arbeids-ngo’s doen min of meer ondergronds plaats;
het is immers in China niet toegestaan om los van
de ACFTU vakbondsactiviteiten te ontplooien! Ook
de steun uit Nederland moet in het geheim en via
sluiproutes plaatsvinden.
Het verbod op een ‘echte’ vakbond betekent niet
dat de Chinese arbeiders zich willoos laten slachtofferen. Integendeel. Het aantal arbeidsconflicten in
China is enorm. Volgens het CLB werden er in 2014
bijna 1.400 stakingsacties gevoerd door Chinese
arbeiders. Omdat stakingen en openbare demonstraties vaak hardhandig worden neergeslagen,
kiezen veel arbeiders voor een formele en ‘gedepolitiseerde’ gang naar de rechter. Vaak krijgen ze
daarbij steun van advocaten en juristen die verbonden zijn aan de arbeids-ngo’s. Ook het IHLO en het
CLB steunen arbeiders die het aandurven voor hun
rechten op te komen.
All China Federation of Trade Unions

OFFICIËLE VAKBOND KIJKT VOORAL
NAAR DE BELANGEN VAN DE STAAT
‘Broeders en zusters, wij zijn geschokt en hevig
teleurgesteld dat de All China Federation of Trade
Unions (ACFTU) op 10 juni is verkozen tot vertegenwoordiger van de arbeiders bij het bestuursorgaan
van de ILO. Dit betekent niet alleen een klap in het
gezicht van arbeiders in China die vechten voor het
recht om zich te organiseren, maar roept ook vragen
op over de huidige strategie van de wereldwijde
vakbondsbeweging tegenover China.’ Dit schreef de

FNV IN CHINA
Het eerste officiële bezoek van de FNV aan China
vond plaats in 1986. In die periode leken er voorzichtige openingen waarneembaar in het Chinese
centralistische systeem. Onder leiding van FNVvoorzitter Hans Pont concludeerde de FNV-delegatie dat de hervormingen die vanaf 1978 waren
ingezet en die vooral meer economische vrijheid
inhielden, een succes waren en niet meer teruggedraaid zouden kunnen worden. Over de politieke
hervormingen was echter minder duidelijkheid.
Volgens de delegatie streefde de officiële Chinese
vakbond ACFTU naar ‘vriendschappelijke banden
met de Westeuropese vakbeweging’. Drie jaar later,
met de bloedige onderdrukking van het burgerprotest op het Tiananmenplein, werd echter duidelijk
dat de Chinese machthebbers weinig ruimte boden
voor politiek vrijheid. Het zou tot 2001 duren voor
er weer een officiële delegatie van de FNV het
vasteland van China bezocht.

Fabriek AkzoNobel in China
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algemeen secretaris van de Hongkong Confederatie van Vakbonden (HKCTU), Lee Cheuk-yan in een
brief, gedateerd 12 juni 2002, aan verschillende
vakbondsorganisaties in de wereld, waaronder
de FNV. In Nederland werd de hartenkreet van de
vakbondsleider uit Hongkong goed begrepen. De
internationale vakbeweging worstelde met de houding tegenover de officiële bond in China. Op zich
was er weinig tegen een - kritische - dialoog met
de ACFTU. De officiële bond was en is in sommige
gevallen een handige schakel om de situatie van
de arbeid in China op de agenda te zetten. Als enig
toegestane bond heeft de ACFTU toegang tot zowel de overheid als een groot deel van het Chinese
bedrijfsleven. Maar de ACFTU lijkt verder weinig op
een echte vakbond. De ACFTU probeert vooral rust
te krijgen in de Chinese arbeidsverhoudingen; de
belangen van de arbeiders zijn daaraan ondergeschikt. Het gevaar van het versterken van de positie
van de ACFTU binnen de internationale vakbeweging en de ILO is dat de Chinese bond (en daarmee
de Chinese staat), de geesten zal proberen rijp te
maken voor het laten varen van arbeidsnormen
(zoals de vrijheid om zich te organiseren), onder
het mom dat dergelijke normen cultureel bepaald
zijn en zouden moeten afhangen van het ontwikkelingsniveau van een land. Volgens Lee Cheuk-yan
is dat het ‘excuus dat de Chinese overheid hanteert
voor de brute onderdrukking van onafhankelijke
arbeidersbewegingen.’

China Labour Bulletin

VAN CHINA NAAR HONGKONG
(EN WEER TERUG)
In 2014 vierde het China Labour Bulletin zijn twintigjarige bestaan. FNV Mondiaal is vanaf het begin
een ondersteunende kracht geweest van de organisaties die vanuit Hongkong strijden voor meer
vakbondsvrijheid in China. Het CLB biedt de FNV
een manier om via een omweg toch iets te kunnen
doen aan het versterken van de positie van arbeiders op het vasteland van China. De kiem van het
China Labour Bulletin lag op het Tiananmenplein
in Beijing in ‘revolutiejaar’ 1989. De jonge Chinese
spoorwegarbeider Han Dongfang kwam daar in
contact met protesterende studenten en ontpopte
zich tot een van de spraakmakende figuren van het
verzet tegen het communistische bewind. Nadat het
Tiananmenverzet gewelddadig was neergeslagen,
belandde Dongfang in de gevangenis, liep TB op,
werd – meer dood dan levend – vrijgelaten en uiteindelijk in ballingschap naar Hongkong gestuurd.
Daar zette hij, in 1994, het CLB op. Dongfang: “De
bedoeling was een bulletin te maken over wat er
in China gebeurde, over het leven van arbeiders,
en om het idee en belang van vrije vakbonden uit
te dragen.” Twintig jaar later is het CLB een van de
meest invloedrijke organisaties op het gebied van
arbeidsverhoudingen in China.
Het CLB werkt vanuit Hongkong – Han Dongfang
mag mainland China nog steeds niet betreden –
maar krijgt steeds meer voet aan de grond in China.
De acties en campagnes van het CLB leiden vaak
tot publieke discussies, en hierdoor beginnen er
openingen te komen in het beleid van de door de
overheid gecontroleerde vakbond ACFTU. Hoewel
het een proces is van drie stappen vooruit en twee
achteruit, zijn de Chinese arbeidsverhoudingen
sinds 1994 veel verbeterd, inclusief concrete wetswijzigingen. De rol van het CLB daarbij is onbetwist.
Met een eigen radioprogramma slaagt Dongfang
er steeds weer in om de situatie van de Chinese
arbeiders aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld door
te wijzen op de wettelijke mogelijkheid die Chinese
arbeiders hebben om een eigen afdeling van de
ACFTU op te richten in bedrijven waar zo’n afdeling
nog niet bestaat en die vervolgens in te zetten voor
het slechten van concrete arbeidsconflicten. Dit onder de slogan ’t is onze bond en we willen ‘m terug!

FNV-voorzitter Agnes Jongerius bezoekt de
vakbond HKCTU in Hong Kong, oktober 2006

Han Dongfang
“De Chinese arbeider is opgestaan”
Han Dongfang protesteerde in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing tegen de
communistische leiders van China. Het leverde hem – naast marteling en gevangenschap –
een ballingschap in Hongkong op. Daar stond hij, in 1994, aan de wieg van het China Labour
Bulletin (CLB), een organisatie die de opkomst van een onafhankelijke vakbond in China stimuleert. Het interview met Han Dongfang vindt plaats op 13 mei 2015, via skype.
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De situatie in China in het begin van de jaren
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Als je vraagt wat het belangrijkste resultaat is
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gelijke behandeling komt dan later wel. Dat is
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veranderd en dat komt grotendeels door mijn

verdeeld worden. Dat gaat veel breder dan de

contacten met de FNV. Gelijke behandeling

muren van de fabriek. Een sociaal-democrati-
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maar ook van minderheden. Dankzij deze
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aangepast: er mag niet meer gediscrimineerd
worden bij het inhuren van mensen. Onder

China is zo ontzettend groot dat ik denk dat

andere dankzij de FNV is in China de Women’s

veranderingen in het Chinese systeem tot

Rights Action Group opgericht: een netwerk

aanpassingen op wereldschaal zullen leiden.

van vrouwen dat gelijke kansen op de agenda

Zeshonderd miljoen Chinese arbeiders die

zet. Pas nog, op 8 maart, zijn vijf leden van

eerlijk mee delen in de welvaart leidt onher-

dit netwerk gearresteerd en na internationale

roepelijk tot een verschuiving van de produc-

acties vrijgelaten.

tielijnen. Productie zal voor een belangrijk deel
vertrekken uit China naar landen als Ban-

De strategie is steun van vakbond tot vak-

gladesh, Cambodja, Indonesië. Maar ik denk

bond. Ik zie niet zoveel in het inschakelen van

ook dat sommige productie terug zal keren

Nederlandse multinationals voor het verande-

naar Europa, naar Nederland. De globalisering

ren van het Chinese systeem. Het is niet dat

wordt heringericht.”

buitenlandse bedrijven enthousiast zijn over
de sterke positie van de staat in China, maar
ze hebben wel van de rechteloosheid van de
arbeiders geprofiteerd en doen dat nog steeds.
Het gaat hen er uiteindelijk om waarde te creeren voor de aandeelhouders. Dat is de bottom
line. Als kracht voor maatschappelijke verandering is het bedrijfsleven geen betrouwbare
partner. Uiteraard ben ik wel voor een goede
dialoog met het bedrijfsleven.

De overwinning op Lucky Gems

Nederlandse bedrijven in China:

JUWELENSTOF

‘NU EVEN NIET’

In 2010 werd het Chinese bedrijf Lucky Gems de
toegang ontzegd tot de grote internationale juwelenbeurzen van Hongkong en Bazel. Dat was het
resultaat van jarenlang actie voeren en procederen
door een aantal voormalig werknemers van dit
bedrijf dat sieraden produceert. Neem het verhaal
van Liu Dabeng. In 2002 moest Dabeng wegens
ademhalingsproblemen stoppen met werken. Een
ziekenhuis stelde vast dat Dabeng ‘stoflongen’
had; een gevolg van het slijpen en polijsten van
sieraden. En daar begon zijn kafkaëske rondgang
door het Chinese systeem. Stoflongen (silicose)
zijn de belangrijkste werkgerelateerde ziekte ter
wereld. En vooral in China hebben honderdduizenden mensen deze ziekte opgelopen door de slechte
omstandigheden waaronder ze moeten werken. Het
bedrijf Lucky Gems was wat dat betreft berucht.
Naast de slechte bescherming tegen stof liet Lucky
Gems de werknemers zelf betalen voor hun medische controle en moesten ze zelf beschermende
kleding en mondmaskers aanschaffen. Werkgevers
in China spelen vaak onder een hoedje met overheidsofficials waardoor arbeiders die proberen hun
recht te halen overal de deuren gesloten vinden.
Het vergt veel doorzettingsvermogen om dan de
strijd te blijven voeren. Maar zoals wel vaker: de
aanhouder wint.

Het geweldige economische succes van China heeft bedrijven uit
de hele wereld gelokt. Ook veel Nederlandse multinationals zijn
actief in China. In 2006 reisde een delegatie van FNV Bondgenoten – inclusief voorzitter Henk van der Kolk en FNV-voorzitter
Agnes Jongerius – naar China om de situatie in vestigingen van
Nederlandse bedrijven nader te bekijken. Na bezoek aan vestigingen van Philips, AkzoNobel en Unilever kwamen de FNV’ers tot de
conclusie dat de arbeidsomstandigheden in de Chinese vestigingen
waarschijnlijk beter dan gemiddeld waren, naar Chinese begrippen.
Maar de delegatie zag ook dat de Nederlandse bedrijven bepaald
niet voorop liepen op het gebied van arbeidersrechten. Medezeggenschap van arbeiders speelt totaal geen rol in de bedrijven. Ook
nam geen van de bedrijven het initiatief om de organisatie van
de arbeiders in hun eigen fabrieken te verbeteren. Ellen Louwen,
kaderlid van FNV Bondgenoten werkzaam bij Akzo-dochter Organon, keek in China haar ogen uit bij vestigingen van haar bedrijf:
‘AkzoNobel heeft voor ieder bedrijf een afzonderlijke cao, maar die
is door het management vastgesteld. Daar wordt niet over onderhandeld met een vakbond of een ondernemingsraad, al was het
maar omdat die in de bedrijven niet bestaan.’ Het ontbreken van
enige vorm van arbeidersorganisatie maakt het investeringsklimaat
in China erg aantrekkelijk. In 2006 verzetten Nederlandse bedrijven
zich dan ook tegen een Chinees wetsvoorstel dat werknemers meer
rechten moest geven. Daarover zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius:
“Nederlandse bedrijven zouden veel serieuzer moeten omgaan met
hun eigen business principles en hun in Nederland beleden steun
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze zouden actief de
door iedereen onderschreven ILO-basisregels moeten ondersteunen.
En niet zeggen, ‘nu even niet’.”

