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Qatar ter verantwoording geroepen op arbeidsconferentie van de 
IAO 

Er is binnen de commissie van de normen van de IAO een akkoord bereikt over de landen die zich op 
de lopende Internationale Arbeidsconferentie in Genève moeten verantwoorden voor overtredingen 
van de internationale arbeidsregels. Een bont gezelschap. Opvallend is dat Qatar, dat de voorbije 
maanden al vaak in de actualiteit was wegens de onmenselijke omstandigheden bij de bouw van 
voetbalstadia voor het WK, zich hiervoor op de arbeidsconferentie moet verantwoorden. Ook 
opvallend: Spanje en Italië, bij de grootste economieën van Europa, moeten zich verantwoorden 
voor  overtreding van de conventie over het werkgelegenheidsbeleid.  Opvallend veel landen ook 
met schendingen van de vakbondsrechten of van het verbod op kinderarbeid.  De bespreking van de 
landen op de lijst begint vandaag. 

Er is, de technische commissies daargelaten, één vaste commissie op de jaarlijkse Internationale 
Arbeidsconferentie in Genève: de tripartiete (regeringen, werkgevers en werknemers) commissie 
voor de toepassing van de normen. Daar worden elk jaar landen op de rooster gelegd wegens 
overtreding van IAO-conventies. In het begin van de Conferentie wordt daartoe een selectie van 
landen gemaakt, een 25-tal, vertrekkend van een lijvig rapport van een commissie van experts. 

Die selectie is elke keer weer een heikele evenwichtsoefening. De laatste jaren nog meer, wegens 
aanslepende onenigheid met de werkgevers over de interpretatie van de IAO- conventies m.b.t. het 
recht te staken. Of liever, de weigering van de werkgevers om de rol van de Commissie en ruimer 
van de IAO te erkennen in de handhaving van het recht te staken, als onderdeel van het recht te 
onderhandelen.  Hetgeen in 2012 tot een open conflict heeft geleid. En kon toen zelfs geen 
overeenkomst kon worden bereikt over een lijst, waardoor de werkzaamheden van de commissie 
vervroegd moesten worden afgebroken. 

Het ziet ernaar uit dat de Commissie zich dit jaar kan herpakken, na drie jaren diep in de put te 
hebben gezeten. Dit voorjaar werd op hoog niveau een modus vivendi gevonden. Eerst via een 
gemeenschappelijke verklaring van de werknemers- en werkgeversgroep. Nadien door twee 
duidelijke verklaringen van de regeringsbank. De vooruitzichten zijn positief. Maar the proof of the 
pudding is in the eating. Dat zal snel blijken uit de bespreking van de gevallen.  

 



Overzicht van de landen die ter verantwoording worden geroepen                

Blatter weg. Quatar op de lijst 

Qatar, dat zich voorbereidt op het WK voetbal in 2022, moet zich verantwoorden wegens de 
gekende problemen van dwangarbeid voor migranten, in strijd met conventie 29.  Waarvan de 
ontsporingen wereldwijd in de belangstelling kwamen bij de bouw van de nieuwe voetbalstadions. 
En nu bekroond met een plaats op de lijst. En dat dan nog op de dag dat Sepp Blatter aftrad als 
voorzitter van de FIFA. 

Kinderarbeid woekert voort 

Diverse schendingen van de conventie 138 op de minimumleeftijd om te werken of conventie 182 
tegen de ernstigste vormen van kinderarbeid. 

• Albanië, voor conventie 182.   Dat land kampt met een mix van seksuele uitbuiting, 
mensenhandel, gedwongen bedelen en straatwerk. Met Roma-kinderen als bijzondere risicogroep. 

• Bolivia, wegens schending van conventie 138. Daar gaat het van kwaad naar ergert.  In 2014 
werd de minimumleeftijd om te werken verlaagd tot amper 10 jaar voor zelfstandige arbeid en 12 
jaar voor arbeidsrelaties. 

• Cambodja, voor conventie 182.  Voor de hardnekkige problemen van handel in en seksuele 
uitbuiting van kinderen. Maar net zo goed voor verplichte arbeid van min-18-jarigen in 
rehabilitatiecentra voor drugverslaafden en gebrekkige toegang tot onderwijs. 

• Kameroen.  Vooral voor wijdverspreide handel in kinderen;  met 600.000 à 3 miljoen 
slachtoffers volgens het expertenrapport.  Van huispersoneel, over landbouw en bouwwerven tot 
seksuele uitbuiting.  Dat laatste samenhangend met een wijdverspreide problematiek van aids bij 
kinderen, naar schatting  bij 510.000 kinderen.  

