
                                                           
 
 
Verslag  train de trainer i.v.m. project Marokko  
Periode: 25 december- 29 december 2013 
 
Deelnemers uit Nederland: Naima Afkir (vrouwen  commissie Netwerk Marokko) ,Freerk van Straten 
( Heiploeg  i.v.m. samenwerking garnalenproject) en Brahim Rezziki (kaderlid agrarisch) 
 
Begeleider: Mohamed Dahmani  

 
Trainingsbijeenkomst Agadir 25/26 december 2013 
Dit was de laatste trainingsbijeenkomst. Hier zijn een aantal zaken die opvallen: 
- grote opkomst (30 kaderleden) en voor de avondprogramma (50 kaderleden) 
- veel jongeren 
- veel vrouwen (ongeveer de helft) 
- veel resultaten geboekt (presentaties van kaderleden over hun vakbondswerk in bedrijven) 
- er werden scherpe vragen gesteld o.a. over de positie van de vrouwen . 
- behoefte aan vervolg ( gericht op vrouwen thema’s , ervaring uitwisseling met andere regio’s en 
een project starten over leefbaar loon ) 

 
Trainingsbijeenkomst Kenitra 28/29 december 2013 
- goede opkomst ( 30 kaderleden) 
- weinig jongeren  
-Meer vrouwen dan de vorige bijeenkomst  (10 vrouwen) 
- het geleerde nog niet veel in de praktijk gebracht, dus ook nog niet veel resultaten 
- behoefte aan vervolg (scholing voor vrouwen , thema’s rondom vakbondswerk, organiseren van de 
werknemers, gesprekken voeren ,gezondheid en veiligheid. 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 
-De kaderleden die minimaal 5 keer aanwezig waren hebben een certificaat gekregen. 

 
 

Op verzoek van FNSA (afdeling vrouwen)hebben de kaderleden  een groep vrouwen uitgenodigd om 
mee te doen aan beide trainingen. Het gaat om  aardbeienplukesters en garnalenpelsters  uit 
Larache. Met deze delegatie heeft FNSA de wensen van de vrouwen in Larache en Tanger 
geïnventariseerd om gezamenlijke activiteiten in het kader van het project  uit te voeren .   
De vrouwen uit Larache en Tanger willen graag het model Agadir adopteren.   
 
FNSA wil graag met onze ondersteuning een gender programma opzetten en uitvoeren in zowel 
kenitra als Larache en Tanger want 70 % van de arbeiders bestaat uit vrouwen. De sociale, 
economische  en culturele positie van de vrouwen in de genoemde regio’s is heel slechte. 
Bij veel bedrijven (Multinationals)in meer of mindere mate sprake is van de volgende problemen: 

 

 



                                                           
 

- Ondermijning vakbondsvrijheid (o.a. ontslag van kaderleden) 
- Geen leefbaar loon ( stukloon) 
- Niet naleving lokale wetgeving 
- Ongelijkheid man vrouw bij betaling (vrouwen worden gezien als hulpmiddel) 
- Niet afdragen van sociale premies 

 
FNSA gaat een projectplan indienen, waarin wordt gevraagd om eenzelfde traject (model Agadir)op 
te zetten voor vrouwen uit Tanger, Larache en Kenitra werkzaam in de garnalensector en aardbeien 
landbouw. De training zal worden gegeven door de gecertificeerde kaderleden uit Agadir met 
ondersteuning van FNSA ,FNV bondgenoten en kaderleden van Bondgenoten. 

 
 