SCHADEVERGOEDINGEN
Voor Dabeng zelf kwam het hoogtepunt van zijn
strijd in augustus 2010. In die maand veroordeelde
de hoogste rechter in China Lucky Gems tot het
betalen van bijna een half miljoen yuan (ongeveer
vijftigduizend euro). Anderen kregen soortgelijke
bedragen. Het waren de hoogste schadevergoedingen die ooit waren toegekend in China. Het was een
aanwijzing dat de gekozen aanpak werkte. Buitenlandse druk speelde een belangrijke rol in de strijd
van de zieke werknemers. De Chinese overheid wil
graag gezien worden als een moderne staat en is
bang voor gezichtsverlies. Dat de beurs in Bazel
Lucky Gems de toegang weigerde – en het bedrijf
dus publiekelijk aan de schandpaal nagelde - zat de
Chinese autoriteiten hoog.
De silicose-slachtoffers werden met raad en daad
bijgestaan door Labour Action China (LAC), gevestigd in Hongkong. LAC is een partner van FNV
Mondiaal. Een belangrijke bijdrage die LAC kon
leveren was de contacten leggen met de grote, internationale juwelenbeurzen – waar de grote deals
gesloten worden - om ook van deze kant de Chinese

bedrijven onder druk te zetten. Aanvankelijk gaven
de organisatoren van de beurs niet thuis, maar na
keer op keer voor de deur demonstreren kwam er
eerst een gedragscode voor bedrijven die aan de
beurzen wilden deelnemen. Vervolgens kwam er
een klachtenregeling en ten slotte besloten de
organisatoren het meest omstreden bedrijf, Lucky
Gems dus, in 2010 de toegang te ontzeggen wegens het overtreden van ILO-bepalingen. Vanwege
de grote internationale druk verbeterde Lucky Gems
op een aantal gebieden de werkomstandigheden
voor de arbeiders.
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Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza-gebouw in
Dhaka, Bangladesh in. Er waren diverse kledingfabrieken
in gevestigd. 1134 mensen kwamen om, meer dan
2000 raakten gewond. Foto: Corbis/HH
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CRISIS EN HERVORMING
Het was het project X van de wereldeconomie: stijgende aandelenkoersen, stijgende huizenprijzen, stijgende bonussen. Het was of de bomen tot in de hemel groeiden. Niet meedoen aan de overvloed en je was een dief van je eigen portemonnee. Leen méér, koop
méér, consumeer méér. Maar het feest werd een nachtmerrie. De stemming sloeg om
toen in 2007 de huizenmarktbubbel in de Verenigde Staten begon leeg te lopen. Risico’s
die in geïsoleerde bestuurskamers van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen waren genomen kregen ingrijpende gevolgen voor gewone mensen. De bankencrisis liep naadloos over in een wereldwijde financiële en economische crisis. Bedrijven
gingen over de kop, werkloosheid steeg, voorzieningen moesten worden afgebroken.
Een crisis schept ook nieuwe kansen. Na 2008 was het overduidelijk dat het anders
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moest. Er kwam aandacht voor de ‘perverse prikkels’ in de financiële sector (al valt de
hervorming van de bankensector tot nu toe tegen). Ook in de ‘echte’ economie is er meer
aandacht gekomen voor topsalarissen en bonussen, en voor het belang van economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Steeds meer mensen realiseren zich dat,
óók in een gemondialiseerde economie, consumenten en producenten direct met elkaar
verbonden zijn; hoe ingewikkeld de productieketen ook lijkt.

VERNIEUWING
De FNV ging na 2010 zelf door een crisis als gevolg van het zogeheten pensioenakkoord:
de afspraak tussen werknemers, werkgevers en overheid over de opbouw van de pen
sioenen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De federatie kwam tegenover de twee grootste bonden – FNV Bondgenoten en de Abvakabo – te staan.
Uit de crisis kwam in 2013 een nieuwe organisatiestructuur voort met een ledenparlement, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De FNV bestaat tegenwoordig uit
een vereniging met meerdere sectoren en twaalf aangesloten zelfstandige bonden, met
in totaal ruim 1,1 miljoen leden. FNV Mondiaal werd omgedoopt tot Mondiaal FNV. De
strubbelingen binnen de FNV zijn in zekere zin een weerslag van andere ontwikkelingen
binnen de samenleving waar de FNV slechts aarzelend antwoorden op weet te formuleren. De Nederlandse samenleving, net als overigens de mondiale samenleving, wordt
steeds meer gekenschetst door tweedelingen. De haves staan tegenover de have-nots;
insiders tegenover outsiders; hoogopgeleiden tegenover laagopgeleiden; kosmopolieten
tegenover de behoudende burgerij; winnaars van de globalisering versus verliezers;
nieuwkomers versus gevestigden; mensen met een vast contract versus mensen met een
tijdelijk contract. Klassieke, collectieve arrangementen, zoals bijvoorbeeld cao’s, zijn voor
steeds minder werkenden relevant. Het typische vakbondslid is niet meer de blanke,
mannelijke arbeider die een groot deel van zijn leven bij een en dezelfde baas werkt.
De achterban is diverser geworden maar de vakbeweging slaagt er (nog) niet goed in om
nieuwe groepen aan zich te binden. Op internationaal niveau was de FNV een voorvechter voor vakbondsvernieuwing, binnen de eigen gelederen blijkt de vernieuwing ook een
noodzakelijk proces.
MINDER PRETENTIE, MEER AMBITIE
Het denken over ontwikkelingssamenwerking in Nederland werd in 2010 behoorlijk
opgeschud door het rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie – ontwikkelingshulp die

verschil maakt’ door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (Mede)
onder invloed van dit rapport verschoof de focus van de hulp van armoedebestrijding en
nadruk op sociale sectoren (zoals onderwijs en gezondheidszorg) naar duurzame economische ontwikkeling en naar de zogenaamde global public goods (zoals klimaat, voedsel,
energie, veiligheid); zaken die ook Westerse belangen raken. Het Nederlandse eigenbelang werd meer dan voorheen de drijvende kracht achter de hulp. Het bedrijfsleven werd
nadrukkelijk ingeschakeld als ‘hulpkanaal’.
De WRR had slechts mondjesmaat aandacht voor de rol van vakbonden die kunnen bevorderen dat het lokale en internationale bedrijfsleven de rechten van werknemers respecteert. Ben Knapen (CDA), staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking ten tijde
van het WRR-rapport, maakte ook korte metten met de ‘vrije rol’ van ontwikkelingsorganisaties. Het systeem van medefinanciering – waarbij een aantal gekozen organisaties
een deel van het overheidsbudget op een relatief vrije wijze kon besteden – ging op de
schop. In plaats daarvan kunnen maatschappelijke organisaties sindsdien ‘solliciteren’
naar een rol als partner van de overheid. De overheid nam de teugels steviger in handen.
Lilianne Ploumen (PvdA), die in november 2012 aantrad als minister voor Ontwikkelingssamenwerking, kreeg ook Buitenlandse Handel in haar portefeuille: daarmee werden
hulp en handel meer dan ooit in elkaars verlengde geplaatst. In het licht van het denken
over beleidscoherentie (zorgen dat beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
niet teniet wordt gedaan door bijvoorbeeld handelsbeleid) was deze dubbelfunctie van
Ploumen een goede zet. De vraag was alleen: zal de hulp nu in dienst worden gesteld van
de handel of de handel in dienst van de hulp? Nieuwe instrumenten gericht op het bedrijfsleven – zoals het Dutch Good Growth Fund – zagen het licht. En de kritiek daarop vanuit maatschappelijke organisaties was niet mals. Het goede nieuws is dat Ploumen inziet
dat een grotere rol van het bedrijfsleven vereist dat ook de vakbeweging wordt versterkt.
Geproduceerde welvaart dient immers eerlijk verdeeld te worden. Het slechte nieuws is
dat solidariteit als vanzelfsprekendheid steeds meer in de verdrukking raakt.

KETENVERANTWOORDELIJKHEID
Maatschappelijk verantwoord ondernemen was al een belangrijk thema, en de laatste
jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op internationaal mvo. Multinationals
kunnen zich niet langer verschuilen achter ontbrekende of falende regelgeving: ze hebben een eigen verantwoordelijkheid tegenover de omgeving waarin ze opereren. Het
schenden van arbeidsrechten kan bedrijven duur te staan komen want steeds meer
consumenten weigeren producten waaraan een luchtje zit. ‘Ketenverantwoordelijkheid’
is de inzet van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een duurzame en
‘faire’ productie. Producenten in het Westen zijn verantwoordelijk dat de goederen die ze
verkopen op fatsoenlijke wijze zijn geproduceerd: zonder dwangarbeid, zonder kinderarbeid, met respect voor mens en milieu. Ze dienen zich er actief van te vergewissen (due
diligence in het jargon) dat ook hun toeleveranciers zich aan de normen houden. Welke
materialen komen waar vandaan? Wat wordt waar gemaakt? En onder welke omstandigheden? En wie verdient wat? Productieketens zijn vaak ondoorzichtig. Neem de textielsector. Achter moderne fabrieken waar alles prima in orde lijkt, schuilt vaak een wirwar
aan sweatshops waar de rechten van werknemers weinig voorstellen. Het bedrijfsleven
– waaronder de grote Westerse modemerken – is nauwelijks bereid inzicht te verschaffen
over wat er zich diep in de keten afspeelt. “Ze zeggen dat dit concurrentiegevoelige informatie is, maar daar geloof ik niks van”, zegt Jacob Plat, FNV-bestuurder en onderhan-
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delaar in de textielsector. “Ik geloof eerder dat ze het zelf ook niet weten. En dat is wel
gênant.” Vakbonden zijn een belangrijke factor om gegevens boven water te krijgen over
productieomstandigheden in afgelegen gebieden. Niet toevallig is Jacob Plat tevens lid
van de Expertcommissie van de Fair Wear Foundation. Door zijn vakbondsachtergrond
weet hij vaak eerder dan anderen wanneer er ergens fundamentele rechten worden
geschonden. Volgens Jos Huber, bij Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor het VMP,
is de vakbeweging inderdaad een belangrijke actor: “Vakbonden kunnen een goede rol
spelen door zich te mengen in of aan te zetten tot due diligence door bedrijven: analyse
van (in dit geval) arbeidsrisico’s in de keten. Signalen van zusterorganisaties in productielanden kunnen vakbonden hier oppakken. Een goed instrument is ook het opdracht
geven tot een stevig onderzoeksrapport, bijvoorbeeld via SOMO. Dat kunnen vakbonden
hier en daar (in de productielanden) gebruiken om hun lobbywerk kracht bij te zetten.”
Ook de Nederlandse overheid heeft beloofd zich actief op te stellen in dit proces en ziet
voor zichzelf, aldus de ministers Ploumen en Kamp, een ‘duty to protect’. Dat houdt con-
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creet in dat bedrijven zullen worden ondersteund en geadviseerd bij het afsluiten van
afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

IMVO-CONVENANTEN
Aanvankelijk was de strategie van de vakbeweging en van maatschappelijke organisaties
dat bedrijven gedragscodes moesten ontwikkelen; naast voldoende scherp geformuleerd moest zo’n code ook goed worden gecontroleerd en uitgevoerd én hij moest dus
gelden voor de hele aanbestedingsketen. De laatste jaren is de aandacht verschoven van
gedragscodes naar sectorbrede afspraken tussen bedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de vakbeweging; de zogeheten multi-stakeholder initiatieven die moeten leiden tot imvo-convenanten. Het vertrouwen dat er goede afspraken
gemaakt kunnen worden komt ook omdat het bedrijfsleven internationale afspraken op
het gebied van imvo, zoals het zogeheten Ruggie Framework (officieel de ‘United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights’) hebben omarmd. Vooral in de
textielsector is op dit gebied behoorlijk wat vooruitgang geboekt. Wantoestanden in de
textiel kwamen volop in het nieuws na de Rana Plaza ramp in Bangladesh, in april 2013,
toen een fabriek instortte waarbij 1134 mensen om het leven kwamen. Meerdere malen
was al gewaarschuwd dat het pand onveilig was. Maar in Bangladesh hoeven fabrikanten zich nauwelijks te bekommeren om veiligheid, arbeidsrechten of milieu. Sinds Rana
Plaza zijn de ogen scherp gericht op de textielsector. In Nederland onderhandelen de
FNV en CNV met de textielsector over een convenant dat moet leiden tot een duurzame,
verantwoorde bedrijfstak. Nederlandse bedrijven dienen ook in Bangladesh te opereren
onder strenge normen; dat is de inzet.

