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 Guatemala 

Indrukwekkende 
documentaire
Dankzij een bijdrage uit de cao 
van de vakcentrale CNV is een 
documentaire gemaakt over 
vakbonds werk in een land waar dat 
levensgevaarlijk is. Hoofdpersoon 
is José (Pepe) Pinzón (80) die 
zich nog dagelijks inzet om 
jonge mensen op te leiden.

Observatorium blokkeert 
flexibilisering arbeidswet
Het in 2019 door de vakbonden 
opgerichte Observatorium voor 
arbeidsrechten helpt bij monitoring 
en opvolging van de vele ernstige 
schendingen van arbeidsrechten. 
Dankzij het Observatorium kon
den de vakbonden ook plan nen 
tegenhouden om de arbeids
wetgeving te flexibiliseren. 

Don Pepe Derecho 
vertelt jongeren over 
arbeidsrechten
Met de serie korte video’s maakt de 
vakbond speciaal voor social media 
jongeren bewust van 
hun arbeidsrechten.

 Mali 

Jonge vakbonds
leiders getraind
Dankzij gezamenlijke 
trainingen werken 
vakbonden onderling 
beter samen. Er 
zijn speciaal jonge 
vakbondsleiders 
getraind.

 Senegal 

Werk voor jongeren 
Mede dankzij de vakbonden 
komt er een nieuw nationaal 
werkgelegenheidsplan met 
meer stages om jongeren 
naar werk te begeleiden. 

Vakbond gerespecteerd 
vanwege expertise over 
gender en jongeren
Het leiderschaps programma 
van CNV Internationaal 
zorgde voor duidelijke 
versterking van de 
strategie en ontwikkeling 
van de leider schapsstijl. 
Partnervakbond UDTS 
is niet d e grootste, maar 
speelt een belangrijke rol 
door de expertise over 
gendergelijkheid en de 
inzetbaarheid van jongeren. 

 Tunesië 

Jongeren maken 
zelf voorstellen voor 
werkgelegenheid
Via regionale trainingen 
maken vakbondsjongeren 
zelf voorstellen voor hun 
werkgelegenheid 
en ontwikkeling
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 Cambodja 

Compensatie voor 
werklozen door COVID19
Vakbondspartner CLC heeft 
zich ingezet voor compensatie 
voor werknemers die door 
COVID19 niet meer naar het 
werk konden en het verhogen 
van het minimumloon. Dit 
animatiefilmpje is gemaakt om 
werknemers voor te lichten 
over hun rechten.

16
strafzaken die vakbondsleiders soms al jaren boven het hoofd hingen, zijn, 
dankzij intensieve lobby van onze partnervakbonden 

in 2020 stopgezet
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$40
Werkers in de toeristische sector 

krijgen een maandsalaris van $40 

van werkgevers en overheid in de 

periode dat zij geen werk hebben 

vanwege de coronacrisis. 

 Indonesië 

Stem van werkenden 
in onderhandelingen
CNV Internationaal heeft 
de Indonesische vakbond 
KSBSI geholpen om de 
stem van werkenden te 
versterken in het kader van 
de onderhandelingen over 
het CEPA handelsverdrag 
met de EU.

Vakbonden voorkomen 
verlaging minimumloon 
Door 3 artikelen uit de nieuwe 
Omnibuswet te blokkeren, 
voorkomen vakbonden
verslechtering 
van de positie van 
werknemers. 

500
cao handleidingen zijn 

uitgedeeld aan 23 regionale 

coördinatoren

9 + 9
Samen met het Nederlandse 
werkgeversprogramma DECP 
heeft CNV Internationaal in 
Indonesië een pool van sociale 

dialoog trainers opgeleid, 9 
vanuit werknemers, 9 vanuit 

werkgevers. 

 Bolivia 

Cao voor suiker
rietkappers
In de regio Santa Cruz is 
een cao voor de suiker
rietsector gesloten.

Verbetering veiligheid en 
gezondheid op het werk
Samen met DECP, het 
ontwikkelings   programma van de 
Nederlandse werk gevers hebben 
we regionale sociale programma’s 
opgezet voor werknemers en 
werkgevers in Bolivia.

 Colombia 

Vakbonden versterken 
stem inheemse groepen in 
vredesproces
Vakbonden zetten zich in om de stem 
van inheemse groepen te laten horen 
in het vredesproces dat moeizaam 
verloopt ook door de coronacrisis.

Op weg naar een Multi 
companycao in de 
steenkolensector
Het ministerie van Arbeid 
van Colombia en het 
Nederlandse ministerie van 
Sociale Zaken en Werk gelegen
heid hebben afgesproken om stappen 
te zetten richting een meerbedrijven
cao in de steenkolensector. 

