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DRAAG BIJ AAN FONDS MIX & MATCH
Je financiële bijdrage wordt verdeeld over deze fondsen:

Draag net als andere bedrijven en organisaties bij aan internationaal vakbondswerk.
Want gaat het goed in de wereld, dan gaat het ook goed in Nederland. Fonds Mix &
Match zorgt ervoor dat de thema’s veilig & gezond werk, duurzame samenwerking,
energietransitie & klimaat, gelijkheid en kinderarbeid onder de aandacht komen. Als
je ze allemaal belangrijk vindt, dan kan je via dit fonds ze gezamenlijk financieren. Je
financiële bijdrage wordt verdeeld over de verschillende thema’s. Mondiaal FNV zorgt
er uiteraard voor dat het geld een optimale impact heeft voor werkenden wereldwijd.
Als je Fonds Mix & Match steunt, dan draag je meteen bij aan de volgende
Sustainable Development Goals. SDG 1: Geen armoede, SDG 4: Kwaliteitsonderwijs,
SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei, SDG 16: Vrede en

• Fonds Veilig & Gezond werken; De wereld telt veel risicovolle beroepen. Met vakbonden
wereldwijd werken we aan bewustwordingscampagnes over veilig en gezond werken en
voeren lobby richting de overheid, voor bescherming, sociale zekerheid en werkgarantie.
• Fonds Gelijkheid; Rechten worden nog regelmatig geschonden. We hebben projecten
waarin we speciaal opkomen voor de groepen die het het moeilijkste hebben. Daarmee
dragen we bij aan gelijkheid en minder discriminatie.
• Fonds Energietransitie & Klimaat; We willen de (informeel) werkenden helpen met
hun dagelijkse tijdrovende zoektocht naar betaalbare energie. Maar ook aan het
verkleinen van negatieve effecten van klimaatverandering. We steunen duurzame
energieprogramma’s van onze partners op locatie.
• Fonds Duurzame Samenwerking; Het goede gesprek kunnen voeren, aan tafel komen,
lobby, staken als dat nodig is. Dé basis waarop we gezamenlijk duurzame ontwikkeling
voor werkenden bereiken.
• Fonds Kinderarbeid: School is de beste werkplaats en voorkomt kinderarbeid. We creëren
met onze partners kinderarbeidvrije zones, docenten krijgen training en voorlichting over
kinderarbeid. Zo wordt schooluitval voorkomen, school aantrekkelijk gemaakt én worden
leerlingen gemotiveerd.

recht, SDG 13: Klimaatactie. Zo zorgen we samen voor meer bewustwording, minder
ongelijkheid en armoede. Daar waar overheden, werknemers en werkgevers goed
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kunnen samenwerken, functioneert de economie beter.

We steunen projecten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.
Met onderwijs, (sociale dialoog) trainingen, uitwisselingen, workshops, kennis
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deling, coaching, bewustwordings- en voorlichtingscampagnes versterken wij
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de positie van werkenden. Daardoor kan er veiliger worden gewerkt, is er meer
gelijkheid, wordt er aan milieu gedacht, is duurzame samenwerking mogelijk
en is er minder kinderarbeid en armoede.
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