PUBLICITEIT
Uiteraard gaat het niet alleen om textiel. Ook in andere sectoren bestaat een hoog risico
dat er maatschappelijk onverantwoord wordt ondernomen: de bouw, chemie, detailhandel, elektronica, energie, financiële sector, groothandel, hout en papier, land- en
tuinbouw, metaal, olie en gas, en voedingsmiddelen. Het is de bedoeling dat ook deze
bedrijftakken imvo-convenanten gaan opstellen om maatschappelijk verantwoord
ondernemen te bevorderen. “Het belangrijkste wapen in de onderhandelingen is de publiciteit,” zegt FNV bestuurder Jacob Plat. “Toen bekend werd dat Cool Cat ruzie had met
minister Ploumen omdat het bedrijf een mvo-afspraak niet had ondertekend werd dat
breed uitgemeten in de kranten. Nog geen week later stond de handtekening van Cool
Lees verder op pagina 134

LOONRUIMTE VOOR SOLIDARITEIT
Het idee kwam, begin jaren negentig, voort uit gesprekken tussen Dick de Graaf van Stichting Wij en
Zij en Wil Winter, bestuurder van de Voedingsbond
FNV: waarom wordt er binnen cao-onderhandelingen niet standaard een bijdrage geëist voor ‘internationale solidariteit’? Winter presenteerde het plan
in het cao-overleg van de FNV. Daar ontmoette het
veel weerstand: te wild, en niet realistisch, zo was
de reactie. Daarop nam de Voedingsbond FNV het
idee wel op in het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.
De sector-cao kippenslachterijen en de sector-cao
voor het agrarische loonwerk, en later de land- en
tuinbouw-cao, waren de eerste collectieve overeenkomsten waarin afspraken werden gemaakt voor
een bijdrage voor internationale projecten.
Bij het tot stand komen van FNV Bondgenoten, in
1997/1998, zette de Voedingsbond het idee opnieuw op de agenda, nu als harde eis voor deelname aan de fusie. Henk Korthof, bestuurder van FNV
Bondgenoten, werd de trekker van het onderwerp
‘solidariteitsgeld’ tijdens de cao-onderhandelingen.
Het leek een kansloze missie. Werkgevers zeiden:
‘Nou moet je daar eens mee ophouden, Henk.’ Bij de
Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) kwam de
ommekeer. In 2001 begon Korthof met het presenteren van concrete projecten geselecteerd door FNV
Mondiaal waar de directie uit kon kiezen. Korthof:
“Voor hen was het belangrijk dat ze niet per ongeluk projecten steunden die Shell-bedrijven in andere
landen in verlegenheid kon brengen, bijvoorbeeld
dat de FNV een Nigeriaanse vakbond zou steunen,
met wie ze wellicht in de clinch lagen.” De les die
Korthof trok was simpel: “Hebben bedrijven een
band met een bepaald onderwerp, dan komen ze
sneller over de brug.” In de jaren erna reserveerde
de NAM geld voor een AIDS-voorlichtingscampagne
in India, Nepal en Pakistan, en voor een project om
kinderarbeid in Marokko tegen te gaan.
Voor FNV Mondiaal snijdt het mes aan twee kanten:
de ‘afspraken voor internationale solidariteit’
leveren ten eerste draagvlak op voor internationaal
werk bij de betreffende bond, en ten tweede telt
het mee als eigen inkomsten/eigen bijdrage die
subsidiegevers steeds vaker eisen als voorwaarde
voor financiering. Met de afnemende overheidsfi-

nanciering zijn de solidariteits-cao’s natuurlijk ook
een welkome aanvulling op het te besteden budget.
Een belangrijke beperking van dit instrument is dat
een solidariteitsvoorziening problemen op kan leveren met de Algemeen Bindend Verklaring van een
afgesloten cao. Naast Korthof zijn er meer onderhandelaars die met succes cao’s met afspraken over
internationale solidariteit hebben afgesloten. Een
paar voorbeelden. Binnen de cao Schoonmaak – toch
al een zwaar onderbetaalde beroepsgroep – wordt
jaarlijks 15.000 euro besteed aan een project van
de vakbond voor huishoudelijke hulpen in Peru. In
de textielsector levert de cao-afspraak 15.000 euro
op om de arbeidsomstandigheden in kleine textielateliers in Bangladesh te verbeteren. De cao van
de UWV bestemt 10.000 euro voor een campagne
voor sociale zekerheid voor mensen die werken in de
informele sector in Ghana. Alle cao’s samen leveren
twee à drie ton per jaar op, zo schat Mario van de
Luijtgaarden, beleidsmedewerker bij FNV Mondiaal,
in.
Het cao-geld komt bovenop de ‘eigen solidariteitsfondsen’ van de FNV. Sinds 2005 reserveren de
FNV-bonden 0,7 procent van alle binnengekomen
contributies voor internationale projecten. Sinds de
herstructurering van de FNV worden deze gelden
verzameld in het zogenaamde Solidariteitsfonds.
Verschillende Werkgroepen Internationale Solidariteit (WIS) van de sectoren besluiten over de projecten die hieruit gesteund worden.
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Cat onder de afspraken!” De vraag is wel of in sectoren waar de consument minder een
rol speelt dezelfde druk kan worden opgebouwd. Het MVO Platform, waar de FNV bij is
aangesloten, vindt dat vakbonden en maatschappelijke organisaties nadrukkelijker bij
het afsluiten van imvo-convenanten moeten worden betrokken. Ook is er kritiek op het
gebrek aan mogelijkheden om bedrijven die afspraken niet nakomen te straffen. Want
uiteindelijk gaat het natuurlijk om het resultaat: papier is geduldig, resultaten tellen.
Daarom hamert de FNV, tot ergernis van sommige ondernemers, steevast op de juridische afdwingbaarheid van afspraken. Plat: “Als een bedrijf de afspraken aan de laars lapt,
dan moet dat gevolgen hebben. Voor vrijblijvendheid is het te laat!”
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VANZELFSPREKENDHEID VAN FINANCIERING IS VOORBIJ
De formele doelstelling van het vakbondsmedefinancieringsprogramma is ‘het versterken van arbeids- en vakbondsrechten en maatschappijopbouw in het kader van armoedebestrijding in ontwikkelingslanden ten behoeve van duurzame economische groei.’
Om deze doelstelling te bereiken is het de bedoeling dat de vakbeweging in ontwikkelingslanden op bedrijfs-, sector en nationaal niveau wordt versterkt evenals de capaciteit
van koepelfederaties in ontwikkelingslanden op internationaal niveau. Het huidige subsidiekader van het VMP loopt van 2013 tot eind 2016. Voor deze vier jaar is door toenmalig staatssecretaris Ben Knapen in totaal een bedrag van 49 miljoen euro gereserveerd
(fors minder dan de periode 2005-2008 waarin bijna 70 miljoen euro te verdelen was).
Anders dan voorheen kreeg de financiering de vorm van een ‘tenderprocedure’.
Van te voren stond niet vast wie in aanmerking kwamen voor welk deel van de 49 miljoen euro. Het geld is bestemd voor ‘maatschappelijke organisaties die verbonden zijn
aan door de International Trade Union Confederation (...) erkende Nederlandse vakcentrales, met een opgebouwde trackrecord met vakbondspartners in ontwikkelingslanden.’
Deze organisaties kunnen een bedrag aanvragen, maar alleen aanvragen die voldoen aan
‘de maatstaven van het subsidiebeleidskader’ krijgen geld. De FNV kreeg 31,7 miljoen
van de 49 miljoen euro toebedeeld, 7,9 miljoen per jaar. Een groot bedrag, maar minder
dan in de periodes daarvoor (48,3 miljoen in 2005-2008; 37,3 miljoen in 2009-2012). De
vanzelfsprekendheid van financiering is voorbij.
VAN DSO NAAR DDE
Tegelijkertijd levert het nieuwe beleidskader ook nieuwe vrijheid op. Bij Buitenlandse
Zaken is het VMP overgegaan van de directie sociale ontwikkeling (DSO) naar de directie duurzame economische ontwikkeling (DDE). Het was voor FNV Mondiaal een soort
‘thuiskomen’, zegt Dian van Unen. DDE is de afdeling binnen Buitenlandse Zaken waar
ook het bedrijfsleven onder valt. Van Unen: “Bij DDE kunnen we discussieren over het
beleid en wat de rol van de vakbeweging kan zijn bijvoorbeeld in het handelsdossier.
Bij DSO spelen dit soort discussies niet.” Dij DSO gaat het meer om technische ‘beheerskwesties’, beaamt voormalig BZ-ambtenaar Lex van der Burg. “En ontwikkelingssamenwerking is in wezen niet technisch, het is politiek.” Hij vult aan: “Vanuit beheersperspectief ligt het voor de hand om alle hulp die via maatschappelijke organisaties wordt
besteed onder een directie – DSO dus – te schuiven. Maar dat gaat voorbij aan de bijzondere positie van de vakbond.” Zijn collega, de huidige ambtenaar die het VMP in haar
portefeuille heeft, Jos Huber vult aan: “Wij bij DDE zijn blij met het VMP-programma.
Het maakt onze aanpak compleet, want bij bedrijfsleven en ondernemerschap hoort een
krachtige vakbeweging.” Onder DDE is FNV Mondiaal ook verlost van het strenge dictaat
van de landenlijst. In plaats van de vijftien landen waar Nederland een hulprelatie mee

heeft, kan de FNV nu een keuze maken uit de zestig landen van het bedrijfslevenprogramma. Al is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de aandacht over te veel landen
wordt uitgesmeerd.
Met de overstap naar DDE is het vakbondsprogramma mogelijk ook weg uit de hoek waar
de klappen vallen. De forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van de laatste tien jaar zijn vooral terecht gekomen bij de hulp die via ontwikkelingsorganisaties
wordt gegeven. Het bedrijfsleven wordt juist extra bij het beleid betrokken. Dat lijkt goed
nieuws voor FNV Mondiaal, maar de vraag is hoe kritisch de rol van de vakbweging mag
zijn binnen het overheidsbeleid. De beleidsnota van de huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, heet ‘Samenspraak en
tegenspraak’ en ze is strategische partnerschappen aangegaan op het gebied van ‘Pleiten
en beïnvloeden’. Het lijkt er op dat een kritische houding op prijs wordt gesteld. Maar of
die kritiek in de praktijk ook zo op prijs gesteld zal worden valt nog te bezien. Is die tegenspraak ook bedoeld om het eigen bedrijfsleven in toom te houden? Maken bedrijven
serieus werk van de ‘multi-stakeholderdialoog’ die internationaal verantwoord ondernemen moet bevorderen? En wat doet de overheid als het Nederlandse bedrijfsleven zich
hier minder dan gehoopt voor inzet? En is de overheid van plan stappen te ondernemen
tegen bedrijven die (uit laksheid of willens en wetens) verzuimen te onderzoeken of er
in hun productieketen misstanden voorkomen? En hoe ver gaat de ‘duty to protect’ die
de overheid voor zichzelf ziet? Is de Nederlandse overheid echt bereid om de nek uit te
steken? Ook als dat ten koste gaat van de winst van Nederlandse multinationals? Of van
onze handelspositie?
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Acties voor betere arbeidsomstandigheden en
arbeidsrechten in de sportkledingindustrie rondom
sportevenementen als de
Europese voetbalkampioenschappen in 2000 en de
Olympische Spelen in 2004
en 2008.
Bezoek delegatie Play Fair 2008 aan
het IOC-hoofdkwartier in Lausanne,
Zwitserland

Tijdens de Euro 2000
organiseerde FNV Mondiaal
en Schone Kleren Kampagne
een ‘funfoto-actie’ waarbij
consumenten, maar ook bijvoorbeeld toenmalig minister
van Economische Zaken
Annemarie Jorritsma en toenmalig Groen Linksleider Paul
Rosenmöller aan Adidas, Nike
en de KNVB lieten weten dat
ze hen een rode kaart geven
vanwege de misstanden in
de sportkledingindustrie.
De actiekaarten werden op
ludieke wijze aangeboden
aan de KNVB en de sportmerken. Twee jaar later zette
de campagne zich voort en
ook in Bulgarije liet men zien
dat werknemers ‘uitgekleed’
worden door de sportmerken.

