
Problematiek en sociale zekerheid 
Van de landbouwindustrie in honduras 

FEDERATIE VAN VAKBONDEN 
VAN WERKNEMERS

IN DE AGRO-INDUSTRIE

FESTAGRO  VVAKBOND VAN WERKNEMERS IN DE  SUIKERINDUSTRIE
 HONINGDRANK EN ANDERE SUIKERPRODUCTEN VAN HONDURAS 



I. RIETkappers IN HONDURAS:
 
                    7 rietsuikerfabrieken

Fabrieken              ton manzanas 

                    (oppervlaktemaat)

 CAHSA                   13.000       15.000

 Chumbagaua        5.500         8.500

 Azunosa                  6.500       11.000

 Achsa                      4.500         8.500

 Azucarera Yojoa    2.961         5.000

 Grecia                     8.000       15.000

 Tres valles                4.800         7.000

--------------------

  TOTAAL 45.261       70.000

 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
 Segundo nivel
 Tercer nivel

 Cuarto nivel
 Quinto nivel



In verschillende provincies



ANDERE SECTOREN 

 BANAAN: 

 ongeveer 10.462 hectare

 met ongeveer 8,500 werknemers

 waarvan ongeveer 2000 vrouwen.

 MELOEN:

 ongeveer 15,000 hectare

 met ongeveer 25,000 werknemers

 waarvan ongeveer 4000 vrouwen.

Man die fruit met zich mee trekt

Plastic van de bananen halen



DE SUIKEROOGST

• +/- 8,700 werknemers in het 
industrialisatieproces

• Zorgt voor meer dan 200,000 
jobs (direct en indirect)

• Veel mensen verplaatsen zich
• naar verschillende 

gebieden in het land
• en naar andere landen 

(Nicaragua).



Onderaanneming in de 
suikersector in Honduras
Crisis van het model

Onderaanneming leidt tot informele 
economie

• Een klein aantal werknemers in dienst 
voor de hoofdtaken van het bedrijf 

• De meerderheid zijn tijdelijke 
werknemers, uitzendkrachten, of 
dagwerknemers 

• Om geen verzekering of andere 
lasten te moeten betalen

• In geen enkel van deze bedrijven 
bestaan er vakbonden

• Er is geen mogelijkheid om te 
onderhandelen over een 
collectieve arbeidsovereenkomst



In de belangrijkste 
bedrijven:
waar er vakbonden bestaan:

• Twee soorten contractuele relaties:
• Werknemers met een vast loon 

met werkzekerheid 

• Werknemers in onderaanneming 
zonder werkzekerheid en zonder 
rechten

De werkgevers: 
• Eigen interpretatie van de 

wetgeving over onderaanneming

• Om dit soort werk te behouden dat 
niet fatsoenlijk, ilegaal en 
onwaardig is 



Onze arbeidswetgeving, 
artikel 7:

Een tussenpersoon =

“Is iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, particulier of 
publiekrechtelijke persoon die in 
eigen naam de diensten van een of 
meerdere werknemers aanneemt 
zodat ze zouden werken in het 
voordeel van de werkgever. Deze 
laatste blijft hoofdelijk aansprakelijk 
voor het beheer ervan, wat betreft 
de wettelijke gevolgen die 
voortkomen uit de grondwet, de 
huidige wet, de bepalingen ervan en 
van de bepalingen van de sociale 
voorzieningen”.



• Blootstelling aan zonnestralen en 
warmte, tijdens de suikeroogst, 
• hoge werkintensiteit
• droge seizoenen: meer 

zonnesteken en warmte
• Andere fysiek zware taken:

• het zaaien van “zaadjes” van 
suiker (jonge plantjes uit zaadbed

• irrigatie
• Stukloon 

• verzwaart het werk van de 
werknemers

• sommigen nemen geen pauze om 
meer te verdienen

• Voor een loon van 200.00 Lempira
• twaalf uur werken per dag
• zonder andere voordelen

VELE RISICO’S TIJDENS
WERK OP HET VELD:

Werknemer die riet aan het planten is

Werknemer die drinkbaar water neemt



SOCIALE OMSTANDIGHEDEN:

