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DE SITUATIE VAN DE 
SUIKERRIETKAPPERS



DE SYNDICALE CONTEXT VAN 
DE SECTOR IN DE REGIO

Regionale investeerders
Uitbreiding van gebied 

voor de suikerrietteelt
Positie van Guatemala in 

de regio
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JOBS IN DE RIETSECTOR
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Land

Jobs

Direct Indirect Rietkappers

Guatemala 62000 350000 33000

Honduras 30000 200000 11523

Nicaragua 35,283 100000 16972

El Salvador 50000 200000 19263



Waarom moet er in de 
sector een syndicale 
organisatie komen?

 Hoge rentabiliteit van de productie

 Ongelijke verdeling van de winst

 Slechte werkomstandigheden en geen sociale zekerheid 
voor de rietkappers en hun familie

 In El Salvador is er een hoge aanwezigheid (aantal 
gevallen per 1000) van nierfalen
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Initiatieven van de vakbeweging 
in El Salvador om de rietkappers 
te organiseren in een vakbond

 Antecedenten:

Vooruitgang in de sector:

 Oprichting van de vakbond Ingenio La Magdalena, 

 Versterking van STEIJISA,  

 Oprichting van de vakbond van de rietkappers SITRACAÑA

 Vooruitgang in de collectieve arbeidsovereenkomsten van 
elke suikerfabriek (3).  
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Wat is de strategie om de 
rietkappers te organiseren in 

een vakbond?
De eisen

 – Waardig salaris

– Uitrusting persoonlijke 
bescherming

– Werktuigen

– Sociale zekerheid
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HOE?

Terreinbezoeken, algemene 
vergaderingen (per zone)

Basiscursussen over 
vakbonden

Campagnes om mensen 
massaal te doen aansluiten 
bij een vakbond
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Belang van vakbonden:
Arbeidsmarkt met 23000 rietkappers

 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón

 Segundo nivel

 Tercer nivel

 Cuarto nivel

 Quinto nivel
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Successen en ondervonden 
problemen 

SUCCESSEN
Er werd legaal een vakbond 

voor rietkappers opgericht, 
met 500 leden in 3 gebieden 
van het land 

Er kwam een eisenbundel 
over arbeidsrechten

Capaciteitsversterking bij 
150 rietkappers

 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón

 Segundo nivel

 Tercer nivel

 Cuarto nivel

 Quinto nivel
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Eisenbundel van 
SITRACAÑA (1)

 Respect voor syndicale vrijheid 

 Strijden tegen kinderarbeid op de plantages

 Waardig loon

 Gendergelijkheid stimuleren
 Programma’s toepassen rond veiligheid en 

gezondheid op de plantages
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Eisenbuncel van 
SITRACAÑA (2)

 Elke werknemer aan het einde van de suikeroogst 
een bonus geven van 30 % van zijn salaris

 Werktuigen geven

 Na elk uur werken een drinkpauze inlassen

 Onderwijsprogramma’s en beroepsopleidingen 
stimuleren

 Een sociale dialoog met de 3 partners stimuleren
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Problemen:

 Het grootste obstakel is de verspreiding van de 
werkgevers, aangezien ze met meer dan 7000 
zijn vermoeilijkt dat onderhandelingen. 

 De verantwoordelijkheid om de 
werkomstandigheden te verbeteren ligt bij de 
producenten en de suikerbedrijven, zij hebben het 
meeste voordeel: van de 100 % winst gaat er 
54,5% naar de producenten en 45,5% naar de 
suikerbedrijven.

 Omstandigheden die de organisatie van de 
rietkappers beperken: materiële, menselijke en 
economische middelen.
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Er moeten hogere lonen 
komen en betere 

werkomstandigheden op 
het veld

 Er is weinig waardig werk in het productieproces, vooral 
wat betreft het werk op het veld en transport

 De opleiding en persoonlijke ontwikkeling moeten 
verbeterd worden

 De werknemers moeten meer deelnemen in het 
productiviteitsbeleid via sociale dialoog

 Het tekort aan waardig werk is een factor die de 
competitiviteit doet dalen
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HOUDING VAN DE 
BETROKKENEN

Bazen van de suikerfabrieken 
 Individuele producenten en suikercoöperatieven
  Overheid

 Niemand neemt verantwoordelijkheid voor de 
rietkappers, aangezien ze niet worden gezien als 
rechthebbenden.

 Er is geen aanmoediging om vakbonden op te 
richten; in tegendeel, men stimuleert de 
privébedrijven om te investeren maar niet om de 
werkomstandigheiden te verbeteren. 
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Verwachtingen (1)

Oprichting van industrievakbond op 
nationaal niveau (is al begonnen), wat 
het volgende mogelijk zou maken: 

Vakbonden voor heel de suikerketen.

Een nationale arbeidsovereenkomst.

 Invloed op overheidsbeleid over 
kwetsbare personen die betrokken zijn in 
de productieketen (sociale zekerheid). 
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Verwachtingen(2)

Versterking van de bipartiete en 
tripartiete nationale dialoog om 
akkoorden waar te maken

Eén strategie voor de vakbondsstrijd
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Belang van de vakbondsstrijd op regionaal niveau

Dankzij uitwisselingen kan men 
leren over de succesverhalen in 
verschillende landen van 
Centraal-Amerika

De problemen en 
gemeenschappelijke aspecten 
kennen

De regionalisatie van de 
productiemiddelen vraagt een 
regionaal antwoord van de 
vakbonden

Versterking van de tripartiete 
regionale sociale dialoog
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ACTIVITEITEN

Het regionaal netwerk komt al 10 jaar gemiddeld 2 
keer per jaar samen

Op nationaal niveau:
 Dynamiek van de tripartiete nationale fora. 

OP REGIONAAL NIVEAU:

Er werd een eerste regionaal forum georganiseerd

Reulstaten van de regionale coördinatie tot vandaag.
 Enkele suikerbedrijven en vakbonden tekenden een 

overeenkomst
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Problemen en risico’s voor
 CAFTA y ADA

In geval van CAFTA (Central America Free Trade Agreement) 
voldoet men niet aan het hoofdstuk over  arbeid

Met betrekking tot ADA (Associatieovereenkomst tussen 
Centraal-Amerika en Europese Unie): blijft zeer algemeen

Bijvoorbeeld Guatemala: er zijn 16 suikerbedrijven maar 
geen vakbonden; het is het vierde belangrijkste land ter 
wereld qua productie en export van suiker (60, 10 en 50)

Nierfalen. Een epidemie op regionaal niveau
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