FAIR WEAR
EN FAIR PLAY

ACTIES
VOOR
SCHONE
KLEREN

Cheung LaiHa van de kledingbond
in Hongkong voert campagne voor
Play Fair 2008
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Acties in Nederland om de internationale textielhandel ‘op te schonen’ begonnen in 1989. In dat
jaar verzamelden actievoerders zich op de stoep
van C&A in Amsterdam. Ver weg in de Filippijnen
produceerden vrouwen de kleding die bij C&A in de
winkel lag. Die vrouwen werden zwaar onderbetaald
en kregen hun loon bovendien vaak niet uitgekeerd.
Ze hadden een jaar voor de fabriekspoort gelegen
en hun strijd leek vergeefs. Hun werkgever was niet
te vermurwen. Pas na acties in Nederland en Engeland en na het uitoefenen van druk op het hoofdkantoor van C&A, kregen de Filippijnse arbeidsters
uiteindelijk waar ze recht op hadden. In Nederland
was het de start van de Schone Kleren Campagne ...
Internationale actie is essentieel om multinationals
te dwingen zich – óók in ontwikkelingslanden! – fatsoenlijk te gedragen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen heet dat. Een belangrijk speerpunt van
FNV Mondiaal is het stimuleren van nationale én internationale discussies over mvo. Als het hoofdkantoor van een multinational in Nederland staat, heeft
de Nederlandse vakbond een extra verantwoordelijkheid om het bedrijf, óók internationaal, ‘manieren
te leren’. De normen waar bedrijven zich in eigen
land nog wel aan houden, worden elders makkelijk
terzijde geschoven. Vanaf de jaren negentig heeft
FNV Mondiaal steeds vaker aandacht gevraagd
voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Wanneer het gaat om de productie
van consumentengoederen biedt het ook nog eens
goede mogelijkheden om het Nederlandse publiek
te betrekken bij complexe zaken als mondialisering,
internationale arbeidsdeling en ketenverantwoordelijkheid. De kledingindustrie is een goed voorbeeld.
Wie wil er immers lopen in een spijkerbroek die
onder erbarmelijke omstandigheden is gemaakt? Of
wie wil er tegen een bal trappen die door kindslaven in elkaar is genaaid?
SCHONE KLEREN CAMPAGNE
Verschillende organisaties in Nederland zijn actief
op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de kledingindustrie. De Schone
Kleren Campagne (SKC) is er één van. Ook Oxfam
Novib heeft vaak campagne gevoerd voor betere
arbeidsnormen in de textielindustrie, evenals de
Landelijke India Werkgroep. De FNV heeft nauw
met hen samengewerkt in diverse campagnes. De
toegevoegde waarde van de FNV is dat de link kan
worden gelegd met nationale en internationale vak-

bonden. Het opzetten van internationale vakbondsnetwerken is een goede manier om ‘tegenmacht’ te
organiseren tegenover de toenemende macht van
multinationals. De Global Union Federation (GUF)
voor de textiel-, kleding- en leerindustrie (ITGLWF,
tegenwoordig IndustriALL) verenigt wereldwijd
meer dan tweehonderd bonden, met vele miljoenen
leden. In 1999 startte de ITGLWF met steun van
FNV Mondiaal het project Building Trade Unions
in Multinational Supply Chains. Dit project was
bedoeld om meer samenwerking tussen bonden
binnen de textielketen tot stand te brengen. Op die
manier zouden bedrijven werknemers in verschillende landen minder makkelijk tegen elkaar uit
kunnen spelen. Dit leidde in 2007 bijvoorbeeld tot
het eerste International Framework Agreement binnen de textielsector met het multinationale bedrijf
Inditex SA, een van de grootste modebedrijven
ter wereld. In zo’n Framework Agreement spreekt
de internationale bond met een bedrijf af dat het
bedrijf in alle landen dezelfde minimumregels zal
naleven. Ook met andere bedrijven – zoals Puma,
Asics, Mizuno en Umbro – zijn onderhandelingen gevoerd over ketenbrede afspraken. Dit succes is voor
een groot deel terug te voeren op publieksacties en
-campagnes rondom grote sportevenementen, zoals
de Olympische Spelen en voetbalkampioenschappen. De internationale aandacht zorgde ervoor dat
de grote kledingmerken bereid waren om de tafel te
gaan zitten met de bonden.
GEDRAGSCODE
De grote kledingbedrijven en de bekende sportmerken zeggen vrijwel allemaal dat ze staan voor
fatsoenlijke werkomstandigheden en vakbondsrechten. Op papier ziet het er allemaal prima uit. Maar in
diverse rapporten wisten FNV Mondiaal en andere
organisaties de afgelopen decennia meermaals de
vinger te leggen op misstanden in fabrieken en
ateliers waar ‘onze’ kleren gemaakt worden. ‘Niks
mee te maken’, was de aanvankelijke reactie van
veel bedrijven. Immers, met het proces van flexibilisering werd er steeds meer werk uitbesteed aan
subcontractors en toeleveringsbedrijven- en wat er
daar gebeurde was hun pakkie-an niet. Later erkenden sommige bedrijven hun verantwoordelijkheid
voor wat er dieper in de productieketen gebeurde.
Om het kaf van het koren te scheiden hebben de
organisaties die zich inzetten voor ‘schone kleren’
in 1999 een gedragscode opgesteld (het Eerlijke
Handels Handvest, later Fair Wear Foundation). De
belangrijkste brancheorganisaties van de textielsector sloten zich aan bij het initiatief. Het doel
van Fair Wear is dat werkgevers zelf ook verant-

woordelijkheid zouden nemen voor het ‘opschonen’
van hun branche. Schone kleren moesten daarmee
‘mainstream’ worden, niet een speciale nichemarkt.
VERDER DAN EEN PR-PRAATJE
Bedrijven die aan de Fair Wear Foundation (FWF)
deelnamen committeerden zich aan het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden binnen hun bedrijf
én bij de fabrieken en ateliers van de toeleveranciers. De belangrijkste brancheorganisaties van
de textielsector sloten zich aan bij het initiatief.
Inmiddels hebben zo’n negentig bedrijven uit zeven
Europese landen zich bij de stichting aangesloten.
Samen vertegenwoordigen die bedrijven ongeveer
120 modemerken. Hun kleding wordt verkocht
in meer dan 20.000 winkels in meer dan tachtig
landen wereldwijd. Bedrijven beseffen steeds meer
dat hun verantwoordelijkheid verder gaat dan een
PR-praatje. Dit is ook te danken aan de aanpak en
de strategie van de campagne voor ‘schone kleren’,
die in de loop der jaren wel wat is veranderd. De
branche-organisaties in de textiel en de grote
modemerken zijn betrokken bij het opschonen van
de sector. Zij onderschrijven de gedragscode die
door Fair Wear is ontwikkeld en die gebaseerd is
op de internationaal erkende standaarden van de
ILO. Het gaat onder andere om: geen dwangarbeid,
geen kinderarbeid, vrijheid van (vak)vereniging, een
leefbaar loon en een veilige werkplek. De Fair Wear
Foundation organiseert de monitoring en verificatieprocedure: houdt het aangesloten bedrijf zich
in de praktijk daadwerkelijk aan de ILO-normen?
Naast bezoeken aan de fabriek en de ateliers,
worden de arbeiders – die zich op de werkvloer vaak
nauwelijks durven uitspreken – ook geïnterviewd
buiten de poorten van de fabriek. Op dit moment
worden de productieprocessen in vijftien landen
in Azië, Europa en Afrika nauwgezet gevolgd. Over
een ‘keurmerk’ gaat het veel minder dan vroeger.
Een keurmerk suggereert dat het helemaal in orde
is met het product dat wordt verkocht, terwijl het
in feite ‘work in progress’ is: de textielketen is nog
te ondoorzichtig om te garanderen dat nergens
arbeidsrechten en andere normen worden overtreden en nog steeds blijven illegale ateliers waar
arbeiders worden uitgebuit de kop opsteken. Wel
werken de deelnemers, gecontroleerd door de Fair
Wear Foundation, zo hard mogelijk aan verbetering.

Foto:
Merel
Maissan

UIT DE SPEECH VAN PETER GORTZAK
TER GELEGENHEID VAN HET TWINTIGJARIG JUBILEUM VAN DE SCHONE
KLEREN CAMPAGNE
“We schrokken wel van ze, in het begin. Het
was op zijn minst even wennen voor de FNV.
Dynamische, mondige vrouwen met oorbellen
en ringetjes door de neus en gekleurde haren
kwamen zo’n twintig jaar terug de FNV binnenstormen. Vakbondsbestuurders en Mondialers
schrokken zich dood. Wat moesten we hier nu
mee?
Vol bravoure waren ze, en vol met ideeën.
Actie!, Actie!, Actie!... We zeggen het zo graag
bij de FNV. Maar deze meiden konden er ook
wat van. “Kom op, FNV, spreek je uit, tegen de
uitbuiting van de arbeiders in de kledingindustrie. Doe er wat aan!” riepen ze.
De FNV moest erover vergaderen...De FNV
moest overleggen...Met bestuurders van bonden, met hoofdbestuurders, met Mondiaalmedewerkers, met leden, met OR-leden... Niet
alleen op nationaal niveau. Ook op internationaal niveau, met zusterbonden, met sectorbonden, met de internationale confederatie...
Je gaat pas voor de deuren van C&A liggen als
je dat van top tot teen democratisch besloten
hebt...
Voor de voorhoede van de Schone Kleren
Campagne ging het tergend langzaam, ze trappelden van ongeduld...”
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Euro2000

HET BEGON IN ATHENE

LAAT DE LEEUW NIET
IN Z’N HEMPIE STAAN!

Een belangrijk sportevenement waar de internationale campagne voor ‘schone kleren’ haar pijlen op
richtte waren de Olympische Spelen in Athene in
2004. Onder het motto ‘Fair Play op de Spelen, eis
eerlijk gemaakte sportkleding’ vroegen de Schone
Kleren Campagne, Oxfam Novib en FNV aandacht
voor de omstandigheden in de textielindustrie.
In maart 2004 werd het rapport ‘Fair Play op de
Spelen’ gepresenteerd waarin de praktijken van de
grote sportmerken aan de kaak werden gesteld. Bij
de presentatie ervan zei Brendan Barber, de secretaris-generaal van het IVVV: “De Olympische Spelen
worden geacht een voorbeeld te zijn van eerlijkheid
en prestaties, maar de producenten van sportkledij
beschamen dat voorbeeld door het exploiteren en
schenden van de rechten van arbeiders.” In Nederland werden vooral de praktijken van het merk
Asics, de hoofdsponsor van het Nederlands Olympisch Comité, uitgelicht. Onder druk van meer dan
dertigduizend handtekeningen, beloofde het bedrijf
meer inzicht te geven in haar beleid en de fabrieken
waar de sportkleding werd gemaakt open te stellen voor inspecties. Het NOC*NSF verklaarde zich
voorstander van de campagne en zegde toe samen
met de sportbonden te kijken welke bepalingen opgenomen zouden moeten worden in de contracten
met kledingsponsors.

