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Werk in uitvoering wereldwijd

1.374 jongeren 
worden in Senegal aan 

bedrijven gekoppeld via 

stage- en leercontracten en 

contracten van 2 jaar. 

video

 Nicaragua 

Genderclausules 
in cao’s 
In een suiker bedrijf zijn in cao-
onderhandelingen afspraken 
opgenomen over kinderopvang. 
Op dit moment worden 50 
kinderen van werknemers 
opgevangen en dit wordt 
uitgebreid voor vrouwelijke 
werknemers die op de 
plantages werken.

 Guatemala 

Aanpassing RSPO-
standaard duurzame 
palmolie 
CNV Internationaal heeft 
meegewerkt aan de 
aanpassing van de RSPO- 
standaard voor duurzame 
palmolie voor de context in 
Guatemala.

 Colombia 

Dialoog over sociaal 
plan tussen regering, 
multinational Glencore en 
mijnwerkersvakbonden
Er is ook een dialoogtafel 
opgericht tussen de Colombiaanse 
regering, het bedrijf Prodeco 
- eigendom van de Zwitserse 
multinational Glencore - en de 
organisaties Sintraminergetica 
en Sintracarbón. Samen willen 
zij oplossingen zoeken voor 
de werknemers. Het gaat 
hierbij om een sociaal plan 
voor de werknemers die na het 
terugtrekken van Glencore/
Prodeco op straat kwamen te 
staan.

Observatorium voor 
eerlijke energietransitie
Met steun van CNV Internationaal 
is een Observatorium voor dialoog 
tussen de vakbonden opgericht. 
Het gemeenschappelijke doel is 
een rechtvaardige energietransitie 
in de steenkoolmijnbouw.

 Bolivia 

Betere cao voor 
werk nemers 
suikerrietsector 
De Federatie van Suikerriet 
Werk nemers van Santa Cruz 
(FSTZCASC) heeft met verenigingen 
van suikerriettelers een collectieve 
arbeid sovereenkomst gesloten 
met afspraken over gereedschap, 
beschermende kleding, medische 
bijstand, en veiligheidsmaatregelen 
tegen COVID-19, betere betaling 
per ton gesneden suikerriet, 
vervoers- en reiskosten, verbod 
op kinderarbeid, huisvesting en 
vakbondscontributies

 Peru 

Nieuwe wetgeving zorgt 
voor betere bescherming 
werknemers met 
uitzendcontracten 
De rechten van uitzend-
krachten met een tijdelijk 
contract worden nu beter 
beschermd door nieuwe 
wetgeving. Dat is vooral 
belangrijk voor mijnwerkers 
die meestal jarenlang werken 
via onderaannemers. 

 Nederland 

WetgevingNU-actie heeft 
effect 
CNV Internationaal mee aan de 
campagne #WetgevingNu. De lobby 
had effect. Dit is opgenomen in het 
regeerakkoord. Eind 2021 kondigde 
de minister van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking aan 
dat het ministerie ook Nederlandse 
wetgeving zal voorbereiden. 

 Cambodja  

Bijstand bij 
werkloosheid 
door COVID-19 
Vakbondsleden die door 
COVID-19 tijdelijk geen 
werk hebben, kunnen 
nu aanspraak maken op 
sociale uitkeringen en 
bijstand. 

 Senegal  

Klachtensysteem 
heeft effect 
Dankzij toezicht- en 
klachtensystemen 
werd bij vier 
Senegalese bedrijven 
afgedwongen de 
arbeidswetgeving na te 
leven. Daarnaast werd 
een ontslagpoging aan 
de kaak gesteld bij een 
bedrijf dat werknemers 
om economische 
redenen ontsloeg 
tijdens de pandemie. 

 Niger  

Sociale dialoog commissies 
in ministeries
Tijdens een kabinetsvergadering 
kregen ministers de opdracht van 
de minister van ambtenarenzaken 
om binnen hun ministeries 
commissies op te zetten voor 
sociale dialoog. Dit is het resultaat 
van intensieve gesprekken en lobby 
van de CNT over dit onderwerp. 

 Mali  

Voor het eerst
in West-Afrika 
wordt vakbonds leider 
voorzitter SER
Dankzij goede lobby is de leider 
van vakbond UNTM gekozen 
als voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad. Het is voor 
het eerst in West-Afrika dat een 
vakbondsleider voorzitter wordt 
van een dergelijk adviesorgaan 
van de overheid. Zonder 
intensieve lobby en activiteiten 
vanuit het programma was dit 
niet gelukt.

Beter salaris voor 6500 
werknemers
De partnervakbonden in Mali 
hebben bij de overheid twee 
klachten ingediend inzake 
de salarissen in de publieke 
sector en in de mijnen met als 
resultaat een beter salaris voor 
6500 werknemers, waaronder 
10% jongeren. Onze trainingen 
hebben bijgedragen aan dit 
succes.

