
Over de grenzen heen 
De internationale actie 
van het ABVV

De vakbonden bezitten niet het monopolie van 
de solidariteit. Ze bundelen dan ook vaak hun 
krachten met bewegingen en organisaties die hun 
voornaamste waarden delen. 

Dat is het geval met de medewerking van het 
ABVV aan het platform Schone Kleren Campagne 
en dat van de Franstalige tegenhanger achACT. 
Zij hebben als doel de arbeidsomstandigheden 
in de bevoorradingsketen, meer bepaald in de 
confectiesector, te verbeteren. In de schoot  
van de socialistische beweging werkt het ABVV  
op permanente basis samen met ngo’s als  
FOS-Socialistische Solidariteit en SolSoc  
(Solidarité Socialiste). 

Ook worden coalities met organisaties uit het 
middenveld aangegaan om specifieke thema’s te 
ondersteunen, zoals de klimaatproblematiek of de 
bevordering van waardig werk. Het ABVV is ook 
actief lid van de ngo-koepels 11.11.11 et CNCD (Centre 
national pour la coopération au développement).

Het ABVV is ook actief in het Wereld Sociaal 
Forum en het Europees Sociaal Forum. Door onze 
aanwezigheid vergroten we ons netwerk binnen de 
sociale bewegingen, kunnen we allianties sluiten 
met ngo’s, wisselen we ideeën en ervaringen uit en 
werken we concreet mee aan alternatieven voor het 
neoliberalisme.

Het ABVV werkt mee aan talloze 
solidariteitscampagnes en manifestaties om de 
meest fundamentele mensenrechten (waaronder 
ook vakbondsrechten) te verdedigen. We doen dit 
soms alleen, maar vaak samen met partners uit het 
middenveld. Zo onder meer n.a.v. de conflicten in de 
Gazastrook, het drama van Rana Plaza in Bangladesh of 
de moorden op syndicalisten in Guatemala. 

Het ABVV mobiliseert ook met brieven aan 
staatshoofden, ambassadeurs of ministers of met 
kleine maar krachtige acties voor een ambassade 
of een consulaat om bijvoorbeeld de onterechte 
opsluiting van een vakbondsmilitant aan te klagen. 
En dankzij dergelijke acties - hoe klein of hoe groot 
ze ook zijn - konden mannen en vrouwen hun vrijheid 
terugwinnen, ontsnapten anderen aan de dood of 
werden opsluitingsvoorwaarden versoepeld. 

Ook acties op langere termijn waaraan het ABVV 
deelnam, leverden bemoedigende resultaten op. Zo 
ook in Myanmar (Birma) waar geen vakbondsvrijheid 
bestaat, maar waar na hevig internationaal protest, 
dwangarbeid en de opsluiting van politieke gevangenen 
sterk werden teruggedrongen. 
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Om weerwerk te bieden tegen multinationals en 
werkgeversfederaties die zeer goed georganiseerd 
zijn op internationaal vlak, moeten de vakbonden 
internationaal samenwerken om een krachtige 
tegenmacht te vormen en om een rechtvaardigere 
mondialisering te eisen. 

Het ABVV speelt een voortrekkersol in de schoot van het 
IVV (Internationaal Vakverbond), van het EVV (Europees 
Verbond van Vakverenigingen) en van de internationale 
vakbondsfederaties verenigd in Global Unions. 

Het IVV vertegenwoordigt 176 miljoen werknemers uit 
161 landen. Het speelt een belangrijke rol in de verdediging 
van vakbondsrechten en de bevordering van gelijke 
kansen en een antidiscriminatiebeleid wereldwijd. Het 
mobiliseert zijn leden om de beslissingen van instellingen 
als de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds of de 
Wereldhandelsorganisatie te beïnvloeden.

In Europa gaat de sociale situatie in bijna alle lidstaten 
er al jaren op achteruit. Dit gegeven toont aan dat 
een sterke Europese syndicale tegenmacht meer 
dan noodzakelijk is. Het ABVV werkt samen met de 
andere leden van het EVV om alternatieven uit te 
werken voor het neoliberale karakter van de Europese 
eenmaking. Soms worden actiedagen georganiseerd 
om die eisen kracht bij te zetten, zoals op 4 april 2014 
toen 50.000 betogers uit 22 landen in de straten van 
Brussel bijeenkwamen om de stopzetting van de blinde 
besparingspolitiek te eisen. 