• Riet kappen is zeer zwaar

• Ze kiezen dit werk omdat ze geen ander 
werk vinden

• Leven in sociaal-economische 
omstandigheden die hen kwetsbaarder 
maken voor de risico’s tijdens het werk

• Stukbetaling (per meter of ton riet gekapt) 
in combinatie met de economische noden 
verhoogt het risico op werkongevallen

Ze worden 1.00 Lps. betaald per meter, wat 
overeenkomt met 0.05 dollar 

Meestal werken de rietkappers  in 
onderaanneming
 
• Wat de gezondheid van de 

rietkappers in gevaar kan 
brengen 

• Het is niet meer duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor de 
veiligheid op het werk

RIETKAPPER



De migranten

• Leven in kampen of “baches” 

• In variabele omstandigheden die 
afhangen van de aannemer en/of het 
bedrijf

• maar die vaak moeilijk zijn

• Het transport
• In een vrachtwagen voor vee, 

zonder schaduw of ventilatie

• twee uur lang onderweg
• met een risico op 

verkeersongevallen

• slechte wegen

Degenen die migreren om mee te werken 
aan de oogst zijn vaak 4-6 maanden van 
hun familie verwijderd. 



DE WERKNEMERS IN ONDERAANNEMING

 Hebben geen waardig loon

 Hebben geen toegang tot IHSS (Hondurees Instituut voor Sociale Zekerheid)
 Hebben geen recht op medische bijstand in het IHSS
 zij niet
 noch hun familie

 Ze krijgen geen uitkering voor:
 Invaliditeit
 Ouderdom
 Overlijden

 Ze hebben geen recht op educatieve bijstand voor hun kinderen die naar 
school gaan.

 Dus geen enkel voordeel.

. 



DE IMPACT VOOR DE FAMILIE:
 
Getuigenis van de vrouw van een rietkapper:

“We leven twee uur van het dorp. Als er iemand ernstig ziek is, is er geen 
transportmiddel is om de zieke te vervoeren. Of als een vrouw moet bevallen, 
moeten ze haar te voet naar het dorp brengen of haar op de schouders met een 
draagbed naar het ziekenhuis brengen, waar er meestal geen medicijnen zijn.

Als ze de zieke niet naar het dorp kunnen brengen kopen ze pilletjes die verkocht 
worden in het buurtwinkeltje of gebruiken ze natuurlijke medicijen (kruiden).”

 
Een ander probleem is dat er geen elektriciteit is waar de werknemers leven.

. 



II. ANDERE SECTOREN: MELOENEN

• Tijdens de oogst neemt men ongeveer 15 
000 werknemers in dienst  

• in ellendige werkomstandigheden 

• Ze hebben geen medische bijstand, 

• de lonen zijn laag, zelfs onder het 
minimumloon

• de vrouwen mogen in die periode niet 
zwanger zijn

• ze worden ontslagen zonder enig recht
• of ze worden niet aangenomen

Voorbeeld:
Werkneemster die haar vinger verliest..



HET SYNDICAAL WERK:

In SURAGROH uitvoerder van meloenen

De vakbond FESTAGRO  STAS heeft enkele 
aspecten kunnen verbeteren zoals: 

• het transport: vroeger reisden ze in 
vrachtwagens, nu per bus 

• plaatsen waar ze kunnen eten

• plaatsen om naar toilet te gaan 
(vroeger deden ze dat op het veld)

• vroeger dronken ze water uit de 
waterput



ANDERE SECTOREN: BANANEN

 Werknemers van onafhankelijke producenten

 lage lonen

 sociale zekerheid

 wordt afgetrokken van hun loon

 maar de werkgevers betalen niet aan de 
instelling

 waar er een vakbond bestaat

 6 plaatsen: (1 Chiquita / 4 Dole / 1  
onafhankelijke+ 1 rietsector) 

 ze onderhandelen elke twee of drie jaar over 
hun collectieve arbeidsovereenkomsten 

 verzekeren de gezondheid van de 
werknemers en hun families

Fruit wegen

Het fruit verzamelen om het aan de kabel 
te hangen 



III. WAT DOEN DE VAKBONDEN? 

De permanente vakorganisatie staat in voor 
de arbeidsrechten; 

SITIAMASH   BEVORDERT SOCIALE DIALOOG
• Bevordert sociale dialoog
• Via samenkomst (werkgevers, werknemers 

en ministerie van werk)

SUIKERNETWERK
• Via het reginaal suikernetwerk
• Maatregelen nemen om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren

FESTAGRO 
• Het werk anders organiseren
• Om de tijdelijke werkkrachten te 

organiseren (vb: tropisch domein- 
bananensector)



WAT DOEN DE VAKBONDEN? 