 Ivoorkust  

Werkgevers organisatie 
zorgt voor naleving 
internationale normen 
CNV Internationaal 
organiseerde met DECP een 
webinar over internationale 
arbeidsnormen van de ILO 
en de OESO-richtlijnen. Als 
resultaat hebben de leden 
van de werkgeversorganisatie 
toegezegd te zorgen dat 
ondernemingen deze naleven.

 Indonesië 

Steeds meer thee- en 
rubber plantages op West-
Java sluiten zich aan bij 
nieuwe cao
De eerste cao werd in 2015 
gesloten door 29 bedrijven. 
Nu zetten 47 bedrijven hun hand-
tekening onder deze hernieuwde 
cao voor ruim 65.000 werknemers. 
Hierin staan onder meer duidelijke 
afspraken over gendergelijkheid.
De regering breidt de uitkering 
voor werkzoekenden uit tot 
2,8 miljoen mensen, dankzij de 
goede lobby van onze vakbonds-
partner KSBSI. Ook zijn er uit -
k eri ngen afgesproken voor 
mensen die door COVID-19 
hun werk kwijtraakten.

 Venezuela 

Weg open voor tripartiete 
oplossingen
In de 343e zitting van de Raad van 
Beheer van de ILO in november 
2021, heeft de minister van 
Arbeid van Venezuela de resolutie 
aanvaard die de weg opent 
voor werkgevers, werknemers 
en overheden, om tripartiete 
oplossingen te zoeken voor de 
arbeidsrechtenschendingen. Dit 
is een grote overwinning voor 
onze partnervakbond ASI. Die was 
trekker in dit proces en verenigde 
zowel werkgevers als werknemers 
in deze gezamenlijke inzet.

Leiderschapsschool 
voor vrouwen
De nieuwe leiderschapsschool 
van de vakbond is een uitstekend 
instrument om te strijden voor 
gendergelijkheid en loon-
verschillen tegen te gaan. Het 
doel is om de school verder uit te 
breiden en te werken in netwerken 
en strategische allianties met 
andere organisatie van het 
maatschappelijk middenveld.

 Vietnam  

Betere monitoring
Door samenwerking met het 
Institute of Workers and Trade 
Union (IWTU) verwachten we 
betere kansen voor monitoring 
van het assocatie-akkoord met de 
Europese Unie op het terrein van 
arbeidsomstandigheden.

 Tunesië 

Werkgelegenheid van jongeren 
in de groene economie
Partnervakbond UGTT heeft een multi-
stakeholdernetwerk opgezet om de 
werkgelegenheid van jongeren in de 
groene economie en hernieuwbare 
energie te stimuleren, waarmee meteen 
het probleem van de milieuvervuiling 
wordt aangepakt. In de regio Kairouan 
is een multi-stakeholdernetwerk 
opgericht dat met regionale autoriteiten 
werkt aan herziening van criteria voor 
toekenning van staatslandbouwgronden 
aan jongeren, zodat zij een bedrijf kunnen 
opzetten in de agri-business-sector. 

Website

Website

Video

Nieuws

Werkloosheidsuitkering 
De uitkering voor werkzoekenden 
is nu bereikbaar voor 2,8 miljoen 
mensen. Dit dankzij een goede 
lobby van onze vakbondspartner 
KSBSI. 

Herziening Omnibuswet 
Vakbonden behaalden een 
belangrijke overwinning rond de 
Omnibuswet, die moet worden 
herzien.
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Pensioenfondsen overtuigd 
door gedegen onderzoek
Gedegen onderzoek hielp om te 
zorgen dat Nederlandse pensioen-
fondsen meewerken aan verbetering 
van arbeidsomstandigheden bij 
mijnbouwbedrijven waarin 
zij beleggen. 

 Benin  

Toezegging 
hoger minimumloon
Onze partnervakbond voert actief 
lobby voor het ratificeren van ILO-
Conventie 129, voor arbeidsinspectie 
in de landbouw. Ook zetten zij zich 
met de intersyndicale in voor een 
hoger minimumloon. Beide acties 
zijn succesvol, met duidelijke 
toezeggingen vanuit de regering. 
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65.000
werknemers thee- en 

rubberplantages krijgen 

een nieuwe, betere cao.

Kijk voor de links naar o.a. video’s op: cnvinternationaal.nl/jaarverslag

https://www.cnvinternationaal.nl/themas/ketens/suiker
https://www.cnvinternationaal.nl/themas/ketens/palmolie
https://justtransition.cnvinternationaal.nl/
https://www.cnvinternationaal.nl/en/topics/value-chains/outsourcing-metals-supply-chain
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2021/november/rechter-indonesie-besluit-tot-uitstel-omnibuswet
https://www.cnvinternationaal.nl/themas/speciale-themas/multi-company-collective-bargaining-agreements
https://www.cnvinternationaal.nl/ons-werk/nieuws/2022/februari/vakbond-cosi-zet-zich-in-voor-bescherming-kwetsbare-werkenden
https://youtu.be/47ob2mNx-GQ