Wederom penalties! In de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal, gehouden in Nederland en België, deden penalties ons land opnieuw
de das om – net als tijdens het dramatisch verlopen
EK in 1996. In de halve finale schoot alleen Patrick
Kluivert bij de beslissende strafschoppen raak; bij
de Italianen miste alleen sterspeler Maldini. Deed
het Nederlands elftal het nog redelijk met een halve
finaleplaats, de KNVB en het organiserende comité
Euro2000 stonden wel degelijk in hun ‘hempie’.
Op 11 juni 2000 deelden FNV-voorzitter Lodewijk
de Waal en Novib-directeur Greetje Lubbi rode
kaarten uit aan sportmerk Nike, aan de KNVB en
aan Euro2000. De KNVB had aangegeven niks voor
een gedragscode omtrent ‘schone kleren’ te voelen.
En Nike had weliswaar een gedragscode, maar
deze was zwak, er ontbraken verwijzingen naar
de ILO-normen en bepalingen over leefbare lonen
en arbeidscontracten.Ook de ballenleverancier van
Euro2000, het Duitse Adidas, kwam negatief in
het nieuws. De officiële bal van het EK, de Adidas
Terrestre, bleek onder dubieuze omstandigheden
gemaakt te worden in El Salvador. Geconfronteerd
met de kritiek erkende Adidas dat de omstandigheden in de fabriek ‘niet optimaal’ waren.

De campagne tijdens Athene 2004 had veel
media-aandacht en bovendien een aantal concrete
verbeteringen opgeleverd. De meeste kledingbedrijven hadden inmiddels een gedragscode ingesteld
voor arbeidsrechten, maar deze code werd lang niet
altijd nageleefd. De Olympische beweging was dus
nog niet van de actievoerders af: Beijing 2008 werd
een nieuw strijdtoneel. Juist omdat de Olympische
Spelen in China plaatsvonden, was het eenvoudig
een directe link te maken tussen de big business
van de sportmerken enerzijds, en de arbeidsomstandigheden van de mensen in de sweatshops en
fabrieken, veelal in China, anderzijds. De actievoerders richtten de schijnwerpers op de gigantische en
schrijnende kloof tussen de beloning voor de ‘vaandeldragers’ van de grote merken en de mannen en
vrouwen (en kinderen!) die met hun arbeid aan de
basis stonden van al deze rijkdom. Voor het geld dat
basketbalster en Nike-icoon Michael Jordan jaarlijks
verdiende moest een arbeider die zijn schoenen
maakte maar liefst 40.000 jaar werken! Van sportshirts die in Westerse winkels te koop lagen voor
vijftig euro, ging slechts 25 cent naar de makers.
Voor FNV Mondiaal en haar partners waren de
spelen ook een goede gelegenheid om de aandacht

niet alleen te vestigen op de werkomstandigheden
in de sweatshops, maar ook op de slechte arbeidsrechten in China in het algemeen.
Een aantal Nederlandse sporters liet zich niet onbetuigd en hekelde het stilzwijgen van het IOC over de
mensenrechtensituatie in China. Zwemcoach Jakko
Verhaeren riep de Nederlandse IOC-leden, waaronder prins Willem Alexander en ex-judo kampioen
Anton Geesink, op zich uit te spreken over de situatie in China: “Wat is er nou lastig aan het veroordelen van executies?” Topzwemmer Pieter van den
Hoogenband riep IOC-voorzitter Jacques Rogge op
de mensenrechtensituatie in China aan de orde te
stellen. Cabaretier Erik van Muiswinkel stelde zelfs
voor de Spelen van Beijing te boycotten!

‘SMERIGE PLAATJES’
Een opmerkelijke campagne tegen ‘foute kleding’ vond plaats in 2002.
Een foto van vijf blote voetballers – de handen strategisch voor het kruis
– die samen een ‘muurtje’ vormen bij een vrije trap. De Schone Kleren Campagne, de landelijke India Werkgroep en de FNV verspreidden actiekaarten
met deze foto om aandacht te vragen voor de slechte omstandigheden
waarin veel sportkleding werd gemaakt: “in bedompte werkplaatsen waar
mensen 70 uur per week werken, te weinig verdienen om van te leven,
en zich niet mogen aansluiten bij een vakbond om te proberen er samen
iets aan te doen.” Een groot aantal Nederlandse amateurclubs besloot de
actiekaart af te drukken in hun clubblad. De Amsterdamse voetbalvereniging Kadoelen bleek helaas meer geshockeerd door de actiekaart zelf dan
door de arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de sweatshops. Het
bestuur van Kadoelen schreef boos aan de FNV: “Wij willen onze jeugd
beschermen tegen deze smerige plaatjes. U denkt toch zeker niet dat wij
ons met deze viezigheid inlaten?”
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BRIEF AAN DE PRINS
Aan Zijne Koninklijke Hoogheid
De Prins van Oranje
Lid van het IOC
Paleis Noordeinde
Den Haag
28 juni 2007
Koninklijke hoogheid,
Nog ruim een jaar voor de Olympische Spelen in Beijing
van start zullen gaan. Topsporters die grote prestaties
zullen leveren. Mooi om mee te beleven. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat het spel fair – eerlijk – gespeeld kan
worden. Het IOC, waar u lid van bent, heeft de taak
om toezicht te houden op een eerlijk spel, fair play. (...)
De mooie woorden van het Olympisch Handvest staan
echter in schril contrast met de arbeidsomstandigheden
van werknemers die momenteel Olympische spullen
produceren. (...) Het gebruik van het logo, de vijf ringen,
moet volgens het Olympisch Handvest ‘bijdragen aan
de ontwikkeling van de Olympische beweging en niet
afleiden van haar waardigheid. (...) [Het bedrijf] Yue
Wing Cheong maakt Olympische tassen, officiële met
Olympisch logo. Arbeiders verdienen er nog geen derde
van het wettelijke Chinese minimumloom. Ook hier
13 uur werken per dag, zeven dagen per week. (...) Wij
verzoeken u om binnen het IOC aan te dringen op een
constructieve dialoog met de Internationale Confederatie van Vakbonden (ITUC) en haar partners in de Playfair
campagne. Fair play geldt niet alleen voor de sporters
op de Spelen, maar ook voor werknemers die via het IOC
ingeschakeld worden bij de Spelen.
Hoogachtend,
Agnes Jongerius, voorzitter FNV
René Paas, voorzitter CNV
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Met een ludieke actie bood de
Eerlijke Bankwijzer op 2 juli 2009
het rapport aan ING-bank aan over
investeringen van banken in foute
bedrijven. Deze bank bleek zich het
meest schuldig te maken aan investeringen in foute wapenbedrijven.
De ING heeft zijn beleid daarna
aangepast.
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Wat doet een bank eigenlijk met je spaargeld?
Lenen ze dat weer uit aan je buurman? Of gebruiken ze het om bedrijven te financieren? En wat
voor bedrijven dan? Misschien wel een bedrijf dat
gebruik maakt van kinderarbeid. Of dat gif dumpt in
de natuur. Of dat arbeiders in arme landen uitbuit.
Sinds 2009 kunnen consumenten zelf eenvoudig zien hoe fatsoenlijk hun bank is. De Eerlijke
Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) is een
samenwerkingsverband van zes maatschappelijke
organisaties, waaronder de FNV. De Bankwijzer onderzoekt en beoordeelt het beleid van tien banken
op tien thema’s: klimaatverandering; mensenrechten; arbeidsrechten; wapens; gezondheid; natuur;
dierenwelzijn; belastingen en corruptie; transparantie en verantwoording; en bonusbeleid.
De Bankwijzer is vanaf het begin een succes geweest. De regelmatige presentatie van de ranglijsten en de updates van de scores worden breed
uitgemeten in de media. De site is de eerste vijf
jaar zo’n half miljoen keer bezocht! Ruim dertigduizend mensen hebben de ‘overstapservice’ van
de Bankwijzer aangevraagd. “In plaats van een
race naar de bodem heeft de Bankwijzer juist voor
opwaartse concurrentie gezorgd”, zegt Astrid Kaag
van FNV Mondiaal die de eerste jaren de Bankwijzer in haar ‘portefeuille’ had. “De banken willen
koste wat kost voorkomen dat ze onderaan de lijst
terechtkomen.” In Nederland is de aandacht voor
‘eerlijk bankieren’ toegenomen. Ook de bankencrisis
zal daar overigens aan hebben bijgedragen. Met
name de best scorende banken (de ASN en Triodos)
zijn de afgelopen jaren flink gegroeid.
HEIKEL ONDERWERP
Het was geen hamerstuk voor de FNV om in 2009
‘ja’ te zeggen tegen het verzoek om mee te doen
aan de Bankwijzer. Een aantal van de thema’s die
de bankwijzer onderzoekt – zoals dierenwelzijn of
natuur – is niet vanzelfsprekend voor de vakbeweging. Ook was het de vraag of pensioenfondsen onderdeel zouden zijn van de Bankwijzer. Astrid Kaag:
“We waren zelf al bezig geweest met investeringsbeleid van de pensioenfondsen. Het was een heikel
onderwerp voor de vakbond omdat we zelf deel
uitmaken van het bestuur van die fondsen. We leveren dan kritiek op onszelf.” Ook is het niet ondenkbaar dat de FNV in aanvaring komt met leden die
werken bij een van de onderzochte banken. “Onze
leden zijn vaak trots op de bank waar ze werken, ze

vinden het niet altijd makkelijk om kritiek te horen.”
Kaag vertelt hoe zij een keer werd benaderd door
leden van de ondernemingsraad van de ABN Amro
met het verzoek of de Bankwijzer niet een betere
beoordeling kon geven aan de bank. Kaag: “Ik snap
het wel, de OR krijgt vaak gekleurde informatie van
het bestuur van de bank over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als ze dan andere verhalen
horen, dan botst dat.” Ook de thema’s ‘bonussen’
en ‘transparantie’ werden later door de Bankwijzer
opgepikt. Wat dat betreft is het begrijpelijk dat de
bemoeienis van FNV Mondiaal na een paar jaar is
overgenomen door de FNV zelf, zegt Astrid Kaag.
“Dat benadrukt ook dat voor de FNV maatschappelijk verantwoord ondernemen core business is.” De
vertegenwoordiging van de vakbeweging binnen de
Bankwijzer is nu in handen van Lucia van Westerlaak, beleidsadviseur van de FNV.
Consumenten kunnen dankzij de Bankwijzer een
‘eerlijke’ bank kiezen (‘hoeveel rode duiveltjes heeft
mijn bank?’), maar zeker zo belangrijk is dat banken
door de publiciteit en de druk van de consument
hun beleid en financieringspraktijk verbeteren. “Het
gaat er niet om dat we banken in het beklaagdenbankje zetten, maar we willen concrete verbeteringen,” legt Astrid Kaag uit. Om die verbeteringen
te bereiken zitten de organisaties betrokken bij de
Bankwijzer met de banken om de tafel. Aanvankelijk ging dat stroef. “De banken begonnen met de
insteek dat ze graag wilden samenwerken en dat ze
dialoog wilden. Maar dat hield dan tevens in dat we
naar buiten onze mond dicht moesten houden. En
de grote banken waren vaak ontevreden over ons
onderzoek. Daar klopte niks van volgens hen. Bij de
Bankwijzer kwamen de ASN en Triodos meestal als
beste uit de bus. Dat was oneerlijk, zeiden de grote
banken, want Triodos en ASN zijn nichebanken. Niet
te vergelijken met een ‘echte’ bank.”
BARSTEN IN HET BANKENFRONT
Langzaamaan namen de banken de Bankwijzer
serieuzer. In het begin stuurden ze mensen van
de afdeling ‘communicatie’ naar de besprekingen,
maar later werden het medewerkers die inhoudelijk
konden meepraten. Ook opmerkelijk was dat er barsten ontstonden in het eerst gesloten bankenfront.
Kaag: “In het begin zaten de banken bij elkaar; letterlijk en figuurlijk. Toen de druk groter werd, verbrak de eenheid. Toen we eisen stelden over transparantie bij private banking zeiden enkele banken:
wat jullie nu vragen is onmogelijk in verband met de
privacy van onze klanten. Maar een andere bank zei:
nou, wij kunnen die transparantie wel leveren. En

