Bijeenkomst in Tanger van 27-29 februari 2016

Na aankomst van een turbulente vlucht op Vrijdagavond werden we om 23.00 in
Tanger opgewacht door Mohamed.
Hij bracht ons naar het appartementencomplex alwaar we werden verwelkomt door
Aldelmajid en Brahim.
Brahim had nog een pizza geregeld en dit werd om 1.30 nog opgegeten.
De volgende dag waren we al vroeg uit de veren waarbij even vergeten was dat de
tijd een uur teruggezet moest worden. Om 8.00 liepen we al langs het strand i.p.v.
9.00
Na deze korte wandeling , het weer was dit weekend zeer slecht, gingen we terug
naar het appartement en wachten we tot 10.00 om te gaan ontbijten.

Na het ontbijt gingen we naar het complex waar de bijeenkomst werd gehouden
Rond 14.00 kwamen de vrouwen van Tanger , na hun morgenshift, langzamerhand
binnen druppelen in totaal ong. 23 dames en enkele heren

Ook konden we het jongste lid verwelkomen namelijk de dochter van Fatima ze was
3 mnd. oud.

Na de opening van de voorzitterster van de OFSA ( vrouwenorganisatie )

nam Mohamed even het woord. Hij gaf aan dat dit de 5de bijeenkomst was en de
aanwezigen krijgen de volgende en laatste bijeenkomst hun certificaat. Daarna hebben
Corry en ik ons voorgesteld .
Na de voorstelling ging de OFSA weer door met hun programma.
Het 1ste wat ze wilde benadrukken was de kosten van het lidmaatschap
( 100 Dirham € 10 )waarbij de basisvraag is wat je allemaal met zo’n lidmaatschap
kunt doen.
Na deze uitleg gingen ze vrouwen in groepen werken. De opdracht die ze kregen was
hoe ga je je nu voorbereiden om als vakbonden in gesprek met de werkgever te gaan.

Na 20 minuten kwamen de 3 groepen weer bij elkaar en vanuit elke groep was een
vertegenwoordiger die presenteerde wat voor mogelijkheden er waren, het leukste
hierbij was dat allen een bruiloft als onderwerp hadden uitgekozen en vandaar uit gaven
ze aan hoe ze dit gingen organiseren.
De insteek was misschien niet helemaal de opdracht echter allen snapten wel wat de
bedoeling was.
Wel werd het belang van een goeie organisatie belangrijk en dat snapten alle
aanwezigen.
Vervolgens deed Corry haar presentatie over haar werk. De aanwezigen waren
enthousiast nadien . Waarschijnlijk kwam dit omdat de presentatie over bloemen ging
en dat sprak ze wel aan. Corry gaf aan wat de werkomstandigheden waren bij haar
werkgever en allen vroegen of dit bedrijf niet naar Tanger wilde verhuizen want alle
aanwezigen wilden gelijk daar aan het werk.
De dag werd rond 20.00 afgesloten met een gezamenlijk eten en daarna gingen de
dames huiswaarts om vervolgens de volgende dag om 10.00 weer aanwezig te zijn.
Mohamed, Brahim, Corry ,Martin en Aldelmajid gingen nadien nog even het
progamma van de 28ste doorspreken. Insteek van de 2de dag was veiligheid en
gezondheid in een goeie werkomgeving.

Zondag 28 februari

Om 10.00 werd begonnen met een goeie opkomst ( ong. 30 personen )
Mohamed begon zijn verhaal met de vraag wat heb je meegenomen/onthouden van
de vorige keer waarin Martin zijn presentatie had gehouden over veiligheid.
Tijdens deze vraag kwamen er ook nog enkele heren binnen. De aanwezigen waren
enigszins verrast door hun komst maar dit bleken leden te zijn van andere
vakbonden en ze waren uitgenodigd door de OFSA. De vakbonden die ze
vertegenwoordigden zijn de UMT en de FNSA ( agrarische vakbonden ) en ze gaven
aan te willen samen werken met iedereen om zo een vuist te kunnen maken tegen
de werkgevers.
Nadat ze hadden gesproken werden er wederom 3 groepen gevormd en ze zouden
allemaal terugkomen met punten die gingen over het onderwerp veiligheid en
gezondheid.

Ze kwamen terug met de volgende punten:
-

-

het werken onder extreme omstandigheden. Voorbeeld : je moet garnalen
pellen bij 5 graden, je mag niet naar de WC alleen tijdens een pauze, je moet
s’ochtends al vroeg beginnen ( ong. 4 uur ) om zo de beste garnalen te krijgen
om te pellen( je wordt namelijk per kilo betaald ), werkdagen van 12 uur, het
afval van de garnalen komt gewoon om je benen te liggen waardoor het door
de kleding heen trekt en je alleen nog maar kouder wordt, veel dames hebben
last van de nieren ( niet drinken ivm slechte kwaliteit van het water, extreme
kou), enz.
Het werken in de textiel waar het stoffig is door het ontbreken van
afzuiginstallaties.

Deze punten zijn allemaal genoteerd waarna ik mijn presentatie heb gehouden over
veiligheid en gezondheid en daarbij hebben we de groepen nogmaals aan het werk
gezet om alle bovenstaande punten te bespreken en om dan 1 concreet punt te
pakken en daarbij met een mogelijke oplossing te komen
Na 30 minuten gingen we weer bij elkaar zitten en nam Aldelmajid het woord.
Een punt wat naar voren kwam was een lopende band , deze hadden ze onthouden
van het filmpje van Corry, als mogelijk oplossing voor de afval die ontstaat tijdens het
pellen van garnalen.
Het 2de punt was een airco om de temperatuur overal te regelen tijdens de
garnalpellen.
Aldelmajid ging over beide punten praten met de groep waarbij er leuke discussies
ontstonden. Na een half uur werd er even gestopt voor een pauze.
Na deze pauze ging de discussie nog even door waarbij er rond 14.30 door
Mohamed werd afgesloten zonder dat er een concrete oplossing op tafel kwam te
liggen. Dit is dan ook de opdracht voor de laatste keer en hiermee zullen we dan ook
gaan beginnen om zo een ieder bewust te maken hoe ze met mogelijke oplossingen
kunnen komen.

De dag zelf werd afgesloten met een gezamenlijk diner waarna we afscheid van
elkaar namen.

De rode draad van de 2daagse was toch wel
-

-

Ze geven aan het moeilijk te vinden om een vuist te maken tegen de
werkgever want je word continue in de gaten gehouden als vakbondslid
Voorbeeld er was een vrouw zwanger( een vakbondslid ) en ging voor 2 mnd.
Met zwangerschapsverlof. In die tijd dat ze er niet was werden er veel mensen
ontslagen.
Bij de werkgever heerst nog steeds veel angst en weerstand
De werkgevers worden nog altijd gesteund door de regering

Toch hebben we gemerkt dat ze , vergeleken met de 1ste bijeenkomst, veel mondiger
zijn geworden en dat enkele vrouwen nadrukkelijk op de voorgrond treden .
Dit is een goeie ontwikkeling en Mohamed benadrukt nogmaals om een eenheid te
gaan vormen want die is er nu nog niet. Wel zullen de verschillende vakbonden ,
UMT, FNSA en de OFSA afspraken met elkaar gaan maken om deze eenheid
proberen vorm te geven.

Martin Schulte en Corry van Velzen

