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DRAAG BIJ AAN FONDS VEILIG & GEZOND WERKEN
De wereld telt nogal wat risicovolle beroepen. Met vakbonden in 

ontwikkelings  landen werken we met resultaat aan veilige en gezonde 

werkplekken. Jouw steun draagt bij aan veilig en gezond werken, het voeren 

van lobby richting de overheid voor bescherming, sociale zekerheid en 

werkgarantie. Zo zetten de vakbonden in onder meer de landbouw-, textiel en 

bouwsector zich bijvoorbeeld in om werkenden te beschermen tegen ziektes 

op het werk en verlies van inkomen. Dit gebeurt door trainingen, workshops, 

coaching, uitwisselingen, bewustwordings- en voorlichtingscampagnes.

JOUW BIJDRAGE HELPT
Met jouw bijdrage ondersteunen we onder andere een project voor Sherpa’s in 

Nepal (voor klimmers, berggidsen en dragers van bagage). Sinds de Nepalese 

vakbond veiligheidstrainingen verzorgt, is het aantal ongelukken op de 

rivieren en in de Himalaya met Sherpa’s en rafters gedaald met 40%. Ook 

hebben we projecten waarin scheepsslopers in India getraind worden. Dit is 

één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld. Onder het fonds vallen ook 

projecten waarin de lokale vakbonden de boeren in India trainen en bewust 

maken van het gevaar van onbeschermd sprayen met pesticiden. Dat doen ze 

via voorlichtingscampagnes om veiliger te werken, en door op te komen voor 

hun rechten.

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. We steunen onder 

andere projecten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Met het Fonds 

Veilig & Gezond werken streven we ernaar dat ongelukken en ziekten op de werkvloer zo 

veel mogelijk voorkomen worden. 

 

Als je Fonds Veilig & Gezond werken steunt, dan draag je ook bij aan Sustainable 

Development Goal, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei.
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https://www.fnv.nl/fondsveiliggezond
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/help-mee/projecten-internationaal-vakbondswerk

