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INTERNATIONAAL 
 
Repressie van vrije vakbonden in Wit Rusland gaat door! 
 
De Pan-Europese Organisatie van de ITUC (PERC) heeft op 4 oktober 2021 opnieuw haar zorg uitgesproken over de voortdurende repressie in 
Wit Rusland. In een verklaring roepen ze de Wit Russische regering op te stoppen met het geweld en de onderdrukking van mensen die 
opkomen voor het democratische recht om te protesteren en de vrijheid om zich onafhankelijk te organiseren. 
Ook al lezen we steeds minder berichten over Wit-Rusland in onze nieuwsmedia, de brute onderdrukking van de democratie in Wit Rusland 
gaat onverminderd door. 
Intimidatie en geweld tegen werknemers en vakbonden 
In de loop van vorig jaar werd vlak na de vervalste verkiezingen het nationaal stakingscomité in Belarus opgericht. Vele werknemers sloten zich 
aan bij dit instrument van de oppositie. Op dit moment is het regime stelselmatig bezig stakers te ontslaan vanwege deelname.  Geregeld 
worden vakbondsleiders van de onafhankelijke vakbond opgepakt en gevangengezet. En de staatsvakbonden doen niets, ze reageren niet, 
terwijl ze op veel plekken in de wereld Wit Rusland vertegenwoordigen, en bv ook lid zijn van IndustriALL. 
De Lukashenko-regering voert de druk op en dwingt werknemers om de democratische en onafhankelijke vakbonden te verlaten. Doen ze dat 
niet dan volgt ontslag en intimidatie van hun families. 
 