Gevaarlijke landen voor vakbonden 

Opnieuw staan hier een reeks landen terecht, dit keer opvallend veel, wegens schendingen van de 
verenigingsvrijheid, verankerd door conventie 87.  En dat gaat het niet enkel om de schending van 
de syndicale rechten, maar soms ook om inbreuken van het recht voor werkgevers zich te 
organiseren.  

• Algerije. Met een lange lijst van inbreuken op de syndicale vrijheid. 

• Bangladesh, met in 2012 nog de moord op een vakbondsman, en met een wetgeving die 
kaduuk is als je die toetst aan conventie 87.  

• Wit-Rusland:  kreeg begin vorig jaar een zgn. “directs contact mission” (DCM) van de IAO op 
bezoek, wegens ernstige schendingen van de syndicale vrijheid, en mag het hier nu komen uitleggen; 

• El Salvador, met een reeks van schendingen van conventie 87. Waaronder  de onbestrafte 
moord op een vakbondsleider. Maar daarnaast ook een reeks andere inbreuken, zowel naar 
vakbonden als werkgeversorganisaties. 



• Guatemala, dat al jaren bekendstaat als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor 
syndicalisten.  16 vermoorde syndicalisten van 2 januari 2013 tot 20 augustus 2014, telt het rapport.  
Bovenop al die andere moorden voordien, en zonder dat bestraffing volgt. Een toestand van 
straffeloosheid, stelt het rapport. 

• Kazachstan, met een ganse reeks van inbreuken op de verenigingsvrijheid, ten nadele van 
rechters, brandweerlui, gevangenispersoneel, zowel als werkgevers.  Waaronder ook inbreuken op 
het recht te staken. 

• Mauritanië, voor zijn dwangarbeid (conventie 29).  Het staat al langer bekend als een 
hardnekkige haard van slavernij.  Met een ongeloofwaardig beleid om er paal en perk aan te stellen. 

• Mexico, met herhaalde schendingen van vakbondsrechten, van de moorden op 
vakbondsleiders tot het bannen van migranten om vakbondsleider te worden. 

• Swaziland, nog zo’n vaste klant, met een lange reeks schendingen, waaronder de opsluiting 
van een advocaat van een van de vakbonden. 

• Venezuela,  vooral voor de beperking van de verenigingsvrijheid van werkgevers. Dat land 
kreeg begin 2014 een tripartite “mission of high level” op bezoek en nu moeten conclusies worden 
genomen.  Al blijkt het ook in Venezuela mis te gaan met de syndicale rechten, met 13 moorden op 
syndicalisten. 

Spanje en Italië op het matje. Of Europa?  

Op de lijst ook twee Europese landen, voor overtreding van de conventie over het 
werkgelegenheidsbeleid, nr. 122: 

• Italië, met een werkloosheidsgraad van 12,2%,  oplopend tot 19.7% in Zuid-Italië. 

• Spanje, voor de ernstige werkgelegenheidssituatie, in het bijzonder ten nadele van jongeren. 

Met voor die Zuid-Europese landen zoals vorige jaren telkens weer de vraag wie hier moet 
terechtstaan: de nationale regering of Europa? 

En verder 

• Eritrea, met een “double footnote” wegens dwangarbeid.  De IAO laat toe militaire dienst op 
te leggen, maar Eritrea gaat verder met een soort van verplichte gemeenschapsdienst, waarbij 18- à 
40-jarigen worden ingeschakeld in onder meer de bouw van bruggen en wegen.  Naar verluidt om 
“een nieuwe generatie te kweken, gekenmerkt door liefde, discipline, dienstbaarheid en deelname 
aan de heropbouw van de natie”. 

• de Filippijnen, voor onvoldoende investeringen in de veiligheid en gezondheid op het werk, 
in het bijzonder in de mijnsector (conventie 176). 

• Honduras, wegens onderinvestering in de arbeidsinspectie (conventie 81). 

• India, ook met een onderinvestering in de arbeidsinspectie (conventie 81), maar zonder 
beterschap.  Versterkt door vermeende problemen van corruptie. 



• Mauritius, voor schending van het recht te onderhandelen (conventie 98). Met een 
spectaculaire inzinking, met 70%, van het aantal cao’s.  En met  bijzondere problemen in de zgn. 
“export processing zones”, in de textielsector en voor migranten. 

• Turkije, op diverse vlakken niet in orde met de normen inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk (conventie 155). 

• Zuid-Korea, voor discriminatie (conventie 111).  Met name van migranten, van vrouwen en 
van werknemers in niet-regelmatige contracten. Met ook een probleem van discriminatie op basis 
van politieke overtuiging, wegens het verbod van leerkrachten politieke activiteiten uit te oefenen. 

 


