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Vakbondsmuseum 
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Amsterdam

FNV.NL/SOLIDARITEITSDAG 

De FNV Internationale Solidariteitsdag is een dag 
voor iedereen die de internationale vakbeweging 
een warm hart toedraagt.

KOM OOK NAAR 
FNV’S INTERNATIONALE 
SOLIDARITEITSDAG 2022

http://fnv.nl/solidariteitsdag


KOM OOK NAAR FNV’S INTER NATIONALE 
SOLIDARITEITSDAG 2022
• Wil jij horen hoe FNV- leden zich internationaal organiseren met vakbondscollega’s uit Colombia, 

Palestina en India?
• Wil je in gesprek met Peter Mutasa, vakbondsleider uit Zimbabwe en winnaar van de internationale  

vakbondsrechtenprijs van FNV?
• Wil je weten wat FNV vorig jaar deed aan de uitbanning van kinderarbeid?
• Wil je leren hoe je zelf internationaal actief kan worden via FNV?

KOM DAN NAAR ONZE INTERNATIONALE SOLIDARITEITSDAG OP 12 FEBRUARI EN MELD JE 
DIRECT AAN!

AANMELDEN WORKSHOPS EN REGISTRATIE VAN DEELNAME
Meld je direct aan voor de Internationale Solidariteitsdag 2022 via fnv.nl/solidariteitsdag 

Hier kun je ook uitgebreidere informatie vinden over de inhoud van alle workshops.

De FNV Internationale Solidariteitsdag is een dag voor iedereen die de internationale vakbeweging een warm hart 

 toedraagt. Met een gevarieerd programma laten actieve vakbondsleden uit binnen- en buitenland zien hoe zij zich 

inzetten voor internationale solidariteit en wat ze daarbij bereikt hebben. En waarbij je te weten komt hoe je je daarbij 

aan kunt sluiten en je zelf ook internationale vakbondsinitiatieven kunt ontwikkelen. Voor de dag kun je ook een 

vriend, collega of kameraad aanmelden die geïnteresseerd of actief is in Internationale Solidariteit.

WANNEER ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022, VAN 10:00 TOT 18:00 UUR
LOCATIE  VAKBONDSMUSEUM DE BURCHT, HENRI POLAKLAAN 9, 1018 CP AMSTERDAM*
HOE  OP FNV.NL/SOLLIDARITEITSDAG

*  Alleen als de Coronamaatregelen het op dat moment toelaten om ‘live’ bijeen te komen. Lees tevens Coronabeleid op bladzijde 3.

PROGRAMMA 
Op deze jaarlijkse door FNV georganiseerde dag kun je een keuze maken uit acht verschillende onderwerpen die in 

twee parallelle workshopsessies gehouden worden. Je kunt je voor maximaal twee workshops inschrijven. Voor- en na 

de workshopsessies hebben we nog korte plenaire sessies met een aantal internationale gasten. Daarin hebben we het 

over internationale solidariteit anno nu en passeren verschillende concrete voorbeelden van internationale vakbonds-

solidariteit de revue. 

DAGINDELING 
09:30 uur Ontvangst

10:00 uur  Plenair: Quiz en Introductie Petra Bolster, portefeuillehouder Internationaal vakbondswerk in het 

dagelijks bestuur van FNV.

11:00 uur Workshopronde 1

12:15 uur Lunchpauze

13:15 uur   Plenair: Peter Mutasa (ZCTU, Zimbabwe) , Kivanc Eliacik (DISK, Turkije) & Jyoti Macwan (SEWA, India). 

14:00 uur  Workshopronde 2

15:15 uur  Plenair: Algemene Terugkoppeling Petra Bolster

16:30 uur  Afsluitende borrel, kennismaken en bijpraten

HIGHLIGHT: 
Speciale gastspreker Peter Gift Mutasa, Zimbabwaanse vakbondsleider ZCTU

Peter Gift Mutasa voert met gevaar voor eigen leven sinds 2016 de Zimbabwaanse vakbeweging ZCTU aan. Onlangs 

ontving hij de FNV Vakbondsrechtenprijs. Deze prijs geeft hem en zijn vakbond moed, solidariteit en steun. Hij zal aan-

wezig zijn op deze Internationale solidariteitsdag.