zo gingen de banken meer met elkaar in discussie.
Er kwam onderlinge concurrentie om het beter te
doen dan de anderen.” Naar verluidt spoorde ABN
Amro-topman Gerrit Zalm achter de schermen zijn
mensen aan om de Bank beter te laten scoren dan
de concurrentie. De Bankwijzer heeft, al met al,
tot aanzienlijke verbeteringen geleid in het beleid
van de banken. In totaal turfde de Bankwijzer in
de eerste vijf jaar 165 meetbare aanscherpingen
van het beleid van de banken. Een kleine greep: de
Rabobank scherpte haar beleid ten aanzien van wapenhandel aan. Delta Lloyd stopte de investeringen
in bedrijven betrokken bij de productie van kernwapens. Verschillende banken (waaronder Delta Lloyd,
SNS, ABN Amro en Rabobank) veranderden hun
beleid om landgrabbing te voorkomen
MOOIE SUCCESSEN
Op initiatief van FNV Mondiaal deed de Eerlijke
Bankwijzer in 2012 onderzoek naar de betrokkenheid van Nederlandse banken bij de sloop van
zeeschepen op de stranden van India en Bangladesh. Bij deze scheepssloperijen zijn de arbeidsomstandigheden extreem slecht en worden de rechten
van werknemers voortdurend geschonden. Negen
van de tien onderzochte banken bleken inderdaad
dergelijke praktijken te financieren; veelal zonder eisen te stellen op het gebied van milieu of
arbeidsrechten. In een besloten bijeenkomst deed
Wilma Roos van FNV Mondiaal tegenover de banken
een boekje open over de schrijnende misstanden op
de stranden van Chittagong in Bangladesh waar de
schepen worden ontmanteld en hoe de financiering
door de banken daarin een sleutelrol speelt. Later
kondigden verschillende banken aan hun beleid te
wijzigen. De Rabobank, bijvoorbeeld, is daarna de
beoordeling van financieringsaanvragen voor het
slopen van schepen gaan screenen op het gebied
van milieu en arbeidsrechten. De ING startte een
dialoog met scheepvaartbedrijven. Delta Lloyd wist
een scheepvaartbedrijf ertoe te brengen dat de
sloop van schepen onder dergelijke omstandigheden werd stopgezet.
Mooie successen, daar niet van, maar er blijft veel
te doen voor de Bankwijzer. Met name het gebrek
aan transparantie binnen de bankensector is problematisch. Op papier is het beleid van veel banken
aanmerkelijk verbeterd, maar of het in de praktijk
ook zoveel beter gaat dat is de vraag, zegt Astrid
Kaag. Banken zijn terughoudend in het verschaffen
van openheid over de praktijk van alledag. “Wij laten
de banken onderzoeken door het bureau Profundo,
maar die heeft geen toegang tot alle informatie om-

dat veel banken bijvoorbeeld niet openlijk melden
met welke bedrijven ze relaties hebben of in welke
bedrijven ze investeren.” Het succes van de Eerlijke
Bankwijzer heeft tot navolging geleid. De organisaties achter de Bankwijzer hebben ook een eerlijke
verzekeringswijzer het licht laten zien. Een eerlijke
pensioenwijzer is in ontwikkeling. “Het moet leiden
naar een algemene eerlijke geldwijzer,” zegt Lucia
van Westerlaak. De Bankwijzer heeft zich ontpopt
tot een heus exportproduct. Er zijn inmiddels
soortgelijke initiatieven ontwikkeld in Japan, België,
Frankrijk, Indonesië, Zweden en Brazilië.
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Scheepssloopwerf
in Mumbai, India
Foto: Bart Speleers

Scheepssloop op de stranden van Chittagong:

“HET IS SLECHT WERK, MAAR HET IS WEL WERK”
Bij de kwestie van de scheepssloperijen kwam ook aan het licht
dat FNV en de andere maatschappelijke organisaties betrokken bij
de Bankwijzer niet overal hetzelfde over denken. Voor de andere
organisaties is het grote winst als de sloop van schepen op de
stranden van India en Bangladesh zou stoppen. Voor de FNV is dat
een brug te ver. De partners van FNV Mondiaal – organisaties van
arbeiders die werken in de scheepssloperijen – willen hun werk niet
kwijt. Astrid Kaag: “Het is slecht werk, maar het is wel werk. Ook is
er een hele industrie afhankelijk van de materialen van de schepen.
Ook daar verdienen mensen hun brood. We willen niet dat het werk
stopt. We willen dat het beter wordt. Verbeteringen komen langzaam: het is niet realistisch te verwachten dat er op die stranden
op korte termijn een duurzaam sloopdok zal komen en dat alles in
een keer prima in orde is. Daar zit dus een belangentegenstelling
tussen de mvo-idealen van de Bankwijzer en van onze partners
die opkomen voor de arbeiders in de scheepssloperijen. Dat laat
natuurlijk onverlet dat je de banken moet aanspreken. Bijvoorbeeld
op de aanwezigheid van giftige stoffen in de door hun gefinancierde
schepen die hun einde vinden op de stranden van Chittagong.”

Marcolina Infante Ramirez, actief voor de
Peruaanse organisatie voor huishoudelijk medewerksters Iprofoth, op de eerste internationale
conferentie voor huishoudelijk medewerksters,
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Actie door schoonmakers in Nederland
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Pari Moses van de
Maleisische vakcentrale
MTUC met een poster
voor de campagne ‘een
dag vrij’ voor Indonesische dienstmeisjes

Neem het geval van de Indonesische Sita Hajar. Net
als veel andere meisjes uit landen als Indonesië
en de Filippijnen had ook Sita haar geluk gezocht
in Maleisië, een van de rijkere landen in de regio.
Daar was zij als dienstmeisje in dienst getreden
van een Maleisische familie: schoonmaken, koken,
voor de kinderen zorgen en het geld dat ze daarmee
verdiende zou ze naar huis sturen, om haar familie
te ondersteunen en als appeltje voor de dorst.
Dat was het idee. Maar zo ideaal als ze het zich
had voorgesteld werd het niet. Integendeel. In juni
2009 klopte de toen 33-jarige Sita aan bij de poort
van de Indonesische ambassade in Kuala Lumpur.
Ze had ernstige brandwonden aan haar gezicht en
armen. Drie jaar lang was zij mishandeld door de
familie; geslagen, met een mes bewerkt, opgesloten, uitgehongerd. Uiteindelijk gooide haar
‘mevrouw’ zelfs een pan kokend water over haar
heen. Met hulp van een buurman wist Sita te
ontsnappen aan het horrorhuis waar ze drie jaar
lang opgesloten had gezeten. Het verhaal van Sita
werd groot nieuws, zowel in Maleisië als in Indonesië. Zoals Sita waren (en zijn) er velen: de positie
van dienstmeisjes, waar ook ter wereld, is niet te
benijden. Zelfs al word je niet afgetuigd, dan nog
is de beloning vaak heel laag en zijn de werktijden
lang (sommigen worden zelfs geacht om 24 uur per
etmaal paraat te staan). En klagen leidt alleen maar
tot ontslag. Rechten heb je nauwelijks.
In meerdere landen hebben dienstmeisjes zich verenigd binnen eigen verenigingen of zijn er organisaties opgericht om hun situatie te verbeteren. Hun
rechten als arbeiders zijn echter lange tijd door de
vakbonden genegeerd. Dienstmeisjes zijn heel erg
moeilijk te organiseren: hoe kun je ze aanspreken?
De vakbond kan moeilijk huis-aan-huis vragen of er
misschien een dienstmeisje aanwezig is dat zich wil
organiseren. Ook ontbreekt de ‘natuurlijke tegenspeler’ van de vakbond: de werkgevers. De families
waar de dienstmeisjes werken, zijn net zo moeilijk
identificeerbaar en benaderbaar als de vrouwen
zelf. Nota bene: dienstmeisjes, of huishoudsters,
is een term die we hier gebruiken voor een grotere
categorie waar ook au pairs, werksters en kinderoppassen toe behoren en soms ook tuinmannen
en mensen die zieken aan huis verzorgen. In de
meeste gevallen zijn het meisjes en vrouwen, maar
er zijn zeker ook mannen bij.

GRENSDOORBREKENDE CONFERENTIE
“Ook wij hebben lange tijd niet gezien wat we
konden met de situatie van de dienstmeisjes”,
geeft Wilma Roos van FNV Mondiaal toe. Het was
dankzij de niet-aflatende pressie van Anneke van
Luijken van de organisatie IRENE dat de FNV zich
uiteindelijk achter de situatie van de dienstmeisjes
schaarde. Wilma Roos: “Anneke benaderde ons met
het idee om een internationale conferentie te organiseren over dienstmeisjes. Ze was zo enorm vasthoudend dat we uiteindelijk maar ‘ja’ zeiden. Maar
erg enthousiast waren we niet. Baat het niet, dan
schaadt het niet, dachten we.” De mensen van FNV
Mondiaal hadden nauwelijks door dat de conferentie
waar ze akkoord mee waren gegaan zo’n grote happening zou worden. De conferentie werd gehouden
in Amsterdam in het gebouw van de FNV van
8 tot 10 november 2006. Er kwamen vertegenwoordigers uit alle regio’s; veel buitenlandse gasten.
Het was vooral een aangename verrassing dat ook
vertegenwoordigers van Global Union Federations
acte de présence gaven en zelfs de ILO stuurde
twee vertegenwoordigers. Daarmee veranderde de
conferentie ineens van een ‘tussendoortje’ naar een
grensdoorbrekende gebeurtenis. Voor de eerste
keer in de geschiedenis werd er op internationaal
niveau door relevante actoren gesproken over de situatie van dienstmeisjes en huishoudelijke werkers.
De betrokkenheid van de GUF’s betekende dat ook
FNV Mondiaal een ingang zag om de campagne van
de huishoudelijke werkers te steunen. De IUF (de
GUF die onder andere werknemers in de voedselsector, de hotelbranche en de landbouw verenigt)
verklaarde zich bereid om een nieuw op te richten
internationaal netwerk van dienstmeisjes onder
haar hoede te nemen. Roos: “Tegen die tijd waren
wij ook enthousiast geworden.”
ILO CONVENTIE 189
Het belangrijkste doel van de conferentie in Amsterdam was het initiatief te nemen om de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een conventie te laten
aannemen over de rechten van mensen werkzaam
in de huishoudelijke hulp. Dat kostte vijf lange jaren
van constante druk. Voordat de ILO een onderwerp
op de agenda zet moet er heel wat gebeuren. Ten
eerste moeten voldoende ILO-leden ervoor zijn dat
het onderwerp überhaubt wordt besproken. Dat was
al lastig, legt Wilma Roos uit. “Zeker de werkgevers waren lang niet allemaal vóór. Veel van hen
hebben zelf een dienstmeisje in huis en dan komt
het ineens wel heel dichtbij. Trouwens: vakbondsbestuurders in veel landen hebben waarschijnlijk
óók een werkster!” En als het onderwerp voldoende

steun heeft gekregen om op de agenda te komen,
moet eerst in landen informatie worden verzameld
over het onderwerp. Roos: “Het probleem daarbij
was dat veel betrokken organisaties nog niet de
status van vakbond hadden. En maatschappelijke
organisaties kunnen niet aangesloten zijn bij de ILO.
Dus moesten vakbonden in korte tijd overgehaald
worden om een ingewikkeld formulier op een goede
manier in te vullen.” Ook moesten er onderzoeksrapporten worden geproduceerd over de situatie
van dienstmeisjes. Maar alle harde werk betaalde
zich uiteindelijk uit. Op 6 juni 2011 werd met een
overweldigende meerderheid van 83 procent van de
stemmen, Conventie 189 aangenomen door de ILO.
‘Conventie 189 – einde moderne slavernij’, zo zette
FNV Mondiaal het in haar jaarverslag over 2011.
Toenmalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius was erbij
toen ‘189’ werd aangenomen. Jongerius: “Terwijl
de zaal ontplofte van vreugde keek ik naast me en
zag hoe bij een Peruaanse vakbondsmedewerkster
een traan over haar wang rolde. Ze had jarenlang
voor deze zaak gevochten. Het was heel bijzonder
om te zien hoe een abstracte gebeurtenis als een
ILO-conventie samen kan komen met het persoonlijke verhaal van een vrouw die jarenlang dapper
vakbondswerk heeft verricht. Ook ik was geëmotioneerd. Ik heb zelfs onze Nederlandse overheidsvertegenwoordigers gezoend, gewoon, omdat ik het
moment zo bijzonder vond. Het was een moment
waarop iedereen zich realiseerde dat het om iets
groters ging dan eigen belang. Het verdrag gaat
vooral om erkenning en respect voor de mensen
die zo vaak ongezien blijven. Daarom was het, denk
ik, zo ontroerend. Dit is echt iets waar je van wilt
kunnen zeggen: Ik was er bij. Het was een absoluut
hoogtepunt.”