Desondanks is het lidmaatschap aan de onafhankelijke vakbond met een vijfde toegenomen sinds de verkiezingen vorig jaar van 100.000 naar 
120.000 leden. 
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Arrestaties van vakbondsleiders 
Leiders van BKDP-bonden, respectievelijk Maxim Poznyakov van de BNP en Nikolay Sharakh van de SPB, plus tientallen activisten werden 
gearresteerd, vastgehouden, vervolgd. Honderden activisten werden vervolgens ontslagen en er werden huiszoekingen in vakbondskantoren 
uitgevoerd. Laster wordt gebruikt door staatsfunctionarissen, officiële media en in sociale media1. Er zijn wijzigingen in de nationale wetgeving 
ingevoerd om de repressieve maatregelen die reeds door werkgevers en overheidsfunctionarissen zijn genomen tegen werknemers die hun 
recht op vakbondsactie uitoefenen, te legaliseren. 
Druk vanuit FNV op bedrijven 
FNV is solidair met de leden van de onafhankelijke vakbonden die zijn aangesloten bij de vakcentrale BKDP. In dat kader heeft FNV meerdere 
bedrijven in Nederland aangesproken, waarvan bekend is dat zij producten kopen van Wit-Russische Staatsfabrieken of die vanuit Nederland 
producten verkopen aan Wit Rusland. Het gaat om Philips, British American Tobacco (BAT) en Apollo Vredestein.  Philips heeft in een felle 
reactie ontkend dat zij connecties hebben met staatsbedrijven en slecht medische apparaten verkopen die bijdragen aan de volksgezondheid. 
BAT heeft aangegeven dat zij inderdaad samenwerken met Wit Russische staatsfabrieken, maar daar nu intensiever op zullen monitoren wat 
betreft naleving arbeidsrechten. Van Apollo Vredestein hebben we geen reactie gehad.   
Onafhankelijk maatschappelijk middenveld verdwijnt 
Maatschappelijke organisaties worden gedwongen te worden ontbonden nadat ze door de overheid zijn opgenomen in de lijst van 
zogenaamde 'destructieve' organisaties. Volgens voorzitter Aliaksandr Yarashuk van de BKDP zijn er sinds augustus vorig jaar al meer dan 250 
maatschappelijk organisaties opgeheven, de leiders van deze organisaties zitten ondergedoken of zijn gevlucht naar Litouwen. Ook zijn er 
ettelijke mensen door de geheime dienst gearresteerd en zonder vorm van proces opgesloten, gepaard gaande met mishandelingen en ander 
vormen van intimidatie. 
De onafhankelijke vakbonden 
Onafhankelijke vakbonden van het aan ITUC-PERC gelieerde BKDP staan ook op die lijst. De Wit-Russische Vereniging van Journalisten werd 
reeds ontbonden. Een ongekende aanval werd gelanceerd op BKDP en onafhankelijke vakbondsleden. Ondanks een duidelijke veroordeling van 
de onderdrukking van de vrijheid van vereniging en het stakingsrecht op de laatste Internationale Arbeidsconferentie (ILC), zet de Wit 
Russische regering de ILO opzettelijk op het verkeerde been. Ze bestookt de ILO met petities en beroepen met betrekking tot economische 
sancties die sommige regeringen tegen Wit-Rusland hebben genomen.  
Wit Rusland misleidt de ILO en de VN 
Tegelijkertijd verwerpt de Wit Russische regering de uitspraken en aanbevelingen van de toezichthoudende instanties van de ILO , die van de 
Onderzoekscommissie in 2004 en de meest recente conclusies uit 2021 van de Commissie voor Toepassing van Normen (CAS) en Commissie 
voor Vrijheid van Organisatie ( CFA).  Ook weigert het regime samen te werken met de mensenrechtencommissie van de Verenigde naties  
(VN-HRC). Ondanks een duidelijke oproep van de ILC om "zich te onthouden van de arrestatie, detentie of betrokkenheid bij geweld, 
intimidatie of intimidatie, inclusief gerechtelijke intimidatie, van vakbondsleiders en leden die legale vakbondsactiviteiten uitvoeren", 
lanceerde de regering een nieuwe aanval op onafhankelijke vakbonden.  
Oproep PERC aan de Wit Russische regering  
FNV met alle Europese vakbonden steunt de verklaring van de PERC die de onderdrukking van de vrijheid van organisatie in Wit-Rusland 
veroordeelt. Wij zijn solidair met de BKDP en onafhankelijke vakbonden in Wit-Rusland en eisen van de regering:  
- Stop alle repressieve campagnes en acties tegen vakbondsleden, en laat alle activisten vrij, die zijn veroordeeld of gearresteerd voor het 
uitvoeren van hun grondrechten;  
- Geef gevolg aan de aanbevelingen van de ILO en ga in dialoog gaan met de BDKP en de andere onafhankelijke vakbonden; 
- Respecteer de oprichting van onafhankelijke vakbonden en stop de bemoeizucht van autoriteiten en werkgevers hierbij  
- Schaf het systeem van kort termijncontracten op, want dit staat gelijk aan dwangarbeid, geeft onbegrensde macht aan werkgevers en schept 
een klimaat van angst en gaat ten koste van vrijheid van vereniging, meningsuiting en vergadering wordt ontzegd; 
 - Respecteer het stakingsrecht van werknemers wanneer hun rechten worden geschonden- ook met betrekking tot veilig en gezond werk of 
hun democratische vrijheden – 
Oproep aan Europese regeringen 
We roepen alle regeringen op om het regime verder onder druk te zetten om de internationale arbeidsnormen te respecteren, in het bijzonder 
het recht op vrijheid van vereniging en het recht om te staken, en om alle praktische stappen te ondernemen binnen de ILO- en VN.  
Oproep aan bedrijven 
We dringen er bij bedrijven met activiteiten in Wit-Rusland op aan hun sterke betrokkenheid bij mensenrechten, werknemersrechten en 
democratische rechten te tonen en constructief samen te werken met onafhankelijke vakbonden om het leven van werkende mensen en 
burgers in Wit-Rusland te verbeteren. In solidariteit met arbeiders en onafhankelijke vakbonden van Wit-Rusland!  
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.ituc-csi.org/ituc-condemns-wave-of-attacks-belarus?lang=en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_814514.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_776025.pdf
https://undocs.org/A/HRC/47/49
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Landelijke feiten  

• Volgens de laatste informatie zijn er het afgelopen jaar 508.000 werknemers ontslagen bij Wit Russische bedrijven. 