2
gemeentelijke 

cao’s afgesloten

 Peru 

Verbetering naleving 
maatregelen voor veiligheid en 
gezondheid in metaalmijnen 
De jonge mijnwerkersvakbond 
Fentecamp is op steeds meer niveaus 
actief in sociale dialoogstructuren en 
om zo meer invloed uit te oefenen.
Vakbond Fentecamp heeft afspraken 
gemaakt om regionale over heden 
verantwoordelijk te 
maken voor naleving 
van maat regelen 
over veiligheid en 
gezond heid in de 
mijnen.

Gratis vaccinatie voor 
tuktukchauffeurs
Informele werknemers 
hebben nu recht op een 
microziektekostenverzekering 
dankzij onderhandelingen 
van de vakbond. Tuktuk en 
motodopchauffeurs kunnen 
daardoor gratis een COVID19
vaccinatie krijgen.

5000
De vakbond zorgde dat 5000 
noodpakketten verdeeld 
werden onder werknemers die 
getroffen zijn door COVID19. 
En de bond maakte een 
actieplan voor coronapreventie 
om werkenden en hun 
gezinnen te beschermen. 

 Nicaragua 

Beter toezicht op 
veiligheid en gezondheid 
suikerwerkers 
Vakbond Confedrayd weet nu veel meer 
van arbeidsrecht, en gezondheid en 
veiligheid speciaal in de suikersector. 
Deskundigen hebben geholpen bij 
het schrijven van handleidingen voor 
vakbondsleiders en bij het verbeteren 
van de inhoud van collectieve arbeids
over eenkomsten. Zij hielpen comités 
van werknemers en werkgevers die 
toezicht houden op arbeids omstandig
heden in de suiker   riet bedrijven.
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 Benin 

Hulplijn voor vrouwen 
die op hun werk 
kampen met geweld en 
(seksuele) intimidatie
Via de telefoonlijn kunnen vrouwen 
vakbond COSI nu beter bereiken. 
De vakbond is ook een WhatsApp 
groep gestart waarin 180 profes
sio  nals en vakbondsleiders 
ervarin gen uitwisselen.

Verbetering 
arbeidsinspectie 
in de landbouw
Dankzij inzet van vakbond COSI is 
veel vooruitgang geboekt in het 
langdurige proces voor ratificatie 
van het internationale verdrag 
voor arbeidsinspectie in de land
bouw, waar veel vrouwen en ook 
kinderen werken.

 Niger 

Minder stakingen 
in het onderwijs
Mede dankzij trainingen 
door CNV Connectief leerden 
vakbondsleiders andere 
strategieën voor sociale dialoog 
in te zetten. Er zijn nu minder 
stakingen in het onderwijs.
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162
cao’s in 8 landen 
(in de periode 20162020) 
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Vakbondsvrijheid in Benin
Het verhaal van cashew noten sjouwer 
Marcel Degbo vertelt zijn verhaal.
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  Wat we doen in      
                seconden.
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 Venezuela 

Erkenning 
onafhankelijke 
vakbond 
Na onderzoek en gezamen
lijk aandringen met 
internationale organisaties 
krijgt de onafhankelijke 
vakbond ASI eindelijk 
officiële erkenning.

Factsheet

https://www.cnvinternationaal.nl/es/nuestro-trabajo/noticias/2020/diciembre-2020/lanzan-campana-don-pepe-derecho-te-cuenta-sobre-tus-derechos-laborales
https://youtu.be/LzyObpAiMLo
www.cnvinternationaal.nl/guatemala
https://observatoriodl.org/
https://youtu.be/X9DJATpODks
https://www.cnvinternationaal.nl/nl/ons-werk/waar-we-werken/afrika/niger/blog-niger
https://youtu.be/2zR-5cTN0JI
https://youtu.be/Xe-ZtSZJwXs?list=PL1P63dovJxELDq_g7tXRHOFSMqrCigsuS
https://www.cnvinternationaal.nl/nl/themas/leiderschap
https://youtu.be/F7Gy9LJgoW8?list=PL1P63dovJxELDq_g7tXRHOFSMqrCigsuS
https://www.cnvinternationaal.nl/nl/themas/leiderschap
https://youtu.be/gsEjGvwfAJA
https://www.cnvinternationaal.nl/nl/ons-werk/nieuws/2021/maart/ILO-Venezuela-fundamentele-arbeidsrechten
https://www.cnvinternationaal.nl/nl/ons-werk/nieuws/2021/maart/ILO-Venezuela-fundamentele-arbeidsrechten