NIEUWE ORGANISATIEVORMEN: 

• organisatie per tak,

• het organiserend werk van  STAS: 

• Waar er 15 werknemers zijn, 
georganiseerd in verschillende secties

• En staat toe te onderhandelen over 
een collectieve arbeidsovereenkomst

• Voorbeeld van Arame y Surco, 
onderaannemers uit de rietsector

• Opleidingen voor werknemers aangesloten 
bij een vakbond of niet aangesloten.



 STAS in de fabriek AZUNOSA: 
 Werknemers werken in onderaanneming

 Kon ervoor zorgen dat werknemers zich 
aansloten

 Zijn aan het onderhandelen in twee 
bedrijven,

 maar er wordt geprobeerd hen tegen te 
werken

 want STAS is de eerste vakbond en kan het 
doen op nationaal vlak in elke agrarische 
afdeling.

 SITIAMASH 
De fusie met Chumbagua zorgde voor 

versterking

Kon de werkomstandigheden verbeteren  

door een tweede collectieve 
arbeidsovereenkomst te tekenen,

met voordelen voor vrouwen.



 GENDERPERSPECTIEF

Drie belangrijke verwezenlijkingen(1):

1. Meer macht en leiderschap => nu bekleden 
ze functies in het centrale bestuur

2. Latijns-Amerikaanse coördinatie

 => vrouwelijke vakbondsafgevaardigden uit 
de bananensector en van de agro-industrie bij 
COLSIBA

 Tijdens de regionale samenkomst een 
vergadering houden voor vrouwen waarin 
actiepunten worden vastgelegd



 GENDERPERSPECTIEF

Drie belangrijke 
verwezenlijkingen(2):

3. Eisenbundel vrouwelijke 
vakbondsafgevaardigden uit de 
bananensector:

 Om eisen te stellen bij onderhandelingen 
over collectieve arbeidsovereenkomsten in 
Latijns-Amerika

 De strijd van de vrouwen duidelijk maken: 
publicatie van boeken

 “ LO QUE HEMOS VIVIDO, LUCHAS DE LAS 
MUJERES BANANERAS”, 

 “EL PODER DE LAS MUJERES ES PODER 
SINDICAL” ,

 “DEBERES Y REVESES



 INTERNATIONALE CAMPAGNES

 Vanuit COLSIBA FESTAGRO: campagnes die ervoor zorgden 
dat er tripartiete akkoorden op regionaal niveau werden 
getekend.

 Kaderonvereenkomsten: de clausule over ongewenste 
intimiteiten wordt getekend

 Rain Forest heeft het certificaat van nationale producenten 
ontnomen die verkopen aan Chiquita en die de 
arbeidswetgeving hebben geschonden

 Gezamenlijke actief op strategische data zoals 8 maart

 Klachten:  vakbonden bananen, vrijhandel, havenarbeiders, 
dit binnen de vrijhandelsakkoord, hoofdstuk arbeid voor 
United States Department of Commerce & Work. 

 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel
 Tercer nivel

 Cuarto nivel
 Quinto nivel
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BELANG VAN DE CAMPAGNE

“Voor ons als vakbonden is de 
beleidsbeïnvloeding dat jullie als sociale 
organisaties kunnen verwezenlijken zeer 
belangrijk wat betreft commercieel beleid met 
zicht op de sociale bescherming van de 
rietkappers en het respect van de syndicale 
vrijheid en de collectieve onderhandeling.

We kunnen samen actie voeren op 
internationale herdenkingsdata zoals 10 
december: dag van de mensenrechten “.



School waar kinderen van de werknemers les volgen

De stoelen waarop de kinderen zitten op school

Kinderen van de werknemers

Familie van de rietkappers
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