• Er zijn meer dan 110.000 mensen het land ontvlucht, waaronder ook vakbondsleden van de BKDP, merendeel jongeren die hun 
toekomst buiten Wit Rusland zoeken. 
De officiële staatsvakbonden van Wit Rusland hebben veel bijgedragen aan intimidatie en vernedering van de onafhankelijke 
vakbonden en hun leden . 

• Ook internationaal hebben de staatsvakbonden op forums nog steeds  spreekrecht en proberen ze de verhalen over repressie af te 
zwakken. 
Meer dan 7.500 arrestaties hebben plaatsgevonden na de verkiezingen 2020. Waaronder veel  leden van de onafhankelijke vakbond. 
Velen van hen kregen boetes tussen 300 en 1000 euro of gevangenis straffen van 15 tot 45 dagen. 

• De oud voorzitter van de vakbond REP heeft al meer als een jaar gevangenisstraf gehad en staat nog steeds onder huisarrest. 

• De voorzitter van de BNP had de rood witte vlag als stikker op zijn auto. Hij werd gearresteerd en kreeg 1000 euro boete. 
 

 
Met dank aan Wim Dekkers voor de aanvullende informatie. 
 

 
 
 

EUROPEES VAKBONDSNIEUWS 
 
 
Oproep: wie o wie wordt de 500ste volg(st)er?  
 
Ons FNV Europa Twitter account groeit hard. Niet alleen brengen we hier dagelijks vakbondsnieuws, zoals acties, campagnes en stakingen 
binnen en buiten Nederland onder de aandacht. We houden je ook op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Europese instellingen, zoals 
het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europees Sociaal Economisch Comité. Daarnaast vertellen je we graag waar het  
EU-team en onze FNV bestuurders mee bezig zijn. Conclusie: op naar de 1000 volgers. 
 

 
 
Save the Date! Praat mee over de loonkloof op Equal Pay Day 2021! 
 
Ook dit jaar organiseert FNV een online bijeenkomst ter gelegenheid van 
Equal Pay Day. 
50 jaar geleden werd de Wet gelijke beloning mannen en vrouwen 
ingevoerd. Toch verdienen mannen anno 2021 nog steeds gemiddeld  
14,3% per uur meer. In Europa wordt gewerkt aan een Europese wet om de 
loonkloof tegen te gaan. Genoeg gespreksstof voor de online bijeenkomst 
op Equal Pay Day 2021. Jij doet toch ook mee?   
 
Wanneer?  
9 november van 16:00 uur -17:00 uur 
Meld je HIER aan! 
 
Wie? 
Bas van Weegberg – Dagelijks Bestuur FNV 
Sophie van Gool - Schrijver van het boek “Waarom vrouwen minder 
verdienen” 
Esther Lynch - Bestuurder ETUC 
Samira Rafaela (D66) - Europarlementariër en rapporteur voor de richtlijn loontransparantie 
Agnes Jongerius (PvdA) - Europarlementariër en initiatiefnemer van de campagne “Omdat ik het verdien” 
 
 
 

 

https://twitter.com/EuropaFnv
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=etwkb1kydn
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FNV deelname aan de Mid term conferentie ETUC 

 
In 2019 hield de ETUC (European Trade Union Confederation (ETUC) onze Europese vakbondskoepel het vierjaarlijkse Congres. Halverwege de 
congresperiode wordt er al sinds 2009 een tussentijdse conferentie gehouden. Op deze zogenaamde Mid Term zal er gekeken worden wat er is 
bereikt, enkele statutenwijzigingen zullen worden besproken, en ook om te debatteren over toekomstige uitdagingen. Dit jaar zal op 8-10 
november de Mid Term plaatsvinden in Lissabon, Portugal. Namens de FNV zal Petra Bolster-Damen als verantwoordelijk Dagelijks Bestuurder 
de honneurs waarnemen, zij wordt vergezeld door Marjolijn Bulk, lobbyist Europa. Petra zal het woord nemen in het eerste debat over een 
eerlijker Europa voor werknemers. Hoe moet de vakbeweging de toekomst van Europa mede vorm geven om ervoor te zorgen dat 
democratische waarden overeind blijven, er een duurzame transitie van werk plaatsvindt en om rechten van werknemers te versterken. 
Andere debatten gaan over de post-covid economie en de wereld van werk en de overtuigingskracht van macht om onze vakbondsdoelstelling 
te bereiken. In Lissabon zullen ook weer diverse gesprekken gevoerd worden met de collega’s van de diverse zusterorganisaties. De Mid Term 
is het eerste evenement waar vakbondsleiders uit heel Europa elkaar weer fysiek kunnen spreken. Uiteraard is de opzet gezien de huidige 
coronamaatregelen kleiner dan anders en is het aantal deelnemers ook beperkt, toch zal het fijn zijn elkaar weer eens te kunnen treffen.  
 

