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STEUN
WERKENDEN WERELDWIJD
Met jouw donatie kunnen we samen opkomen voor de rechten van
werkenden wereldwijd. Velen werken voor weinig loon & onder
onveilige omstandigheden. Iedereen heeft recht op eerlijk werk.
Met jouw bijdrage steunen we nog meer werkenden.
MEI 2022

STEUN WERKENDEN WERELDWIJD
ALS HET GOED GAAT MET DE WERELD,
DAN GAAT HET GOED IN NEDERLAND.
Als consument en werkende maken we onderdeel uit van wereldwijde productieketens. Vakbonden
staan voor grote nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke organisaties staan onder druk, en vakbonden
worden bedreigd. Als Mondiaal FNV bieden we bescherming aan mensen die werken in een onveilige
omgeving of onderdrukt worden. Samen werken we aan betere arbeidsomstandigheden in Afrika,
Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Met steun van donateurs als jij kunnen we nog meer mensen helpen.
Doe mee en doneer via www.fnv.nl/doneer.

JEANNE UIT RWANDA
Jeanne is metselaar. Ze wordt vaak voor
werk afgewezen. Omdat ze vrouw is en
geen officieel diploma heeft. Om haar en
vele collega’s te helpen is de vakbond
Stecoma begonnen met het certificeren van
bouwvakkers. Ruim tweehonderd vrouwen
hebben inmiddels zo’n certificaat. “Ik kan nu
eenvoudig bewijzen dat ik kan wat ik kan. Ik
heb nu veel meer werk”. Jouw donatie helpt
om op te komen voor vrouwen als Jeanne.

HOE WE WERKEN
Iedere werkende heeft het recht om op te komen voor zichzelf en hun collega’s. Daarom bieden we
financiële steun en expertise en stimuleren we samenwerking en kennisuitwisseling. Ook lobbyen
we voor betere arbeidsomstandigheden, een sterkere positie voor vakbonden en meer vrouwelijk
leiderschap. Ons fijnmazige netwerk van wereldwijde, regionale, nationale en lokale partners maakt
dat we een uniek bereik en positie hebben om samen te werken en zo maximale impact te maken.

SAMEN MET ONZE PARTNERS STRIJDEN WE VOOR
•
•
•
•

Eerlijke productieketens
Een veilige werkomgeving
Gendergelijkheid
Een eind aan kinderarbeid

IRFANDI UIT INDONESIË
Irfandi werkt op een palmolieplantage op
Noord-Sumatra, Indonesië. Zwaar, ongezond
werk met hoge productietargets en lage
lonen. Hij werkte eerst zonder contract
maar nu heeft hij dankzij de vakbond een
vast contract, en dus meer zekerheid. Jouw
bijdrage helpt vakbonden wereldwijd om op
te komen voor werkenden zoals Irfandi.

IMPACT MAKEN
Om eerlijk werk voor iedereen te realiseren is het noodzakelijk dat vakbonden vrijuit kunnen
onderhandelen met werkgevers, en in de positie zijn om dat te doen. We ondersteunen vakbonden
bij het ontwikkelen van vaardigheden, het zich ontwikkelen tot een sterke sociale partner, het
creëren van eerlijke banen en het verdedigen van de rechten van werkenden in de (in)formele sector.
Gendergelijkheid, energietransitie en het tegengaan van kinderarbeid staan centraal in ons programma.
Hiermee ondersteunen we werkenden, hun vakbonden en andere organisaties die opkomen voor de
rechten van werkenden in meer dan 100 landen wereldwijd. We bereiken meer dan 20 miljoen mensen
met ons werk in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten.

ANBI
Mondiaal FNV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wil je jaarlijks geld doneren, dan
is periodiek schenken ook een optie. Check dan www.fnv.nl/periodiekschenken.
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