Het ABVV werkt ook mee aan de werkzaamheden 
van TUAC (Trade Union Advisory Committee) bij de 
OESO (de Organisatie voor Economische en Sociale 
Samenwerking). Doel van TUAC is de OESO ertoe aan 
te zetten zoveel mogelijk rekening te houden met de 
sociale dimensie in haar analyses en aanbevelingen. 
TUAC is tevens belast met de voorbereiding 
van de vakbondsstandpunten met het oog op de 
topbijeenkomsten van de G8 en de G20.

Het ABVV werkt actief mee aan de werkzaamheden van 
de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie). De IAO is een 
orgaan van de Verenigde Naties en is een unieke tripartiete 
internationale organisatie. 

De IAO keurt afdwingbare internationale conventies goed 
op alle arbeidsgerelateerde vlakken. Over de naleving van 
die overeenkomsten door de lidstaten worden regelmatig 
rapporten gepubliceerd. De vakbonden gebruiken 
deze procedure om weerkerende schendingen van de 
overeenkomsten door bepaalde landen aan te klagen: 
onbestrafte moorden op vakbondsmilitanten in Colombia; 
aanhouding van vakbondsmilitanten in Turkije, enz. 

Van de laatst aangenomen conventies ligt vooral conventie 
189 ons nauw aan het hart. Het ABVV is dan ook erg 
betrokken bij de campagne om de ratificering van deze 
conventie met betrekking tot huispersoneel, door te voeren. 
Ook de strijd tegen dwangarbeid, die 20 miljoen mensen treft 
en in alle werelddelen voorkomt, werd kracht bijgezet door de 
goedkeuring van een nieuw protocol van de IAO.

In 1999 werd het begrip ‘waardig werk’ door de IAO 
vastgelegd. Waardig werk is nu een principe en vormt de rode 
draad van het internationale engagement van het ABVV. Het 
steunt op vier pijlers: de creatie van banen, de eerbiediging 
van de rechten van werknemers, sociale bescherming en 
sociale dialoog

Het ABVV ijvert voor de bekendmaking van het 
werk van de IAO in België en in de landen waar het 
samenwerkingsprojecten heeft lopen. Het zorgde er mede 
voor dat het thema waardig werk als een prioriteit opgenomen 
werd in de nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking. 
Het ABVV ijverde er ook voor dat de principes van de IAO als 
grondslag zouden dienen voor het buitenlands beleid van de 
Belgische regering. Tevens zet het de ondernemingen ertoe 
aan die principes bij hun activiteiten in het buitenland te 
respecteren.

Het ABVV is heel actief in het Zuiden. Het wil de 
vakbonden daar de nodige steun geven bij de uitbouw 
naar sterke, onafhankelijke syndicale organisaties. 
Daarbij krijgen we de steun van de DGD (Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking) voor het 
uitvoeren van projecten wereldwijd. 

Zo steunt het ABVV in Colombia de CUT (Central 
Unitaria de Trabajadores de Colombia). In dit project 
speelt de vorming van vakbondsmedewerkers en 
militanten een hoofdrol. Dat dit soms spectaculaire 
resultaten oplevert, bewijst het groeiend ledenaantal 
na de campagnes en vormingssessies van de USO 
(Union Sindical Obrera de la Industria del Petroleo, 
aangesloten bij de CUT). Liefst 40% van de 
werknemers uit de petroleumsector zijn ondertussen 
bij de vakbond aangesloten. Een bijzonder hoog cijfer in 
de regio. 

In Rwanda werkt het ABVV al jaren samen met 
CESTRAR (Centrale des Syndicats des Travailleurs du 
Rwanda) in de thee- en de bouwsector. Ook hier ligt het 
accent op de vorming van vakbondsmilitanten. Dankzij 
dit partnerschap kon CESTRAR meewerken aan een 
nieuwe wet op veiligheid en gezondheid en kon het de 
eerste collectieve arbeidsovereenkomst in Rwanda 
afsluiten. In de theeplantages werken voornamelijk 
vrouwen. Door het gebrek aan kinderopvang, worden 
zij genoodzaakt om de vaak heel kleine kinderen mee 
te brengen naar de plantages en hen in hun buurt 
te houden. Maar dat dit niet zonder gevaar voor de 
kinderen is, behoeft geen verdere uitleg. Dankzij de 
samenwerking met het ABVV werden ondertussen in 
enkele plantages crèches gebouwd zodat de moeders 
met een geruster hart kunnen werken en de kinderen 
de zorg en bescherming krijgen die ze nodig hebben.
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