 
 

Speech dagelijks bestuurder Petra Bolster-Damen over strategische autonomie in Berlijn 
 
Op 19 oktober ging Petra Bolster-Damen voor haar allereerste bezoek in het buitenland naar de collega’s van onze Duitse zusterorganisatie 
DGB. Zij was gevraagd om een speech te verzorgen over strategische autonomie, uiteraard gevolgd door een diner met diverse 
vakbondsleiders over onder andere de recente verkiezingsuitslagen in Duitsland. Petra begon de speech in het Duits. Strategische autonomie is 
een begrip dat eigenlijk in eerste instantie vooral in het kader van het Europees buitenlands beleid of liever veiligheidsbeleid en defensiebeleid 
werd gebruikt. Machtsblokken zoals China, Rusland en de Verenigde Staten voeren machtstrijdjes met elkaar en de EU probeert ook eigen 
positie te versterken en strategisch autonoom te worden. Het begrip is tijdens de COVID-19 populair geworden en veel breder getrokken naar 
ook het economische beleid toen bleek dat Europa eigenlijk op vele terreinen afhankelijk van andere landen was. Tegenwoordig is strategische 
autonomie het modewoord in Brussel getuige ook de vele rapporten over dit onderwerp.   
De Duitse vakbeweging heeft met de Friedrich Ebert Stiftung een evenement georganiseerd over de rol van de vakbond in deze discussie. 
Welke maatregelen zijn er nodig op de diverse beleidsterreinen om vakbondsdoelstellingen voor een strategische autonomie te realiseren. In 
Europa wordt gedacht aan digitale autonomie, techgiganten, 5G…Ook wordt er gedacht aan economische autonomie in de vorm van productie 
van bepaalde goederen weer terughalen naar Europa of in Europa te laten plaatsvinden bijvoorbeeld medicijnen. Onafhankelijk in energie in 
de vorm van waterstof of windmolens, kortom een ingewikkelde discussie. 
In de speech ging Petra onder andere in op bijvoorbeeld het voordeel dat Chinese staalproducenten hebben ten opzichte van Europa door 
subsidies zijn ze in staat om goedkoop staal te dumpen op de Europese markten. Uiteraard betekent deze oneerlijke concurrentie schade voor 
de werkgelegenheid in die sector. Ze ging ook in op buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren, buitenlandse overheden kunnen 
hun bedrijven en industrieën subsidiëren terwijl overheden in de Europese Unie aan strenge wet- en regelgeving gebonden zijn. Het 
belangrijkste onderdeel van de speech was de nadruk op een goed en stevig industriebeleid waar de EU en overheden waken over vitale 
processen en cruciale beroepen. Een industriebeleid dat er staat voor de werkenden en niet alleen grote bedrijven op de been houdt.   
 

 
 
 