VAN NETWERK NAAR FEDERATIE
Het ‘losse’ netwerk van domestic workers, waar
tijdens de conferentie in Amsterdam in 2006 het
initiatief toe werd genomen, kwam al snel onder de
vleugels van de IUF vandaan en werd zelfstandig. In
2012 ontwikkelde het netwerk zich tot een formele
internationale federatie waar nu 47 nationale organisaties bij zijn aangesloten, waarvan de meeste inmiddels de status van vakbond hebben. De huidige
voorzitster van de International Domestic Workers
Federation is de Zuid-Afrikaanse Myrtle Witbooi.
Witbooi was zelf ooit werkzaam als dienstmeisje
en vanuit die ervaring richtte ze, met anderen, de
South African Domestic Service and Allied Workers
Union (SADSAWU)’ op, een van de eerste vakbonden
voor dienstmeisjes. Witbooi: “Toen ik zelf huishoudelijk werker was, in de jaren zestig en zeventig,

NEDERLAND RATIFICEERDE 189 (NOG) NIET
Conventie 189 is nog slechts door een handjevol landen geratificeerd. Ook Nederland heeft (nog) niet geratificeerd. Dit besluit
(nog) niet te ratificeren viel in 2014 ondanks de lobby van de FNV.
Ratificeren betekent dat landen hun betreffende wetgeving moeten
veranderen, slechts weinig landen zijn daartoe bereid. In concreto
zou in Nederland de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ op de
schop moeten. Op grond van deze regeling hoeven particulieren die
iemand voor minder dan drie dagen per week in dienst hebben geen
werkgeverslasten te betalen en geen verzekeringen af te sluiten.
Dat maakt het inhuren van een ‘witte werkster’ goedkoper (en gaat
dus zwart werken tegen), maar betekent dat zij (of hij!) minder rechten heeft dan een ‘gewone werknemer’, en dat is volgens Conventie
189 niet toegestaan. Wel afdragen van de premies betekent extra
kosten van circa 1 miljard euro, te betalen door de particulier of
door de overheid. Een bijkomend probleem is dat het toetreden tot
sociale verzekeringen er voor de huishoudelijke werkers in Nederland toe kan leiden dat hun netto loon omlaag gaat. Dat kan ertoe
leiden dat zwart werken verder toeneemt. Vooral migranten – en
een groot gedeelte van de huishoudelijke hulpen in Nederland is
migrant – hebben liever een hoger netto loon, dat ze (deels) kunnen
doorsturen naar hun familie in hun land van herkomst, dan deel te
nemen aan de ingewikkelde Nederlandse sociale zekerheid.
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Het feit dat ratificatie achterblijft betekent niet dat de inspanningen
voor niets zijn geweest, benadrukt Wilma Roos. “Ook zonder ratificatie is ‘189’ – in grote meerderheid aangenomen door overheden,
werkgevers en werknemers – een document dat bonden kunnen
gebruiken om op te komen voor de rechten van domestic workers.”

hadden we geen rechten en
geen stem. Huishoudelijk werkers die hun stem lieten horen,
werden ontslagen. Nu kunnen
we onze mening geven en
niemand hoeft meer bang
te zijn voor werkgevers.”
FNV Mondiaal steunt het internationale netwerk vanaf het
begin. Daarnaast steunt FNV
een aantal nationale organisaties van huishoudelijk werksters, zoals Iprofoth in Peru,
MTUC in Maleisië en SADSAWU
in Zuid-Afrika. FNV Bondgenoten behartigt de belangen van
dienstmeisjes en werksters in
Nederland.
cartoon: Maarten Wolterink
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FNV
SCHOONMAAK
ONDERSTEUNT
PERUAANSE
DIENSTMEISJES
VIA CAO

Astrid van Unen, juli 2015

Maar liefst 15.000 euro krijgt de vakbond van
dienstmeisjes Sinttrahol in Peru dit jaar. Dat
is het resultaat van de cao-onderhandelingen
in de schoonmaaksector. Het geld dient voor
training in professionele, persoonlijke en communicatieve vaardigheden van huishoudelijk
medewerkers en arbeidsscholing voor leden
van de bond. De schoonmakers in Nederland
zijn trots op deze steun.

JET LINSSEN EN KHADIJA TAHIRI-HYATI
“Het is heel belangrijk om steun te bieden aan
collega-bonden, met name in landen waar het nodig
is”, zegt Khadija Tahiri-Hyati, kaderlid en president
van FNV Schoonmaak. “Ik ben zelf bijvoorbeeld in
Tunesië geweest waar we in vorige jaren een bond
steunden in organising. Daar zag ik dat ze van niets
iets maakten. Vooral in Derde Wereldlanden moeten
mensen hard knokken om iets te bereiken. Ik denk
dat onze steun aan hen hard nodig is. Er zitten
parallellen tussen onze positie als schoonmakers en
de dienstmeisjes in Peru: we moeten samenwerken
om dingen voor elkaar te brengen. Het is goed om
hen een extra steun in de rug te geven.”

GEMAKKELIJKSTE AGENDAPUNTJE
De huidige cao-Schoonmaak is voor een periode
van drie jaar afgesloten. Voor elk jaar wordt 15.000
euro gereserveerd voor internationale vakbondshulp. Dit jaar is er voor het eerst overleg geweest
met FNV Mondiaal. Daaruit rolde de keuze voor
Sinttrahol. FNV-bestuurder Jet Linssen benadrukt
dat solidariteitsgeld ongeveer het gemakkelijkste
puntje aan de onderhandelingstafel was. “Ik doe
sinds september 2012 deze sector, waar al vanaf
2010 solidariteitsgelden worden gereserveerd. In
vergelijking met alle strijdthema’s was dit agendapunt gemakkelijk af te timmeren.” FNV Schoonmaak
is lid van de internationale sectorbond UNI-PS,
dat een fonds voor organising heeft. In 2010 ging
het cao-solidariteitsgeld daar naartoe. “Tijdens de
Tunesische opstand speelden schoonmakers een
belangrijke rol”, zegt Linssen. Enkele weken na de
Jasmijnrevolutie in Tunesië vlogen enkele schoonmakers daar naartoe om ervaringen uit te wisselen.
Daaruit is een cursus organising gevolgd, die door
FNV-kaderleden is gegeven.

MET DE GROEP

ILO CONVENTIE 189

Tahiri-Hyati was erbij; ze noemt het een hele
interessante ervaring. “Ik vond het belangrijk om
die hulp te geven, want het had resultaat en nut.
Ik heb nog steeds contact met die mensen; ze zijn
sterker en bewuster geworden. Ik kreeg tijdens
de training vragen als: bij wie moet ik zijn? Heeft
looneisen stellen geen negatieve gevolgen? Kan ik
zomaar mensen aanspreken? Dan is het standaard
vakbondsantwoord: doe het met de groep. Een
directeur kan een individu zo wegsturen, maar een
hele groep niet. Belangrijk is ook: opschrijven wat
de issues zijn en welke prioriteit hebben.”
‘Begin met een klein probleem’, luidde het advies
van de Nederlandse kaderleden. “Het moet oplosbaar zijn”, zegt Tahiri-Hyati. “We concentreerden
ons op het loonstrookje, dat ze de ene maand wel
ontvingen en de andere maand niet. Hoe zorg je
dat je het elke maand in handen krijgt? De training
werd door twaalf à dertien vrouwen gevolgd, die
nu nadenken over een manier om de cursus verder
te geven aan meer mensen. De problemen in de
schoonmaakbranche daar en hier zijn dezelfde:
werkdruk en loonhoogte.”

Linssen noemt nog eens de parallellen tussen
hier en daar. “Huishoudelijk werkers hebben hier
bijna geen beschermingspositie, niet alleen omdat
ze ongedocumenteerd in Nederland verblijven,
maar daar zijn ze net zo kwetsbaar. En in Nederland hebben we nog een strijd te winnen voor de
ratificatie van de ILO Conventie 189. In dit verdrag
staat onder andere dat huishoudelijk werkers recht
hebben op minimumloon, regulering van werkuren,
toegang tot sociale zekerheid en bescherming
tegen discriminatie en misbruik. Voor de bescherming van de mensenrechten van de huishoudelijk
werkers is het belangrijk dat de ILO Conventie 189
wordt geratificeerd, zowel hier als in Peru.” Het feit
dat het solidariteitsgeld zo gemakkelijk via de cao
geregeld was, heeft volgens Linssen ook te maken
met het relatief lage bedrag. “Wat is 15.000 euro
op die enorme begroting? We geven als sector miljoenen uit aan opleidingen via het Sociaal Fonds
in de schoonmaak. Het is daarom nooit een heikel
punt geweest. Ook onze leden vinden het vanzelfsprekend. Ze hebben een internationaal gemêleerde achtergrond, dus die solidariteit leeft.” TahiriHyati voegt eraan toe: “Ze willen dit geld graag
missen, want daar hebben ze het hard nodig.”

TROTS OP STEUN
De internationale steun gaat dus verder dan alleen
geld schenken, stelt Linssen. “We bieden ook menskracht.” Vorig jaar ging het geld nog naar het fonds
voor organising, dit jaar expliciet naar Sinttrahol.
FNV Mondiaal steunt deze bond al enige jaren. Dan
gaat het om versterking van de vakbond, te zorgen
dat die meer leden krijgt. Sinttrahol is zes jaar geleden opgericht. Veel vakbonden waren verdwenen
vanwege het politieke klimaat in Peru, de repressie
en de terreur. De bond moet dus een inhaalslag maken. “Het is nog heel moeilijk om leden te werven”
zei Marcolina Infante Ramirez, actief medewerker
van de bond toen ze vorig jaar in Amsterdam was.
“De dienstmeisjes denken nog steeds dat een vakbond een terroristische organisatie of een politieke
partij is. Ze zijn erg wantrouwig en bang. Dat is ook
het algemene kenmerk van deze beroepsgroep.”
De schoonmakers zijn trots op de steun aan deze
bond, zeggen Linssen en Tahiri-Hyati. “Onze Marokkaanse schoonmakers waren bijvoorbeeld heel
trots op de steun aan de Tunesische bond”, vertelt
Linssen. “We hebben ook hulpen in huis in onze
geledingen, omdat zij eveneens deels schoonmaakwerk doen. Nu zijn onze Chileense huishoudelijke
werkers heel trots op onze steun aan Sinttrahol.
Het komt voor hen heel dichtbij.”

Jet Linssen en Khadija Tahiri-Hyati Foto: Astrid van Unen
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Ineke Zeldenrust
Internationale Coördinator
Clean Clothes Campaign

BUITEN DE LIJNTJES
DURVEN TEKENEN
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DE TOEKOMST
VAN DE
SOLIDARITEIT
En nu dan? Hoe moet het verder met die internationale
solidariteit? Hoe zullen in de toekomst werkende mensen in
de wereld zich elkaars lot aantrekken? Welke rol kan en moet
de vakbond hierin spelen?
Op pagina’s 20, 50 en 108 lieten we betrokkenen aan het woord
om de toekomst van de vakbondssolidariteit te voorspellen.
Hier de laatste vier bijdragen.