LEES HET CORONABELEID EN RICHTLIJNEN OP PAGINA 3

http://www.fnv.nl/solidariteitsdag
http://FNV.NL/SOLLIDARITEITSDAG


HIGHLIGHT: 
2021 was het internationale jaar voor de uitbanning van kinderarbeid

De Verenigde Naties (VN) hebben 2021 uitgeroepen tot het internationale jaar voor de uitbanning van kinderarbeid. 

Volgens FNV is het niet mogelijk kinderarbeid uit te bannen zonder ook te zorgen voor ‘Decent Work’ voor iedereen. 

Daar hoort naleving van vrijheid van organisatie en onderhandelingen voor werknemers bij, net als universele sociale 

bescherming en gratis kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen. Alleen zo kan voldaan worden aan de volledige 

 uitbanning van kinderarbeid in 2025. 

INHOUD WORKSHOPS
WORKSHOPRONDE 1: 11:00-12:15 UUR 

Workshoptitel Betrokken Internationale kadergroep

Kinderarbeid en andere uitdagingen voor de vakbonden in het Midden 

Oosten en Noord Afrika

MENA werkgroep

“Kinderarbeid een vakbondsthema?” Strategieën en perspectieven van de 

internationale vakbeweging vanaf 2021, het “Jaar Tegen Kinderarbeid”

FNV/AOb

“Vakbonden in de keten verenigd tegen kinderarbeid”. De case van strijd 

tegen kinderarbeid in de zadenindustrie in India

Agrarisch Industrie

“Young and United goes International”. Workshop over gebruik van Social 

media vanuit de praktijk van een uitwisselingsproject met Colombia

FNV Young & United

FNV Bouw en Wonen op de bres voor veilig en gezond werken in de  

bouwsector in Rwanda

WIS Bouw en Wonen

WORKSHOPRONDE 2: 14:00-15:15 UUR 

Workshoptitel Betrokken Internationale kadergroep

Vrouwenstrijd in India in tijden van Covid; in gesprek met Jyoti Macwan 

van SEWA

WIS vrouwennetwerk

Solidariteit met vakbondsstrijd in Zimbabwe; in gesprek met Peter  

Mutasa, winnaar van de FNV vakbondsrechtenprijs.

Sub-Sahara Afrika werkgroep

Bouwen aan vakbondsstrijd rond internationale handels- en  

investeringsakkoorden. De actuele cases van het “EU-Mercosur-verdrag” 

en “Energy Charter Treaty”

Werkgroep Handels- en 

Investeringsverdragen

De Toekomst is Publiek! In gesprek met Kivanc Eliacik van de Turkse DISK 

over internationale solidariteit in het terugwinnen van geprivatiseerde 

publieke diensten.

WIZ Zorg en Welzijn

Vakbondshanden op elkaar voor eerlijk natuursteen: de case van het 

“IMVO Convenant Trustone”

WIS Bouw en Wonen

CORONABELEID EN RICHTLIJNEN
Als evenementen locatie moet De Burcht het overheidsbeleid van corona toegangsbewijzen hanteren. Gezien de 

recente overheidsmaatregelen behouden wij een klein voorbehoud op deze ‘live’ bijeenkomst die in het minst goede 

scenario “online” zal worden georganiseerd. Geef daarom bij aanmelding jouw e-mailadres op, zodat wij je tijdig kunnen 

informeren. Wij wachten concreet de persconferentie af van het kabinet die rond 14 januari 2022 zal plaatsvinden. 

Daarna nemen wij een beslissing en zullen jou daarover informeren. Wij hopen vanzelfsprekend dat dit niet nodig zal 

zijn en wij elkaar op 12 februari gewoon weer kunnen ontmoeten.

REISKOSTEN
Reiskosten worden alleen vergoed voor FNV-leden en op de gebruikelijke wijze ingediend en betaald. Voor niet-leden 

bestaat er geen reiskostenvergoeding. Voor informatie over het FNV-lidmaatschap ga naar fnv.nl/lidmaatschap.

Neem voor vragen over de Internationale Solidariteitsdag contact op met Marten.vandenBerge@fnv.nl,  adviseur en 

medeorganisator vanuit de FNV Kaderacademie.

Graag tot ziens op 12 februari!

LEES HET CORONABELEID EN RICHTLIJNEN HIERONDER

http://www.fnv.nl/lidmaatschap
mailto:Marten.vandenBerge%40fnv.nl?subject=Vragen%20over%20de%20Internationale%20Solidariteitsdag
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