Wereldwijde actiedag voor de zorg op 29 oktober 
 
In de afgelopen week vonden er in de Nederlandse universitaire ziekenhuizen zeer 
succesvolle acties plaats die georganiseerd werden door FNV Zorg en Welzijn. 
Iedereen weet het inmiddels: voor zorgmedewerkers staat het water aan de lippen. 
Ook wereldwijd heerst grote onvrede en bezorgdheid over mensen die in de zorg 
werken.  
Op 29 oktober organiseert EPSU, de Europese beroepsfederatie voor de publieke 
diensten, een wereldwijde actie dag voor de zorg. Op deze dag vinden er 
verschillende online meetings plaats en een live actie die is opgezet door ITUC, PSI, 
EPSU en andere wereldwijde vakbondsfederaties. Zij verzamelen vóór het gebouw van 
de Europese Commissie in Brussel.  
Door het slechte beleid op nationaal en Europees niveau worden sociale voorzieningen worden al zolang verwaarloosd, dat deze voorzieningen 
veranderd zijn in winstgebieden voor bedrijven. De mensen die een beroep doen op sociale voorzieningen worden als handelswaar gezien voor 
deze bedrijven.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-foresight-report-EU-open-strategic-autonomy
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Mensen in de zorg kampen voortdurend met schendingen van vakbondsrechten, slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen. De covid-19 
pandemie heeft de problemen die al bestonden alleen maar verergerd. Denk aan het gebrek aan financiering in de zorg, het tekort aan 
personeel, de toename van psychosociale risico’s en privatisering van de zorg. Tussen 2019 en 2021 zijn inmiddels 421.000 zorgmedewerkers 
vetrokken uit de zorg en aantal neemt alleen maar toe.  
 
Wij vragen je om mee te doen aan deze actiedag! Hier kun je materialen vinden voorop je sociale media kanalen.  
Hashtags die kunt gebruiken zijn #CAREday21 en #InvestInCare. 
 

 
 

NIEUWS UIT EUROPA 
 
Tripartiete sociale top 
 
Op 20 oktober vond er weer een tripartiete sociale top plaats, deze vindt traditiegetrouw plaats voor de Europese Raad waar regeringsleiders 
bij elkaar komen. Op de tripartiete top ontmoeten Europese Sociale partners dus vakbonden en werkgevers, de voorzitters van de Europese 
Commissie en Raad in dit geval Ursula von der Leyen en Charles Michel. Ook de Franse bonden waren erbij, immers Frankrijk is vanaf januari 
2022 voorzitter van de EU. Het onderwerp was het transformeren van het Europees economisch herstel in een lange termijn duurzame groei 
die meer en betere banen ondersteund. De rol van sociale partners in de nationale herstel en veerkracht plannen werd besproken, let wel 
Nederland is nu de enige (!!!) lidstaat die nog steeds geen plan heeft ingediend. 5 miljard euro ligt op een plank te verstoffen omdat het vorige 
Kabinet de hete aardappel doorschuif naar een nieuw Kabinet. Er is ook gesproken hoe de zogenaamde ‘dual transition’ dus een groene en 
digitale transitie sociaal rechtvaardig kunnen plaatsvinden.  
 
Het is uiteraard lovend dat de Europese Commissie zoveel doet aan klimaatbeleid, immers ‘there are no jobs on a dead planet’, echter er moet 
wel gekeken worden naar de gevolgen voor werkenden en werkgelegenheid in Europa. Het blijft belangrijk om als vakbond op dit terrein actief 
te zijn en elke keer het belang van werkenden in de discussie te brengen, het gaat niet over ons maar met ons. Tot slot is er gesproken over 
duurzaam werk in de zin van vaardigheden en actief arbeidsmarkt beleid, helaas dus geen arbeidsomstandigheden of veilig en gezond werken 
in dit kopje. 
Luca Visentini sprak onder andere namens het EVV over het belang van deugdelijke, goede gezondheidssystemen en publieke diensten. In de 
herstelplannen van de lidstaten zou er aandacht moeten zijn voor sterke publieke sectoren. Duurzame groei voor de vakbond betekent vooral 
het creëren van kwaliteitsbanen, we willen geen baanloze groei in de Europese Unie. Uiteraard is er aandacht gegaan naar een eerlijk 
belastingsysteem, het kan niet zo zijn dat bedrijven nog steeds de dans ontspringen door creatieve constructies waarmee ze belastingen 
ontduiken. Vooral niet als dat ten koste gaat van investeringen in onderwijs en zorg. Naast vele andere punten sprak Visentini zijn zorg uit over 
de gebrekkige betrokkenheid van sociale partners in de herstelplannen maar ook in sommige Europese lidstaten. Een zorgwekkende trend.     
 