“Terugkijkend op onze samenwerking met
Mondiaal FNV komen mijn gedachten steeds
uit bij het woordje ‘persoonlijk’. Mondiaal FNV
verbindt zich persoonlijk met de partners die
ze steunt en waar ze mee samenwerkt, zowel
in het Westen als in ‘productielanden’. Samen
met haar partners bouwt Mondiaal FNV een
praktijk op van activisme, lobby, netwerken
en bedrijven onder druk zetten, maar ook
elkaar steunen als er problemen zijn, rekening
houden met elkaar en elkaar verdedigen waar
nodig. Voor hen strekt solidariteit zich uit ver
voorbij de formele rol van donor of projectpartner. Voor het internationale Schone Kleren
Netwerk is deze houding van grote betekenis
geweest. Die persoonlijk gevoelde solidariteit
is naar mijn vaste overtuiging ook essentieel voor de toekomst. In een internationaal
veld dat steeds meer getekend wordt door
complexe en bureaucratische ‘projectrelaties’ –
vaak kleine eilandjes met een levensduur van
maximaal een paar jaar – moet Mondiaal FNV
zich blijven durven opstellen als een organisatie die eigenstandig langdurige relaties aangaat. Ook met partners die formeel (nog) geen
vakbonden zijn, of in een land dat toevallig
niet op een donorlijst staat. De mengeling van
identiteiten (donor, collega, aanjager, ondersteuner, vriend) vormt in de dagelijkse praktijk
van planning en verslaglegging misschien
een nadeel, maar dient desondanks omarmd
te worden. Juist die veelvormige betrokkenheid creëert bij partners de gevoelens van
eigenwaarde en kracht die nodig zijn om een
overwinning binnen te halen, of de stap te
zetten om als vakbond erkend te worden. De
successen die beklijven zijn meestal die acties
waarbij men veel verder ging dan ooit was
gepland of doorgerekend. Mondiaal FNV durft
buiten de lijntjes te tekenen – en dat moet
gekoesterd worden.”

René Kouwenhoven
Bestuurder FNV Agrarisch Groen

LEEFBAAR INKOMEN ALS BINDMIDDEL
“Op veel plaatsen ter wereld zetten wij ons in om de arbeidsomstandigheden voor mensen te verbeteren. In Nederland zelf
knokken we ook voor goede omstandigheden. De macht van
het kapitaal zorgt ervoor dat de koek steeds opnieuw oneerlijk
verdeeld wordt. Uit alle ontmoetingen die ik de afgelopen tijd heb
gehad, wereldwijd, is mij duidelijk geworden dat het tot stand
brengen van het recht op een leefbaar inkomen het bindmiddel is
om de ongelijkheid weg te werken. In de komende jaren moeten
wij overheden en werkgevers bewust maken van het belang om –
binnen een duidelijk tijdpad – te komen tot een leefbaar inkomen
voor iedereen. Op de werkvloer zijn we daar al mee bezig: we laten
werknemers zelf meerekenen aan wat de hoogte van dat inkomen
zou moeten zijn. Mijn overtuiging is dat een leefbaar inkomen een
universeel agendapunt is, waardoor internationale solidariteit
gevoeld en gevoed wordt door iedere burger waar ook ter wereld.
Organiseer, vecht en win.”

Kwasi Adu-Amankwah
General Secretary, ITUC-Africa

ORGANISATIE LANGS WERELDWIJDE
PRODUCTIEKETENS
“Internationale vakbondssolidariteit is de laatste decennia cruciaal geweest
voor het overleven en voor de groei en ontwikkeling van veel bonden in Afrika
en elders in de wereld. Lobby en campagne op het gebied van mensenrechten
en vakbondsrechten waren onderdeel van die solidariteit, evenals materiële
steun bij het opbouwen van bonden, onderwijs, training en onderzoek. Dit zal
de komende jaren zeker voortduren. Maar de solidariteit is ook aan verandering
onderhevig als gevolg van ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en de
sociaal politieke omgeving. Outsourcing en subcontracting zijn gemeengoed
geworden door het proces van neo-liberale mondialisering, waardoor bovendien
wereldwijde productieketens zijn ontstaan; individualisering heeft de kracht
van collectiviteiten ondermijnd; mondialisering heeft ook geleid tot toenemende internationale arbeidsmigratie; en milieu- en klimaatproblemen belemmeren
de productiemogelijkheden in veel landen. Al deze veranderingen zullen de
komende tijd invloed hebben op de internationale vakbondssolidariteit. Lobby
en campagnes zullen een belangrijk deel van deze solidariteit blijven, want het
einde aan de schending van vakbondsrechten is helaas nog niet in zicht. Het
organiseren van de bonden langs wereldwijde productieketens zal van toenemend belang zijn om internationale solidariteit te versterken. Daarnaast ligt er
een grote uitdaging in het organiseren van arbeidsmigranten uit alle delen van
de wereld om discriminatie te bestrijden en gelijke rechten te bevorderen.”

Wellington Chibebe
Deputy General Secretary ITUC

DE NACHT
DOORBRENGEN
MET EEN MUG
“Gedurende zware tijden in Zimbabwe hebben
bonden uit alle delen van de wereld de ZCTU,
de vakcentrale waar ik vroeger toe behoorde,
gesteund. Ook heb ik zelf persoonlijk steun
mogen ervaren van collega’s wereldwijd. En
internationale vakbondssolidariteit beperkt
zich niet tot Zimbabwe. Vakbondssolidariteit
is overal. In Birma heeft de internationale
steun de lokale vakbeweging bevrijd van een
jarenlang ballingschap. Bonden in Haïti en
Indonesië hebben de waarde van internationale vakbondssolidariteit ervaren in tijden
van natuurrampen. En ook in Sierra Leone,
Guinee en Liberia hebben bonden zich tijdens
de recente ebola-epidemie gesteund gevoeld.
Internationale vakbondssolidariteit is van
alle tijden: het is de sleutel die bonden in
tijden van nood bij elkaar brengt. Vakbonden
reageren op de noodkreet van collega’s elders
en bieden hulp: materieel, moreel, politiek of
financieel. Internationale solidariteit heeft
wereldwijd bijgedragen aan de versterking van
de democratie en de naleving van mensenrechten. Ik voorspel dat dit zal doorgaan tot alle
werkenden van de wereld de rechten hebben
die ze verdienen. Ik houd mij vast aan het oude
Afrikaanse spreekwoord: ‘Als je denkt dat je te
nietig bent om verschil te maken, dan heb je
nooit de nacht doorgebracht met een mug.’”
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“ALS JE DENKT DAT
OM VERSCHIL
DAN HEB JE NOOIT
DOORGEBRACHT

JE TE NIETIG BENT
TE MAKEN,
DE NACHT
MET EEN MUG”
AFRIKAANS SPREEKWOORD
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NAR
NCO
NKV
NOC*NSF
NVV
SKC
SOSV
TIE
VMP

ACFTU
APVVU

BKDP

BOWW

CAPPS :

CASWUZ
CLAT
COSATU

NEDERLANDSE BONDEN,
ORGANISATIES EN PROGRAMMA’S
Anti-Apartheidsbeweging Nederland
Algemene Onderwijsbond
Burma Centrum Nederland
Bewustwording
Ontwikkelingssamenwerking
Vakbeweging
Christelijk Nationaal Vakverbond
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Komitee Zuidelijk Afrika
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Nationale Adviesraad voor
Ontwikkelingsvraagstukken
Nationale Commissie
Ontwikkelingsstrategie
Nederlands Katholiek Vakverbond
Nederlands Olympisch Comité *
Nederlandse Sport Federatie
Nederlands Verbond van
Vakverenigingen
Schone Kleren Campagne
Stichting OntwikkelingsSamenwerking
Vakbeweging
Netherlands Transnationals Information
Exchange
Vakbondsmedefinancieringsprogramma

CUT

BONDEN EN ORGANISATIES
IN PARTNERLANDEN
All China Federation of Trade Unions
Andhra Pradesh Vyavasaya
Vruthidarula Union (Indiase
Landarbeidersbond)
Belaruski Kongress Demokraticheskih
Profsouzov (Congres van
Democratische Vakbonden in WitRusland)
Belarusian Organisation of Working
Women (Wit-Russische Federatie van
Werkneemsters)
Centro de Assesoria Política, Popular
e Sindical (adviescentrum voor de
vakbeweging in Brazilië)
Communications and Allied Services
Workers Union of Zimbabwe
Central Latinoamericana de
Trabajadores
Congress of South African Trade Unions

PTUZ

CUT
CUT
ENS
FKTU
FOSATU
FTUB
FTUB
GAPWUZ
GTUC
HKCTU
IHLO
KCTU
LAC
MDC
ORIT
OPZZ

SACTU
SEWA
ZCTU

BWI
EVV
FWF
GUF
ICEM

ICFTU
IFA
ILO

Central Unica de Trabajadores
(Chileense eenheidsvakcentrale)
Central Única dos Trabalhadores
(vakcentrale Brazilië)
Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia (vakcentrale Colombia)
Escuela Nacional Sindical (nationale
vakbondsschool, Colombia)
Federation of Korean Trade Unions
Federation of South African Trade
Unions
Federation of Trade Unions of Belarus
Federation of Trade Unions of Burma
General Agricultural and Plantation
Workers Union of Zimbabwe
Georgian Trade Unions Confederation
Hong Kong Confederation of Trade
Unions
Hong Kong Liaison Office of the
international trade union movement
Korean Confederation of Trade Unions
Labour Action China
Movement for Democratic Change,
Zimbabwe
Organización Regional Interamericana
de Trabajadores
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych (Poolse Alliantie van
Vakverenigingen)
Progressive Teachers Union of
Zimbabwe
South African Congress of Trade Unions
Self Employed Women’s Association,
India
Zimbabwe Congress of Trade Unions
INTERNATIONALE ORGANISATIES
Building and Wood Worker’s
International
Europees Verbond van
Vakverenigingen
Fear Wear Foundation
Global Union Federation
International Federation of Chemical,
Energy, Mine and General Workers’
Unions
International Confederation of Free
Trade Unions (zie ook IVVV)
International Framework Agreement
International Labour Organisation

IndustriALL Global Union for workers in the mining,
energy and manufacturing sectors
ITGWLF
International Textile, Garment
and Leather Workers’ Federation
(tegenwoordig IndustriALL)
ITUC
International Trade Union
Confederation (zie ook IVV)
IUF
International Union of Food,
Agricultural, Hotel, Restaurant,
Catering, Tobacco and Allied Workers’
Association
IVV
Internationaal Vakverbond (zie
ook ITUC, opgericht in 2006 door
samengaan van IVVV en WVA)
IVVV
Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen (zie ICFTU, in 2006
samen met WVA opgegaan in IVV)
OAVE
Organisatie van Afrikaanse
Vakbondseenheid
OESO
Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
OVSE
Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa
PSI
Public Services International (GUF voor
werkers in de publieke sector)
UNI
Global Union for workers in the skills
and services sectors
WVA
Wereldverbond van de Arbeid (in 2006
samen met IVVV opgegaan in IVV)
WVV
Wereldfederatie van Vakbonden
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COLLEGA’S WERELDWIJD
Hun strijd, onze strijd, internationáááále so-li-da-ri-teit! Al meer
dan veertig jaar zet de Nederlandse vakbeweging zich in voor
collega’s elders in de wereld.
FNV’ers waren solidair met Chili; boycotten de Apartheid; hielpen
vrouwen in India bij het opzetten van een eigen bond; steunden
de Braziliaanse vakbondleider Lula; staken de Poolse electricien
Lech Walesa en zijn Solidarnosc een hart onder de riem; bevochten
kinderarbeid; streden tegen ‘foute’ multinationals; eisten ‘schone’
kleren; protesteerden tegen schendingen van vakbondsrechten;
hielpen bij het opzetten van eerlijke handel; schreven brieven
voor (en aan) gevangen vakbondsleiders. De lijst is eindeloos.
Dit boek belicht de achtergrond van deze strijd, en presenteert
vooral een groot aantal voorbeelden van de solidariteit tussen
werkende mensen hier en collega’s ver weg.
‘Duwen tegen de kont van een olifant’, zegt ex-FNV voorzitter
Lodewijk de Waal hierover. Moeizaam werk, maar beetje bij beetje
krijgen we het beest wel in beweging. Misschien komt een betere
vergelijking wel van Wellington Chibebe, een Afrikaanse partner
van de FNV. Chibebe zegt: ‘Als je denkt dat je te nietig bent om
verschil te maken, dan heb je nooit de nacht doorgebracht met
een mug.’
Een boek waar je hart van open gaat - Jan Pronk in het voorwoord
van ‘Collega’s Wereldwijd’

