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De nationale vakbond van de werknemers uit de agro-industrie SINALTRAINAL, de vakbond van de 
werknemers uit de bierindustrie USTIAM en de nationale vakbond van de suikerindustrie 
SINTRACATORCE in naam van de meer dan 4000 leden uit de suikerriet, moutdrank en andere 
schakels in de agro-industrie (industrie, handel, distributie, verwerking en palm) die verbonden zijn 
aan 64 ondernemingen in het land nodigen de werknemers samen uit om na te denken over de 
toestand die veroorzaakt wordt door de verspreiding van COVID-19 en om van de ondernemingen, 
de gewestelijke en nationale overheden strategische antwoorden te eisen op korte, middellange en 
lange termijn om waardig werk te garanderen en onze gezondheid en die van onze gezinnen te 
beschermen. 
 
De voeding- en de landbouwsector mag blijven produceren om het Colombiaanse volk van voedsel 
te blijven voorzien, waardoor we deel uitmaken van de “eerste lijn” en ook in gevaar worden 
gebracht tijdens deze crisis. 
 
Tijdens de periode van “verplichte lockdown” die door de nationale regering werd uitgeroepen, 
werden de decreten 457 en 488 van maart 2020 en de omzendbrieven 021 en 027 van het Ministerie 
van Arbeid gepubliceerd waardoor de werkgevers de coronacrisis kunnen omzeilen. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat niet alle bedrijven hetzelfde reageren op de crisis. Hun reactie is afhankelijk van hun 
“good will” en heeft niets te maken met de erkenning van de rechten die werknemers verworven 
hebben door in te staan voor de productie. 
 
In heel wat gevallen en ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de lockdown ons brengt, zijn 
het de vakorganisaties die door communicaties en rechtsvorderingen eisen dat de arbeidsgaranties 
gerespecteerd worden tegen: collectieve ontslagen, verlof zonder wedde, opschortingen van 
contracten, het ongedifferentieerde gebruik van onze huidige en toekomstige opgebouwde 
vakantiedagen, de geleidelijke afschaffing van de arbeidsgaranties die verworven werden dankzij 
collectieve onderhandelingen, gezondheids- en preventieve beslissingen die genomen werden 
zonder rekening te houden met de omvang van de pandemie zelf en het risico voor de werknemers 
en onze gezinnen in de fabrieken. 
 
 

• Wij eisen dat de nationale regering maatregelen treft om het naleven van de 
noodmaatregelen te controleren en te onderzoeken zodat het niet bij intenties alleen blijft 
en ze geen “dode letter” worden. Dit zou de processen in gevaar kunnen brengen door 
beslissingen te nemen die op korte, middellange of lange termijn de rechten van 
verdediging schenden en de arbeidsvoorwaarden en de waardigheid van de werknemers en 
hun gezinnen in gevaar brengen. 

• Wij vragen dat men een halt toeroept aan de massale ontslagen, zowel van werknemers die 
aangesloten zijn bij vakbonden als mensen die onstabiele arbeidsvoorwaarden hebben 
omdat ze overeenkomsten hebben afgesloten met onderaannemingsbedrijven. 



 

• Wij vragen dat er bijzondere vergunningen worden gedefinieerd zodat de vakbonden 
contact kunnen blijven hebben met de aangesloten werknemers, waarbij de bioveiligheid 
en social distancing in acht worden genomen. 

• Wij vragen dat de sociale dialoog met de vakbonden hervat wordt, zodat men kan 
waarborgen dat de beslissingen van de bedrijven ten aanzien van de werknemers besproken 
worden met de vakbonden en niet individueel in omstandigheden die duidelijk ongunstig 
zijn voor de werknemers. 

• Wij eisen dat de bioveiligheidsvoorwaarden gepubliceerd worden die de ondernemingen 
hebben genomen om de gezondheid van de werknemers en hun gezinnen op korte, 
middellange en lange termijn te waarborgen, wetende dat het niet gaat over een tijdelijke 
situatie aangezien de wereldwijde maatregelen maanden en zelfs jaren beogen alvorens het 
virus onder controle kan zijn. 

• Wij zijn solidair met de mensen die opkomen voor het respect van de arbeidsgaranties van 
iedereen die in de verschillende sectoren moeten gaan werken, op het platteland en in de 
stad: de ziekenhuizen, thuiszorg voor zieken en ouderen, de werknemers in de 
voedselverwerkingsbedrijven, de bedienden in de grote en kleine handelszaken die toegang 
geven tot voedsel en de landelijke, etnische gemeenschappen en landarbeiders die het 
voedsel leveren. 

• Dat is wat men de “eerste lijn” noemt in een antwoord op COVID-19. Dit vereist een 
erkenning maar ook een werkelijke garantie om het werk in de beste omstandigheden te 
kunnen uitvoeren waarbij de gezondheid ook beschermd wordt. 

• We vragen dat er gewaakt wordt over de gezondheid van de werknemers uit deze “eerste 
lijn” en dat als ze besmet raken en medische zorgen nodig hebben, de bedrijven ervoor 
zorgen dat dit adequaat, efficiënt en relevant is. Als ze sterven door het risico dat ze 
genomen hebben moeten hun families steun krijgen van de bedrijven zodat ze niet in een 
kwetsbare situatie terecht komen. 

• Wij verwerpen alle militaire offensieve oorlogsacties en economische blokkades die in het 
kader van deze noodtoestand gevoerd of gepland worden op nationaal en internationaal 
niveau, waardoor gemeenschappen in angst leven en geen toegang kunnen hebben tot 
basisgoederen zoals voeding en essentiële middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de 
gezondheidscrisis. Dit zijn toestanden die boven op de moeilijke lockdownsituatie komen. 

 
 
Wij nodigen de werknemers uit om kennis te nemen van de syndicale acties die we voeren via 
onze webpagina’s en onze boodschappen op de sociale media, en om het belang te erkennen van 
de garanties die de georganiseerde syndicale actie biedt. 
 
De bescherming van een waardig leven voor alle werknemers moet een gemeenschappelijke 
prioriteit zijn! 
 

 