 
 

Teleurstellend nieuw werkprogramma 2022 Europese Commissie 
 
Op 19 oktober presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2022, getiteld Europa samen sterker maken. De Commissie 
lanceerde 42 nieuwe beleidsinitiatieven die uiteraard passen bij de prioriteiten: klimaat, digitalisering en het herstel na de coronacrisis.  
Het EVV reageerde teleurgesteld, na een veelbelovend begin lijkt sociaal beleid eigenlijk van de agenda af te vallen. Vooral teleurstellend is het 
totaal ontbreken van initiatieven op sociaal terrein, of liever gezegd het niet vermelden ervan. Het initiatief een betere bescherming van 
werkenden bij platforms, due diligence (gepast zorgvuldigheid voor duurzame ketens) en het voorstel over de toekomst van de Europese 
Sociale Dialoog ontbreken allemaal. Wellicht zullen de eerste twee voorstellen dit jaar nog komen in december maar we hebben met name bij 
due diligence al te vaak uitstel gezien. De mededeling over de Sociale Dialoog wordt wel genoemd in het werkprogramma maar ontbreekt dan 
weer helemaal in de tabel van de nieuwe initiatieven. Luca Visentini, algemeen secretaris bij het EVV, zei hierover het volgende.  
“After an initial burst of activity around social rights by the von der Leyen Commission, and very necessary action to save jobs and invest in 
recovery in response to the pandemic, social justice now seems to be slipping off the agenda. The Green Deal flagship project is not doing 
enough to ensure people and communities are not left behind, and new social rights are notable by their absence in next year’s work 
programme. The Commission is sitting on a ticking time bomb and needs to do more to tackle wage and wealth inequality and improve living 
standards for working people.” 
Uiteraard is het EVV tegen het ‘one in, one out principe’, er mag pas een nieuw wetsvoorstel komen als er op hetzelfde beleidsterrein een 
verdwijnt. Uiteraard is iedereen tegen meer rompslomp en regels maar dit principe slaat nergens op. Er moet gekeken worden naar kwaliteit 
van beleid, wet- en regelgeving en niet zozeer naar kwantiteit.  

 

https://www.epsu.org/article/epsu-materials-global-day-action-care-workers
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/20/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-20-october-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+messages+from+the+Tripartite+Social+Summit%2c+20+October+2021
https://www.etuc.org/en/speech/vtc-tripartite-social-summit-growth-and-employment-opening-speech-luca-visentini-etuc
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_nl
https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-commission-work-programme-2022
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AGENDA 

 

Conference on European Minimum Wages, 16 November 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conference on European Minimum Wages 
Today, having a job no longer equals making ends meet. Workers and the labour they perform are not valued according to their contribution to 
society. The time has come to build strong coalitions and find support for better social rights and higher minimum wages for EU citizens. 
 
We have gained momentum to make change for the millions of minimum wage workers in the EU and are ready to turn it into reality together 
with Nicolas Schmit, Commissioner for Jobs and Social Rights and myself as S&D coordinator in the EMPL committee.  
 
Trade union representatives, leading academics and policy makers will speak on increasing inequality, minimum wages and the benefits of 
raising them.  
 
Please register here. 
 
The conference will be a hybrid meeting to allow people to either be present on site or follow the livestream online. A meeting-link will be sent 
to all registered participants prior to the conference. 
 
Best regards, 
 
Agnes Jongerius 
Co-rapporteur on the Directive on Minimum Wages in Europe, 
S&D coordinator on Social Affairs and Employment. 
 
 
 

FNV, Team Europa en Internationale Zaken van de Beleidsadviesgroep 

:   Postbus 9208 | 3506 GE Utrecht 

:   +31 (0)88-3681432   

:  europanieuws@fnv.nl 

 

 
 https://twitter.com/EuropaFnv 

 

https://clicktime.symantec.com/3Qo1bbiVusNKwpENQQA5V466H2?u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX3MWUsQzBu7eMwGYxyBvYhP4h0t2bkxdvnxVHVYMnM8m1oA/viewform?usp%3Dsf_link
mailto:europanieuws@fnv.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEuropaFnv&data=04%7C01%7Clucia.lapar%40fnv.nl%7Ce8c6f5849e2342ad264b08d8c13676ca%7C8b5d80e6fae04d96b743518558f3d712%7C1%7C0%7C637471787086641649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M5k%2BmI3kKOpXmnIiEe7KPCHhTVaYxymAVo8noQulqVw%3D&reserved=0

