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Project: Gewoon goed werk voor iedere vrouw!
Silvana Francken (lid van de WIS van het Netwerk Vrouwen FNV)
Begin juli kreeg ik een erg leuk app-je …Silvana wil je nog mee naar Marokko ? nou daar hoefde ik
niet 1 sec over na te denken na mijn ervaringen in Wit Rusland met de WIS van het Netwerk
Vrouwen FNV …er werd vrij gevraagd van mijn werk en een ticket geregeld. We hebben van te voren
afspraken gemaakt hoe we onze ervaringen zouden gaan delen met onze achterban, in mijn geval de
divisieraad van FNV Spoor en de WIS (Werkgroep Internationale Solidariteit) van het Netwerk
Vrouwen FNV. Op donderdag 14 juli moest ik om 15.30 uur op Schiphol zijn en weer een nieuwe
inspirerende ervaring kon beginnen.
Na een warm (en niet alleen qua temperatuur) welkom op het vliegveld van Rabat door Yamina
Babaou (voorzitster van OFSAF- het vrouwen netwerk van de FNSA) en Rashida ( kaderlid ) kregen
we nog een heerlijke maaltijd op een echte Marokkaanse markt en reden we naar ons verblijf voor
de komende 4 dagen.
Na een heerlijke nacht en dito ontbijt werden we ontvangen op het Ministerie van Landbouw in
Rabat. Daar hing als een ongelooflijk mooie ontvangst een banner over onze seminar en uitwisseling.
We werden welkom geheten door Samira, zij is voorzitter van de vrouwen commissie van de UMT (
landelijke vakbond vergelijkbaar met de FNV). Samira legt uit dat de OFSAF een het vrouwennetwerk
is van de FNSA ( vakbond van het ministerie van landbouw). In de OFSAF zijn verschillende
ministeries vertegenwoordigd bv studentes die landbouw techniek studeren, schoonmaaksters die
op het ministerie van Landbouw werken, kantoor personeel , Ministerie van zorg en welzijn , visserij
enz enz
Er is een vrouwennetwerk opgericht omdat vrouwen vaak problemen hebben op het werk, meer en
andere problemen dan mannen en
vrouwen waren ondervertegenwoordigd
in de vakbonden. Het doel was onder
meer werkomstandigheden verbeteren
en vrouwen te versterken. Vrouwen
aanmoedigen hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen ,
aanmoedigen misstanden aan te kaarten
en naar buiten te brengen . Organiseren
van Workshops , Interne Bijeenkomsten
organiseren, Scholingsbijeenkomsten bv
over seksuele mishandelingen .
We zaten met een groot aantal vrouwen aan een ronde tafel . Die vrouwen werkten op het
ministerie in verschillende functies. De schoonmaaksters en de ingenieurs. Deze bijeenkomst was
tijdens werktijd …( wat een mooi iets )
Deze Marokkaanse vrouwen noemden een aantal issues:
-

Tegenover 89 mannelijke leidinggevenden staat 1 vrouwelijke
Toenemende werkdruk en bezuinigingen ( bv inhuur van werk )

-

Weinig Scholingsmogelijkheden voor vrouwen
Beperkingen wbt werkreizen voor vrouwen naar het buitenland
Mannen ontvangen meer incentives
Zwangerschap kan leiden tot veranderingen van functie bij terugkomst
Arbeidstijden komen niet meer overeen met schooltijden ( dit is altijd wel goed geweest)
Vakbondswerk wordt tegengewerkt

De FNSA gaf aan, aan de volgende zaken te werken:
-

Strijden voor betere scholingsprogramma’s
Opkomen voor de zwakkere
Vakbondsvrijheid wordt gerespecteerd
Vertegenwoordiging in individuele casussen
Hoger startloon opeisen
Registratie van anciënniteit

Vrouwen hebben voornamelijk persoonlijk contact , zelden via email of websites. Er is een kantoor
van de FNSA beschikbaar en daar is heel veel ondersteuning lijflijk aanwezig .
Stapje voor stapje gaan ze sterker worden !!!!
Op het einde van deze mooie vrijdag werden we meegenomen om Couscous te gaan eten…….een
feestje!!!

Op zaterdag kwamen de vrouwen naar de “ Club de ministere de agriculture “ Wij sliepen daar , het
was een vakantie park voor werknemers van het Ministerie van Landbouw. Een geweldige oplossing,
zo konden de vrouwen de kinderen meenemen , die konden spelen en zwemmen en zij konden de
seminars volgen.
Wij hadden een aantal ansichtkaarten bij en aan de hand daarvan deden we een voorstel
rondje…daar hoorde je trotse , solidaire, zelfstandige verstandige vrouwen !!!!!!!

Er volgde een presentatie over precair werk in Marokko. Voornamelijk waren de problemen vrijdag
al besproken maar nu gingen we dieper op zaken in en er volgden interessante discussies.
Met een wandeling door donker prachtig Rabat besloten we deze mooie inspirerende dag

Op zondag begonnen we de dag weer met een vrolijke dans. Dit zorgt voor veel hilariteit en is het
perfecte begin van weer een interessante dag….
Met verschillende presentaties en discussies werden de volgende zaken benoemd:
Vrouwen ervaren een druk ivm de financiële veranderingen in de wereld
-

In 2004 is er een nieuw burgerlijk wetboek gekomen over familie en gezin, maar er zijn
daarin nog onvoldoende verbeteringen voor de vrouw
Salariëring is nog steeds niet gelijk tussen mannen en vrouwen
Percentage topfuncties van vrouwen is dramatisch laag
Zorg en onderwijs zijn niet de eerste zorg van de regering
Er is een beweging in de arbeidsmarkt , waardoor mensen steeds vaker naar privé scholen
gaan.Weinig sociale voorzieningen
Er wordt geld uit de pensioenvoorzieningen gehaald Nutsbedrijven zijn geprivatiseerd
waardoor energie prijzen zijn vertienvoudigd.
2 van de 3 werknemers heeft geen vast contract
Van 8 van de 10 werknemers worden geen zorgpremies afgedragen.
Nieuwe flexwet geeft veel onrust

-

Werknemers worden gedwongen blanco contracten te tekenen zodat er geen premies
worden afgedragen
Marktbewerking slaat meer en meer toe Corruptie / vriendjespolitiek vanuit de overheid in
nutsbedrijven / ov enz enz

Wat mij persoonlijk zo raakte is dat vrouwen over de hele wereld met dezelfde problemen te maken
krijgen …in het ene wereld deel misschien iets anders dan in het andere…..

Zaken die vrouwen motiveren om vakbondswerk te doen:
-

In de natuur zorgt de vrouw ook voor een ander….
Saamhorigheid
Veilig gevoel onderling
Scholingsprogramma’s Slechte werkomstandigheden gezamenlijk aan kunnen kaarten

De Werkgroep Internationale Solidariteit en de OFSAF hebben samen afgesproken verbonden te
blijven… en elkaar te steunen in hun mooie werk . De OFSAF zal in Marokko nog zeker 6
trainingsseminars geven aan vrouwen en een 3 tal vrouwen zullen naar Nederland komen voor de
Internationale Kaderdag.
Ik heb weer een hele mooie ervaring mogen mee maken , Het voelen van zoveel vriendschap ,
solidariteit , zusterschap, kennis en liefde geeft mij kracht en energie om mijn vakbondswerk in
Nederland vol door te zetten. GEWOON GOED WERK !!!

